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Ameerika ostab Eestist wõid

ta iüreteatmamatud
Saksa kõrgendas wõi waherahasid, mis wiis alla noteeringu Tal
linnas 5 Punkti

maailmakuulsad

Cksportmõj hinnas noteeriti täna börsikomi
tees 1.40 krooni kilo. Uus noteering on 5 sondi
wõrra madalam eeelmise nädala noteeringust. Ten

9 Jttaiconi

ei vaja sellast peadpööritavat reklaami nagu seda sunnitud
ollakse tegema harilikkudele massiaparaatidele. G. Marconi
vastuvõtjad on oma võistlejatest niivõrd üleolevad, et nad ise
endid reklaamivad. Kuulake vaid kord üht Marconi raadio
aparaati ja Teie peate ise tunnistama, et see on täieline erand!
Nad maksavad Kr. 325.—. 355.—. 375.—. 400 ja raadio
8 raadioaparaadid
grammofon Kr. 875.—.
Xühemait püewmit jõuab pärale uus
h-fambitine patareisuper. hinnaga

Jkr. 2T3.-

dents märgitakse waiksena. Wälisturgudel üldi
selt walitseb endine olukord. Inglismaal Eesti
wõi noteeriti endiselt 103—105 sh. per cwt. Kuid
Saksast saadaw wõihinnatase langes 6 punkti wör
ra. SeÄvõrra tõstis Saksa walitsus waherahasid,
inis arwatakse maha eksportijatelt. Uueks wõi
hinnaks kujunes seega Saksas 119,5 riigimarka
100 kilo eest. Selle tagajärjel langes ka notee
ring Tallinnas. Waherahade suurendamise Sak
sas põhjustas anvatawastr see asjaolu, et wõi
hmnawahe Saksas ja Jnglises kujunes kaunis suu
reks, mille tõttu pakkumine Saksas tõusis.

ÜLLl<*tusi
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G. Marconi aparaate müüb ainult ainuesindaja ise, tema osa
konnad ja volitatud agendid.
(Peaesindaja
C-ü. „lsto-JKuusika"

Klawerikunstnik W. Padwa,
kes pikemat aega elab juba Ameerikas ja wiimati
koos kuulsa wiiuldaja M. Elmaniga on sooritanud
rea kontsertreise Ühendriikides ja Lõuna-Ameeri
kas, sõidab enne jõulu M. Elmaniga kontserttur.
neele Kauge-Jdasse, eriti Jaapanisse.
Pärnu püstitatakse wabadus
sõja monument

(Tallinnas. Wiru t. 2.
telef. S7S-SO. ST. %2

Pärnus osutati Vabadussõja Monumendi Ühing,
mille ainsaks eesmärgiks on wabadussöja mälestust
wääriliselt esitama monumendi püstitamine Pärnu
Vabadusmäljale. Ühingu esimesel koosolekul waliti
juhatus ja otsustati hakata tegema eeltöid korjanduse

Cisoftonnadifoitfus. Vitfandis. (fišmus.
Esindused: JTarvas, Stafkreres. ketseris, Vdras. Xaopsafuf fne.
4T«iluuvid: JSföiškfal linnades fa elavamates ftesftusfes.

tõttu, et kontingent nowembrikuu eest on täidetud.

Piimahinnad tänasel noteeringul jäid püsima
eelmise nädala tasemele.

„Estonia" teenetemärk
Wäinö Solale
«Estonia" seltsi juhatus oma koosolekul 25.
nowembril s. a. otsustas annetada «Estonia" tee
netemärgi Soome ooperilauljale Wäinö Sol a'le,
wnnustuje ja tänu täheks silmapaistvate teenete
eest «Estonia" seltsi sihtide taotlemisel.

.. ' ' ' r-r

Läinud nädalal läks 500 püti suurune saadetis
wõid Eestist Põhja-Ameerika Ühendriikidesse. See
on esimene saadÄis käesolewal aastal, mil EeSü
wõid läks ookeani taha. Ameerika Ühendriigid
esinewad Euroopa turgudel wõrdlemisi suure wõi
ostjana, mis teatud määral aitab hoida wõi hinda.
Schweitsi läks läinud nädalal samuti 500 tünni.
Schweits on meilt hakanud nüüd pidewamalt ost
ma wõid wahetuskaubanduse põhimõttel. Peale
selle saadeti Saksasse 321 tünni ja Inglismaale
1501 tünni. Saksa saadetis osutus wäikeseks see

toimepanemiseks eeskätt maakondlikus ulatuses.
Kawatsustc kohaselt läheb monument maksma mitu
miljonit.

MbaöussSja algpäewa
piöustuseö Aarwas
Hahibamurd aktusel. Haridusminister
tutwuma Nartva koolidega.

Narwa rahwus- ja kultuurpävw ning wabadussõ

ia algpäewa pühitsemine pühapäcwal mööduS suure pi
dulikkusega. .Hommikul oli päcwakohane jumalateeniS

tuB, kus jutlustas õp. G. Kiwisre. Lõunase rongiga
saabus Narwa haridusminister kol. J. Jaakson. Jaa
mas oli külalisi wõtmas wastu linnapea J. Luts, pre
sekt L. Kane, kaitsewiie esindajad, koolijnhatajad ja koo»

lide esindajad lippudega. Ministri wüljumisel rongist,
anti talle lilli. Narwa koolide õpilased olid riwistatud
üles spaleeridessc jaamast linnapea majani, kuhu Koitis
minister. Lapsvid lehwitasid lipukesi ministri mööda,-

sõidul. Kuna ilm oli tuuline ja wördlemisi külm, siis
laste «väljatulek wõinnks küll ära jääda.

Aktus „Jlmarise" saalis algas kell 4 p. 1., kuid juba

tund aega waremini oli saal tulwil. Tänawale oli
Pandud häälcköwcndaja. et wöimnldada suuremale hul

gale inimestele kuulata ministri kõnet ja muusikalist
osa. Kogu aktuse kawa anti edasi ka raadios. Awasõ

na ütles linnapea J. Lust. misjärgi asus kõnepulti

haridusminister, kes tõi Narwa rabwale riigiwanemalt
terwitusi ja esines pikema kõnega.

Langenute mälestamiseks lauldi „Jumal, sull', li

gemal..." (ssincs wecl suurem orkester K. Wereschni
kowi juhatusel, sopran pr. ?. Pnjo ja Narwa Meestelau
lu Seltsi meeskoor K. Maasiku juhtimisel. Lõppsõna üt
les Narwa abilinnapea J. Luts, misjärgi aktus lõppeS
lauluga „l?cstiman, su mehe meel...", mida laulis kaasa
rahwas.

BBCJIKA

Haridusminister wiibis Narmas ka csmaspiiewal.
et tutwuda Narwa koolidega jn koolitööga. Minister
«imelt ei ole wiibinud «varemalt Narmas.

Tabati wäejooksik

TOISILE

I TB* riikliku dipl. tantsuõpetaja
I HR Olin ainuke testi tantsuõpetajatest
II jt H.
Kesk-Euroopa
MUTSO TANTSUKURSUSED.
tantsuõpetajale nädalal,
SSES2 |mis peeti i. kuni s. sept. iSZS. a.
I JHL Berliinis it. Semmerl tantsukoolis.
I Cratundldes tasu tantsu eest 4 kr. tants, aega ei arvestata, tantsu oskus garanteeritud.
I Grupid kestvusega 12 tundi. Minu kursuste iseäraidused: Puhas stiil, kerge õppemeetod, sammud ja tantsud otsekoheI seist allikaist. Nõudke demonstratsiooni! 2 parkettsaaii. Vastuvõtt kogu päev. m

POPULAAR-TEHNILINE

KUUKIRI

ihnus
nr. 8.

1 groMY

Abjas tabati Narmast. I. jalawäc rügemendi tööKomandost plehku pannud reamees Aleksander Palu.
Palu lahkus wäeosast juba 4. sept. ja on end mahe
peal elatanud wargustest.

Läti kindralstaabi ülem
Berliini
Riia, 30. 11. Siin kuuldub, et Läti kmd»
ralstaabi ülem on saanud kutse külastada Berliini.

Sisaldab huvitavaid ar
tikleid kõikidelt tehni-

Suislepa wallategelaste
„wapsiprotsess"

aladelt. Lisaks

xtmmaid prantsuse marke.
Asjatundjailt eriti hinnatud

lõpeb täna õhtul kl. 7.
fRIIETUSNÄITUS

põhjamaades.

manemad aastasadasid tagasi, külastagu
weel täna näitust.

2) „Inetu tüdruk", ülilõbus ja teravmeelne farss. Peaos.Dolly Haa#, Max Hansen, Otto Wallburg ja teis.

me wahel.

Protsess sai alguse sellest, et sekretär Rips rääkis
tvall aiva u ema abi Nurme kohta, et iviimane agara wap

side tegelasena ivõtiis osa wapslikust liikumisest. Zek
rctär olewat abstvallawanema kobra tarnstranud weel
iväljendust ..kuradi limps" jne. Nurnt leidis, et tema
kohta seesugused iväljenduscd on haawawad sa andis
asja kohtu lahendada. Tegelikult on Nurm olnud pas
siiruseks tegelaseks wavsidc omaaegses oranisatiioonis,
kuid ka sekretär Rips on kuulunud samasse organisat

Weel on Rips rääkinud abiwallmvancma kohta, et wti
mane olewat osa wõtnud riigivastasest wapstde koosole

ff H.Kflttim

kust.

/ / \\ riikliku dipl. tantsuõpetaja
(-'Äy Vene t. 20. tel. 448-96
Uue grupi algus ALGAJAILE kesknäd. kl. 10
ja neljapäeval kl. 9.
EDASIJÕUDNUILE pühapäeval kl. 6.
NOORTELE teisipäeval kl. 6.
ERATUNNID (iiksiktunnid) aeg kokkuleppel.
Vastuvõtt kogu päev.

KINOTEATER
ka kõige keerulisemal aial

sekretär Johan Ripsi ja ivallatvauema abi stohan Nur

siooni, olles isegi wapside organisatstoonis n. ö. aukohal.

Filmaufnahme und Projection mit EINER
Camera. PREIS KOMPLETT Kr. 80.—. Allein
vertretung kiir Estland abzugeben. Erforder
liches Kapital ca. 1900 Kronen. Angebote in
Deutsch oder Englisch, L. F. W. Straeter&Co.
Westeinde 2. Amsterdam, Holland.

..Päewalehe" lugejaskond on sündmustega kursis

Hind 40 senti.

Tantsukursused

Iteue Ensiische
Filmernwlung

8 1 N O Meie järjekordne suur kahekordne eeskava!
MADC" Pub,iku. up,fZrR4CK Ma olin Jack Mortimer
•tl Film nüüdisaja elust. Tegevus sünnib Budapestis. Kaasakiskuv ja omapärane
.. sisu. Filmis kuulete uusimaid löökpalasid. Kaasteg. Sybille Schmitz,
Hospidali tan. 8-a. Hiide Hildebrandt, Eugen Klopfer ja teised.

Wiljaudi riugkouuakohtus oli laupäewal arutu sest
Suislepa wallategelaste ..ivapsivrotseis" Tuisleva tvalla

Aastas Kr. 3.—.

Peamüügikoht:
SOjaväe Majandusühisus

Kõik, keda huroitaroad meie praegusaja riided ja
moed, samuti ka kuidas rõimastusid meie esi

VII vihk ..EHITUS
MATERJALID".

Kunglo
PSPIIU m. 41.
Algus kell 5, pühap. kell 1.

Jaoskonnakohtuntk mõistis ivallasekretär Ripsi iibe
süitdistusparagrabwi särele õigeks, teise paragrabwi
järele wabastati aga Rips karistuse kandmisest. Kohtu
nif oma motiweerinid otsuses leidis, et sõna „wavs" on
lühendusena wõetud sõnast ..ivabadnssõjalane" ja kuna

wallaivanema abi maawalitsuse ja poliitilise politsei
andmetel oli wapslikn liikumise pooldaja, siis ci tobiks
ta nimetatud wäljendust enda kohta haaiva ivaks lugeda.

Telle otsusega aga ei jäänud lZuislcva abiwallawanem
Nurm tahult' ja andis edasikaebuse Wiljaudi ringkon
nakohtule, kus nüüd ast arutusel oli.

Ringkonnakohus inõi-sti-s Rivsi kohtulikult õi

geks ja seda nimelt kn selles osao, milles jaoskonncrkoh
tnnik leidnud Tcfrctäri süü rõendarud olewal.

Parim kahekordne eeskava Tallinnas, kaks suurfilmi korraga
PAT ja PATASCHON,
vanad kinosõprade lemmikud, uusimas suurteos

..TSIRKUS SARAN"
Peale lõvide, tiigrite, hobuste ja seninägemata kiskjate dressuuri esinevad

LEO SLEZAK JA TEISED.
2) GARY C OOPER ja MARLENE OmD II |f B?B||
DIETRICH SUURES LÖÖKFILMIS 9§ • ™ ™
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Korporatiivsetest katsetustest
ühiskonna sotsiaalsetes ja majanduslikes
vahekordades wöib kõigil ajajärkudel panna tä
hele üht ja sama vastolu. Ühtedele näib. et
ühiskondlik kord peab võimaldama waba võit
lust ühiskonna liikmete heaolu korraldamiseks,
waranduste kogumiseks, kuna teised arvavad,
et ühiskondlik kord peab kindlustama Kõigile
rikkuste wõrdse jagunemise. Ühte voolu juhib
edu idee, teist õigluse idee. Platoni ..Waba
riik". Thomas Moore'! ..Utoopia" ja Karl
Marxi ..Kapital" väljendavad eriajaärkudel
waranduste Kollektiivse jagunemise ja kasuta
mise wöi wõrdse heaolu saavutamise ideed, ku
na liberaalse woolu kehastajad Aristotelesest
Adam Smithini ja edasi nöuawad wöitluse wa
badust inimese iseloomule ja loodusseadustele
toetudes, et tugevam ja agaram peab jääm«
ühiskondlikus wõitluses võitjaks. Selle kahe
seisukoha wahel ei näi kompromiss olewat wõi
malik. Kumbki neist aga pääseb eriajajärkude!
vähemal wõi suuremal määral domineerimisele,
olenedes leiduvatest wöimalustest majandusliku
tegutsemise alal. Majanduslikul õitseajajärgul
sammutakse enam-wähem liberalismi tähe all,
kriisiajajärkudel aga etatismi wöi sotsialismi
tähe asi. mida tähendab rikkuste ja hüwede
wõrdse jagunemise idee. Wiimasel ajal nähta
wale tulnu.d korporatismi idee kuulub igatahes
ka viimas e mö!tewoolude gruppi k ig ta wöib
olla teoreetiliselt tahab pakkuda Kompromissi
kahe traditsioonilise seisukoha wahel. Korpora
tism taotleb teoreetiliselt eraalgatuse, ja seega
mõningal määral ka liberalismi säilitamist riik
tikult juhitama majanduse ja hüwede tasakaa
luka jaotamise tendentsi raamides.
See on teoreetiliselt ttti. 'Tegelikult näeme
korporatismi tungivat esile neis riikides, kus
majanduslik, poliitiline ja moraalne segadus ja
kriis on kõige teravam. Kuid samas on wõi
nud terve rida objektiiwseid waatlejaid, süga
waid majandus- ja poliitikamehi pannud tähele,
et korporatism ei ole wõtnud niisuguse kompro
missi kuju, milleks teda on soovitatud. waid
et ta on arenenud lihtsalt uuelaadseks etatis
miks. mille saavutused on seni olnud küsitama
väärtusega, kaugel oma teooriast, küll aga suru
nud alla waba algatuse ja individuaalse waba
duse igal alal.
Praegusel ajal wõiwad korporatiivse korra
vaatlemisel tulla kõne alla kolm riiki Itaa
lia. Austria ja Portugal. Osa waatlejaid tahab
ka rahvussotsialistliku Saksamaa mahutada kor
poratiivsete riikide kilda, kujd Saksamaa on
tegelikult hüljanud korporatiivse süsteemi, mis
peab vähemalt teoreetiliselt seisma tööandja ja
töövõtja õiguste pariteedil, puhtakujulise juhi
süsteemi, seega tööandja, kasuks, kuigi rahvus
sotsialistide programmi 25. punkt omal ajal sih
tis korporatiivse korra poole. 1933. aasta 28.
novembri dekreediga on Hitler Saksamaal tei
nud sellele ideele lõpu. asendades jõudude pari
teedi ühtlase töö frondiga.
Niihästi Itaalias, Austrias kui ka Portu
galis on korporatiivne süsteem jäänud enam
paberlikuks ja teoreetiliseks, ja ta ei ole praeHuftni. olgugi et temaga on eksperimenteeri
tud juba aastaid, jõudnud kujundada weel wäl
ja kogu majandus- ja sotsiaalelu haaravat orgp
nite wötku. Itaalias on sündikaatide wõrk küll
arenenud wälja võrdlemisi kaugele sotsiaalsete
ja majanduslike vastaspoolte organiseerimisega,
kuid neid ühtlustav ja koondav, wõiks ütelda
sotsiaalselt lepitav, korporatsioonide ehitus
omab wähe tähtsust. Itaalia-Abessiinia sõda on
selles suunas annud küll soodustama tõuke, kuid
praeguselgi momendil on weel wara rääkida
riigikorrast Itaalias kui korporatiivsest korrast.
Õmblustööd tellige
elegantsed hästi passivad

kleidid, mantlid, kompleed, ka poisslaste-riided,

karusnaha- (iköösneri-) tööd kasukad, jakid,
muhvid, kraed. Lõigete müük. Tööjõu rohkusel
kiirtellimised 2—24 tunniga.
TÖÖSTUS „I L 0", Girgensoni tän. 6—3.
ELIN OR
GLY N 1
ARMASTUS

LÄBI

ROMAAN

KARIDE

S3

25. peatükk
Peale nädalapikkust wihma ja wilu ilma oli
pühapäew haruldaselt ilus. Esmaspäewal pä
rast lõunat pidi toimuma polowöistlus pargis,
mis wöis uhkustada mänguks sobima, suure
pärase wäljakuga.
Pat ja ta Orfordi sõbrad pidid wöistlema
segameeskonna wastu. Kogu naabrus pidi tu
lema pealt waatama. Aga pühapäew oli mää
ratud MhKuseKs, järelikult pühendasid külali
sed Beechleigh's endid täielikult kroketile mai
lebasid wörkkiikedes. Osa neist hakkas juba
warsti pärast lõntschi mängima bridshi suures
egiptuse telgis, mis oli püstitatud aeda.
Ileodora oli weetnud unetu öö. Tal ei ol
nut) enam mingisuguseid illusioone tunnete suh
tes. mis täitsid ta südant; ta et ta
päem-päewalt ja tund-tunnilt ikka enam ja
enam hakkas armastama Heetor Bracondale'i.
iTema maldas kõiki ta mõtteid, walitses kogu
ta kujutluswõime üle ta oli temalie kõik
siin elus. Seisukord oli wõimatu; see pidi kui
dagi löppema. Kuidas pidi ta wälja kannatama
neid pikki, pikki kuid oma uues kodus üksinda
losiaga ja kõigest hingest lootes ning kartes
juhuslikku kohtumist? Selline olemasolu oli
wäljakannatamatu: ta ei suutnud taluda elu täis
igapäewast kannatust. Pariisis oli ta uskunud,
et on wõimalik jääda maid sõpradeks ja et
see annab talle isegi teatawat rahulikku õnne.
Aga nüüd teadis ta, et see ei olnud wõimalM
Warem wöi hiljem asetab saatus nad sellisesse
olukorda, kus kiusatus on nn suur, et kumbki
ei suuda settele wastu seüsta ja siis siis.
Wastu hommikut lauges ta wäsinult unne.
et oma unelmais, wabastatuna tahte poolt peale
sunnitud köidikuist, weeia k-irjeldamättüd õnne-

Selle tulemuseks on aga olnud, et majanduslike
ja sotsiaalsete korralduste raskuspunkt on nih
kunud riigivõimu kätte, mille juures korporat
sioonid omavad nõuandva osa ja seisavad kau
gel niisugustest autonoomsetest korraldustest, na
gu neile peaks kavatsuste kohaselt langemal.
Selle juures pääsevad tunduvalt rohkem maks
wusele ka tööandjate huvid, keda rohkem ar
westatakse kui töövõtjaid. Austrias ja Por
tugalis aga ei ole püütudki korporatiivset kor
da nii kaugele arendada wälja kui Itaalias.,
korporatiivseid katsetusi on tehtud fragmentaar
selt ja varemalt leiduvate sündikaatlike organi
satsioonide najal. Austrias on suudetud korpo
ratismi rakendada enam-wähem ainult põllu
majanduse alal. tänu waremleiduwatele põllu
töökodadele ja põllumajanduslikele kutseühin
gutele, kuna tööstuse alal ei ole jõutud kuigi kau
gele. Portugalis wöib korporatismi edusamme
märkida ainult mõnel üksikul tööstusalal, nagu
sardiini- ja portweinitööstuses. Kummalgi maal,
niihästi Austrias kui Portugalis, ei ole aga
weel selget ettekujutust, kui palju korporat
sioone peab kujunema ja kuidas peab lõplikult
nägema välja korporatiivne kord, mis Itaa
lias on üldjoontes siiski enam-wähem fiksee
ritud. Seepärast wöib Austrias ja Portugalis
korporatiivse idee rakendamist vaadelda ikka
ainult hädaabinõuna ja sildina, mis ei vasta
elulistele tarvidustele ja mille vastu kodanike
laiemad kihid on jäänud umbusklikuks. Itaa
lias on korporatism rohkem löönud läbi. siis
ki ilma vaimustust esile kutsumata, kusjuures
laiemad töötavad massid oma ükskõiksuses
lepivad kõigi riigivõimu ettekirjutustega.
Kui vaadelda kõigis kolmes riigis korpora
tiiwsete katsetuste tulemusi, siis ei saa objek
tiiwne vaatleja leida ka põhjust, et laiemad
töötavad ringkonnad võiksid neist tunda erilist
rõõmu. Majanduselu on üldiselt elavnenud,
kuid mitte suuremal määral kui mittekorpora
tiiwsetes maades. Seejuures tuleb aga ilmsiks
nähe, et palkade ja elumaksumuse suhe muutub
järjest enam töövõtjate kahjuks, kusjuures töö
ja palgatülid ei lahendata mitte ettenähtud kõr
poratiiwse kohtuga, waid riigivõimuga. Töötute
eest hoolitsemine on nõrgem mittekorporatiiw
setest maadest, nagu ka töötajate töö- ja sotsiaal
olud. kuigi on rohkem kantud hoolt (eriti Itaa
lias) tööliste waba aja kasutamise ja meelelahu
tuse eest.

Kõike kokku võttes ei saa oletada, et kor
poratiiwne kord iseenesest pakuks paremusi
mittekorporatiivsete riikidega võrreldes ja
omaks niisuguseid väärtusi, mis paneksid soovi
tama tema jäljendamist. Palju enam on see
pärast õigust küll neil, kes manitsevad riike
ettevaatusele korporatiivsete katsetustega ja
väidavad, et korporatiivne kord on veel nii
suguses arenemisastmes, et tema positiivsete kül
gede üle ei saa otsustada, tema negatiivsed kül
jed isikuvabaduse piiramise ja isiku tähtsuse lan
getamisel aga on vaidlematult ilmsed. See on
põhjustanud ka meid algusest peale, kui said
teatavaks kavatsused meie riigikorra reformee
rimifeks, võtma seisukohta mõnelt poolt kuul
dawale tulnud korporatiiwkorra soovituste
vastu.
Massiline kodade asutamine pani meid juba
korraks mõtlema, et Eestis on korporatiiwkorra
idee võitnud teataval määral pinda. Kuid uue
põhiseaduse üldjoonte selgumine käesoleva aas
ta rahvahääletusega näitab, et meil valitseb
küllaldane kainus korporatismi suhtes. Teadagi
on meie teise koja täpne ilme ja tööfunktfioonid
veel lahtised, kuid kui meie .seisukoht peaks
leidma pooldamist, et teisele kojale ei langeks
mitte erilisi funktsioone majandus- ja sotsiaal
küsimuste lahendamisel, waid et need jääksid
peamiselt ikka poliitilisel alusel valitud esimese
koja otsustada, mille juures teisel kojal oleks
ainult parteilisest sõltuvusest vaba instantsi tasa
kaalustaw mõju, võiks meie tulevane riigikord
jõuda wälja tüübilisele parlamentliku korra raa
mistikule. Kui see aga rahvuskogus käänduks
teisiti, kui me saaksime aktiivse sotsiaal-majanhetki Hectori käbe wahel ivaid /elleks, et
uuesti ärgata ja leida end silm-silma wastu
karmi tõelikkusega. Ja kõige halwem oli mõte
losiale. Teodoral oli küllalt terwet mõistust
ja ta oli täiesti teadlik oma suhetes losiaga;
ta polnud abiellunud mitte mingisuguste malede
kujutlustega. Armastusest ei õle iialgi olnud
juttu: ta oli lihtsalt awatikult ostetud ja ta oli
niisama awatikult üles näidanud oma põlgust
losia wastu. Aga selle haigus ja kannatus ning
hiljem ta suur heldus olid liigutanud ta sü
dant. losw ei olnud mitte milgi wiisil il!ma
egoismita, aga ta oli nst hästi kui suu
tis Teodora üle külmanud sõbralikkusega
ja suurejooneliste kinkidega. See ei olnud tema
sütt, kui ta oli inetu ja naeruwäärne. Ta oli
maksnud tema eest puhtas rahas rahas,
mis oli wabalstanud isa raskustest ja murest:
Teodora pidi omapoolt täitma lepingut ja Km
gest hoolimata jääma losiale heaks truuks nai
seks.

See pidi olema wiimne kord, kus ta koh
tab oma südame walitut. Ta ütleb temale kõik.
Hector, kes oli waba ja isand oma tegude üle,
pidi reisima ära,, pidi lubama mitte teda üles
otsida aidata teda teha seda, mis on õige.
Tal ei olnud mingisugust isiklikku süütunnet:
see ei wõinud ju olla ebaõige, et ta armastas
palawalt ja otsekoheselt? Ise ei olnud ta pak
kunud armastusele kohta oma südames, see oli
tulnud kutsumatult. Ebaõige olnuks, kui ta alis
tunuks oma tunnetele ja lasknuks Hectori saa
da oma armukeseks, aga nagu asi oli nüüd.
ei pidanud ta end patustajaks m!itte enam
kui siis, kui ta oleks tublisti ära põletanud
oma käe ja kannatanud suurt walu. Ta poleks
pidanud end patuseks, kui tal olnuks õnnetus
sel wiisil tekitada endale kahju. Aga kui
õnnetu ta ka ei olnud, katsus ta ometi toimida
õigesti: see oli ta mõtiskluste lõpptagajärg. lu
mal ja need armastuswäärsed inglid, kes juhi
wad wäikesi elupaadikesi läbi kaljude ja sala
karide, aitawad teda wöib-olla
Hector oli läinud wihast keedes üles oma
tuppa, kuna ta kürwus kõlasid weel Mildredi
peened, õelad märkused. Mälestus sellest ähwar
dusest, mis seisis kirjutatud Morelba muidu ilme-

Majaomanikud ja sundwõõrandamine

Mis arwatakse uuest Tallinna ehituskruntide fondi seadusest
SunwSöranSatuS kinniswarabe eest talutagu teaüusltke matsuwahenüitega
Hiljuti mctksma pandud Tallinna ehituSkrun
ti>de fondi seadus (R. Deat. nr. 89) on Tallinna
majaomanike hulgas leidnud laialdast tähelepanu,
kuna seadus otseselt riiwab majaomanike huwisid.

Msimuft on sõelutud omawahel ja majaomanike
üldkoosolekul, kus ka wastawad otsused wastu
Võetud. Ka Hüpoteegipanga! on selles asjas oma
arwcvmisi ja seisukohti awaldada tulnud.

Nüüd on majaomanike koja poolt kõik arutlu
sed kokkii Võetud ja kindlatele seisukohtadele jõu
tnd,

Koja seisukohtadest kiiulmie järgmist:
Põhimõtteliselt ei saa eitada seaduse eesmärki
sundwWrandada Tallinna kiwiohituse rajoonis asetseVaid kinniswarasid, et sinna püstitada uusi, nõuetekoha
seid ehitusi, ei saa siiski nõus olla kõikide nende eeldus
tega, mille alusel nii laiaulatuslik sundwöõrandamine
teostatakse. Kuna kehtiw seadus sundwõõrandamist käsi
tab kui äärmist abinõu omandusõiguse rikkumiseks wõi
lõpetamiseks ja sedagi ainult awalikuks hüweks, milline
igal üksikul juhul eriti otsustatakse,
annab nimetatud eriseadus snndwõörandamiseks

peagu piiramatud wõimalused.

Seaduse § 1-ses ülesloetud eeldused, millistel suudVõõrandamist teostatakse, on nii laiaulatuslikud ja mää
ritlematud, et sundtvöõrandamisele wõib kuuluda iga
knviehituse rajoonis asetsew maja, mille wanus on üle

20 aasta. Ka ei ole seaduses ära näidatud korda, mil
Viisil omanikule kinnisVara Võõrandamise eeldustest
teada antakse ja millied seaduslikud wõimalused tal on
oma nõuete esitamiseks.

Seaduse Z 5 on makswusetuks tunnistatud senikehti
nud normid snndwõörandataivate kinniswarade hindamise

aluste kohta. Mingisugused põhialused aga Võõranda
talva Vara Väärtuse kindlaksmääramiseks peaksid olema,

mille kohta kahtlematult kuulub kohalik hind ühes eri
tingimustega, samuti kinnisVara tulukus, sest wastasel
korral ei saa kinniswarade omanikud oma nõudeid hin
damise suhtes mingile alusele rajada.

Siinjuures Väärib märkimist, et kuigi küsitletaw sea

dus annulleerib 28. S. K. X köite § 584 pp. 3 ja 6

on samas seaduses § 17-das tagasi tuldud sama koha
liku resp. tegeliku Väärtuse juure ja nimelt, kui Pika
laenu Pangal on õigus tagasi nõuda kas müüdud kiu
naswara wõi kogu müügihinna wõi müüdud kinnisVara
tegeliku wäärtuse tagasinõudmise ajal. kui see wäärtus

on kõrgem müügihinnast. Siin on seaduS Piktlaenn
Pangale õiguse annud toetuda Varanduse tegelikule
wäärtusele, mida aga omaniku suhtes ette ei ole nähtud.

Selgusetu on aga, mil wiisil ja mis korras wõi mis

alustel see n.-n. tegelik wäärtus kindlaks tehakse ja kelle
poolt.

Seega ei ole seaduses toodud ühtki alust, mis kinnisVara hinna kindlaksmääramisel avwesse Võetakse, küll

mine flmdwõörandatud Varade eest -protsendilist?
hütveks teostataw sundwõõrandamine oma
põhimõttes et ole wastuwaieldaw, kui kõik sellega kaaVskärwad tingimused, eriti tasumaksmise suhtes, oma
ntkku tema põhiõiguste rikkumisel täiel määral rahuldaVad. <-eda aga käsitlemas seaduses ettenähtud tasu
maksmise wiis ei wõimalda.

Tähele pannes sundwõõrandamisele kuuluwat linna
rajooni ja seal asetsewate waranduste Väärtust, wõime
konstateerida, et seesuguse sundwõõrandamise iviisi juu
res omanikud mitte üksi täiesti ilma ei jää rahuldusest
wöõrandatawa wara eest, waid teenimatult on sunnitud
kahju kannatama ka nende wäärtuste kaotamisega, mil

liseid kinniswarade tväärtuse hindamisel üldse ei
wõeia.

Tasutakse sundwõõrandamisel wõõrandatcriva wara
eest sularahas, on omanikul wõimalus saadud kapitali
rakendada teistesse tulutoowatesse ettewõtetesse.

Kuid tasu saamisel Võlakirjades ci saa omanik
selle tasu ekmimalenti millessegi rakendada,

waid on sunnitud seda naminaalwäärtuse säilitamiseks

hoidma rentkapitalis 5y2 % 4ifc tulu saamiseks. Sar
nasel wiisil külmub üks osa rahvakapitalist, sest on wae
walt usutaw, et wõlakirjade tõttu rahwa kätte käikulask
mata kapitalid teostaksid sama tulutoowat ringkäiku, kui

see Võimalik on eramajanduses. Pealegi ei saa unus
tada, et kodanikule tema põhiõigustega on kindlustatud
eraomandus ja õigus selle elulise ekwiwaleudi nireg kapi

tali ja rakeudamise wiijide kohta.

Siinjuures tuleb tähelepanu juhtida wecl sellele, et

kaugeltki kõik stmdwõõrandamiscle kmiluwad majad

pole püstitatud omakapitaliga.

Seetõttu halwab tasumaksmine Võlakirjadega ka maja
omanike krediidiwõimalusi lühiajalistes rahaasutustes,
sest sularaha puudusel häwineb krediit, ja rahaasutused
ci suuda sel määral oma nõudmiste katteks mastu Võtta
realiseerimatuid Võlakirju, millistega nad ise ei saa täita
oma kohustusi hoiusummade omanike wastu.

Seaduses nimetatud Võlakirjad kni Väärtpaberid

Kuna kirg harilikult wõimutseb naise juures
wähem ägedalt kui mehe juures, eriti luu seda
suurendab teadmine, et teised mehed ihaldawad
sedasama, mida tema peab oma omanduseks, siis

ei olnud s)ectori tulewikukawatsused kaugeltki
nii selged nagu Teodoral.
'sa ei julgenud pöörda pilku tulewikku, ai
uus. milles ta oli täiesti kindel, oli waukumatu
otsus kaitsta oma südame walitut Wensleydowni
eest ja hoida teda ainult endale.
Ja saatus kogus oma kätte köik niidid wäl
timatuks katastroofiks. Nii näis see wähemalt
Waresele. kui pikk suurepärane juunipübapäew
lähenes lõpule ja ta mõtteis läbistas päewa
sündmused.

>!a oli sunnitud jutustama Annele, et hee
tor ja Teodora olid weetnud peagu kogu päewa
teineteise seltsis, et Morella muidu nii rahulik
näoilme oli olnud tige ja ivaenuiine. mis ei
sobinud sellele osale draamas, mida tal kord
wõib-olla tuleb mängida: et Mildred oli olnud
wäfimatu oma püüdeis teha Teodorat õnnetuks
ja sellega cnmud Heetorile küllalt põhjust ta
kaitsmiseks ja troostimiseks. Teised daamid olid
olnud kas ükskõiksed wõi ka samuti wahetanud
paljuütlewaid pilke: ja leedi s)arrowficld oli an
nud mõista, et ta ei kawatsenud osutada min
git halastust: ta wäljendused olid olnud terawa
mad ja hoolimatumad kui harilikult.

kele osaks langeb.

Kui selles osas seadus ei taha kinniswarade omani

kele tvastu tulla, siis oleks pidanud wabariigi ivalit
sus andma garantii, et

wõlakirjadega on wõimalik katta omanike kohustust
riigi wastu igasuguste maksude näol,

sest peaasjalikult kiwiehitiste rajoones asetsetvate kin
niswarade omanikud on ka äriliselt tegutsewad, kus
luures nende sissesetulekud. tulud ja ärilised kindlusta
sed olenewad kinniswarade wäärtusest ja olenmsälust.
Kuid kinniswarade sundvõõrandamisel ei kao mitte üksi
tulud, waid ka need kindlustused, mis hüpoteekide näol
nende krediitide kindlustuseks on olnud. Kuna aga toõ

lakirjad sel määral kindlustust ei anna, asetab see

sundwõörandatud kinniswarade omanikud majanduski
kult wäljapääsmata seisukorda ja nimelt riiklike _ ko
hustuste täitmisel sularaha puudumise tõttu. Siin MU
res ei ole kindel, et isegi maksunõudmiscd, mis kinnis

warale hüpoteegiliselt kantud, sundwõõrandamise puhul

wõlakirjadega kaetuks loetakse, waid et need kõigile
waatamata omanikult sularahas riigi kasuks sisse nõu
takse.

(5i ole kahtlust, et kõik see mitte üksi ci ruineeri teatama

osa kinniswara omanike majanduslikku olukorda, waid
kaugemalculatuwalt ka ärilisele tegewusele kahjulikku
mõju awaldab.

Teda käsitletaw seadus oma sihiks loomulikult ei sead

nud, kuid loetletud nähted ja tagajärjed on seks pa
ratamatud.

Kõigest sellest on näha, et sundvõõrandamine wvifs

Väljaandmisel Võlakirjad peaksid alal hoidma oma nime-

Väärtust, millistes neid emiteeritakse. Tähele panne?
Eesti Hüpoteegipanga pantlehtcde kurssi, milline on köi
kunud 60 ja 100 Vahel, ei saa luua mingisuguseid illn
sioone suudwöörandamisel wäljaantawate Võlakirjade
kõrge kursi kohta. Arwestades ivõlakirjnde kursi kõikumist

ehk kursiwahet, tuleks ä jour arwessc Võtta kinniswara

Väärtusel hindamisel ja hinna määramisel. Waewalr
on aga tisutaw, et sarnane küikuw alus tähelepanu ja
arwestnst leiab, misläbi kinniswarade omanikud on suu
uitud wõlakirjade Võimalikul realiseerimisel tunduwaid
kahjusid kandnta, sest mida enam Võlakirju emiteeritakse
ja seega turule satub, seda suure,m on nende pakkumine,

Sellelt seisukohalt lähtudes on täieSti põhjendatud
ka Eesti Hüpoteegipanga efttis tvabariigi Valitsusele,

kannatada.

neist olenematuil põhjusil. Wõimalikku spekulatsiooni
endiste omanike poolt on lihtne wältida wastawa õien
duse nõudmisega, millest näha, et neilt kinniswarad on
sundwõörandatud, ja lubada neile omandada fondist
kinnislvara ainult üks kord. Teega oleks osaliseltki kae
rud wõi kompenseeritud see õiguste rikkumine, mis iga
suguse sundwõõrandamise korral kinniswarade omani

sündida ainult sularahas maksetawa tasu eest, mitte
aga wäärtpaberites-wölakirjadcs, nagu seda näeib ette
seaduse 8 K Teaduslikuks ja õiglaseks maksutvahen
dikS on sularaha ja selles tuleb ka omanikele nende
wara eest tasuda, wõlakirju ei tunnista ka seadus ise

külgne ja alusetu.

tui nõolt, hui ta nõgi Teoöowt eemalduwat..
ja kõigepealt lord Wensleydowni irooniline nae
ratus. kui kõik soowisid üksteisele head ööd.
oli küllalt, et teha teda meeletuks armukade
dusest ja wlhast
Oo kui Teodora kuuluks maid temale!
Siis ei julgeks enam keegi waadata temale sel
liste pilkudega. Aga losia oli seisnud seal
samas ega olnud midagi märganud.
Saabus pühapäew ja sellega ühes ka põle
taw igatsus jälle miibida Teodora läheduses
takistada igaüht ütlemast talle sõnakestki. Pai
jud teisedki peale Wensleydowni olid hakanud
tundma endid kütkestatuna Teodora ilust ja sar
mist. Kui ta ise tarkuse ja ettewaatlikkuse tõttu
hoidus temast eemale, pidi ta nägema. Kuidas
teised asusid ta kohale, ja seda ei suutnud ta

isegi need kodanikud, kellelt kininstoarad sundwõõrandati

mingit põhjust ei ole arwata, et nende suurearwulisel

seda nõrgem aga nõudmine ja seda madalam nende

dusliku koja, kes riwaliseeriks poliitilise ko
jaga. wüiksime me laskuda eksperimentidele, kus
ei ole eelkäijaid ega teenäitajaid, jn kus see
pärast tulemused oleksid ka täiesti lahtised.
Üheks sotsiaal-majandusliku kõrgema riik
liku asutuse katsetuseks tuleb meil pidada prae
gust riigi majandusnõukogu, mis pidi nagu täit
ma parlamendi aset praegusel ülemineknajajär
gul ja looma traditsiooni tulewasele teisele ko
jale. Kui selle loomisel wahest ehk arwestati
mõningal määral korporatiiwsete ideedega, siis
wöib nüüd wist küll. kus walitsus on loobunud
arwestamast majandusnõukogu ja ta pikemat
aega seisab juba warjusurmas. maita, et korpora
tiiwne parlament sisaldab endas meel suuremaid
raskusi poliitilisest parlamendist ja seepärast mis
tisti puudub küll mõte tema juure tagasipöörmi
seks. Mida wähem meie tulewane teine koda on
warjundatud korporatiivsetest ideedest ja mida
enam tema funktsioonid on piiratud sellelaadili
seks tegutsemiseks, seda enam wöib see tulla
meie arwates kasuks meie tulewasele parlamen
dile ja üldiselt ka riigikorra ladusale arenemi
sele tõelise rahwawalitsusliku Korra ja indiwi
duaalsete wabaduste suunas. H. T.

mis eriti arusaadaw, kui omanikult on kinniswara sund
wõõrandatud § 1 p. 2 alusel.
Wõlakirjadega omandatakse wõib öelda puht eraõi
guslikuks huiwiks ja otstarbeks kinuistvarasid, kuid sa
mu kiuuiswarasid ei saa samade wõlakirjadega osta

olenewad oma wäärtuses nõudmisest nendele, kusjuures

on aga 8 8 ära näidatud, mida avwesse ei Võeta. See
sugune suhtumine kinnisVara hindamisse on aga ühe
Kõige raskemalt asjaosaliste kinniswaraomanike hu
we riiwawaks on aga seadnse 8 8 ettenähtud tasumaks-

endistel omanikel peaks olema oS4u eesöiguS,

wolakiriadega sularaha asemel.

kurss.

milles palutakse käsitletama seaduse jj 10 ära muuta ja
E. Hüpoteegipanga Võlgade tasumiseks wõlakirjade ase
mele määrata Hüpoteegipanga oma pantlehed mölaka pitali osas ja sularaha wõlguewate protsentide osas.

Eeltoodut kokku Võttes ei saa millegagi põhjendada
ega õigustada katvaisust ühele osale kodanikest Võla
kirjadega maksmisega sarnast rasket Varanduslikku
kaotust ja surutist peale panna, kui seda möödapöäsma
tnlt ei nõua iildsnse hiiwe Või riiklik julgeolek.
Seadusest itähtub, et selle otstarbeks on üksikuid rajoone
esinduslikumalt Välja ehitada, ja olgugi, et seaduse jj 1.

loetelu hulgas on aivalik julgeolek, ei saa kujutella,
milline tarwidil? peaks olema laiaulatuslikuks situdVõõrandamise teostamiseks ainuüksi Tallinna knviehi
tiste rajoones, jättes kõvlvale kõik teised chitusrajoonid
ja kogu riigi maa-ala, kus stmdwõõrandatud Varade eest
tasutakse kehtüva seaduse järele stilarahas, olgu siis
sundivöörandamisele knnlnwa ivara Väärtus ja sund'
Võõrandamise Vajalikkus nii suur ja teraw kui tahes.
Tagasi tulles eelpooltoodud waidetele, pead ehitu-Z

-kruntide fondi poolt toimetatawa iniiügi
ta tähendama. et

maksmvahenditeks, sest nende eest ei saa ehituskruntide
fondist midagi osta ega saa nendega ka kohustusi katta,

wälja arwatrld hüpoteegipankadele antud eesõigus ka
sutada wõlakirju maksevahenditena. Kui riik aga esin
duslikuks ülesehitamiseks sundtvõõrandamist ühel hoobil
ei suuda teostada sularaha puudumisel, siis peaks selle

teostamine sündima järk-järgult tarwilike ressilrsside
kogunemisel.

Keelpool cttetoodu kokkuwõttcks esitab majaomanike

koja juhatus Tallinna ehituskruntide fondi seaduse kah
ta järgmised ettepanekud, palude? neid kaalumisele
wõtta.

Tuleks fikseerida sundwõõrandamise eelduste teada
andmise kord kinniswara omanikule ühes temapoolsete
nõuete esitamise wõimaluSte äranäitamisega.

Ära määrata sundwöörandatawate kinniswarade
hindamise aluseh wähemalt praegukehtiwa W. T. £.

X k. 8 584 PP. 5 ja 6 ulatuses,

Sundvõõrandatud kinniswarade eest tasumaksmme

sundigu seaduslike maksnwahenditega.

Juhul, kui tasumaksmme ei toimu sularahas, tuleks
anda garantii wölapaberite realiseerimise wõimaluSte
kohta wõlakirjade saajatele ja nende kreeditoridele —s
rahaasutistele.

Peaks endistel omanikel antama ostueesõigus ira*
di st mnüdawatele kruntidele ja wöimaluS nende eest
tasuda wõlakirjadega, kui omanikult sundwõörandatud
kinniswara eest on wiimastega tasutud.
Ära muuta seaduse 8 10 ja määrata (y. Hüpoteegi panga wõlgade tasumiseks wõlakirjade asemele Hüpotee

gipanga oma pantlehed wölakapitali osaS ja sularaha
wölgnewate protsentide osas.

Teaduse § 18 tuleks täiendada selles mõttes, et ka
omanikel wende kinniswarade sundvõõrandamisel igasu
gune ametlik kirjawahctus ühenduses sundwöörandamt
sega on waba igasugustest tempel- ja teistest maksudest
ning kohtu-, kantselei- ja teistest löiwndest.

I Harju 2, |„DER N I E R CR I" I -» ,
Soodsaim Cl I ITfl ISS I I t ostukoht
Suurim valik. Hinnad äSrmiselt odavad. Soodsad maksutingimused.

Hector ja Teodora ei olnud iialgi eemal
dunud teistest nii kaugele, et nad olnuksid wäl
jaspool silmapiiri, ja mitte milgi wiisil näi
danud endid wastumeelsetena seltskonna jaoks:
aga Hector ei olnud eemaldunud ta kõrwalt
ja keegi ei wõinud walesti mõista ilmet ta sil
mis. Sir Patrick oli kogu ennelöuna jooksul
kõnelnud losiaga, kelle ta oli leidnud raha
asjades wähem kergestikäideldawa kui ta oli
lootnud. losia suur ümmargune nägu piist
ninaga ja pöskhabemega ei lasknud aimata ta
kamalust ja ettewaatlikkust äriasjus.
Kui Teodora läks alla lõunale, tundis ta
end kirjeldamatult õnnelikuna. Ta oli ju lihast
ja merest, ka tema. ja oli tunnud südant tuk
suwat ja pulssi lööwat pikal jalutuskäigul pi
ki järwe kaldaid. Kus õhtu wärwiküllanc mai
gus ja marjud olid õhutanud ta fantaasiat ja
waimustanud ta meeli. Nad olid olnud peagu
üksinda, Hector ja tema: mõlemad teised nel
jast isikust, kes olid ette wötnud jalutuskäigu,
olid läinud hulk maad nende ees.
Iga hetk oli Teodora kawatsenud paluda
Hectorit ütelda talle head aega lahkuda
alatiseks katsuda unustada: aga sõnad surid
ta huultel.
Kaua aega oli nende wahel walitsenud maiKus: üks hakkas peagu lugema teise mõtteid
nii ligidale olid nende hinged teineteisele
tulnud.

Kui Teodora oli jõudnud oma tuppa, oli
ta waewalt suutnud püsti seista, nii wärisesid
kõik ta liikmed: ta langes toolile ja peitis
näo kätesse: ta oli peagu minestamas.
losia oli pahane, et ta sai nii hilja malmis
õhtusöögiks. Teodora laskis enese päris mehaa
niliselt juhatada laua juure: ta ei küsinud, kes
oli ta kawaleriks ta mõtted olid päris lao
kil. Ta sundis end jääma laua juure istuma,
aga otsustas, kohe kui lõunasöök lõpeb, minna
oma tuppa, sest ta ei tahtnud saada sellesama
kohtlemise osaliseks, mis eelmisel päewa!. Aga
üks daamidest, kellega ta oli enne lõunat juhus
likult sattunud westlema. lähenes talle teel saali,
kutsus ta enda kõrwale sohwale istuma ja hak
kas jutlema. Teodora ilu ja graatsia olid teda
wõlunud. nüüd tahtis ta teada, kust mrs. Brown

ostab oma riided, mis wastuwaidlematult olid
ilusaimad, mis ta kunagi oli näinud, ja nii
hästi wärwilt kui ka lõikelt ületasid kõigi
juureswiibijate tualetid.
Eeskuju mõjub nakatawalt. Teodora.leidis
enda peagi olewat ümbritsetud paljudest daami
dest, kes kõik olid wäga sõbralikud ja huwi
tatud riietusküsimustest. Aga kuigi ta suurima
wiisakusega wõttis osa «vestlusest ning andis
kõik soowitud teated, olid ta mõtted hoopis
mujal. Kas oli neil naistel mingisuguseid tun
deid? Kas armastas keegi neist nii kirglikult
nagu tema? Wöi ei olnud nad midagi muud
kui nukud mingit liiki marionetid kes
enam-wähem tüdinutena rändasid oma eluteed?
Kas muutub temagi ajajooksul selliseks ja män
gib huwiga bridshi kuni hommikutundideni? Hiljem õhtul hakkas osa seltskonnast taat
sima ballisaalis, mis oli suure saali kõrwal. ja
kui Hector walsi ajal hoidis Teodorat oma
käte wahel. wötsid Hectori mõtted kindla kuju.
Miks ei wöinud ta wiia Teodorat endaga ära
ära ta labase, kohmaka mehe juurest? Nad
wõisid ju elada õnnelikult Itaalias wöi kus
kil mujal lõunas ja hiljem palju aega hil
jem Bracondale'is. Tal on ju kõrge selts
kondlik seisukoht ning inimesed unustawad ju
nüüdisajal nii ruttu.
Nende mõtete juures hakkas weri kiiremalt
woolama ta soontes. Homme tahtis ta pühen
dada Teodorat oma plaanidesse, ütles ta en
dale: täna õhtul tahtis ta waid nautida tantsi
mist ja ta lähedal wiibimist.
Wäsinuna päewa mitmesuguseist muljeist ja
meeleliigutustest, ei tunnud Teodora end enam
wõimelisena wöitlema oma armastuse wastu.
Ta tahtis nõustuda iga ettepanekuga, mis ta
armastatu teeb. Ta jõud kahanes - ta ei
suutnud enam wõidelda. Kui walss oli lõppe
nud, sosistas ta tasakesi: „s)ector, olen nii wäsi
nud mõtlen minna üles oma tuppa!"
Heetor waatas kohkunult talle otsa: Teo
dora oli igatahes stlrnnkahwatu.
Siis läksid nad losia juure.
..losia," ütles Teodora, ..palun, wabanda
mind leedi Ada ja onu Patricku ees. Ma ei
tunne end hästi ja kawatsen minna rooobisje!*
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ll 1 iJlmusid altfiipüiosed uudisteosed;
j August Jakobson s H
i™*» Jttet§ati§e rada I

Mgiwanem kinNs näitlejaile 10.000 tt.

| f H. Mugasto kaas. 486 lk. Hind brosh. kr. 5.—,
S I köites paremal paberil kr. 6.—.
| .Metsalise rada" on ideeromaan, mis näitab sõja masendavaid
1 tagajärgi üksikinimese hingeelule ja ühiskonnale. Sõjast läbiAWWWU | käinud generatsiooni traagika ongi selle romaani probleem.
'' rafiran I Esiplaanil on kaevikuelust lõhestatud hingega tüübi allakäigu
WWMUM f traagika kujutamine, paralleelselt sellega tuuakse rindemeestelt

Meie riigimõimu esindaja tunnustus näitlejaile nende 3v-a. kutselise lawategewuse puhul. An
dekamaile näitlejaile Võimaldatakse Välismaist stipendiume. Reale Vanemaile näitlejaile ja
teatritegelastle annetati kuld ja hõbe teenetemärke
Näitlejate pidulik aktus Estonia teatrisaalis

algatatud massiliikumine. Romaan on eriti tähelepandav oma hea

r* 9 ülesehituse, teravalt joonistatud tüüpide ja kaasakiskuva hingeelu
- , kujutamise tõttu. Peale selle on ta huvitav oma aktuaalse aine
poolest.

Paul Viiding s
M!' Piinlikult hea tahe I
W Ott Kangilaski kaas. Hind brosh. kr. 1.75,
ž. v/i<* köites paremal paberil kr. 2.75.
Kirjandusliku „outsideri", matemaatik Paul Viidingu esimene
Trn/Zfe , novellidekogu peaks pakkuma huvi eeskätt nendele, kes ka lühe
' maulatuselistest proosapaladest ei otsi ainult ajaviidet, vaid ka
mõtet erutavat, üksikuid jutte liitvaks aluseks on meie aktuaalse
tänapäeva linlase elu; on taoteldud anda katseid mingiks „selts
konnageomeetriks", esitades võimalikult teravates lühipiltides dra
matismi, mis sõltub materiaalse ja vaimse, vaesuse ja rikkuse,
hariduse ja harimatuse, vabaduse ja kohustuse kokkupõrgetest.
0.-Ü. „NOOR-EESTI KIRJASTUS".

Soomes wangistati kommunistide juhte
Politsei kätte langes ka sala-raadiojaam
Helsingi. 29. 11. (GTA) Soome sala
politseil on õnnestunud Käesolewa sügise jooksu!
wangistada terwe rida kommuniste, kes on osu
tunud seniste juurdlusandmete põhjal wäga täht
sateks tegelasteks põrandaaluses töös. Wangista
wd kommunistide arw tõuseb üle 15-ne. Wan
gistatute hulgas on ka Soome kommunistliku
erakonna illegaalse organisatsiooni juht M. Huh
ta, kes tabati Helsingis. Huhta on saanud oma
wäljaöppe Leningradi wähemusrahwuste ülik oo
lhs. 'Ta on möödunud aasta jooksul sõitnud
mitmel korral Nõukogude Wene ja Soome waNäitlejate juubelipäewalt. ülal wasa k u l peaministri asetäitja K. Eenpalu teeb näitlejatele teatamaks riigiwanema annetuse 10.000 kr. näit
lejate puhkekodu asutamiseks. Ülal paremal näitlejad «Estonia" dekoreeritud lawal. Mal ripub hiigelsuur Näitlejate Liidu teenetemärk. All
Vasakul Vanemad teatritegelased kohvilauas; Vasakult: Pr. E. Treumundt, pr. A. Konsa, Eesti Näitlejate Liidu esimees P. Pinna, A. Trilljärw,
pr. Põdram-Tago ja J. Aawik. All paremal teatritegelased teenetemärgi jagamisel; Vasakult: Draamastuudio teatri looja P. Sepp, K. Treumundt,
P. Pinna, B. Kuuskemaa, A. Trilljärw ja A. Konsa.
Pühapäeval peeti Estonia teatrisaalis katselise

teatri kolmekümne aasta juubelit. Saal oli piduliku
* sündmuse puhul illumineeritud elektrituledega. üles
seatud olid suured proshektorid filmimiseks.

Alla teatripõrandalc kogunes publikut hõredalt,
sest need, kellele olid saadetud kutsed, ei olnud ilmu
nud aktusele. Puudus peagu täiesti meie kirjanikkond.

Täpselt Muse aluks ilmus kohale riigivanema üles

andel peaministri asetäitja K. Eenpalu, leda terwi

tas orkester. Aktuse aluks puutus silma kutsutud küla-

Itöte hulgas wälisminister F. Ake l, kindral Brede,

Tallinna linnapea abi A. llesfon, Leedu saadik Tallide,
Läti saatkonna sekretär J. Gilberts j. t. Kohal olid ka
näitlejate delegatsioonid Soomest, Lätist ja Leedust.

Aktuse aluks kerkis eesriie lawal ning nühtawale tuli

auStatawate grupp meie wanemapõlwe näitlejad ja
teatritegelased, kellele E. Näitlejate Liit oma poolehoiu
ja tunnustuse tähiseks oli annetanud hommikupoolikul

tuld- ja hõberinnamärgid. Austatamad istusid kahes

esine meie ees enese oskustega ja enese võimetega, siis

kud kaalutlused.

Meie ei tasu kutselise teatri kandjaile kunagi
mitte nende waewa ega nende kulutatud jõudu,

meie võtame rohkem nendelt, aga ei aima seda mitte
tagasi, mida meie peaksime andma. Aga selles kõigi
meie vaimutegelaste osa rahwaperes õieti ongi, et nad

annetati järgmistele isikutele:

EeSti kutselise teatri loojale Paul Pinnale. ENL
«svtajale ja auliikmele Ed. L emmistele, ENL-au
liikmele Aleks. Trilljärwele, ENL auliikmele, ma
estro Juhan Simmile, teen. näitlejale Vetti Kuu s
kemaale, teen. näitlejale Retti Pinnale, teen.
nfötf. Erna Willmerile, teen. näitl. A. Michel
sonile, dirigent R. Kulli le, solist Benno H a n s e
«il e. näitlejaile: Rudolf Ratase p a l e, Julius
P õ derile, Anna Tammele. Liina R e i m a n i l e,
Nari Möldrel e, Anna Altl eisil e, Anna M arkusele, Olli Teetsowile, Leopold Hansenile,
Ed. T ü r gi l e. Aug. S un n e l e, Al. Teetsowile,
Wfr. Sällikule, prof. J. Aa w ikn le, Heino W ak
s i l«, Waldo Jüriloole ja Alb. Härmale.
Hõbedast rinnamärgid
annetati: teenelisele lavategelasele Aleksei R o d i o » o

vile, teen. lawateg. Armilde P õ der i l e, ..Traama

stuudio" loojale Paul Sepale, Salme P e c t s o n il e,

Kristjan Hansenile, Wold. Toferilc, Maniwalde
Mi t il e ja Martin Loid i l e lLindebaum).
Hõbedast rinnamärgid said ka teatri tööst kauemat ae

ga eemal olnud järgmised kutselise teatri loojad: Ants

Si mm, saadik Hans Reba n e, K. R. Pus t a, pr.
Maimo Anto, Heino Anto. Aug. K u n s k m a n, Li
dia Adler, Karl Treumundt, Emmi Treu
mundt, Juuli Jõgi, Robert H o l st, Ida PõdramTago, Taawet M u t s o ja Aug. R e i m a n.

Austatawaile sai osaks tugew aplaus. Lawalt puu
dusid maid üksikud austatawad. Haiguse pärast puuduMale Netti Pinnale wiisid näitlejate esindajad hommiku

poolikul lilli.

Austamistseremoonia järele asus kõnetooli riigiwane-

Ma esindajana peaministri asetäitja K. Eenpalu.
Oma kõne alul palus ta lavategelastel võtta vaS

iu tervitusi meie riigijuhatajalt, rngiwancmalt ja sü

damlikku tänu kõige tehtud töö ja nähtud waewa eest.
sKiiduawaldused.)

Reed, kes olid 30 aasta eest alles noored, on jõud
«vd john elu keskele, wöi ka elu teise järku. Ja need,
keS tollal olid juhtimas, need on jõudnud juba wane
masse ikka, ja paljusid neist ei ole enam veje keskel.
Aga see, mis sündis 30 aasta eest, see andis meile, tol
korral nooremaile jõududele, palju seda juure, mis mui
du meie hinges oleks puudunud.
Selle 30 aasta jooksul oleme meie nüüd ühenduses
oma lawaga nii mõndagi läbi elanud.

Mälestusist jääb järele kestev jõud
ja kestew teadmine, ja ühtlasi ka tänutunne neile
võitlejaile, kes on kannud selle aja jooksul meie oma
kutselist teatrit. Ja seepärast tänase ja kõigi n«nde päe

wadega, mil üle kodumaa mälestame seda tähtpäeva ja
juubelit, meie, ilma et meie suurelt ja laialt pidutseksime
sel puhul, meie oma hinges teame kõik. mis see meile
on. Ja seepärast, austatud lavategelased ja -jõud,

teie teate seda juba etendusilt, ei ole teieku
«agi üksi. Aga teadke ka seda, et kui teie ka ei

Siis tulid terwitused. DWWD.
Neid oli üsna rohkesti.

Soome näitlejate ja teatrite nimel terwitaS W
Sola, Lätist M. Marsetis, Leedust A. Kupslas. Neile

siis lahkujad nende hulgast omavad suuruse tunde, sest
nad on võitlust lõpuni pidattud.

Mettus. haridusministeeriumi esindaja dr. J. Wasar.

leh oiu tasu on ülim väärtus. Ja kui sel veendel olla,

järgnesid: Näitekunsti sihtkapitali walitsuse esimees W.

Oleme oma rahva keskel kutsutud lavategelaste elu

kõigi meie teatrite esindajad, rida kultuurorganisatsioo
ne jne. Rohkesti oli ka telegramme.

järge seadma nii, et need esirinnas võitlejad ei tuw
neks endid mahajäetuna siis, kui jöuba jõud on range
mas aastatelt võrdlemisi enneaegselt. Näitlejate liit

peaministri asetäitjat K. Eenpalu edasi anda näitlejas
konna tänu riigiwanemale.

tolles algatuses on mõndagi ette võtnud, riigivõim kor

raldab enda poolt. Paljude seadmistega ollakse ka

kodu asutamise küsimusega tahaks lõppjärku jõuda koos

Knldrinnamärk

Kõnele järgnetvalt ooperilaulja M. Taras laulis T.
Wettiku „Merellä on sinine".

ees käies kannavad seda teadmist, et hingeline
tasu on ülim väärtus, mis ta saab, et rahva poo

Aktus algas «Estonia" sümfooniaorkestri ettekandega

mmed, kellele hommikupoolel olid annetatud rinnamärgid.
Nendeks osutusid:

teatrid Tartus ja Tallinnas. Kõneleja märkis seejuu

dused.)

j«ba algust panemas, osalt juba on algust pannud, aga

R. Kulli juhatusel. Järgnevalt pidas awaköne ENL abi
esimees J. Tõnopa, milles märkis wanemapõlwe näitle
jäte teeneid ning tegi teatamaks aktusel olijaile nende

Kol. anti üle
auaadress

res. et Tartus kutselise teatri loomisel olid ainult idee
lised motiiwid, Tallinnas lisandusid sellele majanduSli

reas lawa mõlemal pool küljel. Keskele, otse wastu
saalile, olid ooperikoori liikmed.

Soomusrongide sünnipäew

meie hingede ja tunnete poolt ei ole teie mitte maha

jäetud, vaid meie mõtleme alati teile. (Kiiduaval

het. Ühes Huhtaga on wangistatud ka Waasa
kommunistliku erakonna instruktor ja terwe rida
isikuid, kes on warjanud ja abistanud siinseid
kommuniste nende tegewuses. Vangistatute hul
gas on ka kommunist Lappalainen. kes on au
gustikuust saadik teostanud mitmel pool Soo
mes erilisi salaluuret wabrikute ja muude ette
wötete kohta ühe wõörriigi kasuks. Seoses
Lappalaise wangistamisega on politsei kätte lan
genud ka üks lühilaine-raadiojaam, mida ck
olnud aga nähtawasti meel suudetud tarwitusele
wötta. Kõik wangistatud wiibiiwad wanglas.

Eesti Näitlejate Liidu esimees Paul Pinna palus

Lõppsõna järele aktus lõppes „Kod«maa marsiga"
R. Kulli hoogsal juhatamisel.

Laupäewal. 28. nowembril. meie soomusron
gide sünnipäewal, kogunesid kell 8 õhtul üle
ajateenijate kogusse soomusrongide diwiisi kuu
lunud wäeosade-nimeliste seltside esindajad, et
mälestada seda tähtsat päewa meie iseseiswuse
wöitluse loos. Olid ilmunud ka soomusrongide
isa, eruadmiral J. Pitka ja diwiisi sõjaaegne
luht, erukolonel K. Parts.
Kooswiibimisel anti kol. K. Partsile, kes
suwel sai õl)-aastaseks, üle kaunis auaadress,
millele olid kirjutanud alla eelmainitud seltside
esimehed. Aadressi andis üle J. Pitka. kes
oma kõnes kriipsutas alla osa. mis soomusron
gide saamisloos ja wõitlustes mänginud kol.
Parts. Wana sõjamees oli wäga liigutatud
ning wastates F. Pitkale, tähendas muuseas.

B^2a
Erakordselt suure mineku tõttu

headus veelgi tõstetud
9 OOTUBAK
et ilma „wana admiralita" poleks meil olnud
soomusronge.

see ei ole kõik.

Kuulsin praegu näitlejate liidult, et ta puhke

30 aasta juubeliga kevadeks selles lootuses, et need
käed, kes meie rahva keskel seni on näidanud poolehoi
dn meie kutselise teatri kandjatele, et need käed mitte

Moskwa kinnitab, et Saksamaa tahab sõda

tagasi ei tõmbuks üldisest kokkukandmisest.

Ma paluks, wõtke wastu nendeks ülesanneteks

riigiwanema poolt ühisesse korjanduse salwe puh
kekodn rajamiseks pandud summa 10.000 krooni.

Jaapani-Saksa leping olewat ainult katteks teisele lepingule
Faschism tähendawat sõja ettewalmistust

(Kestvad kiiduawaldused.)

Aga meie riigivalitsuse hoolitsev käsi, ühenduses
lavategelaste vanaduspäevade möödasaatmise korral

dusega, loodetavasti ei lakka veel tegutsemast. Ja
näitlejate liidu algatusest oleneb palju, et siin ühiseid
läbirääkimise punkte leitaks.
Aga meie ühes kutselise teatritega kui ka näitlejate
enesekorraldusega oleme kutsutud meie riigivõimu kaa
satõmbamisel hoolitsema ka selle eest, et meie

andekate ja innukate lavategelaste jnurekasw ei
jääks mitte seisma.

Meie Eesti rahva keskel, hoolimata tema ligikaudu

poolteise miljonilisest arvust, on niivõrd palju ande
kaid tegelasi, nagu teistel rahvastel seda pahatihti ei
ole mitte, ülearune oleks nimetada, mis mulle öeldi
kord WarSsawis inimeste poolt, kes meie teatri ja la
vaga tihedamas kokkupuutumises olid seisnud. Imes
tati, et meie jõudude väljavalik on nii suur ja nii au
dekas, kuna seda suure rahva juures ei või mitte selli
sel kõrgusel tähele paima. See tähendab, et meie pea
me kõik ühes oma rahvaga hoolitsevalt esinema nende
jõudude eest, kellele meie kõrge juhataja on annud seda
püha armastuse ja tulukese sädet, et olla juhtiv ja ju
hataja oma elukutse, oma võimukandmise piirides.

Mõskma, 29. 11. (ETA) (Tass) Litwinow kulspete ideoloogilist iseloomu. Teadjad inimesed
oma kõnes Nõukogude kongressil, puudutades de keelduwad uskumast, et Jaapani ja Saksa foffu
mokratismi tuuma ja burshuaaslikke wabadusi leppe kahe artiklijupi koostamiseks oleks tarwis
ning faschismi, tähendas, et 26 Euroopa maast olnud pidada 15 kuud läbirääkimisi, ja et nende
demokratism ja kodanlikud wabadused on säili läbirääkimiste pidamiseks pidi Jaapani poolt tin
gimata wolitatama kindral ja Saksamaa paolt
nud waewalt rohkem kui kümnes maas.
Litwinow Peatus pikemalt sel toetusel, mida ülidiplomaat, ja et neid läbirääkimisi pidi Pee
Saksa ja Itaalia faschism Hispaania mässulistele tama suurimas saladuses.
annawad. Ka kirjeldas ta Londoni mittewahele
Mis puutub awaldatud Jaapni-Saksa kokku
segamise komitee tegemast Litwinow ütles: Lon leppesse, siis see kokkulepe on ainult katteks teisele
doni komitee on saanud sõnast „mittewahelesega kokkuleppele, mida arutati samal ajal ja mis sa
mine" aru ses mõttes, et komitee ise ei Pea segama
mal ajal paraseeriti ja arwgtawasti ka alla kirju
Hispaania asjadesse. Niisuguses olukorras Nõu tati, mis aga ei kuulu awaldamisele. Mina kiu
kogude walitsusel ei jäänud muud üle, kui lojaal nitan täie wastutusega oma sõnade eest, et sust
selt seletada Londoni komiteele, et Nõukogude ma

litsus ei Pea end moraalselt rohkem seotuks kok
kuleppega kui teised kokkuleppe osalised.

selle saladokumendi wäljatööta.uiseks, milles sõna

..kommunism" üldse ette ei tule, oli kulutatud 13
kuud läbirääkimisi Jaapani sõjawäelise ataschee ja

male wastu teatawate tüliküsimuste lahendamisel.

Nüüd aga on Jaapan sõlminud salajase kallale
tungilepingu Saksamaaga.

Demokraatiawastased saschistliktld kallalemngi

maad on oma sõna ütelnud. Nad on ütelnud, et
nad ei taha osa wõtta ühises: rahwuswahelisest
koostööst rahu organiseerimiseks ja julgeoleku
kindlustamiseks kõigile rahwastele. Nad wiska
wad ühe wäljakutse teise järele rahuarmastawa
tele, esmajoones demokraatlikele rahwastele. Sõna

on nüüd neil rahwastel. Nõukogude Liit ei näe
endal olewat tarwidust muuta oma poliitikat, mis
oli ja jääb rahupoliitikaks.
Litwinow lõpetas oma kõne sõnadega: Nõuko
gude Liit seisab tihkelt nagu ligipääsmatu kindlus,
mille wastu purunewad mässama faschistliku mere
murd lained.

Meie waenlased jatkas Litwinow rnäi
dawad, nagu püüaksime meie luua Piirenei pool
Meie riigivanem palus mind samnti anda saarel kommunistliku nõukogude-riigi. mida meie
edasi tänase teie pidukokkutnletu puhul, austatud tahtwat koguni teha Nõukogude Liidu osaks. See
lavategelased, et ta seoses Eesti kunstilise teatri on muinasjutt wäikestele lastele ja suurtele lolli
30-aastase juubeliga tahaks võtta rajamisele meie dele. Seda muinasjuttu lewitatakse muidugi selle
näitlejate enesekorralduse kaudu kindlakujuliselt eesmärgiga, et tumestada selle humi mõtet, mida
stipendiumide määramise meie noor meie tunneme Hispaania sündmustele. Hispaa
tele tõusvatele, samuti ka meie keskealistele, kuid nias on meil tegu faschismi esimese suure mälja
arenemiswõimelistele lavategelastele. (Kestvad tungiga oma kodumaa piiridest, et mägimalla abil
istutada Hispaania Pinnale faschistlikku korda.
kiiduavaldused.)
Kui see katse õnnestuks, siis ei ole mingisuguseid

Saksa ülidiplomaadi Vahel. Olles Jaapaniga
kokku leppinud, ta tahab sõda, mis wõib puhkeda*
ühel kontinendil, laiendada wähemalt kahele, kui
Kodutütarde wanemad olid
mitte kolmele ja rohkem kontinendile. Itaalia
Tartus koos
saschism seletas pärast Abessiinia wallutamist, et
Pühapaewal peeti iJctnu? foimtiitctebe wanemate
tema maadeisn on täielikult rahuldatud, ja et
koosolek, milleit wötsid oia kõik kodurütarde ring-nüüdsest peale ta on walmis koos töötama rahu keskkogu
kondade manetnad. Koosolekut juhatas peawanem prl.
stabiliseerimiseks. illüüd ta aga on ühinenud kal Z. Pruuden. Koosolekul anti üle auhinnad kooli õp
laletimgikakkulepete süsteemiga. Jaapani walit petöö wöistluste kohta. Riigiwanema auhinna sai ko
sus kinnitas meile, et ta Püüdwat luua rahulisi dutütarde Lääne-Kõpu rühm, kuna haridusministeeriu
suhteid Nõukogude Liiduga, ja meie tulime te- mi ja ka piiskopi auhinna omandas Wiru rühm.

tagatisi selle kohta, et seda katset ei korratuks meel

osawötul Lõkkc-ohtul pidas kõne Tarm kodurütarde

Oma kõ« lõpul peaministri asetäitja kutsus üles

ühenduses praeguse ajaga, kui ka 30-aastase kutselise
teatri juvsteliga enese iseteadvust kasvatama sellega,
et meie oma vaimsete võimetega oleme seatud rahva
teenistusse selleks, et rahvas võiks elevust ja eeskuju
teie endi kui ka teie sõnade kaudu leida, eeskujusid lei
da selleks, et rahvas kindel oleks enese igavese eesmärgi

teenimises. Eesti rahval võib olla, nagu igal teisel

hingestatud rahval, ainult üks kindel eesmärk, ja see

on Eesti rahva igavik. Ja nii kindlalt, kui meie kõik

asume enese vaimutegevuse kaudu selle Eesti igaviku
teenistusse eeskuju andmisega, elamuste andmisega, et

meie kaudu tuntaks Eesti südant ja Eesti hinge, siis

oleme väärilised seisma kui sõdurid enese võitleja

postil, tõetunnetes, et kunagi ei anna meie seda ära,
mis on meie süda."
Peaministri asetäitja kõne järele lauldi hümni.
Aktusekõne

pidas Rasmus Kangro-Pool, kes andis ülevaate
neist põhjustest ja olndest, milleS tekkisid meie kutselised

Kodutütaroe manemate Tarms wiibimise puhul kor
raldati Tartus ülelinnaline lökke-õhtu rohkete külaliste

suuremas ulatuses teiste riikide suhtes. Tarwis
on lähtuda sellest, et saschism ei ole mitte ainult
eriline siseriiklik reshiim, maid et ta tähendab
ühtlasi kallaletungi ja sõja ettewalmistamist teiste
riikide mastu. Öeldust on küllalt, et õigustada
seda humi, millega meie kui riik, kes wõitleb kind

wanem pr. Raägo. kuna õhtut juhatas prl. Mändtk.
Täärane lökke-õhtul oli esimene Tarms.

Riietusnäitus lõpeb täna
Riietusnäitus lõpeb täna kell 7. Mitust on seni
külastanud ligi 5000 inimest. Eriti suur tung oli

lasti rahu eest, jälgime neid katseid, milledega Püü
takse faschismi istutada teistele maadele.

Käsitades Saksa-Jaapant kokkulepet, ütles
Litwinow: Meil on täpseid teateid selle kohta, et
Itaalia on teinud Jaapanile ettepaneku sõlmida
temaga kokkuleppe, mis sarnaneks Jaapani-Saksa
kokkuleppe awaldatud osale. Niisuguste rahwus
mahcliste kokkulepete autorid nähtawasti ei mär
kagi, millisesse naerumäärsesse seisukorda nad en
did panemad, kui nad paluwad uskuda nende kok-

piihapäewa õhtul moodide demonstratsioonidele. Erilist
huwi näisid pakkuwnt wanad, aastasadu tagasi kantud
riiete-mocd.

A.-s. „Krecnbaldi" poolt riictusnäituscle annetatud

2 kristallpnuwiljawaasi otsustati wälja anda Tartu
SET-lampide iga on pikk!

Naisühingu kutsekoolile ja pesutööstusele L. Krupkinile.
Tallinnas. Esimesele teenete eest rõiwastuskunsti aja»

loolist arengut iscloomustawatc eest ja
teisele „Kreenbaldi" materjalist walmistatud
nekute eest.
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Hispaania mässurindelt

Mida on tehtud ja saawutatud Baltimaal
waimse koostöö aladel

Neljandik Madridi rvaremeis

Tartus toimub Balti riikide waimse koostöö teine kongress
Walitsuswastased alustasid uusi rünnakuid

Balti riibide la&ikaimlskeeleks olgu prantsuse ]u inglise keet

Walitsuswäed tungiwad Franco tagalasse

Pühapäewal kell 16 algas Tartus Balti riikide

waimse kooStöö komisjonide 2. kongress, mis kestab

ka täna. Kongressi awas Eesti rahwusliku waimse

Talaverade la Reina, 29. 11. (ETA)

kooStöö-komisjoni juhataja rektor Joh. Kõpp, terwita

„Havasi" erikirjasaatja teatab: «Ilusa ilma soodustu-

des kokkutulnuid ja rõhutades waimse koostöö tähtsust.
Eesti waimse koostöö-komisjoni tcgewusest kõneles rek

Msel, miS walitses täna üle kaua aja jälle Madridi

frondil, walitsnSwastased alustasid hommikul üldist
pealetungi kõigis sektorites. Rünnakuid, nii loodest tui

tor Joh. Kõpp.

Komisjon on hankinud teateid Eesti kohta wälis

lõunast, toetab lennu, ja suurtükiwäe intensiinme pom

maa teaduslikkudele asutistele üheskoos haridusminis
teeriumiga, on wõtnud osa ankeedist kooliraadio, awa
likkude raamatukogude kohta, on muretsenud bibliograa

mitamine. Frondil ümber pealinna moodustab gra

naatide ja schrapnellidc lõhkemine tulest ja rauast koos

newa poolkaare. 27 walitsustvastaste lennukit on tiir
lemas pealinna kohal. Kõige ägedamad wõitlused näi
wad aset leidwat Paseo de Rosalesi ja Tetuani kwar

filist andmeid igasuguste wäljaannete jaoks. Rahwa
kunsti alal teotseb eriline rahwuslik komisjon, kui ka
alakomisjon museograafia. arheoloogia ja kunstiajaloo

taalis.

alalt direktora F. Linnuse juhtimisel, alakomisjon

kooliraamatute rewisjoni alal prof. P. 'Tarweli juhti

Madrid, 29. 11. (ETA) Pealinna kaitsenöuko

misel ja muusika alakomisjon konserwatooriumi direk
tori J. Aawiku juhtimisel.
Komisjon on üles wõtnud rahwuswahelise keele

g« awaldas täna keskpäewal järgmise ametliku tcadaan

de: «Madridi frondil waenlane alustas täna hommikul
ägedat rünnakut ülikooli kwartaaliS, kuid löödi tagasi
raskete kaotustega. Pozuelo de Alarconi sektoris wa

küsimuse, eriti Balti riikide ulatuses, on käsitlenud

Valencia, 29. 11. (ETA) Poolametlikus üle

waates sõjalise seisukorra kohta leiawad kinnitamist
rast. Kinnitatakse, et walitsuSwaStased ei ole Madridi
loodefrondil jõudnud edasi ainustki sammu. Tajo sek
toris olewat täimas laiaulatuslikud operatsioonid. Wa
litsuswäed olewat pommitanud juba Talavera aero
droomi. häwitades ühe kolmemootorilise Junkersi len
nuki ja weel ühe wõitluslennuki. Pool Talaverast ole

Vaimsest koostööst loodetakse suurt mõjustust w
lewikus rahwaste poliitiliste suhete parandamiseks.

prantsuse ja inglise keel.
Neilt seisukohtadelt wäljudes esitas kõneleja reso

lutsiooni, et Balti riikide waheliseks läbikäimiSkeeleks
wõetakse prantsuse ja inglise keel.

Läbirääkimiste all Leedu esindaja J. Jonynas

ülikoolide wahelist koostööd. Ka arwaS et

olekule.

Peale kongressi töökoosolekut peeti weel awalikud

kawaS on: Waimse koostöö organisatsiooni tegewuskü-

kõnekoosolekud ülikooli aulas. kuS kõnelesid prof. T.
Liingfors ja prof. E. Blese. Õhtul oli waStuwött Tartu
ülikoolis rektori poolt. Kongress lõpeb täna õhtul.

Tööliskoja esimene

Veel annetusi Männiku

töökoosolek

plahwatusohwrite heaks

Rahwuslikkude komisjonide kongressi Pariisis

nelja päewa jooksul langenud walitsuswägede kätte 12

keele walikust. Kõneleja leidis, et kultuurilisest, ajaloo
lisest ja poliitilisest seisukorrast wäljudes ei saa labr
käimiskeelena kõne alla tulla Balti riikide kahe suure
naabri: wene ja saksa keeled, mis pole ka Rahwaste
liidu asjaajamiskeeltcks. Läbikäimiskeelena tuleb wa
lida keel, mille lcwik on teatud määral uniwersaalne ja
küllalt suur. Samuti peawad need keeled wiima meid
kultuuri warasalwade juure. Neile nõuetele wastatvad

resolutsiooni puhul wöiks ära jääda nende keelte eeliS
tus üksikute alade wahetegemisel. Prof. Piip arwaS, et
küsimus on kongressile asetatud siiski laiemas ulatuses.
Resolutsioon otsustati jätta wastuwötmisekS löppkooS

ja märkis lühidalt järgmist:

wat juba leekides. Madridi frondil olewat wiimase

Viimasena kõneles esimesel kongressi töökoosolekul

pros. ?l. Saarcsre Balti riikide wahelise läbikäinnS

Peale aruannete ärakuulamise waimse koostöö rah
wuSlikkude komisjonide tegewusest kõneles prof. A. Piip
rcchwuSwahelise waimse koostöö-komisoni tegewusest ja
rahwuslikkude komisjonide kongressist Pariisis. Kõnele

meeris dr. A. Trimakas.

waremad teated, et walitsuSwaStased on muutnud oma
kawatsufi walitsuswägede ähwardawate pealetungide pä

lused.

Rootsi riigisekretär B. Knöss tähendas, et Rootsis
on waimse koostöö-komisjoni tegewus olnud suunatud
seespoole, kus on püütud kultuurasutuste mõju ja tege
wust ühtlustada.
Läti komisjoni kohta kõneles prof. E. Blese.
Leedu waimse kooStöö-komisjoni tegewusest infor

aru prof. A. Längfors.

Pinose kõrgustikud, mis walitsewad waenlase peakorteri
Üle GradoS.

wuswahelise muuseumide büroo ettewõtted ja taot

pani ette esitatud resolutsioon wastu wõtta. Lätr õele
gatsiooni esindaja prof. Adamowitsch röhutaS, et kust
must ei saa see kongress lahendada laiemas ulatuses,
sest kongress ei saa walitsustele ette määrata, millist
keelt läbikäimiskeelena laiemas ulatuse? kasutada. Ta
soowitab prof. A. Saareste resolutsiooni tvaStu wõtta
sootviatvaldusena. Samuti rõhutas Soome esindaja
Löngfors. et kongress wöib otsustada küsimust waid
selles ulatuses, mis puudutab waimset läbikäimist, õieti

eesti akadeemia ellukutsumise küsimust.
Soome waimse koostöö-komisjoni tegewusest andis

litsuswäed on tunginud edasi mitu kilomeetrit. Wa
litsuswaStased on seal maha jätnud üle 290 surnu.
AStuuria frondil walitsuSwäed on okupeerinud LoS

simufed pedagoogika, kino raadio alalt, raamatukogud
ja arhiiwid. kirjandus, kirjanduse ja kunsti komitee rah

walitsuswaStaste tanki. Peale selle olewat tehtud te

guwöimetuks weel wiis tanki, üldiselt on aga ope

ratsioonid Madridi frondil halwa ilma pärast soikunud
ja ajuti ei ole kuulda ainustki Pauku.

Pommide häwitustöö Madridis. Purukslastud Püha Sebas-tiam kirik.
Walitsuswastased uputasid
kolm Wene aurikut
Pentevedra, 30. 11. (ETA) (Havas) Siw

Sonda jaama ooteruumidest
Kitsukesest ooteruumist, kus peegeldub kogu Alutaguse ja
Peipsi elu
Kui kellelgi tuleks asuda kusagilt Tallinna poolt teateid, kuulnud, et ikka üks kui teine on elus la ter-

korraks reisile Alutaguse maadesse, siis raudteed kasuta?
deS tuleb tahes-tahtmata teha pikemalt tegemist Sonda

Me, katvatsenud isegi minna maatama, kuid katvaisus on

jaamaga. Siit algabki see kitsaroopaline. mis tviib ot

teistelegi koolivendadele. Nendest ei teata midagi,

fefelt läbi nende suurte metsade ja jõuab lõpuks, peale
pikka lagistamist. Peipsi kaldale, Wusttveesse tvälja.
Siin tuleb siis ka enne rongile asumist oodata poolteist,
tundi kitsukeses ooteruumis, ja samapalju köwerduda
jaamapingil ka Sondast Tallinna Poole teele asudes.

Selle kolme ometunniga aga saad sa juba kogu

Alutaguse ja Peipsi elust päris kindla ülemaate, nii et
kui sul pole ühes tvõi teises kohas ajada just erilisi
toimetust, siis wöid aja kokkuhoiuks pöörata kohe Son

dast juba tagasi. Siin peegelduwad kõikide nende

metsakurude ja järtvekallaste elunähtused säärase pilt
likkusega. et sa tead ära juba ette, mis sind sealpool
kandis ootab.

Näiteks on su kõvtval laua otsas kaks Alutaguse
metsatalu taati hakanud omawahel arutama neid päe
tvi, millal seda kitsaroopalist polnud üldse weel olemas.

Arwestatakse tvälja. et sellest on tvaid tosina Mõrra
aastaid tagasi kui see raudtee ehitamise ragin jõudis
ühte wöi teise läbipääsmatusse padrikusse pugenud met
sataluni. Korrutatakse siis neid esimesi mälestusi hõlp
sasi ühendusest Mäli silm aga. kuidas talu-hind tõusnud
paari nädalaga kahekordseks, kuidas seni metsas Määr
tuseta mädanenud puudewirnad hakanud juba ka midagi

maksma ja milline suur jooming siis olnud, kui üks
peremeestest teinud heameele pärast raudteeotsaga tema

taluni jõudnud töölistele kasti wiina tvälja.
Nii. et selle kitsaroopalise tekkiminegi seletatakse sul

le kohe ära. Wöid kuulda, kuidas oli enne ja kuidas
on nüüd. Aga. et üksikutel Alutaguse nurkadel puudu
load ikkagi Meel hõlpsad ühenduse wõimalused, see sel
gub sulle kohe kahe mingisuguse ametnikust-härrasmehc
kokkusaamisest.

Älul nad tunnistatvad üksteist kuidagi kahtlewalt,
luid siis astub teine juure, ulatab käe ja küsib, et kas
ikka kooliwend tvõi. No, ja ongi kooliwend. Wõetakse
aga kohe käsile nende aastate tvahemaa, mille wältel

nad pole üksteist enam näinud. Arutawad ja aruta

toad, kuni jõuamad üksmeelsele tulemusele, et sellest
viimasest kohtamisest on terwelt 80 a. tagasi. Nad
käinud kusagil Lõuna-Eestis kihelkonnakoolis ja tulnud
siis mõlemad Alutagusele oma elu rajama. Wahepeal
käinud mõlemad maailmasõjas ja wõidelnud tvabaduse
eest, siis tulnud jälle tagasi ja elatvad Alutagusel edasi.
Neil on kilomeetrit nelikümmend tvahet. Wcchest on
nad üksteise üle küsinud rändawatelt kalakaupmeestelt

weninud kolmekümne aasta pikkuseks. Siis läheb jutt
ainult ühest teatakse, see on Henrik Wisnapuu. nende
kuulsaim kooliwend.
Nende meeste muheda jutu katkestab aga puhwetileti

eelsest lauast räuskaw hüüe: „Weel kolm õlut!" No-jah,

siin istuwad nüüd kolm kraawihalli reas ja tühjenda
wad pudeleid. Walamad klaas Maasi järele kobrutatvat
märjukest just kui kerisele sa karmid ning krobelised

näod ei liigahtugi. Samas astub ooteruumi uksest

Hispaania lubas oma territooriumile tulla prantsuse
28.00v-mehelisel sõjamäel. Selle sõjamäega pidi ühine
ma samasuurune hispaania mägi ja mõlemate riikide
ühendatud sõjamäega taheti Portugal vallutada.

Samal päeioal. kui jaotati Portugali kuningriik,
areteeriti EscorialiS, Madridi lähedal olemas linna
keseS, Hispaania prowintsi Astuuria prints Ferdinand.
Teda süüdistati selles, et ta tahtnud troonilt tõugata

oma isa CarloS IV ja kõrvaldada tema kõikvõimsa
nõuandja Godoh. Selleks olevat ta Palunud toetust
Napoleon I-selt.

Need kaks sündmust andsid Prantsuse keisrile või
«aluse haarata Mõimu Hispaanias oma kätte. Prant

fnse keiSri leitnant Murat saabus 23. märtsil prant
fnse sõjamäega Madridi. Godoy vallandati kõigilt ta
kõrgetelt kohtadelt, tema mõisad võeti kaest ara ja

ta ise areteeriti. CarloS IV sunniti troonilt lahkuma
ja kuninga CarloS IV poeg, Astuuria prints, sai kuum

gak» Ferdinand Vll-na. Juba 24. märtsil sõitis Fer
dinand VII Madridi. See näitab, et Napoleonil olid
jnba varakult kõik tarvilised sammud astutud.

7. aprillil saabus Madridi Napoleoni käskjalg Sa
vaap, 5eS andis üle M«rat'le Napoleoni käsn: Hispaa-

Caballero poeg olewat hukatud walitsuswastaste poolt.

sJ.Berkovitich
Viru 28
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siis märkad nüüd kohe. et midagi peab seal Alutagusel
olema, siiski teisiti. Nüüd puuduwad need täissöönud

nägudega sa karusnahksetes poolkasu kätes här
rasmched, kes siin waremalt suitsetasid

ooteruumi head tubakalöhna täis ja. ajasid omawahel

laia juttu. Selkorral selgus, et tegemist onsuureka

liibriliste metsakaupmeestega, kes käisid aeg-ajalt too
mas metsamaadele suuri rahapakk e ja kelle jaoks tvecres

siis Tallinna poole kümneid ja kümneid ronge nottide
ga, palkidega ja dropsidega. Joobnud metsamehed käi
sid siis üksteise järel sarnaste meeste jutul ja uurisid
siin ooteruumis järele, kus ühel Mvi teisel ettetvõtjal
töö parajasti käimas ja Palju ta kantjalast maksab. Siis
teati peale pummclungi kohe, kuhu Möiks sammud seada.

TänaMu on need mehed Sonda jaama ootetundi
delt ja seega ka 'Alutaguselt sootuks kadunud. Riik ei
müü enam eraettcwõtjaile oma metsalanke, Maid töö
tab tviimse kui põõsa ja puu ise üles. Nüüd käiwad

JV innad tfdvmiseff odavad!

waid mõned Mähemäd mehed Alutagusel talust tallu ja'
püüatvad talumeest meelitada metsamüügile.

Aga pinke ja toole -on Sonda jaamas iga laua ja
seina ääres ja kitsaroapalise maade peegeldus seega ka
õige mitmekesine. Peipsi habemikud ja Musttvee noor
mehed pajatawad siin järwelugnsid. metsawahid kõne
lewad omaaegsetest Alutaguse kuulsamatest hagijatest

ning jahilugudest. üks ühest ja teine teisest. Peawad
kõik kokku maha ühe põhjaliku loengu meie omapärase
mast maanurgast.

Wer.

Louise ja Godoy saabusid üksteise järel' Bayonne'i.

Ferdinand VII sunniti tagasi andma oma isale Car
loS IV Hispaaniat ja Lääne-Jndiat. Carlos IV sai aga
tasuks Hispaania ja Lääne-Jndia eest kaks lossi ja
miljonit sranfi. Läbirääkimisi Ferdinand VII eest pidas

std arusaadavamad, tuleb meil heita Pilk viiele aas ta nõuandja kanoonik Eseolquiz. Kui ta Ferdinand!
tale: 1808, 1812, 1820, 1830 ja 1832, miS mängi-, kasuks ei jaksanud midagi teha. siis ütleS ta vihaselt
tainebleau's lepingu, mille järele nad jaotasid oma
vahel Portugali. Portugali keskmine osa jäeti Por
tugalis tol ajal valitsevale Braganza dünastiale. Le
pingusse oli võetud salajane klausel, mille järele

Llano on lükanud ümber sõnumid, mille järele Largo

Kui aga oled aasta Mõi paari eest korraks temud
Sonda jaamas läbi . ühe niisamasuguse ootamiskuuri.

N. Kann
uiast tuleb saata välja mõlemad kuningad ja ka
Kahe aaSta eest ilmus Pariisis Pierre de Luz'i printsid, sest Napoleon määrab Hispaania kuningaks
sulest huvitav ajalooline teos „I«abelle 11, Reine ühe oma vendadest.
d'Eepagne" (Isabella 11, Hispaania kuninganna).
Mõlemad kuningad. CarloS IV abikaasa Marie-

1807. a. sõlmisid Hispaania ja Prantsusmaa Fon

Caballero poeg pole hukatud
Sevilla, 29. 11. (ETA) Kindral Queipo de

ja rändamas ning teenitud kroonid lähemad nüüd wiina
puudumise tõttu õllega läbi.

I

std tähtsat osa Hispaania sündmuste looS.

taste peakorterist teatatakse, et Astuuria frondil on ta
gasi löödud walitsuswägede rünnak. Walitfustväed on
kaotanud 400 surnut.

sisse, närustcs rõiwastes mees, tvetruw saag seotud,
ümber kõhu ja kotipambust waatab tvälja kirtvewars.
Nii et Alutagusel käib metsatöö ja kraami kaewamine
hooga edasi. Rahutute töömeeste pere on jälle liikmel

Hispaania kuninganna Isabella II

mis valgustas hispaania rahva omawahelisi vöttlusi
möödunud sajandil ja selgitab põhjusi, mikS hiSpaan
lased ei ole rahunenud kuni praeguse ajani.
Et Isabella II valitsemine ja Hispaania sündmused
tema valitsuse ajal ja Pärast ta walitsuse lõppu olek

Avaldati arwamisi haMsKinblustu/e, töötülide
lahendamise ja puhkeaja seaduse kohta.
«Tööliskoja koosolek yli pühopäewaSl. 29.
ridi frondil wallutatud Humera küla ja Pezuele surnu»
now.
Koos oli 29 liiget. Esimehe aruanne se
aia. Edasi teatatakse, et Cartagena sadama pommita
nise tegewuse kohta wõeti teatamaks. Koos
misel olewat põhja wajunud kolm Wene laewa, mille»
dest ükö kandis suurt suurtü imürSkude laadungit.
olekult suurema osa aega nõudis kolme eelnõu
Sala man ca, 29. 11. (DNB) WalitfustvaS
kohta armamiste amaldamine. . ,

ne walitsuSwaStaste raadiojaam awaldab ametliku tea»
daande, milles teatatakse, et walitsuswaStased on Mad»

Napoleonil?:.. ..Hispaanlased vihkavad teid, majesteet,
omlt südame põhjast teie teo eest ja sajandid mööduvad,

enne" kui hispaania rahvas selle teie teo unustab."

Toomhärra ennustus läkski täide. 2. mail tapsid
Madridi elanikud Murat' sõdurid ja see Päev kuulutati
hispaanlaste rahvuspühaks, ühtlasi asus hispaanlaste
hingesse usaldamatuse tuunet prantslaste vastu, mis
ei ole kadunud meie päevadeni.
Napoleoni salakavalat tungimist prantsuse sõjaväega

hipaanlaste pm linna ja nende kuningate Bourbonide
väljaajamist oma riigist ei jõua unustada hispaania
rahvuslased...

1812. a. on tewe tähtis aasta Hispaania uusimas
ajaloos. Prantslaste sissetungimisega maale ja Josvph
Bonaparte'i, Napoleoni memm, troonile seadmisega His
paania jagunes kahte parteisse. Wähomasse parteisse
kuulusid okupeeritud pealinn ja suuremasse suurlinnu;
kangelt suuremasse parteisse kuulus aga hispaanlaste
enamus, kes tunnistas oina kuningaks endiselt Prantfus
maal vangis olevat Ferdinand VII Bourbonide dünas

tiast. Ferdinand VII nimetati hispaania rahva poolt
tema vemalolemise ajal Ferdinand Soovituks.
Selle rahva enamiku juhtivaks organiks oli komitee,

mida nimetati „Ke skju n t a k s". Junta algaS oma
tegevusi Aranjnezis. töötas siis SevillaS ja pärastpoole

põgenes Cadix'i. Siin ta wõim läks 1810. a. Hispaa
ma emamaa ja asunduste poolt valitud parlamendi n.-n.
Cadiz'i korteS'ide kätte.

Tsentraaljunta lagunes kahte ossa. Wähemuses olid
n.-n. „apostllkud" ehk ..orjameelsed", kellest pärastpoole
tekkisid carlistid (Ferdinand VII wenna Carlos'e pool-»

dajad). Nad soowisid, et jääks maksma endine riigi
kord muutmatul tujul; enamus soowis aga status quod
ainult kuni Ferdinwndi tagasitulekuni. Wiimaste seas
oli Palju tähtsaid mehi, keS tahtsid Hispaaniat reformee
rida ja täiendada mitmekesiste uute asutustega. Ise nad
nimetasid endid ..liberaalideks", teised nimetasid neid
..eksalteerituiks" ja Jsabella II walitsuse ajal nmutusid
nad ..progressistideks". Nemad olid Cadix'» korteS'ide
peategelased, asutasid suure hulga ajalehti ja ajakirju,
olid wabamüürlaSte looshide liikmed.

Wabamüürlastel olid 1808. a. Hispaanias kolm
suurt ühingut. Need kolm ühingut liitis Muvat Madri
dis olles üheks suureks frankmassoonlaste liiduks, mis
säilis ka Pärast Murat' Hispaaniast lahkumist.
Hispaanlased seletasid, unda tuleb mõista frank
massoonluse wõi wabamüürluse all. ..Wabamüürlus on
uniwersaalne, filantroopiline, filosoofiline ja progreS
siiwne ühing". Tema peaotstarbeiks on:

1. Kustutada inimeste eelarwamised seisuste ja
sündimiste eesõiguste, nahawärwi erinewuste, rahma
arwamiste ja rahwuse eelistamise suhteS.

2. Lõpetada fanatism ja ebausk.

3. Häwitada rahwuslik wihkamine ja sellega kao
tada sõja peapõhjus.

4. Arendada inimsugu wabakS ning rahuarmaSta
jaks ühiskonnaks ja töötada wälja uniwersaalne ja iga
wene õigns, mille järele iga indiwiid peab arendama
wabalt ja täiuslikult oma wõimeid, et hoolitseda mitte
üksnes iseenese, tvaid ka kõigi teiste inimeste hiUvangn
vest.

5. Luna inimkonnast üksainus perekond, keS oleks
ühendatud arnmstuse, teaduse ja töö kaudu.

Peale nimetatud otstarwete on srankmassoonlusel
Meel salajasi otstarbeid, millest kolm olewat lahendatud
Lutheri mässuga, pöhja-ameeriklaste smvcräänsuse wäl
jakuulatamisega ja prmltsusc rewolutsiooni inimõiguste
deklareerimisega.

Neljas ja wiieS salajane otStarwe oa alles teosta
mata.

Wabamüürluse on hukka mõistnud kõik paawstid, ala

Haigusbmbwstuseelnöule
esitati parandused, millest tähtsamaid: ulatust tu
leks laiendada ka ligisöidulaewawäele ja põllu
töölistele. Vabatahtlikult kindwstatuil peaks
olema sammete saamisel 3-kuine ooteaeg, ise
seisma sissetulekuga ja tulutoowa warandusega
perekonnaliikmeid ei wõi lugeda abiöiguslikeks;
sünnitusabi kliinikus ei wõi pijmta, nende mees
te, kellel tööwõimelised naised, samme id ei tule
tööwöimetute naiste meeste sammetega würrel
des wähendada: haigekassadele jäägu senine
omawatitsus.' õnnetuskindlustust tuleks teostada
kõigi kohta, kes kuulumad haiguskindlustuse
alla.

«Töötülide lahendamise seaduse kohta tehti
parandusi. Pooldati töötülide wabawahsndust.
Palgalise puhkeaja seaduseelnõu
arutamine jäi pooleli, jatkatakse järgmisel koos
olekul, mis peetakse pühapäewal. 13». dets.-,
wahepeal kaalub juhatus küsimust.
Koda asus seisukohale, et puhkeaega tuleks
anda 12 tööpäewa ulatuses, kuna eelnõus on 9
päewa.

Restoran Brigitta korstnas
süttis tahm
Pühapäewa õhtul kl. 9 paigu süttis Pirital res
toran „Brigitta" korstnas põlema tahm. Pirita tule

tõrje jõudis mõne minuti jooksul õnnetuskohale ja lee
gid kustutati. Mingisugust kahju ei tekkinud

Pepa!", siiS tähendas see „Elagu wabaduS!" ja „Maha
papid!". See ,»pepa" muutus Hispaania rewolutsiooni
lipuks wähemalt pooleks sajandiks.
Cadixsi põhiseaduses olid kortes'id endile kindlusta

nud simred õigused. Kui Ferdinand VII tuli tagasi HiS
paaniasse 1814. aastal, oli ta esimene tähtsaim siunm,
et ra ei tunnustanud Cadix'i Põhiseadusi. Sellele sam
urule järgnes liberaalide elaw kihutustöö rahwa seas ku

„Paewalehe!e" on maksnud Mänuiku plahwa
tusohwrite omaste toetamiseks A. M. 15 kr. 25 s.
Endiste annetustega kokku ou „Paewa!eht"»
wastawasse fondi kogunud 21.041 kr. 31 seati.
UENU-l 2«v osakonda 17 tn
hande liikmega
ÜENÜ esinduskogu koosolek lõppes pühapäe
wal kell 6 ümber hümniga. Koosolekust wõttis
osa 300 noort. Soome noorsoo liidu sekretär
Heikki Hosia Pidas eestikeelse referaadi Soome
noorsoo liikumisest, mis haarab 67.000 Soome
noort. Kõnelejale jagati rohkesti kiitust ja an
netati lilli.
ÜENÜ tegewusaruande esitamisel rõhutati, et
ühingu tegewus on suuresti kaswanud ja keskju-,
hatus tahab tulewikuski panna erilist rõhku noor
soo organiseerimisele ja sportlikule tegemusele.
Eriti tahetakse arendada noorte hulgas suusasporti.

ÜENÜ-l on praegu 260 osakonda 17.000 ük
sikliikmega. Kõige tihedani alt on osakondade wõr
guga kaetud Wiru-, Järma. ja Põhja-Tartumaa.
Spordi alal oli parimaid osakondi Simona osa
kond Wirumaal. Tulewikus wõiwad osakonnad
saata esinduskogu koosolekule 25 liikme kohta ühe

esindaja ja kui liikmeid on üle 100. siis iga järg
newa saja pealt meel ühe esindaja.

Koosolekul oli rida referaate W. Rooperelt,
A. Sakilt, agronom Priimalt ja aednik E. Lepalt.
Margust pealinnas
Wladimir Ossi korterist Luise t. 16 waraStati

päewasärk ja krae 5 kr. wäärtuses.
Lõhmuse t. 18 asetsewast elumajast Nõmmel wae,
rastatati kohwergrammofon ja pesu 111 kr. wäärtuses.

Elumaja oli tühi, mispärast on teadmata, millal war
guS pandi toime.

Aurulaew ..Hansilt" warastati 37 kg jahu
Priidu Kokla.

36 kr. wäärtuses. Wastawa awalduse politseile tegi
Aleksander Sibusel warastati magamise ajal Ma

dara t. 13 asetsewast korterist rahakott ja mitmesugust
rndekraami kokku 120 kr. wäärtuses. Mees oli joobnud

päi tulnud koju ja ukse jätnud lahti.
Wismari t. 7 asetsewa maja hoowilt waraStati
2 kaelasall: 7 kr. wäärtuses. mis kuulusid Erika Sare
wetile.

Koidu t. 23 asetsewa maja hoowilt WaraStati Se«
lene Maksimowi pesu 7 kr. wäärtuses.

Gustaw Kurni jalgratta wiisid wargad ära ASPe

t. 5 asetiewa maja trepikojast. Kahjusumma hindab
omam! 100 kr.

ninga waStu. Ferdinand VII walitsus wastas sellele
harilike kaitseseisukorra wahe»»ditega: awaldati surwet
ajakirjandusele ja isegi teatrile, puhastati rügemente li
beraalidest. saadett kahtlusaluseid kindlustesse mangi wõi
meretagustesse asumaadesse asumisele. Kui wiis aastat
oli kestnud rahwa puhastamistöö mässuliStest ollustest,

Tänuawaldus
Palun knk,. kes mind minu 50. sünnipäewal Smie
foolmbeja kmgrtustega meeleS pidasid, eriti Paldiski
seltskonda ta organisatsioone, wõtta waStu minu sü
damllk tanu.

loh. OdreS
' Paldiski linnapea.

puhkes rewolutsioon.

Noor ohwitser-wabavtüürlanc, nimega Rie g o. ki
hutas ühe rügemendi, mida taheti saata Ameerikasse,
mässule. Rewolutsioon lewis ka teistes rügementides.
Rewolutsioonimeelne walitsuS tegi kuningale ettepaneku,

et ta paneks maksma Cadix'» põhiseaduse. Sellele järg
nesid weel mitmed rewolutsioonilised korraldused ja sea
dused. üks seadus näiteks sirjutas soldatitele ette, et
nad ei tohi nende ülemate sõnu kuulda, kes on põhises
duse wastased. Tehti ka seda, mida loeme ajalehtedest
nüüÄi hispaania metsikustest: tapeti preestreid, usk ikke,

ilmalikke, keda kahtlustati kuninga piiramata wõimu
maksmapanemises, teiste sõnadega tähtsamaid ro
jaliste jne.
See kolmeaastane rewolutsioon kägistati lõppude

lõpuks tolleaegse rahwaSteliiga püha alliansi
poolt. Prantsuse sõjamäed saadeti maad rahustama ja
see õnnestus neil wõrdlemisi kergelt, sest et üks hispaa
nia rojalistide kolonn andis prantslastele head toetust.

Konstitutsioon pandi uuesti kalewi alla ja Fcrdi
nand VII walitses nüüd isewalitsejana kuni oma surma
ni 1830. aastal, missugust aega hispaania rewolutsionää
rid nimetasid „õudseks aastakümneks" (lo kuneste äs
cade).

Riego rewolutsioon» tagajärjes oli, et Hispaania
kaotas oma asundused, wälja armatud Kuuba ja Filip
piittid, ja et fõjawäes kadus distsipliin. AlguS oli tehtud

tes element XII (1738. a.) kuni 1903. aastani.
Wabamüürlus on Hispaanias eriti mänginud suurt

n.-n. prommciameutos'dele (mässu mäljakuulutamistcle).

osa ja tema mõju «i saanud ka 1812. a. Cadix'iS

mesed sõnad jn&a näitawad, mida soe „hünm" soowitab:

ilmunud ko/es'ide põhiseadus. See põhiseadus ei saa
nud alul marsma hakata: ta oli maksmnsel maid 1820.
—1823. ja 1836.—1837. aastani, kuid traagilist osa
mängis ta kogu Jsabella II malitsnsc ajal. Cadixi põhi
seadus kuulutati mälja Püha-Joosepi pärnal. Hispaa
nias nimetatakse wäikest Joosepit (.loas) Pepe'ks ja fee
pärast hakkas rahwas seda põhiseadust nimetama „P«pa'kS". Kui rahmas demonstratiimselt karjuS „Elagu

8i los curss y frailes, supieran
' La paliza que se van ällevar

Rewolutstoonile oli loodud ka «na hüum, mille esi

Subirian ai coro cantando:

Libertad! Libertad! Libertad!..
(Kui papid ja mungad teaksid,
Millise keretäie nad warsti saawad,
Nad tõuseksid kõik üles ja laulaksid kooriS:

WabaduS! WabaduS! WabaduS!..X

Telegrammid teatavad
IETA) Poznani üliõpilased

lõpetasid laupaewal ultopilaSmaja okupeerimise ja liiksid
wahezuhtuunsteta laiali.

Tallinna fondlbörs
30. novembril 1936. a. '
? Tiekid Ottj.4 MutaJ
], M°ndo° - 1 l 18.11 18.35
1.5 New York 1 $ 3.68 3,74
(Wiinng) Rmk 13500 13850
4 Helsingi 100 Smk 7.98 610
2.sStokholm 100 Rkr 93 40 94 60
3.5 Kopenhaagen 100 Dkr 80 85 82 0*
3.5 Oslo 100 Nkr 90.95 92 15
6 Riia 100 Latti - 73 00
(kliiring)

6 Kaunas 100 Litti 62.25 63.75
2 5 Amsterdam IUO Guldn 200.20 203.20
3 Pariis JOO Pft 17,17 1742
2.5 Züricb 100 Sfr 84,75 86.00
C ,o<i Be,8"' 62.30 63 70
5 Milaano 100 Litri 19.40 19 70
5 Varssavi 100 Zlotty 69.25 70.95
3 Praha 100 Tškr 13.04 13.24
aDuddppst
O"j 100 kilingi» 68.70 70,40
6 Danrig 100 Guldnai 69.25 70.95
5 Madrid 100 Peseetal
1 gt puhast kulda 4.10 4.18
Vilu».fc..l4 1 |
OJ

6% Eesti Hüpotergi
oantlehed 100 90 91
1927 . 7% Värt.. "
laen (dollarites) $ 1000— 3600 3700
*TO eesti Maakrediit

teltü pan tl eh ed 100—« , 96 92

QtaofpSelõal, 80, uoVemirll 1936
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Riigiwanem põllutöö koja kongressil

Pühapäeval tuli ..Estonia" kontsertsaalis kokZu põllutöökoja kongress, millest Võtsid osa põllu
meeste komventide liikmed, põllutöökoja ametjõud

me. Meie nügime ainult seda, et katsuti rähmast kil

kongressist osawõtja.

sega.

Kui kongress oli orkestri saatel laulnud ko
raali «Issand, Sa hämaral ajal me Vanemaid
hoidsid...", cttvas põllütöökoja esimees A. Jür
man põllumeeste ülemaalise kokkutuleku, termita
des kokkutulnuid ja awaldades neile tänu, ja palus
riiginmnemat Võtta sõna.
i Riigiwanem K. Pätfi kõne
r Rohelisega kaunistatud kõnetooli asudes
riigiwanemale saamad osaks marulised owatstoo
nid. Ta palub saadikuid istuda ja algab siis:
Lugupeetud põllumeeste pere! Need seinad
siin on tunnistajaiks, kuipalju aastaid oleme
wõidelnud selle eest. et kätte saada laiemale alu
sele rajatud põllumeeste endi elukutselist omaValitsust. Aastate wiist oleme pidanud siin tuli
selt selle eest wälja astuma ja kõnelema, et on
aeg, kus tuleb omawalitsustegewust laiendada
ka teistele aladele, kui seda tundsime kitsal me
ne ajal. Need seinad on siin tunnistajaiks, et
see tahtmine ja see tung ei ole meie juures möö
daminew olnud. Oleme aastate wiist selgelt ja
kindlalt wõidelnud. teistele eeskujuks olnud, et
kätte wõita omawalitsust laiemal alusel. 2a need
seinad on täna siin tunnistajaiks, et oleme seda
oma püüet teostanud täielikumalt kui wõisime
loota. (Kiiduawaldused.)
Meie oleme nüüd üle maa kokku tulnud,
igast maanurgast, teadmisega, et meil kohapeal
on laiemale alusele rajatud omawalitsusüksus.
kes koos keskkoyaga. kojaga, wõib põllumeeste
huwide eest wälja astuda, põllumeeste huwisid
kaitsta ja õiguslikku tööd teha.
See suur wõit paneb mette peale ka suured
kohustused.

Kõik õigused, mis awalikul tegemisel riigis
kätte wõidetakfe. on kaasa toonud kä suuri koHustusi. Kui meie tahame selle peale wälja min
na, et riigile uut korda rajada, uut Eestit alus
tada ja luua, siis peab selge olema, mida ta
hame omawalttsuste kaudu kätte saada, mis
suguseid ülesandeid meie neile seame. Selleks
lubage täna paar lühikest mõtet awaldada.
Meie põllumajandus on raskeid aegu Ae
elanud. 2lma riikliku toetuse ja laenuta oleksi
me rasketel aegadel alla andma pidanud, olek
sime kokku Varisenud. Tuletan ainult meele je
da suurt ja rasket ülesannet, mille riigi abil
laenude ümberkorraldamisega teostasime, ja mis
meie põllumajanduse raskest seisukorrast pääs
tis. Igasugused juuremaksud ja toetused on häda
tarwilised olnud ja ilma nendeta oleks meie
põllumajandus kokku warisenud. 2a isegi need,
kes alul waatasid wiltu toetustele, on nüüd
tunnistama pidanud, et see hädatarwilik ja õige
on. Need abinõud on meid aidanud üle kitsas
test ja rasketest aegadest.

Aga kas see wõib igawesti nii kesta? Kas meie
põllumajandust saab üles ehitada ainult toetuste
ja laenude najal?
Meie põllumajandus on wäike osake ülemaa
ilmsest põllumajandusest ja kui meie natuke
ringi waatame. siis näeme, et suured põlluma
janduslikud maad on raskemates ja kitsamates
aegades elanud, et nende põllumajandufed on
palju rohkem pidanud kannatama ja tagasi mi
nema kui meil. Tuletame meele Ameerika lthend
riike seal on riik selle eest juure maksnud,
et rahwas maad ei hariks. Sel wiisil arwati
põllumajandussaaduste hindu tõsta. Samuti on
teised põllumajanduslikud riigid pidanud tööd
ja saake Vähendama. Kui aga rasketest kriisi
aegadest üte jõutakse, siis on loota, et need suu
red põllumajanduslikud maad oma maid jälle
gu raskeid aegu osalt seepärast, et seal on käi
täiel määral hakkäwad harima.
Meie naaberriigis. Venemaal, elatakse prae
mas suured ümberkorraldused, et riik seal oma
rahwa meelsust seab teisele alusele. Seepärast
seal wõib tähele panna ka osalist tagasiminekut.
Meil on aga teada, et wäga paljudes riikides,
kes on sõja tagajärjel kannatanud, nagu Saksa
maal. korraldatakse suure hooga püllumajan
duslikku tööd ja katsutakse rohkem maad hari
da. Sakslased lltlewad, et mida meie maa poo
lest kaotanud oleme, wütame taewa käest tagasi.
Nad walmistawad suurel wiisil õhust pülluram
mu ja wäetawad sellega seni ülesharimata seis
nud liiwaseid maatükke ning loodawad sel wii
sil läbi tulla nii. et nad pöllusaadusi wäljast ei
tarwitseks sisse wedada, waid oma rahwa ise
oma saakidega toita.
Kui meie seda kõike kokku wötame ja sil
mas peame, siis näeme, et
Võistlus põllumajandusele tulewikus ei wähene
maailmaturul, waid kaswab.
Meie teame näiteks Argentiinat, kus ainult
10 miljonit inimest elab. See maa wõib põllu

nii kergeSti laiali paisata ka suurtel vahwastel jõudu ei
jätku, ja selleks kõigeks on meil tarwis koguni teist mee
leolu. kui see. mida esimestel iseseiswuse-aastatol nägi

matuseni tükeldada. Killustatud maatükid koondamisele

ja teised Põllumajandusalal juhtiwalt tegutsevad
isikud. Kella 10-ks oli registreeritud üle 2000
«Estonia" kontsertsaal täitus Viimse Võimalu
seni. Saadikute keskel nähti kogu maalt kokku
tulnud üldtuntud Vanemaid kui ka nooremaid
põlluharijaid, meeste kõrwal ka rohkesti Põlluma
janduses juhtiValt tegelevaid naisi.
Kell 10.15 minutit fanfaaride signaalid kuu
lutasid riigimanema tulekust. Juba Varem olid
kohal Põllutööminister N. Talts, sotsiaalminister
O. Kask, kohtuminister J. Müller. Riigiwanoma
saali astudes orkester mängis hümni, millele järg
nes terwitusmarss. Kogu saali täis rahwast ter
witas riigiwanemat kauakestwa käteplaksutami

arusaamisega ja ühistundega üksteisega seotud, et meid

Pärimisõiguses peab tulema muudatusi. Maid ei tohiks piira

lustava ja seda killustamist wõimalikult terawoks teha.
Ja kui siis kokku tuldi, siis oli see kõige kangem mees,
kes oSkas teistele terawaid talwu kodarate mahele tagu
da. Nendest poeti lugu. mitte aga Mest, kui palju koon
dati, kui palju katsuti ühispinda leida ja ühisele tööle

Missugused peawad olema Eesti rahwa juhid
neid peame praegu silmas pidama ja nende
wastu endid walmistama. Meie ei wöi loota, et
kui hinnad langemad, et siis riigikassa abil
jälle hindu kergitatakse. Kitsamad ajad piira
wad ka riigikassa wöimet. Kui tarwitamine wä
heneb, kui wähem sisse weetakse. siis kaotab
riik tollide ja kõige muu arwel. nii et riigi sisse
tulekud kitsamatel aastatel wähenewad. kui ma
jandus raskustesse ja rasketesse oludesse satub.
2a seepärast peame iseendi peale lootma, peame
uusi mõtteid ja uusi mõtteid hakkama teostama.
Peame endile oma organisatsioonides omawahel
esitama küsimuse, kas meie oleme tõepoolest oma

põllumajanduses miimid läbi mõnesuguse suure
rewolutsiooni, kas oleme uusi mõtteid maksma
pannud wõi oleme ainult mana rada tallanud
ja rewolutsiooni ainult selles näinud' et mõisad
ära wõtsime ja need tükeldasime ning wäikesteks
majapidamisteks ümber moodustasime.
Peab tähendama, et meie suuri ja põhjalikke
korraldusi oma põllumajanduses meel ei ole kat
sunud läbi wiia, ei ole seda tööd kõigi nende
aastate jooksul katsunud teha. Meie õiguslikud
waated maa ja maapidamiste suhtes on endis
teks jäänud. Meie manad ja endised seadused
waatasid maale kui igasugu teiselegi warandu
sele. maa oli sama objekt nagu teisedki
kas maja wõi muu liikuw warandus. Seadus
tes ei leidunud palju kaitset ega teissuguseid wõt
teid maa kohta.. Et meil niisugune maade maa
kohta walitses. sattusime olukorda, kus meie
ilma enese tahtmata oma maa nliwörd wülga
dega koormasime, et meil ei olnud teist pääse
teed. kui tuli abinõusid tarwitada ja maa päästa
üleliigsest wõlakoormast. Maa ja maapidamine
ei ole äri. et tema peale wöiks nii mõlgu teha,
nagu äri ja tööstuse peale, kus kaup ruttu läbi.
käib. Maa tasub end wisalt ja Väiksemalt ja
igasugused mõlad, mis maad protsentidega koor
mawad, wiiwad teda allapoole.
Seepärast tuleks meil seadusandlikul teel see
põhimõte maksma panna, et iga maatüki kohta
maksab samasugune korraldus, nagu näete sada
mas laewade juures.
Igal laewa! on küljel -teawd märk. mis
näitab, kui palju teda wöib laadida, et see lae
wale hädaohtlikuks ei muutuks. See null ja
ktiips Mi. tähendab, et sinnamaani wõib ta
wees istuda ja rohkem mitte. Meie ei ole nii
sugust märki oma majapidamistes näinud, maid
meil walitses arwamine. et seda õnnelikumaks
saame, seda paremini suudame endid sisse seada,

mida rohkem wölgu wõtame. Ja tagajärg oli see.
et meie häwimise ees seisime. Vaadake, seda on
teistes maades ammu ära tuntud, et maal on
teatud piir wõla wötmisel, ja et see piir tuleb
üldiselt maksma panna.

See on esimene põhimõte. Kuid on ka niisuguseid
põhimõtteid, mis kaitsvwad maad. et ta MM põliste
maaharijate käes, et maad ei saaks ruttu turule wisata
ja igale pakkujale ära müüa. Sest tähtis ei ole üksi fee,
et maad haritakse, waid et selle juureS teatud traditsioo

nid tekiksid, teatud pölwed, perekonnad seda maad hariksid.

Sest maaharimine on kuust, on elukutse. Seda ei saa
nii. et osta maad ja korraga oled täiSõiguslik ja täie

lateSse Piiridesse suruda, waid maaharimine, maaharija
jõud ja teadmised on mitmesugused ja seepärast ei ole
karta» et meil maa uuesti kokku liidetaks suurteks mõi
sateks, sest mõisate loomine nõuab suurt kapitali, mida
meil kellelgi ei ole ja mida endistel mõisnikel ammugi

Ma puudutaksin meel üht küsimust, mis minu arwa

ei wöi suuremaid üksusi harida ja uusi suuremaid üksusi

tes meie majanduselus teatawal määral on halwaw.
talu wälja ostat, ja kui teuml õnnistust on vrrekonna

mise järele meie mitte midagi wõitnud, maid oleme ai
nult kaotanud, ja see aeg. kus meie nüüd rahulikult

luua. Niisugusele kartusele tuleb julgesti waadata ja
tuleb selles suhteS rohkem wabadust meie põlluharijatele
anda.
MiS aga meil kõige raskemaks on meie põllumajanduse
poliitikas, see o.n see, et

meie talud on täiesti korraldamata.
Meie oleme uusi talusid loonud, aga meie manad talud
oleme Pidanud seni täiesti körwale jätma. Kui maata
me. missuguses seisukorras meie endised talud on, siis
näeme, et kümned tuhanded talud on niisugused. kuS rat
siouaalne majapidamine peagu mõimatu on. Reed talud
on tükeldatud, maatükid on üksteisest kaugel ja mõnes kohaS

»»4O tükki ühes mäikeseS talus tooS. Niisuguses olukor
raS ei saa olla mingisugust korralikku majapidamist. See
on suur töö, mida peame hakkama läbi wiima ja korral

dama ja siin peab riigimõim wistiSti asja sunniga hak
kama korraldama, sest meie oleme igal Pool näinud, kus
seda tarwis teha on, et seal on teatud sundmäärused sel
lekS loodud, et talusid korraldada, neid kokku wiia, nende
piirid ümaraks teha, et wahetust üksikute talude tükkide
wahel läbi wiia. See nõuab aastate tööd. suuri kulusid,
aga seda peame tegema, kui tahame korraliku maapida

mise luua ja Mõimalust anda paremini maad harida.
Reed on lühidalt ülesanded, mida ainult seaduslikult
wõiksime ja peaksime läbi wiima.
Aga kõigepealt peaksime selle eest hoolitsema, et meie

maa saaks paremini haritud. Meie ei ole meel nii kau
gele jõudnud, et suudaksime oma wiljasaagi poolest isegi
kaugemal põhjapool olema wennasrahwa Soomega mõis
telda, kes asub halwemateS klimaatilistes tingimustes kui
meie. Sest meie maaharimine on sagedasti primitiivne,
meie põllud on tSiS 'umbrohtu, meil on söötis maad.
Meie maal on WäetiSaineid olemas, aga meie ei ole
niikaugele saanud, et praegu wõiksime öelda, et kas see
wäetisaine. mida meil tarwitatakse, meile kasulik on mõi

mitte. Meie kuuleme asjatundjate käest, et ühed ütle

wad. et see wäetisaine on kasulik ühele maale ma
räägin fosforiidist teistel maadel aga öeldakse, et see
ei kõlbawat. Aga meie wõtame seda wäetisainet wälja
ja maksame sellele ettewõttele iga aasta juure ja saada
me seda wäetisainet rahwa kätte. See ei ole minu arMates õige samm, sest kui selle aine kasulikkuse kohta ta
hetakse kindlusele jõuda, siis peab seda tehtama lühikese
aja jooksul ja kui see aine mitte kasulik ei ole ja kui see

raha ja kapitali raiskamine on. fiiS tuleb seda ainet üm
ber töötama hakata. Ja selleks peab meie riigil ja rah
wal jõudu olema ja abinõusid, et meie oma toorest mäeMainest saaksime täisväärtusliku wäetisaine.
Meil on weejõude olemas, mis kasutult maha jook
sewad. meil on lupja ja õhku olemas, millest teised riigid

ja rahwad wäetiSaineid wälja wõtawad. Meie ei ole
aga mitte niikaugele jõudnud, et iseendale walmistama
hakata WäetiSaineid kõigest sellest, mida loodus meile on
annud.

Meie põllumeeste organisatsioonid kohapeal peawad
ise need küsimused kätte wõtma. nemad peawad ise nende

asutuste ja ettewõtete etteotsa astuma ja mitte lootma,
et ainult riik ja üksikud kodanikud seda teewad. See on
kogu põllumeeste küsimus, eluküsimus ütleksin ma.

kas wõi kämblapikkustekS tükkideks.

Panime seadusega maksma, et meil ei tohi maa suu
rus ühes majapidamises enam olla kui 50 hektaari. Ar

wati, et see on küllalt suur ala, mis annab wöimaluse
perele ära elada. Igasugune maa juureostmine ja ühen
damine on seaduse järele keelatud. Meie wõime ju iga
suguStest teoreetilistest arutlustest wälja minna, aga
peame silmas pidama seda, et kui tahame teiSte rahwaS
tega oma põlluharimises wõistelda, siis oleme sunnitud
ka seda arwestama, kas suudame oma põllumajanduses
masinjõudu tarwitada
Saksamaal wöeti katse ette selguselejõudmiseks, kas
Saksa põllumajandnus suudab Ameerika majapidamisega,
kuS masinatega kõige rohkem tõõd ära tehakse, wöiStelda,
kaS Saksamaal nwidakse masinaid pöllumajapidamiseS te
gewuSse panna. Jõuti otsusele, et see on wõimalik siiS,
kui majapidamised on wähemalt 100 hektaari suurused.
100-hektaarilises majapidamises wõib tarwitada masin

jõudu, muidugi mitte nii suurel määral kui Ameerika
suurtes põllumajapidamiStes. Kui Saksamaal, k»S põl
lud hästi on haritud ja kus majapidamine teatawal wii
sil ka teoreetiliselt rohkem on põhjendatud kui seal arwati,

et masinate tarwitamin» 100 ha suurusel maa-alal kui
wäikseimal wõib kõne alla tulla, siis meie maal, kus klii
ma ja majapidamisolud halwemad, arwamine, et meie
5a ha suurusel kohal suudaksime masinaid tarwitada ja
teistega hakata nwistlema, olekS wist lootus, miS täit
mist ei leia. Ja meie näeme, kui oma majapidtmistes
ümber waatame, kui wähe meie suudame oma majapida

mistes inimtööjõule masintõöjöudu appi wõtta. Ko-"
had on wäikesed, masinad ei ole niisuguste wäikeste koh
tade jaoks konstrueeritud ja masinate tarwitamine läheb
raskeks niisugusel kohal nii ostmise kui ka tarwitamise
poolest.

Ma ei ütle, et wäikesed kohad tuleks seepärast ära
kaotada.

had need ainukesed rahwapäästjad on, niisugune seisukoht

ei näita küllalt asjasse süwenemist. Meil arwati, et kui
niisugused SV-tiinulised kohad luuakse, et siiS need muu
tuwad wereimejaiks, ei ole neile töötegijaid saada ja t«-

leb neid wäljast sisse wedada. Aga meie teame, et nii
sugused kohad on jäänud. Riigimöisaid, mis esiotsa rii
gile jäeti selles mõttes, et sinna asutatakse koolid, hakati
wiimati selleks tarwitama, et neiS eeskujulikke majapida

misi sisse seada ja teatawal wiisil nende kaudu ümbru
sele üht ja teist asja, mis parem on, kätte muretseda,
retseda.

Ja meie näeme, et nüüd on wõimalik ka suuremaid
uudismaid harida, kui aga tahtjaid on. Pikkamisi hak
kab see mõiste meie juures läbi lööma, et ei saa mitte
põllumajandust, mis elaw tegvwuses on, teatawatesse kind-

aastalt, põlw-põlwelt wõlgadest tvabanemisekS edasi or

seda teeme? Mina olen kõikidel suurtel koosoleku
tel seda kurba küsimust puudutanud, et meie sureme

jn wälja. Kas meie jõuame wastu panna teistele
rahwasteke, kui meie naabruses iga aasta mil
jonit noort inimest juure kaswab, kui teises riigis
kümme tuhat ei ole meie oma põhirahwa wõsud,
mu lugupeetud koosolijad, seda tõõd ja waewa au
name?

Põllumees tehakse seal nii-öelda paruniks. Kes maad
harib, põllust elab. sel peab ka teatud au ja seisukoht
olema. Põllumehe-seisus on auaste maaharijate riigis.
Meie ei ole meel suutnud seda teha. Meie juures
waadatakse sellele nii, et targemad lähemad talust Välja,
targematele ja elujõulisematele antakse toetust ja need
kõige nörgemakesed peawad jääma tallu ja teisi perekon

naliikmeid kuni surmani orjama. See peab muutuma,
nii ei tohi see jääda! (Kiiduawaldused.) Peab talust üks
teaitam osa olema, mis üldse pärimise alla ei käi. mis
Varandusest selle kätte läheb, kes seda talu edasi harib.

Siis on tal teataw tagmvara olemas. Ja ma ütleksin,
isegi pärimisõiguses tuleb maksma panna põhimõtteid,

mis mana kultuurirahwas hiinlased. oma pärimis

õiguses on maksma pannud. Seal wõib isal mitu poega
olla. aga warandus jaotatakse seeiärclc. kuidas poegadel
ja tütardel lapsi on: kellel on rahkem lapsi, saab ka suu
rema osa ja kellel lapsi ei ole. f^n6 õige wäikese ost., ja

lvaadakc, Hiina rahwas on 100 milj. kaswanud. Aga

tverd walaks meie eest ja kes tahaks näha, et maksku mis
maksab, waba Eesti peab edasi jääma. Kui seda sisemist

elujõudu ja wankumatut tahet meil enestel ei ole. siis
oleme meie kadunud.

Waadake, seda peame meie alati silmas Pidama, ja
kui meie uue riigikorra juure läheme, siis olgu see meile
kõigile lipukirjaks ees, et meie wöime kõiksugu uusi kor
raldusi ja asutusi luua, aga kui meie hingeliselt ikka üks
teise wnstu waenuliseks jääme, kui meil seda sisemist
teadmist ei ole, et tuleb teatamates asjades kui vks mees
tõmmata, siis oleme meie kadunud.

Ja meie peame tulewikus endale ka juhte leidma.
Meie näeme, et meil peawad juhid ka kõige maitsema
omawalitfnsc juures olema.

Kogu rahwal peawad ikka juhid olema, keda rah
was ise wälja lükkab, keda ta usaldab, ja kelle
sammude järele tema oma tegusid seab.
Ja tvaadake. juhtide kohta tahaksin ma teile lõpuks
üht öelda. Kui Moffwas rewolutsiooni ajal maga uhke
rahwaefindajate kogu ära peeti Kcrcnski oli sel ajal
Wenemaa köikwöimas walitseja. ta oli sõjamäe ja kõiksu
gu rahma- ja muud esindajad Moskwasse kottu kutsunud
poeti seal kõnesid ja katsuti rahma meele järele kõne

meie juures on nii. et armutakse. et kui üks laps on, siis
see saab 100%, kui kaks last, siis juba 50% ja kui kolm
last. iiiS läheb ja tagajärg on see. et meie jõukates talu
des lapsi ei ole.
Waadake, niisugustel Väikestel asjadel elus wõiwad
pikapeale wäga tähtsad tagajärjed olla. Meie pärandus
õigust tuleb tsiwnlöiguses teisiti korraldada. Meie pea
me seda silmas pidama, et maa veab jõudu andma, see
kes maale iääb, peab teatawal wiisil eesõigustatud ole
ma ja talle tuleb teatawal wiistl eesõigus anda. Tuleb

jookseb. Teised küsisid siis, et kuidas see on mõeldud.
Tema ütles, et tema ci tea. aga et neil on targad rabid
ja need hakkasid uurima, kuidas koer jookseb. Ja nad

pärandnsõigus neile anda. kes meie rahwale noori jn
tugewaid wõstrsid kaswatawad, mitte aga neile, kes lin
nas raha selleks saamad, st ümber hulkuda mööda maa
ilma ja mõnusasti elada. Selleks meie rahwas tööd ei

natuke maad edasi, siis waatab tagasi, ja kui ta nöcb. et
peremees teist teed on läinud, siis jookseb ta jälle pere
mehe ette ja katsub peremehe järele oma sammud seada.

tee ja waewa ei näe. waid «elleks, ot kaswada ja tugemaks
fandn. iKnduawaldnsed.>

Põhiseaduse reiorm

da, une EeSti loomisele. Ma tähendaksin, kui meie ta
hame oma riiki uuele alusele seada, uut Eestit luua. siis
ei tule meil kartusega kõigest manast kinni aidada. waid
meie peame julgesti otsima nnst teid ia uusi wöimalusi

ja neid ka teostama. Ainult stis »'aamc meie rd.tst jn
loome endale tõepoolest ka sisuliselt uue riigi >a riigikor

ra. Ainult, põhiseaduse normide Väljatöötamine plsi ci
100 weel elu teiseks, meie waated. meie inimeste koos
elamise Viisid, arusaamised, isegi meie hingeline wabe
kord üksteise wastu peab muutuma teiseks. Ma teun.
paljud ütlewad, et riigiwanem on wann mees, ta on mii
finud, ja manad inimesed tahawad ikka rahu saada, sest
kui nad on noored, siis nad räuskawad ja kalduwad pok

Kuid uskuge mind, see, mis ma praegu räägin, ?i ole
wanaduse tunnusmärk. Ma ei räägi mitte stepnrast, et

tõsiselt mõtlema hakkama, kui meie oma riiki tahame üles
ehitada, sest ega meie ei ole ainult töömasinad ja oriad,
keS aina töötawad ja töõtawad, aga sellele ei mõtle, kel
lele seda tööd teeme, kes meie järeltulijad on ja kes sellr
töö ja waewa eest meile tänulikud saawad olema.

piirides ja teatud arusaamistes. Meie elame Euroopas
niisugusel ajajärgul, kus iga väcw on midagi uut Ho

ilus, kui mina ja ka teised puhkama läheksid. Ei, ma
saan aru, et elus lahkuminekuid ia lahkarwamisi ning
wõitlust peab olema, aga kõik peab sündima teatawates

Siin lugupeetud põllumeestepere. on just teil pal,u
teha. See on maa. kust meile rahwast kaswab. Sest

risondile tekkinud, kus räägitakse uutest kokkulepetest, sö
ia kartusest jne.

wiiksid, waid maa lihtne, puhas, loobuse süles elu on see

hulikult elada, siis peab meil see kindel tunne olema, et
meie ei ole mitte üks niisugune inimcste-kogu, keda iga
tuulepuhang wõib laiali wiia, waid et meie oleme eneste
wahel kuigi mitte suur-rahwas. siis nii kindlate sidemete

edasi elada. siiS on rahwas suremas, siis ei ole temal loo
tust teiste kõrwal edasi jõuda. Kõik need küsimused, m»s
meie rahwaarwuga seotud, need ei ole selleks, et nendest

Aga kõige suurem uuendus peab meie endi hinges
tulema, meie teadmistes ja tahtmistes, et meie
tõesti kõik uks rahwas oleme, kelle eest mitke kee
gi teine sõtta ja teda päästma ei lähe, kui meie ise
Ei ole meil ühtki wägewat kaitsjat, kes wälja aStuks ja

narr rahwas olnud, kõwasti tööd teinud ja ära kadunud,
ainult üksikud saarekesed" on järele jäänud.
Waadake, need on küsimused, mille üle meie peame

koht. kuS rahwaS kaswab, edeneb ja jõudu wõtab. Km
agu maa hakkab wälja surema, kui maal ei ole tahtmist

mesed on selle aja jooksul suutnud aru saada ja hinnata,
kui tähtis see on, kui rahu ja kord rahwas walitseb.
Kui meie nüüd edasi uue korra juure läheme, siis on
seal ju kõiksugused uuendamised Mõimalikud.

seda ei suuda teha.

rahu saada, peame rahus katsuma üksmeelt luua, et ini
mesep peawad üksmeeles töötama, ei mitte seepärast,
nagu oleksin ma ise iväsinud ja ka teised, ja et küll oleks

ei ole kuskil riigis seda. et linnad rahwa arwu üles

Nlina aga loodan, et see nii ei ole ja usun, et meie ini

peate waatama, et ta Peab ise oma jõudu koondama, et
sel, kes seal edasi elab ja töötab, Peab teatud eesõigus
olema teiste ees, et ta seda rasket tööd teha saab.
Ja seepärast näeme meie, näiteks Saksamaal, kus
terwet elu uute Põhimõtete järele ümber korraldatakse, et
seal pöllupidaja-seisusele ka teissugused õigused antakse.

sima. aga tpanaks jäädes tahawad. et kõik rahus elaksid.

Nii wöib kord tulla, et juba saja aasta Pärast wöõ
rad inimesed siia asuksid ja naeraksid, et näe, siin on

oleme töötanud, see ei ole meid mitte millekski õpetanud.

jama. See »n ülekohus maa wastu. Meie peame maa

bstzkorraldamisele, uue põhiseadust andmisele ja nii-õel

. Kui meie. wäike rahwas. tahame siin julgelt ja ra

keda. Teal oli siis üks toana juudi adwokaat, ia kui

tema käest küsiti, kui ta kõik need kõned oli ära kuulanud,
et mis ta selle uhke toosoleku kohta arwab, siis ta wöttis

oma hallist habemest kinni ja ütles, et mis mina lihtne
surelik sellest arwan. Aga meil piiblis on üks tark mecs
öelnud, et õnnetu on soe rahw-as. kelle juh» koera moodi

waatasid, et kui koer peremehe ees jookseb, siis jookseb ta

Kui juht peremehe rahmn ees jookseb, aga lõiqc

aja tagasi waatab. kuidas peremees käib. siis Pole ta
rahma iuht. Wa'dake seda ütleb viiblitarkns. t Kiidu
awaldnsed.)

Meie ci pea mitte lootma ja tahtma tulemikus. et
need, kes raske koorma enese peale mõtamad rnbma mu

redc eest wälja astuda, hoolit eda ühiste tarmidnstc
eest. luua riiki ja rahma elu. et need peaksid meile ikka
moka järele rääkima Meie oleme näinud, et kõik meie
Parteid inst selle nõrkuse all kannatasid. Kui malimiicd

tulid, siis igaüks katsus ikka mõimttikult luliu lubada
ja wöimaliknlt palju rabmale head teha mitte kelleks, et
tal oleksid mõimalused kõik näha olnnd. maid ''cc pidi
kõik riigi ja rahma poolt tulema. old> beldcd andma keda
rahma nimel aga tema suu läbi.

Niisuguseid jubte ci peaks tulemikus olema.

Meie jnbtidel veaks iulgnst olema ise teed malida ja näi

data rabmale. mis teed ta peab minema. Ta ci pea
mitte koera moodi vercmehc ees ainult teed walima. kui
näeb, et peremees teike raja on mötnnd. Niisugune iuu
pärane rääkimine ci mii rähmast edasi, ci anna meie ise
seiswatelc inimestele küllalt mõtlemist ega kasmata ucn
de selgroogu. Meie oleme inimesed, kes on rasketest ae
gadest läbi käinud. Meie ei ole kindlateks ia tugewatcks
kaswannd seeläbi, et meid on meelitatud ja meile head

tehtud, maid mnitluic. julge sõna ja isctcadmusc läbi
oleme nii kaugele jõudnud, et oleme iscsenew rtj? „ rah
mas, ja nende omaduste läbi saame ka tulen,,k»-. cdesi.

' Kui oma uue Eesti riigi rajame sellele, et ta
hame julgesti üksteisele ütelda kõik. kus puudust
näeme, kui meie oma juhtidelt ainulr ei nõua se
da, et nad meie ees lipitseksid ia käiksid ia rää
giksid ainult seda. mis meie meele järele on. waid
kui meie oma juhtidelt rofifem tööd ja tegewust
tabaksime saada, siis loodan, et sellega paneme
liitele Eesti põhiseadusele ja uuele Eeski riigile
kõige kindlama uurgakiwi. Sellega kaswatame
rahwast ja loome riigi, kus wõime rahulikult ja
kindlalt elada ja teda kaitsta." (Tormilised kii
duawaldused.)

suurtel koosolekutel ainult kõneleme ja kuuleme, waid
meie Peame tõsiselt mõtlema sellele, et

igas talus, igas majas peaks olema neid, kes
tänuga tuleksid ja jätkaksid seda tööd ja wa
randust üle wõtaksid,
mis meie rahwas oma töö ja waewaga on nendele edasi
annud. Siin ei hakka ma neid küsimusi puudutama, km
das meil see maal wöimalik, fee on meie põllutöokoja.
konwentide ja õpetlaste asi. Ma wõin aga üht- ütelda,
et see on kõige põnewam küsimus ja ei tohi jääda nu,

RIIGI 3. KLASSILOTERII II KLASSI PILETITE
VAHETAMINE ALGAB NELJAPÄEVAL, 3, DETS.,
JA KESTAB KUNI LAUPÄEVANI, 19. DETS.

et meie tema wastu ükskõiksed oleme ja temast sellega üle
saame, mida kahjuks näen. et ainult waieldakse selle was

tu. polemiseeritakse selle üle. . . . .

Öeldakse, nojaa, nii see on. mis meie nnna teha
saame, waadake. põhjused on sarnased, et rahwas ei
kaSwa. Aga kui meie niisugusele seisukohale asume, siis
oleme endale ise oma surmaotsuse teinud. Neid põhjusi.
MiS rahwa kaswu tagasi hoiawad, neid peab suutma elu

jõuline rahwas, maksku mis maksab, ise kõrwaldada
wõima. (Kiid«awald«sed.>
Need põhjused, lugupeetud kooswiibijad, ei ole mstte

sarnased, et oleksid ärawõitmatud. Palju on siin meie
juures ka rewolutsiooniaegne ja rewolntsiooni tagajärjel
tekkinud meeleolu sündi.
Kui meie ümber waatame ja tähele paneme eriti meie

lahutajate laadad.

mõjuda maailmaturule, kui ta ükskord hakkab
oma saadusi Euroopasse saatma, nii et need
turud, kus meiegi oma saadusi mahutame, wõi
wad kitsaks jääda. 2a meil ei ole lootust, et
seal hinnad wöiksid niisugustesse järkudesse ta
aasi minna, nagu olid pärast sõda. Nii ei wöi
hindade järsku tõusu ette näha, kuna pakkumine
läheb suuremaks.
Seepärast tuleb kaaluda, mis teha. et meie
oma põllusaadustega wälisturule astudes ei
peaks neid nii odawalt ära andma. ei suuda
oma töödki tasuda. Need on rasked küsimused,

me aastas kõik need summad, mis sel wiisil taludest
eemale lähemad, mis maalt ära lähvwad, arwake, kui
suured summad lähemad seega maa jõust ära laiali lin
nadesse ja igale poole? Ja pärija peab maa eest aasta

suurele reformile, mis meil ees seisab mcir riigi üm

inimtööjõu ja wäikese arwu masinatega tööd
Aga niisugust seisukohta wõtta, et ainult 50-tiinused ko

oma lapsed haKawad kaswama ja nõudma rohkem, aga
itta maksa neid wõlgasid, mida teistele oled sunnitud
wälja maksma kui kaaspärijatele. Kui meie kokku wõta

maakultuuris kõrgemale jõuaksime, et kellele meie

praegust abielu, siis kuskohal meie waremalt nägime, et
igal laupäewal kohtutes tekiwad

pinna suuruse ning rikkuse poolest hämmastawatt

»!. Maja läheb tal manaks, riistad kaowad ta käest,

meie kõiki oma jõude selleks koondame, et meie oma

Meil peawad jääma ka kohad, kus ainult
tehakse.

poolest, siis see, kes tallu jääb ja wäikese osa alust ene
sele saab, peab terwe eluaja orjama selleks, et teistele
pärijaile kaasosa wälja maksa. Ta töötab kuni elulõpu

uusi maid juure teeme, uusi maju ehitame ja kui

Meie peame oma põllumeestele südamele panema
seda, et nad küsiksid, et km meie oma maad harime,

waid meie piiriäärsete kodanike juurekasw. Kellele,

on seal kõrwalkutseks. Seepärast tuleb seadusega pii
rata maa igawest tüknldamist. Meil oli fee endise talu
rahwaseadusega läbi wHdud, aga nüüd, wabariigi ajal,
arwati, et kui on wabadus, siis lõhume kogu oma maa

See on meie pärimisõigus. Meil on nii, et kui isa

Lugupeetud kooswiibijad; Mul oleks ju neil leemidcl
täna weel wäga mitmeti kõnelda, aga ma tean, mu aeg
on piiratud ja minu järele peawad weel teised Võimalust
saama oma mõtteid awaldada. Enne kui ma siit lab
kun, tahaksin ainult weel teie tähelepanu juhtida meie

maad ei saa mitte tükeldada nii palju kui

harimistööd saab teha. Aga niisugused maad ei ole enam
põllumajanduslikud riigid, seal elatakse tööFtusest ja maa

Kui meie nüüd, mastu minnes jälle oma harilikule
rahwaefinduslikute korrale, arwame, et see on ainult

ei ole. Ja seepärast meil ei ole põhjust kartmiseks, et

uks miljon jnnre kaswab, ja meie peame siin ainult
üksikute kümnete tuhandetega wirisema ja needki

Maa tükeldamine wöib nii kaugele wiia, et meie hakka
me nii wäikesi kohti looma, kus enam hobust Pidada ei
saa. Ja kui põllumehel hobust ei ole, millega harib ta
siiS põldu? Meie tunneme niisuguseid maid, kus maa
tülid nii wäikesteks on läinud, et seal ainult labidaga

Pärimisõigust tuleb muuta

õhutada.

möödaminew katse olnud, ja et see m ühe ivana inimese
luule olnud, et õhutada seda ühist arusaamist, ja et kõik
peab jälle endiseks minema, ja kui meie tõeooolest siis
endiseks tagasi läheme, siis ei ole minu kindla äranäge

wõimeline maaharija ja põllumees.
Teine asi, teine põhimõte, mida meie maa juures ei
ole küllalt silmas peetud, on see,
seda tahetakse.

abinõusid leidma, et need, kellel lapsi on, ka seda püha
isakohustust täidaksid. (Kiiduawaldused.)

Me näeme, et inimesed on aastaid koos elanud, nüüd
järsku leitakse, et nnde iseloomud ei sobi ja minnakse
lahku. Niisuguseid ebasobiwaid iseloomusid on muidugi
palju, aga abielu on ka kohustus ja abielus. kuS lapsed
on, ei saa waadata ainult wanemate iseloomule, waid
seal peab tundma kohustust oma laste kaswatamise
wastu. See on kohustus ka riigi ja rahwa waStu. Meie
oleme niikaugele läinud, et meie ei ole siin mingeid
Põhimõtteid makSma pannud ja meie näeme, et see läheb

isegi nii kaugele, et mehed jätawad naised ja lapsed
maha ja jooksewad teiste juure wõi kaowad ära ja siis
on suur palumine ning häda, ega ole enam muud kui
aidaku riik ja riigiwanem oma summadega lapsi üles
kaswatada. Riik ei ole selleks, et igaühele. keS tahab
laste kaswatamisest lahti saada, wastu tulla ja neile
lastele, kelle wanemad oma kohustused riigi ja rahwa
wastu on unustanud, teiseks isaks olla, waid riit peab

II klassi võitude väljamaksmine algab keskmüügi
kohas 2. dets. Müügikohtades algab alla 100 kr.
võitude väljamaksmine ja klassipiletite vahetamine
neljapäeval, 3. detsembril. II klassi võitude välja
maksmine kestab kuni 2. juunini 1937. a.
Endiste ost jäte poolt vahetamata jäänud pileteid on
müügil Riigi trükikojas ja peapostkontoris Tallinnas.
RIIGI RAHALISTE LOTERIIDE DIREKTOR.

Estonia Eksporttapamajade
worstitöölised wõitsid
Laupäewal pärast lõunat saawutati esimese jaoskon

na tööinspektori Koppeli suutes Estonia Eksporttapa
majade tvorstiwabriku tööliste palgaolude korraldamise
toimkonna ja ivabrikutvalitsulse wahel ajutine kokkuleppe

kuni käesolewa aasta lõpuni. Kokkuleppe järele kohus
tub tvabrikuwalitsus hiljemalt 7. detsembriks k. a. maks
ma töölistele tagant järele > välja palgawahe, alates
1. jaan. 1936. a. ja edaspidi kindlustama töölistele pal
garaaniatusse kantud kuu- ja päewatasud minimaalpal

kadena. Nii tuleb edaspidi töölistele, kui nad juhus-

Itkult teenima tükitööga mähenr, maksa ikkagi wähemal:
palgaraamatusse kantud kuu- wõi päewatasu.

Kokkuleppe järele kohustub wabrikuwalitsus lõstma
töölistele -iveidi ka tükitöö hindu 1, dets. k. a. alates,
nim. järgmiselt: suitsmvorsti kilogramm 4,3 sendilt 3,3
sendile ja tanguworsti kg 3,3 sendilt 4 sendile. Teiste
ivorstide hinnad jämvad endiseks, ühtlasi kohustub
tööandja hoolitsema, et töölised saaksid rahuldama tasu

1. jaan. 1937. a. alates uute palganormide alusel.

Hiite palganormide .väljatöötamiseks astutvad IS. bcti.

f. a. kokku ivabrik ' alitsus ja tööliste üldkoosoleku!
walitud palgaolude korraldamise toimkond.
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VSemaleht
püvi» kindlal arwamHel, et NSutogude Wenenvaa et taha
praegu kellegagi sõda sa kõige vähem GeStziga.

Ülemjuhataja wälispoliitilisest seisukorrast

Vaatame langemale, teist svvrt Svraepa ritft
Saksamaad,

kelle suhtes meil samuti alul olid väga pessimistlikud
vaated ja arvati, et meie selle riigiga nvi kergesti hea
naaberlikta vahetardv oi saa.
Ka soe vaade pole osutunud õigeks. Aastate jooksul
töepootest oli raskusi üksteisest arusaamises. Olid ajad,
kus nähti, et Saksa riigi poliitiõa vaatas Eesti peale läbi
teatatva osa balti-sakslaSte prillide. Aga ka need ajad on
mööda». Peame jällegi tunnistama, et praeguse Saksa
riigi valitsusega meie oleme jõudnud täteilikule'üksteisest
arusaamisele, sa see on kõige tähtsam tegur rahvusvahe

ja Eesli kaitsesõudude korraldamisest

„Meie ci seisa praeguses rahwuswahelises olukorras paljaste kätega...

lises elus. SeMie vaatamata. et üks on suurriik ja

Meie seisukord on kindel."
Põllutõõkoja kongreSstl PidaS ülemjuhataja
kindral J. Laidoner kõne Välispoliitilisest seisu
korrast ja EeSti kaitsejõudude korraldamisest.

Älemjuhawja ütles järgmist:
Lugupeetud kongressi liikmed ja põllumajanduse tege
lased! Teie praegu kuulsite viigiwanema kõnet, milles ta
walguSvas peamiselt meie põllmnasanduSlMe küsimusi,

aga mõni aeg tagasi ühel teisel suurel kongressil härra
rugiwcmem KsitaS öa kõiki meie sisepoliitilisi küsimusi
wäga pShjalffiÄ, sa teie kõrk, keS teie ajalehti loote ja ka
raadio kaudu seda awalikku kõnet kuulasite, olete täiesti
nende mõtetega kursis. Seepärast ma ei taha korrata

neid mõtteid, mida härra riigiwanmn korduwalt on

«väldanud sa mida ma täielikult jagan, waid ma tahcck
fin täna siin lühidalt puudutada mõnd küsimust meie
riigi sa rohiva julgeoleku alalt sa ka praegusest vahwus

Peeti ühendust Balti mere kaudu. See kestis ka wõib
öelda Weue-Liswi sõja ajal ja weel ka suure Põhja-sõja
ajal. SAs oli Balti meri Jda-Euvoopale. sellele suurele
lagendikule, kus praegu asetseb Wene riik. aknaks Euroo
passe, sest wlleaegsete liiklemtswahendite juures-oli pea

tähtsus mereteel. Kr Balti meri oli tol-ajal suur lah
tine nreri.

Kui tuletame moele suure maailmasõja aoga. sits oli
Baltimore ääres määratu-suure ja tugema viigi pealinn
Petorburg, Petvogvad wõi praegune Leningrad. Loomu
lit, ot see suurriik pidi walmis olema oma pealinna kaits
miseks. Pealinn on ühe riigi suurimaks ja tähtsaimaks
Eluliseks tsentrumiks,' keÄusekS. Aga nüüd. kui waatame

ümber, on olukord muutunud. Nõukogude Wene on

ja homme wõib jälle plahwatada lahti suur Euroopa-,
ivõib-olla maailmasõda, asis wõib tuua suuri katastcoo
fe jne.

naSse. kaugemale Fda poole.

Kõik need, keS jälgimad ajakirjandust. näewad ja loe
wad sealt tihti kirjutusi, et sõda on tulemas, et rahwus
tvaheline seisukord on wäga sa tväga hädaohtlik, ot täna

Mina, olles wastutaw meie viigi wäillse sa ka

sisemise julgeoleku eest olen köisi neid küsimust jälginud
wäga tähelepanelikult sa pean otsekohe ütlema, et kõik see
hädaldamine, nsiS awaldub vahwuSwaheliseS. aga osalt ka

meie ajakirjanduses, on suurendatud. Sellega ma ei
taha öelda, et inimkond on nii kangele jõudnud, et min
geid sõjalisi kokkupõrkeid üksikute vahwaSte ja riikide wa

hel ei saa olema. Ci, niisugune optimist sna ei ole. Ma
art vau, et wöiwad wlla kokkupõrked sa sõjad ning meie
näeme, ot peale maailmasõda on juba olnudki nsisuguseid kokkupõrkeid, ja et. ka praegu üheS riigis mi lahti ko
dusõda, mis oma tagajärgede poolest ei ole wähsm kohu
taw ja hirmus, kui seda on rahwastowahsline sõda. Aga
ma arwan, ot ei o<le ka põhjust hädaldamiseks ja kurtmi
seks. et lähematel aegadel meie satuksime Me kohe mm
giSse suure sõjakeerisesse.

Kui analüüsida ja lähemalt maadelda vcchwuSmaholist
ja ka meie seisukorda, siis meie wõime teha sellest teata
tvaid javetkdusi. sa seda ma tahaksingi praegu teha.

Kõigepealt ma juhiksin teie tähelepanu sellele aSja
le, et meie sagedasti oma mäliSPoliitiliseS mötlemismtisis
oleme jäänud teatud tardunud mõtete juure.

Nõuda see «aade. et oleme suurte rahwuSwaheliste tee
de peal. ei pea enam paika.
Peame seepärast ümber mõtlema, peame sellest aru saa

ma Balti nwri ci ole sõja ajal enam mitte niisugune

lahtine meri, nagu aastasajad tagasi, waid praeguse sõ
jatehnika juures wõib Balti mere kinni panna, mitte meie
Poolt, mitte ka ainult sõdijate Poolt, waid ka erapooletute

riffide poolt. Selles mõttes see suur tähtsus, mis

Balti merel aastasadu onvlrmd, on wäheneneud, sa sol
lest on meile ainult kasu. Seepärast oi wõida meie riigi
geograafilise wõi geopoliitilise seisukoha veale enam nii
waadata, nagu seda seni tihti on tehtud.
Aga ma lähen edasi. Km meie tagasi waatame meie
viigi algpäewile, siis need, keS tol-ajal jälgisid asMtjan
dust ja eriti weel wäliSajakirjandust, mäletatvad ja tea
wad. et Balti riikide peale waadadi tol-ajal kui ajutise
nähte peale. Arwati, ot sitn tulowad õige ruttu kõiksugu
rahwuSwahoWed sekeldused, kokkupõrked jne., et nende
riikide seisukord on strateeg Wclt kui ka poliitiliselt wäga
vaske.

On möödunud poolteist aastakümmet ja seisukord mii

Leie kuulete tihti ütlust, et EeSti rahwaS elab ühel uii

tab. et need tväitad. mis wcrlitsesid tol-ajal, igal pool

sugusel maa-alal, mi» on teiSte suurte rahwaSte tee peal.
Seda »ige tihti kriipsutatakse alla ja hädaldatakse, et meie

meie ise tihti hädaldame rohkem kui teised seda teewad.

«agu saatuse sunnil olhne just niisugusel kohal, kus ta
hes w»i tahtmata meile keegi peale peab tulema, meid
ära wötma, ära sööma jne.
Need mõtted wõib-olla olid omal-ajal õiged. Sest tõesti,
kui tagasi tvaatame taugomaSse ajcoluKu, läheme mi
öelda ajalooliste algaegade juure, siis tõesti 12. ja 13.
sajandil käisid üle Balti mere. üle Soome lahe. luured
kaubateed. Isegi idamaaga ja Kaspia mere ümbrusega

WSime konstateerida teatava rahuloluga. et meie ümb
rus rahvusvahelisest seisukorrast vaadates on praegusel
ajal üks rahulikumaid nurki maateral, ja et väljaspool
meid hinnatakse kõrgemalt kui meie ise seda teeme. Ma
ei Me, et see on ainult meie toone, sest 'sellele on kaasa

aidatud ka väljaspoolt. vaid ma konstateerin ainult

nustamine.

>'eda nähet.

Rüüd oa olukord siiski muutunud.

ajanud wäga tarka poliitikat õrna riigi julgeoleku suhtes
sellega, et ta on wiinud oma pealinna kaugemale sise
maale, tagasi Moskwasse. kus selle keWoha kaitsmine on
palju kergem. Aga ka meile on soe kasulik seetõttu, et
selle suure viigi pealinn, ei ole enam meie külje all wõi,
õigemini öelda, meie ei ole tema külje all, waid suure
Wene viigi eluline tsentrum on wsidud kaugemale lõu

wahelisest seisukorrast.

sukord palju ärevam ja palju hädaohtlikum tai meil.

Praegu ei ivaSta enam tõele. Peod koguni ütlema, et
Mull on cS-nud mitmeid juhuseid iseseiswuse-aja jooksu!
jälgida neid küsimusi vahwnMvcchelifeS ulatuses, ja ura
tvõin öelda, et tväljaspM msie seisukorra sa meie julge
oleku peale pumbatakse rahulikumalt kui meie ise seda
teeme.

Aastate jooksul Baltimore kallastel on nüüd tekkinud

tvSvdlsmisi õige rahulik olukord. Meie näeme,
et praegu mitmel paol maailmas on rähwuSwahsline sei-

teine tarnite, meie saame üksteisest aru. Nemad on õieti
aru saanud meie riigi sisemise elu nähetest. Meil on oi
nud sisemisi elluraskusi, meie pidime reforme läbi wiiMa,
kuid ka nemad korraldavad oma vahva sisemist elu oma
tarviduse särgi. RSteksest arusaamise rStbu on kujune
mrd teatud usaldus, mida seniajani kerge ei dlnud luua.
Igatahes fiin wõime rahuldusega konstateerida, et meie
vahekorrad on paranenud ja ma taeel kordan, on olemas
täielik üksteisest arusaamine sa üksteise tarviduste tun

Aga et meie oma julgeolekut oi saa põhjendada ainult

sellega, mis meist arvatakse väljaspool, vaid meie pea
me oma julgeoleku-küsimusi vaatlema esijoones oma riigi
seisukohalt, meeles pidama, ot iga riigi julgeolek ikkagi
kõige rohkem ripub temaff enesest. Esiteks sellest, kuidas
ta on jõudnud korraldada oma sisemist elu, teisskS
missugused vahekorrad on ta mõistnud luua oma naab
viiega, ja kolmandaks missugused võimalused ja mis
sugune tahe on sellel rahval sa riigil oma kaitseks välja
astuda tarvilikul korral.
Kui meie nüüd vaatleme vahekordi meie naabritega,

siis jällegi ei ole meÄ põhjust olla liig pessimistlikud.
Oma idanaabriga meie sõlmisime esimesena pärast suurt
maailmasõda rcchulepingu 1920. aastal ja see rahuleping
on olnud aluseks meie tvahokovva loomisel selle suure rti
giga. Ja peame tunnistama, ot mõlemad pooled on teda
rahulepingut kasutanud, sellest kasu saanud, sellest ka

was. üle 60 miljoni elanikuga viik. kes teatamas aja
järgus relltaaStu.se alal enesekaitse võimalustelt oli müha

jäänud. Nüüd ta läheb suure hooga edasi ja täiendab
seda, ja praegu, ma arvan, ta ei olegi veel jõudnud teis
te riikide tasemele. Just täna saabunud telegrammides
seisab, et ühe suurriigi, uimelt Prantsusmaa, peaminiS
ter konstateerib, et kõige tugevamad sõjalised jõud Tn
voodoS on Nõukogude Wenel sa PrantsuSvtaal. Aga
meie vaatame rahulÄM selle peale, et suurriigid ennast
relvastavad. Kõik riigid puu avad ometi ennast kaitSta.
Siin tekib muidugi küsimpS.

ka» suurriigid tahavad oma relvastumisega kellelegi

halbadele ennustustele, mis on tulnud mitte ainult meie

Ma arvan, et need vaated, ei sellest relvastamisest kohe
sõda järgneb, et taha paika pidada. Kõik suurriigid suu
vendavad oma kaitset, aga soe ei tähenda veel, ek tuleb

hulikumailt võrreldes paljude teiste välisriikidega. Mcie
oleme jõudnud üksteisest arusaamisele. Iga riik oma
sisemises elus läheb oma teed, aga meie saame üksteisest

aru ja peab orsokohe tunnistama, et meie vahekorrad
selle suure naabriga ei ole kunagi olnud paremad, tai
nad on praegu. Ma ei ütle, et see on aurult meie wene.

Ei, ka vastaspool Nõukogude Wene valitsus on
sellest aru saanud ja on neid vahekordi pidanud lojaal
selt.

Ma toon näitena ühe asjaolu, mille üle Sige tihti
kaewatakse, nimelt, et Nõukogude Wene ennast segab
teiste riikide sisemistesse aSjadeSse. Meie peame Ütle
ma. et meie riigis seda wõime märgata praegu wähem
kui millalgi warem, ja et meie selle üle ei saa kaewata.
Oige tchti teie kuulete ja loete ajakirjandusest, et Nõu
kogude Wene ka määratu jõuga suurendab oma sõjawä
ge, suurendab oma kaitse jõudusid. Aga soe on ju arusar
dmv, kui taie mõiilave ainult, missugused määramv maa

alad on Wenemaal kaitsta mitmes maailmajaos. See

sõjaline to-nfl-rkt. Et suurriikidel on vaga tihti ükStei
sega lahkuminekuid ja arusaamatusi, see on arusaadmv,
sgst ühe suurriigi poliiMjed seisukohad võivad muutuda

kergesti. Meie nägime, et kaks suurt riÄi Nõukogude

Wene ja Saksamaa alleS hiljuti olid suures sõprus

vahekorras, ja et nüüd nende vahekord ei ole kõige pa

r«n. Aga võib-olla juba lähemal ajal. mõne aaSra
möödudes, nende vahekorrad muutuvad jälle heaks.
Missugused järeldused peame meie sellest tegema?

Meie poame sellest järeldama, et meie kui värkerii? ei
tohi sattuda oma suurte naabritega niisugusesse vahe
korda, et meie oleksime tõmmatud teiste vaSdu. Suured
viigid võivad endale seda luksust lubada, et täna olla sõ
bor, homme vaenlane. Wäiteoilk aga peab selle» suhtes
olema rahulikum ja tagasihoidlikum. Ja seepärast on
arusaadav, ot meie et ole seniascvm osa wötmid mingeist
koakistsioonidest ei kellegi vaSta ega taha teda teha ka
tulevikus.

on maa, kellel on kaitsta kümnete ja kümnete tuhandete

On weel AS määratult suur tegur praeguses rahwus'

kilomeetrite ulatuses oma piiri. Seetõttu on väris aru
saadaw, et temal peab olema tugew kaitsejõud. Meil ei

Toie kSN teate, et soe riit maöratu jZuga ja ressursside

ole põhjust avwata, et Wene sõjawägi oleks meie waStu
sihitud, waid ümberpöördult, mõte näeme, et Wonomaa
tahab meiega rahus elada. See on ka arusaadaw, sest
soe riik on praegu ülesehitamise ajajärgus. Teie näete,
et seal on samad küsimused päewakorval, mis meilgi, seal
on Praegu samuti kasil põhiseaduse ja majandusellu üm
bvvkorrmdamine ja ülesehitamine. Seetõttu nmia olen

wachekord Inglismaaga arenenud hästi m

trmgu ja tiiUMim. Aa W oUitort. «

nia muutub Ma tugewaanaSS. ütleksin, isegi , » #*
«chnmSwaheliseS poli-itickaS. fee on meile atnuut
ja me toötune meel suurana usaldusega onentcentda mälispolittrlises suljäes selle tugetvam riigi

Kuigi meie teiste ligemate naabrite suhtes meiu <
kujuta juba keegi ette. et meiil tuleks nendega sõba.

Oma Ngem» «»»tri»a. Läti»», »n meil liidnwahekorv
Seda wähekovda oleme meie seni pidanud ?a

kmdTasti ka tuilewikuS. Meie seisukohaks on. et j"

meie ühe kohustuse Möi lepingu oleme teinud, siis taon

me ieda ka kindlasti pidada. See oa praegu me* W
lMka sihtjoon ja peab olema ka tälotvAus. Kut

lähema naabriga wõib-olla tuleb mõni maike arusaama
tus. siis on meiil oma wAiSmMiSteerium. oma tvältSpa

liitiline sa dMomaatilme aparaat, kes niisugustel kor
dadel need arusaamatused peab lahendama maStaStrkuscl

See on suur saatvudu». Ja kai praegu kõikjal ja

eriti ajakirjanduses kriipsutatakse alla. et saksamaa ehi
tab üles oma reüvastuSjöude. siiS meie vaatame sellele
väga külmavereliselt. Saksamaa on suurriik, tugew vah

kallale tangida.

eneste hulgast, vaid ka väljaSpoolt. on arenenud ra

abi, mis meie ühelt wõi teiwlt Jwof* oleme
see abi nmg koostöö jääb meile alatt meele. Ka
WabadusÄda oti meie majanduslik. laattptt w P

alusel nii kuidas see on möimalik.

kindlasti kinni pidanud ja teevad seda ka tulevikus.

Meie vahekorrad suure idanaabrina, vaatamata

lord I«»e riigiga -m Mugunr t* mtk «f« mofc.
fMbotmma päewist petrlt ja J 1» J[JJääral ju!'
jaailsed küsimu-sed tegewad. mart)
ÜMne Minralitra ja Mine..meelealu M-e

waheliseS elu», see »n Suur-Vritmmia.

Sisaohtn ei näi »le»at
Ma tulen nüüd tagasi selle jmwe. millega algasin. «

lugedes ajallehti ja ajakirju, õige tihti jääb mulje. «

maaKmaS on praegu niisugune õhkkond, mis on elektrit
täis. et täna-homme läheb sõda whti. Tegelikult, nagu
ma juba ütlesin, näib. et see nii vi ole. Kõik rahwad
tõik viigid on siitki meel masinud suurest maailmasõjast.
RiWtde juhtstvvd tegelased teatvad wäga hästi, ot mis
sõda oleks määratu-suur kadaswoof kogu inientkonnate

kogu kultuurile, ja selle eest hoidutakse. Nii laugele aeg

meel ei ole jõudnud, et mindaks uueSti niisuguse ka

tastroofi peale MäVja. Suur ja möõduandetv osa poiliitibst
tegelasi -ri igijuhie saäb sellest aru ja see rm üheks suu»
«ft garantiiks sellele, et see seisukord siiski nii hädaob-tltk

ei t&t, kui soe pealiskaudsel maatlemisel . paistab. ler
ärge unustage, vt ajalehed, kus sellest kirjutatakse, tavaMad esijoones jv srbmapaifttvamaitt tmm just neid are
maid teateid, neid negatiivseid nähteid. nnS aialohtrde

huttnde seisukohailt on loomulik. Aga Lm lugeja need
negatiimsed nähted ja ärewad teated nii-Selda kõrk Wtu
Loojad, stis paratamatult mõib tekkida mrsugm* mulje,
et sõda see on möödapääsmatu.
RaSLe oleks olla prvhwet

Kui maadata lähemalt aSjÄe. analüüsida seisukorda
natuke pShjalilumalt. siis mSime konstateerida, et see

kaugeltki nii ei oile. Arusaadaw. et SoStt riik wi nn

sugm* kellelegi kallale ei lahe. Aga kui meie katsume

maadatv rahnmStvcchelise sersukorvaga ligemasse sa Lau
gvmaSse tulewiKu. süS ma oi tahaks öslda, ot Leegi saaks

praegu olla pvohmot. MiS tulomikus tUleb, seda ka suu
vande riikide juhid praegu ei tea ette näha. üks Amee
rika minister kõneles küll aastat kolm tagost. et tulemal
aastal on sõda lehti, aga tema oa jäänud walepnohwe
tiks. Ma kordan, seda ei mõ«S koegi ette näha. et tuleMikus mõiks keSta igames* vahu ja saaks läbi ilma sõjata
Möi ümberpöördult. Meie sSda oi taba. meie kellelegi
kallale oi lähe. aga meie mSime olla LiStud sõtta. Kur
tvöiklused tekiwad teiste mhwaSte wahel. siis on mere
suurimaks kohustuseks, et oleme malmis ennast kaitsma
täie jõu ia jUlstMa. On kaks tseaSsa: sSda myie tahta

'a sõda karta. Meie ei taha sõda. aga me* ei tohr :a

ga veiKvaSwb. Seda ei warja ta Inglise riigimehed,

kavta tarwiduse korva! wälja astumast inna riigi ja oma
rahtva kaitseks, sest soe on iga riigi ja iga ccchwa pühim
kohustus. Selles suunas peame meie ka kasmadama oma
rähmast, oma noorsuga, peame mcümiStama oma karise

praeguses maaAmakovvaS. Meie wSime seda ainult terwitada sa tvöime waadata rahuldusega oma suhete peale
selle viigiga mi mmetvÄuS kui ka praegu. Meie tvtthe-

jõude.

waid nad iitlewad seda julgesti wälja. Meie twime sel
puhul öeibda, ot meil on sellest ainult kasu. Mispärast?
Seepämft, et Guur-Bvitannia on AS suurim rahutegur

«üliSpottttilwe seisukord oleneb fis-tzoliitilisest
olukorrast.

Aga riigi MäliSpoliitiline, iga riid rähwuSwaheline
seisukord st ka meie, EeSti, rahMuSwaheline seisukord ja

Jtagu virsik J tusad terved
päikesekiirte mdjnl omandab sammetpehme fiCttflkod
väljanägemise, nii teeb Leokreem D-vitamiini sisalduse tõttu Teie lapse naha vars- \SggU on hea kehalise arengu tunnus. Terved ha»keks ja jumekaks. Kümblus tiksi on poolik had kergendavad seedimist ja seega aita
keha eest hoolitsemine. Seepärast hõõruge tervist säilitada. Terviseta ei ole tõe
iga kümbluse järele näole ja kehale kergelt nne e**a elurõõmu. Seepärast
masseerides Leokreemi. °n tösiseks kohuseks õpetada lapsi järjeTehke seda veel täna: juba mõne päeva kindlalt hambald Puhastama - seda peaks
pärast näete, kuidas Teie lapse nahk . **a ema silmas pidama"
elustub. / yLi Sp Lastele ainult Chlorodont-hambapasta.

julgeolek ripub wäaa ja wäga palju ara sellest, miSsu
gune on meie sisemine kord. Kui ukS riik ja rahtvaS on
mõistnud korraldada oma sisemist elu, elada rahulikult,
edeneda, areneda, kui ta on jõudnud korraldada oma
kultuurilist elu, kui ta on jõudnud korraldada oma ma
janduSelu. tvaadake. niisugust riiki mSetakse artveSse. teda
reSpetteeritäkse, teda austatakse, sest igaüks teab, et haSii

korraldatud kogu ei ole kerge ära Mõita. See on üks
alus rahtva ja riigi julgeolule.
Teiseks aluseks on rahtva oma
kaitsejõudude wrraldamine,

kaSwatamine jne. Peame tundniStama. et meie olemt
palju ära teinud, aga mell jääb ka palju teha. Meil ei
mäksa hädaldada, sest meie oleme oma kaitsejõude korral
dänud kaitsewäe näol. temale on abirS suur tvabatahtlik

organisatsioon kaitseliit. Meil on kaitsetoägi, ma

woin öelda, HSSti korraldatud juda seeparast, et meil on
suured kogemused. Meil on kaitsetväejuhid praegu tveel
suuremalt osalt need, keS on mõtnud osa kahest sõjast ja

kellel seetõttu on määratu suur kool. Nad teawad, kui
daS kaitfetväge korraldada, miS temalt nõuda, kuidas teda

.Nahale ÜHH P~/A/ Hambapasta

õpetada jne. Aga ma ei taha sellega öelda, et meil kõi'

oleks juba korras. Teie näete igal pool ümberringi, t
istgi suured ja tugewad riigid ohwerdatvad määratu suu
red summad oma rahtvamajanduSlikest sissetulekutest kait

- LEOKRETl^Mftlorodont

sewae korraldamise peale. Seda peame ka meie tegemc
See on suur kohuStuS, millest mööda ei pääse. Kaitse
Mägi ei seisa praegu ainult sellest kooS, et suur hulk itr
mesi on koondunud. Ei. Peale selle on tarwiS tvaSio

(Särg 7'bal küljel.)
Mässupesad Läänemaal
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MIHKEL AITSAM
XIV. Läänemaal mõisad
leekides
Esimene tungal süüdati Velisel

Kooliõpetaja Ivan Paulu*.

•.Raplas põlevad mõisad!.
..Politseikantselei löödi uppi!.
••Linnamehed tulid maale appi!.."
Nende teadetega tulid Velise saadikud Tallinnast koju.
See oli nagu sade» mis süütas tulelondi Velisel. Pind selleks
oli valminud nädalaid ja kuid.
••Rahvas kesknädala õhtuks kokku kutsuda... Püssid
kõigil kaasa võtta... Keegi meestest ei tohi koju jääda."
Nii kõlas kooliõpetaja Pauluse käsklus. Külast külla
ja talust tallu viidi käsk üle valla. Algas ettevalmistus
millelegi suurele, seni nägematule...
Liikumine Velisel algas hoogsasti juba oktoobris. Ta
juured ulatusid isegi kaugemale tagasi. Apostliku-usu
koolimajas tekkis uus võimukeskus. Kes käskis, korraldas
ja kutsus vallas. Vallavalitsus, eesotsas vallavanem Mihkel
Lauteriga ja vallakirjutaja Jaan Hamaniga, jäi oma tagasi
hoidlikkuse tõttu varju.
Koolimaja oli saanud Velise ühendvaldade (Velise,
Valgu, Nurtu, Nõlva ja Päärdu kogukonnad) ajuks, kust
juhiti liikumist. Juhi kohal seisis kooliõpetaja Ivan Paulus;
ta paremaks käeks olid Pipra Mihkel Aitsam Päärdust ja
kaupmees Jüri Oviir Nurtust.
Kui Paulus pidas kõnet, seisid ta kõrval eelmainitud ja
lisaks veel noor Jaan Kochtitski (ka Koftitsky). Sidet
kaugemate küladega pidasid ta agaramad käskjalad Jüri
Rumma ja Korvi Mihkel Palm.

Seal, kus Paulus püüdis jääda parajuse piiridesse, esitas
Äitsam käredamaid otsuseid ja nõudis nende kiiremat
täidesaatmist.

Päärdu-Velise maantee serval seisis Sipelga väiketalu
ja seal elas põline sepa sugukond. Siin sepapajas, kui raud
kirgas tules ja vuhises lõõts, luges tihti Pipra Aitsam ette
„Uudiseid" ja põrandaalust ..Õigust"' vaidles meestega
ja valmistas pisitasa teed revolutsioonile. •
Männiku Aadu talus Velisel kogunesid õhtuti küla
nooremad. Perepoeg Mihkel mängis viiulil ette revolut
sioonilaule ja poisid õppisid viise.
Nurtus töötasid hoolega Jüri Oviir, ta kooliõpetajast
vend Madis (kuigi tagasihoidlikult) ja Saue Jaan Veedam
Kui vallasaadikud Tartust tagasi tulid, asuti energili
selt täide saatma Tarta aula otsuseid. Peeti koosolek
koosoleku järele ja karjuti maha need kõnelejad, kes kõiki
kahel käel omaks ei võtnud ja avaldasid kahtlus* maksva
korra kukkutamise kordaminekuks. Külamehed muretsesid
püsse, muidugi jahipüsse heal juhul tagastlaetavaid
ja käisid koos laskeharjutusil.
Meestest taha ei jäänud ka Velise naispere. Naised käi
sid korduvalt koos ja valisid oma esindajateks enne Tartu
kongressi Anna Reinbergi ja Ann Milleri, enne Tallinna
otoa Maria Pauluse ja Ann Aitsama.
Ja siis saabus kätte suur algus.

Ei saanudki tulijatelt asja küsida, kui Pipra Mihkel
14. detsembri õhtuks kogunes koolimaja täis ümbrus
konna mehi; eeskätt nooremaid ja ägedamaid üle valla. Aitsäm ütles käskival toonil:
.«Rahvas nõuab püsse ja revolvrid. Andke need jala
Paulus juhatas ja jutustas Tallinnas käimisest ja mida
maid kätte!"
näinud teel linnast Raplani.
Valitseja ulatas sõnalausumata 2 jahipüssi ja padrunid
..On aeg, et võtame mõisad rahva valitsemisele..."
meestele. '
„Mis neist võtta, pistame tule otsal" hüüti kõnelejalt
vahele.
~Kus on mõisa raamatud? Mõis on võetud rahva oman
..Seame sisse revolutsioonilise vallavalitsuse, paneme duseks ja nüüd seame meie mõisale uue valitsuse."
„Aga mõisa kassa?" hüüdis keegi omakord.
kinni Valgu viinavabriku ja Manni monopolipoe..
„Toon kohe," vastas valitseja.
„õige! See on hästi üteldud!"
Saadi raamatud ja veel lisaks üle 12 rubla rahas.
»,Meile tuleb abi Tallinnast —"
..Mõisa kassas rohkem raha ei ole."
„Kas me pole ise mehed, et hakkama ei saa?" hüüti
„Nüüd tuled talli juure ja lased hobused regede ette
koosolijate keskelt.
..Teeme täna algust... Kes tuleb kaasa, mina lähen panna. Me sõidame Päärdusse edasi. Hobused toome
pärast tagasi."
mõisa?" hüüdis keegi üle teiste.
Kära tõusis.
Valitseja viivitas.
..Mina tulen. Mina tulen."
~Kui heaga ei tule, eks meil leidub ka abinõusid. Kas
..Meie valitud saadikud käigu ees ja olgu juhatajad. saab või ei saa?"
Panen ette kohe minna mõisa ja kes kardab, see jäägu koju
Valitsej. tegi tallipoistele korralduse ja 4 hobust ra
ahju taha —" •
kendati ette.
„Ja pugegu ema põlle alla!"
Selle järele istus regedele 18—20 meest ja sõit algas
Paulus tahtis midagi seletada, kuid see ei õnnestunud. Päärdu suunas. Alamaa pargi vahel löödi lahti marseljees.
Meeleolu oli liialt ärev. Tagasihoidlikumad ei teinud
Sipelga sepa kohal peatuti. Paar meest jooksid sepa
suudki lahti ja sellel katsel polnuks ka mõtetki.
juure.
Koolimaja õues jagunesid mehed kahte salka. Valgu
„Kuule, Jüri, ruttu suured tangid ja raudkangi Tuled
mehed nõudsid endale juhiks Jüri Oviiri ja asusid jalgsi teele meiega kaasa. Paneme Manni monopolipoe kinni... Ara
Valgu mõisa. Velise mehi juhtisid Äitsam ja Mihkel kõhkle ühti... Tule kohe, näe teised maantee peal oota
Palm. Nende hooleks jäi Velise mõis ja Manni kroonu vad."
viinapoe sulgemine.
Sipelgas võttis sepapajast nõutavad riistad ja kükitas
Koosolijate soovil jäi Paulus koolimajja ja pidi võtma ree otsale.
vastu üldjuhi kohused. Kõigest, mis sündis väljaspool,
Järgmine peatus oli Päärdu mõisas.
tuli teda informeerida ja võtta vastu temalt uusi korraldusi.
Sõideti
otse paraadtreppi. Nõuti Rerbergi.
Velise! algas uus, ammuoodatud ajajärk.
~Maksad 100 rubla streigikassase ja mõis jääb puutu
Velise mõisa ülevõtmine
mata," üteldi Reinbergi ilmudes. ..Kes maksab, see pääseb.
kõrts tuleb aga kohe kinni panna, seda nõuab
Õhtune hämarus oli laskunud Velise mõisa hoonetele. Manni
rahvas."
Kerge lumevaip kattis majakatuseid ja puid. Mõisa vahel
Lepiti kokku, et kõrtsi sulgemisele sõidab valitseia
liikus üksikuid mõisateenijaid. Härrastemaja ülemine kord Naarits.
oli pime. .
Pooletunnilise sõidu järele jõuti Manni õllepoe ette.
Mõisaomanik parun Gottlieb Maydell elas juba aastaid
Korvi
Mihkel Palm ja Sepa Madis Palm astusid kõrtsi
Tallinnas. Oli mõisnike majandusühisuses vastutaval ko
ja valitseja teatas kõrtsimehele, et mõis paneb
hal Mõis oli rendil endise Vigala mõisa valitseja Rein tahatuppa
kõftSi kinni.
bergi käes, kes elar oma teises rendimõisas Päärdus.
Mihkel Palmi nõudmisel andis valitseja Naarits all
Kella 6 paiku lähenes mõisale relvastatud salk ümber
kaudseid külamehi. Mindi otsemat tetfd valitseja J. Ein kirja, et mois ise on kõrtsi sulgenud
bergi juure. See kohkus ja aimas vist meeste kummalise
Vahepeal jõudsid teised veerand kilomeetrit eemal
asetseva kroPnuvunapõe ette.
tuleku põhjust.

ESmaSpaewal, 30, nswembrU 1936
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Omawalitsusteenijate Liidu
Ulemtaliatala koitseHde korraldamisest

Paneme tähele

asemikekogu otsuseid
(Algus 6-dal küljel.)

GeStf OmawalitsnSteenijate Liidu asemikekogu koos

ivaid relwi, uuemaaja reltvi, mis maksawad palju raha,

raldatud waStawad kaitsejõud, siis ei saa ka suur was
tane teda kergelt wõita. Suur wastane teades, et on
olemas tugew wastupanu. ei satu kallaletungimise kiu
satusse ja meie kaitsewägi on praegu juba palju tuge
wam. ta meeleolu on niisama kindel, kui oli tvabadus
sõja päewil, ta on täielikult organiseeritud üksus, mis
sõja korral paisub palju suuremaks. Meie oleme jõudu
mööda suutnud muretseda ka teatawa arwu wastawaid
relwi ja waStawaid lahinguiagawarasid.

seiswalt elada, iseseiswa riigina Püsida, kui ta on wõi
meline end kaitsma. See kaitse wajadusest arusaamine

Rahvuskogu kandidaadid teevad selgi
tustööd. Praegu luuakse uusi valimisvõit
so on, kcS andis ka ülcwoate liidu fcnifcst tegewnsest.
enanrus saab aru. et kõigepealt on tarwis loota snitte
luse traditsioone, otsitakse uusi võtteid, sest
wälistele teguritele, waid on tarwis lrnta ise oma riim
Koosoleku jnhatajaikS waliti: H. R « r k, dr. J. W i l m s
kaitse.
valimisviis on uus ja tuleb meil esmakord
dr. M a d i s s o o n
Tundes meie kaitsewäe kindlat ja julget meeleolu.
selt käsitamisele 12.—1 h. detsembrini. Rah
Teeni St «Stasust ja el» ?alltdn se s t
>na lõpetan sellega, mida ma juba täna olen ütelnud, et
kõnelesid dr. H. MadiSkoon ja dr. J. WilmS.
vuskogu valimiste eelne selgitustöö on aga
meie
mingil
tingimusel
sõda
ei
taha.
aga
kui
tarwis
on.
Nõnda meie ei seisa praeguses rahnmSwahelises
Teie teate, et meie kaitsewae teenistuse aeg on wäga
siis jõuame ka endid kaitsta ja teeme seda tvankumata
Lisatasudest refereeris HanS Nurk, ntille lühike.
olukorras paljaste kätega, waid meil on kindel kaitse
sootuks erinev parlamendi valimiste kihu
Meie seaduste järgi on teenistuse aeg kakS aas
julgusega. Meie detviis saab alati olema, et
järele wõeti waStn otsused.
korraldus, meil on jõud. kes tarwidnfe korral wälja ühtki
tustööst. Siin ei saa kandidaat oma vali
tat, aga tegelikult on see lühem. Mispärast? Seepä
jalatäit oma maast meie kellelegi ei anna. meie
astub. Meeie kaitsewäega on lahutamatult seotud ka
KooSolek, arwesse wõtteS laSte. ja noorsooraamatu
rast, et suure arwu inimeste ülalpidamine, suure arwu
kedagi oma maale sisse ei lase. (Kauakesttvad kiidu jaskonnale midagi lubada, ei saa kellestki
suurem osa kogu rahwast, sest meie kaitsewägi ei ole
weoriisrade ja muu warustuse muretsemine maksab palju
kogude üldkultuurilist ja kaSwatuSli ku tähtsust, peab hä
mingisugune eraldatud osa eesti rahwast, waid ta on amaldused.) Neid mõtteid meie peame lewitama. neid
raha. Aga tveel üks asi. Mida rohkem töötame noor
üle pakkuda, sest rahvuskogul on üks ja ai
peame sugereerima ja kaswatama oma noor
dawajaliseks. et omawalttsused asuksid lähemal ajal nen
lun rahwa luust ja liha rahwa lihast. See kõik loob mõtteid
mehi kaitsotväkke, seda rohkem töötame ära rahwa majan
soosse, et need. keS on meie järeltulijad, oleksid alati
kindlnfe-tunde ja usu meie riigi heasse tulewikku.
de kogude asutamisele.
nus ülesanne välja töötada Eestile uus
dusest kõige aktiiwsemat ja energilisemal tööjõudu,
Malmis oma riiki ja rahwast kaitsma. Ka selles kü
Kus iseseiswate kogude asutamine on wõimata. seal
Mida wõime siis kokkuwõttes konstateerida? Juba
sest tvanemate inimeste tööjöud on siiski tväiksem noo
põhiseadus. Juurelõikeid ega haokubusid
simuses olen ma julge ja optimistlik, sellepärast, et see
oma kõne alul ma tähendasin, et ei ole maailmas ühtki
remate omast. Peapõhjus aga on selles, et meie riigi
loodagu awalike raamatukogude juure iseseiSwad laSte
põlw, kes on kaswanud üles tvabalt iseseiSMaS riigis,
selle juures kellelegi lubada ei saa.
rahwast, ühtki riiki, ka kõige suuremat ja Wgewamat.
ressursid ei luba seda.
ei taha nii kergelt seda Mabadust ja iseseiStvust käest ära
ja noorsoo-osakonnad.
kellel oleks mingisugune absoluutne selgus ia garantii
.Kuna meie ei tohi kaitsewae wäljaõpetamifele mitte
Küsimus muutub komplitseerituks, juht
anda. Ma olen kindel, et meie järeltulew pöstv ei ole
Edasi otsnStati paluda Panna kehtima omawalitsus
tulewiku kohta. Igaüks veab alati walwel olema ja ise
wähe tähelepanu pöörata, waid ümberpöördult, wäikese
mähem julge kui meie. keS jõudsime end rasketel aega
kirjanikud
hakkavad kandidaatidelt küsima
teenijate tecniStnSseainrS ühesugustel alustel riigitee
riigina peame olema teistest ees, siiS on arusaadaw, et
endale julgeoleku looma Aga selle juures ma ei ia del kaitsta, kui olime alleS korraldamata, meie riit alles
haks
snitte
ütelda,
et
meie
seisukord
on
see
kõige
halwem
Peame tegema aegajalt kordamiSSppusi, reserwist im
seisukohti põhiseaduse muutmises, et rah
sündimata ja meie kogu olemine oli. piltlikult ütelda,
nijate teenistusseadusega.
wõi kõige nõrgem, ümberpöördult, kui kaugele waata
mesi uuesti tagasi kutsudes jne. See maksab palju raha
nagil kanapojal, kes munast tvälja on tulnud. Kui meie sel
Panna kehtima seaduS, millega omawalitfuste tee
vas teaks, kellele häält anda või keda sel
me.
siis
näeme,
et
mitme
rahwa
seisukord
rahwuSwahe
ja nõuab ohwreid kogu rahwalt. Aga et see on mööda
raskel ajal jõudsime ennast koondada tugemaks üksuseks,
nijad wõiksid koonduda awalikõiguSliku organisatsiooni
lise julgeoleku mõttes on haltvem kui meil.
päüsmata. selles oleme täiesti teadlikud, mispärast meie
lest ilma jätta. Tublidusest üksi olevat
siis ei kahtle ma ka. et meie tule Mikus seda teeme. Nii
Meie seisukord on kindel, meie oleme mõistnud oma
kotta wõi kogusse kaS kooS riigiteenijatega wõi
rahwas on neid ohwreid juba tvarem annud ja teeb seda
siis, ei ma Na meil olla ka meie riigi wälise julgeoleku
vähe.
Kuidas aga mõni kandidaat ise as
kindlasti ka tulewikus.
naabritega, nii wähematega kui suurematega, luua head
ja üldise rahmusmahelise seisukorra pärast pessimistlik.
eraldi, knid milgi tingimusel mitte kooS eraasutuste
wahekorrad. Jnt ame seda ka tulewikuS. Meie et taha
Meie
peame
olema
küll
ettemaatlikud.
kuid
seda
peamab
jast
aru
saab, sellest jutustab kaastööline
Nüüd
aga
teine
küsimus.
Nende
kordamisõppustc
wõi -ettewõtete teenijatega.
mitte ja meil ei ole ka põhjust Praegu kaemata oma
olema ka kõik teised. Meie peame sisemiselt liituma
juure peame wõtma weoloomi. ratsahobuseid. suurtüki
Omawalitsnsed peaksid andma oma töölistele wähe
provintsist:
naabrite üle, sest meie olomc loonud nendega head ma
üheks tugemaks riiklikuks üksuseks. Meie teame ka, et
hobuseid, weorakmeid jne. See on jiks kohustus, mis
malt kaks nädalat puhkust.
he*orrad üksteisest arusaamise alusel.
meie Mahekorrad oma naabritega ei ole halmad. Mõin
riiwab põllupidajat. Riik maNab Mll hobuste ja.wank
Juhtus, et Põhja-Eesti ühes valimisringkonnas
isegi ütelda, et need on head. Meie teame, et meil on
rite kasutamise eest tasu, kuid see ei ole suur. Oleme
Ka kaugemale waadates ei ole just Põhjust olla nii
oli seltsimajas seesugune koosolek, kus kõneles selts
kindel korraldus kaitsejõudude näol. keda rahMas toe
katsunud korraldada õppusi tööde waheajal, salawäe
ärewil, et ei maksaks mitte rahulikult tööd teha. et
kondliku komitee kandidaat. Koosolek algas koraa
õppusi suwel ja suurtükiwäe-õppusi sügisel. Aga niikuinii tuleb ligemal ajal määratu suur katastroof, tab oma suures enamuses.
liga „Üks kindel linn ja varjupaikkohaliku pa
õppusi korraldada talwel, kui põllumehel kõige rohkem
mingi üleeuroopaline Mõi -maailmalinc sõda. Niisu
Minul on tänase kongressi puhul ainult üks soow: sunakoori saatel. Siis astus kõnetooli rahvuskogu
Ungari riigiholöia AMnls
on waba aega, ei ole wöimalik. sest meie ei saa wiia
gused Maated on liiga pessimistlikud ja teatawal mää
Mige need kindlad teadmised ja julge maade tulewiku kandidaat. Ta alustas kõnet: austatud koosolijad
oma mehi külmadesse suwiSteSse barakkidesse. Kõik
ral ka alusetud. Ci ole põhjust olla nii närmiline. lu'
peale kaasa igalepaole oma kodudesse."
jne... nagu seda ikka tehakse. Peale üldiste
Kuuldusi Mussolini külaskäi
need tvajadused aga nõuawad rahwalt ohwreid. Aga
Mõiks otsustada ümhtte ajalekstede-teadete järele. Tei
Kaitsewägede ülemjuhataja kõne Mõeti maimuStatud
märkuste, et tuleb põhiseaduse muutmine ja rah
rahwas.
kes
ei
ole
walmis
enda
kaitseks
midagi
ohwer
sest
küljest
meie
rtif
riigikaitse
mõttes
elas
läbi
mää
kuulajaskonna poolt MaStu tormiliste kiiduawalduStega.
gust Kesk-Euroopasse
vuskogu hakkab seda varsti tegema, ütles, et
dama. ei püsi kaua. Kõige tugewam alus ühe riigi ja
ratult raske ajajärgu. See oli meie riigi sünniaja Terme kongress tõusis PüSti ja laulis ühislaulu: .Eesti, nüüdsel ajal ei saa teisiti, kui peab ennast igaüks
rahwa
kaitsele
on
ikkagi
rahwa
enese
julge
ja
kindel
tahe
järk
ja
WabaduSsõda.
See
oli
meile
aga
ka
kõige
pare
mu armaS, kallis, kodumaa..."
28 Utt, 29. 11. (ETA) Ungari riigihoidja admiral
ise kiitma. Sest välismail, Inglises, olevat sedasi
ennast kaitsta. Ja kui selle julge tahte juures on kormaks õppetunniks, mis näitas, et rahwas saab siis iseülemjuhataja kõnele järgnes Maike Msheaeg.
Horthtz saabus täna Wiini. Waksalis oli teda terwita
juba
ammugi. Valimiste tulekul iga kandidaat käi
mas Austria liiduprestdent MMaS.
vat mööda maad ringi ja räägib ainult iseenesest.
Budapest, 29. 11. (ETA) Ungari peaminister
Nüüd olevat meil ka isikuvalimised ja tulevat teha
"lek peeti lanpäewul ja ptthapSowal Tallinna raekoja

saalis. Koosoleku awa» liidu -fimeeS dr. Madis

ja seepärast peame lahtiste silmadega waatama sellele, et

lähema? tulewikuS Eesti riik ja rahwaS on sunnitud oh
werdama oma riigikaitsele summasid wördlemisi suure
protsendi oma eelartvest. Aga ma ütlen, mitte rohkem
kui teised. Teised wõib-olla ohwerdawad enam. Me pea
me seda tegema ja selle tulemusena peab meil olema
kindel teadmine, et tartvilisel korral julgesti aStume
tvälja oma riigi ja rahwa kaitseks.

Daranyi andis enne Roomast lahkumist Ungari ajakir
janikele seletuse, milles ta toonitas, et riigihoidja admi
ral Horthp Rooma-külaskäigu tähendus on wäga kauge
leulatuw ja et läbirääkimised MuSfoliniga on möödunud
kõige südamlikumas õhkkonnas. Jtaalia-Ungari sipruS
on saanud nüüd oma poliitilise pitseri. Läbirääkimistel
olewat arutatud ka praktilisi majandusküsimusi, kuSjuu

re» olewat suudetud kõrwaldada kõik raskused, mis seni
weel mõjusid segawalt mõlema maa majanduslike suhete
arenemisele, seletas Daranyi.

Rooma. 29. 11. (ETA) Ungari riigihoidja admi

ral Horthy lahkumisel Roomast liikus siin kuuldus, et
MuSsolini teeb eelolewal aastal külaskäigu Kcfk EnrooPa

riikidesse, kohates sel Puhul Saksa, Austria ja Ungari
riigipeadega. Siinseis Saksa ringkonnis kinnitatakse
mitte midagi teadwat Mussolint ja Hitleri kohtamise ka
watsufest.

Soomes neli
preflõenö'-ranõisaan
Helsingi, 30. 11. (ETA) Edumeelsed on
oma presidendikandidaadiks üles seadnud endise
rrigiprafidendi professor Gtohlbergi, keS on sel
lefs juba annud ka oma nõuSoleku. Seni on
üles seatud neli Presidendikandidaati: koondusera
konna Poolt praegune riigipresident Svinhuf
vud, maaliidu poolt Praegune peaminister
Kallio, sotsiaaldemokraatide poolt direktor Tan
ner fa edumeelsete poolt prof. Stohlberg.
Hüwis Saksa reisilennuk
v e r H i tt, 29.11. (ETA) Saksa fihtthoitfe BerliinLondoni reisilennuk oli laupäewa õhtul sunnitud jäätu
mise pärast hädamaanduma Hannowert lähedal. Häda
maandumisel sai seitse reisijat kergesti wigaStada. Pä
rast reisijate ja nweSSmma lahkumist lennukist plahwa
tafld Slireferwnaarid ja lennuk HSwiS täielikult.

Schacht külastab Rooma
Berliin. 29. 11. (ETA) Kuuldut. et riigipanga

president dr. Schacht külastab enne Berliini tagastiõud
mist weel Rooma.

Mässukatse Ecuadoris
Q»lt, 29. 11. («*) <»»«»«>

Siinses suurtükiwäerü gemondis leidis aset mässukatse,
kusjuures sai surma kolm ohwvtseri, mitu sõdurit ja pal

samuti.

Ärewad ajad rahwuswahelises üliõpilasliidus
Liitu tuleb wastuwõtmisele ka Saksa üliõpilaskond. SELLi
keskbüroo pooldab Saksamaa wastuwõtmist
Pühapäewal peeti Tartu SGLL-i Keskbüroo
järjekordne iswna, mida juhatas Gesti üliõpi
laskonna ajutise juhatuse esimees H. Sein. ku
na SGLL-i president, soomlane mag. K. Wich
mann, et wõtnüd iswngist osa.
Keskbüroo iswngil arutati mitmesugusew
SGLL-i üliõpilaskondadesse puutuwaid küsimusi.
Samuti puudutati ka rahwuswahelise üliõpil
lasliidu (CIE) tegemisega seotuid küsimust.
SGLO-i uus statuut wüeti esimesel lugemisel
esitatud kujul wastu. Uues statuudis on lähtutud
juba SGLö-i kui liidu pöh'mõttest.
Auhwnatööd SELL-i maade koostööd ja
suhtlemist käsitlewail teemadel otsustati korral
dada iga 2-e aasta tagant, kusjuures teemad
määratakse kindlaks SGLL-i konwerentsidel ja
samuti tehakse teatamaks auhinnatöäde tulemu
sed. Auhinnatööde kirjutamisest wõiwad osa
wõtta kõik SELL-i maade immatrikuleeritud
üliõpilased ja wilistlased 2 aastat pärast ülikooli
lõpetamist. Auhinnatööde hindamiseks kujunda
takse Üksikute maade üliõpilaskondade poolt 4liikmelised komisjonid, mis koosnewad wasta
mate alade eriteadlasist. Auhmnatõöd tulewad
kirjutada SGLL-i läbikäimiskeeles, s. o. praegu
saksa keeles. Arwatawasti määratakse ka 1. ja
2. auhinna saanud tööde eest rahalised tasud,
200—300 krooni piirides. Auhinnatööde mää
rustikud kinnitatakse lõplikult SGLL-i 14. kon
werentstl. mis peetakse wlewa aasta kewadel
>Tarws ja Tallinnas.
SGLL-i 5. taliolümpiaid! korraldamine jäi
esialgu lahtiseks. Nagu selgunud, toimuwad rah
wuswahelised üliõpilaste talimängud CIE korKui Teie soovite eeskujulikku põrandat, siis tarvi
tage uudistoodangut

„E S C ALI N"
Tallinn Lal ««n. 29-4, tolefon 437-80.

laupäewal arutusel protsess 49 sakslase maStu noorte
salaorganisatsioonidesse kuulumise pärast. Peakaebeelu
sed mõisteti aastaks, kaheksa kaebealust poolteiseks

esitaks keskbüroole ekskursiooni wastuwötmiseks
wastawate kamadega.

aaStakS, üheksa kaebealust üheks aaStakS ja kaheksa kaebe
lust kaheksaks kuuks mangi. Seitse kaebealust 15—17 aas

ta manuses otsustati paigutada parandusmajja. Seitse
kaebealust mõisteti õigeks.

Rasked wigastufed rongi all
Liivalaia tänava raudtee ülssõidubahal jäi pü
hapäeva hommikul kella poole kümne Paigu mao
torrongi ette ja sai raSkeid wigastusi 68-a. Karl
Wa l? ne r, kelle elukoht on Prii tän. nr. 14-—6.
Mees toimetati Punase Risti autol ravimisele
Tallinna linna keskhaiglasse, kus selgus, et ta oli
saanud haawu näole ja paremale jalasäärele ning
raske peaaju põrutuse.

Juurdlusega selgus, et õnnetuse põhjustas wi
gasaanu ettevaatamatus raudteest üleminekul.

Raudteelaste rõõmuküllane
piduõhtu
Raudteelaste kultuur-haridusllhingu ..Raugani' uue
lipu õnnistamine toimus laupäewa õhtul raudteelaste
kodu ruumes suure pidulikkusega. Lipu õnnistas õpe

tasa P. Kuusik. Randomi" suur laulukoor K. Lei

köögilaualt oli kadunud hõbedast naisterahtva uur. Kern
wõttis selle kaasa, keegi teine ei wõmud seda ära wõtta.
Kella asemele lauale oli raputatud pabevoSsitnhka.
Kern oli kriminaalse minewikuga mees. ta on tvarc

malt mitmel korral karistatud. Kohtus ta end süüdi
ei tunnistanud. KvhuS mõistis ta wiieks aastaks tvan
gimajja.

Terve seeria vargusi on pannud Nõmmel toime
Rakvere poiss Gduard Werder.

28. augustil ta varastas Põllu t. Ludmilla Poobu

selt kaks paari mehekingi ia kaks uuri. Warguffe ta pa
ni toime korteriomaniku äraolekul, avadeS ukse võtme
ga. miS seisis kojas riiulil.
Werder seletas, et uurid ta on visanud ära. kuna
kingad müünud wanakraamiturul tundmatule.
Kohus mõistis Werderi kaheks ia pooleks aastaks
wangimasia.

-7. septembril tungis Werder Nõmmel, Harku teel

nr. 1, dtrn kaudu Karl Krünersi korterisse ja va

raStaS sealt revolvri, talvepalitu, höbelusika, tasku
kella ja muid aSju.
KohuS mõistis ta selle varguse eest kolmeks aastaks
tvangimajja.

24. augustil varastas Werder Nõmmel. Mustamäe

nuse juhatusel esines aktusel ja koori ettekanded võeti
vastu suure kiiduavaldusega. Peale laulukoori esines
orkester. Asutuste ja organisatsioonide esindajad terwi

t. nr. 43 Magda Lepiku korterist riid td, jalanõusid

tasid ..Raudami" ta 14-da aastapäeva puhul ja lõid

KohuS mõistis Werderi ka selles asjas kolmeks
aastaks vangi. .

uue lipu vardasse höbenaelu. Ka paar Riia laulu

koort, kellega ..Raudam" oma kontsertreisil on sõlmi
nud sõprussidemeid, olid saatnud oma esindajad pidu
päevaks Tallinna. Rahvast oli aktusel palju ja meele

olu ülev.

JiäsilöötÕn&u

ja HSbeaSju. kokku 55 kr. väärtuses. WaraStatud aSjad
ta müüs vcmaaSjade-kcruplustesse.

reS ta on annud allkirja» et mina ..Hilda Tomson"

wõlgnen neli krooni. Hiljem ta aga on kadunud silma

piirilt, jättes arwe tasumata. Pärast on Jansikene

saanud teada, et mitte Tomson ci ole wõlgiljääja nimi,
waid Jllupmäe.
Vastutusele wöetud Jllupmäe seletas, et tema ela
nud kellegi Tomsoniga wabaabielu. sellepärast tarwita
nud Tomsoni nime.
Kohus karistas Jllupmäed kolmekuise wangistusega

LeUvawedaja tegi „taskuraha"
Arnold Nahkoi kaebas politseile, et tema wäljawe
daja Eduard Ratas on omastanud ajajooksul 970 kr.
äriraha wõltsides seejuures leibade wastuwõtmise
tschekke.

Nahkoil aga ci olnud esitada rohkem tschekke kui wii
mase kuu kohta. Nende järele saadi juurdlusel teha kind

pad, B—4 juturaamatut, taskunoa, laualt eeSti lipu,
3 voodilina. 2 paari kindaid ja 4 krooni raha.
Varastatud aszu ta läks miwtoma Nõmmel pruu
gitud asjade kauplusse, kus kriminaalaSsiStent Rulli ta

kinni pidas. . , «
Kohus mõistis Werder: kolmeks aastaks vang:mana. _ _ , _,

portmri miltlhif aooivttoA

Poewõlguik woora nime all

j|. Saumann

Võltsimise pärast oli kohtu ees Hilda Jllupmäe. Js
rael: t. n-r. 21 toiduainetckauplust pidav Elmire Jansi

VlHfte Katla S

kene seletas, et Jllupmäe on võtnud mitmel korral tema
poest toiduaineid tvAgu. koKu nelja krooni «Pst. Geejuai-

Tallinn Lal tfin. 29-4, telefon 437-80.

olewa talu planeerimise asjas. Karl Kolbergi kaebus
Kunda mõisa järele olewate Gus-tawsom sa Weidenbau
mi renditalude korraldamise aSjaS. Heinrich Fählmanni
kaebus Warandu as. ümberkorraldamise asjas. Mihkel
Lääni kaebus Holstre as. ümberkorraldamise aSjaS. Otto
Eifeldi kaebus Taagepera „ Tönni" talu planeerimise aS

PiliSneri ratvikulude tasumise küsimuses. Jüri Kolla
maa rew.-kaebus, Wiljandi linnawalitsuse rew.-kaebus
Tartu ülikooli kaebuse asjas ratvikulude tasumisest keel
dumise pärast. Pühajärwe wallawolrkogu rew.-kaebus
Woldemar Augi kaebuse aSjaS, Anija tvallaomatvalitsuse

kaebus Tallinna linnawalitsuse kaebuse asjaS. Salme
Liidleini ratvikulude pärast.
Kaew«tud otsused tühistati: Aleksander Kelleri rew.kaebuses Wenewere wallcrwolikogu otsuse peale tööstus
maksu asjaS.

Otsuse kuulutamine lükati edafi: Tartu ülikooli rew.kaebuses Tähtwere wallawolikogu otsuse peale rawiku
lude tasumisest keeldumise pärast, NeHatu wallatvalitsuse

rew.-kaebus Tallinna linnawalitsuse kaebuse aSjas Au
gust Annioni perekonnale hoolekandelise abi andmise küsi

muses sa pikalaenu panga rew.-kaebuses Tallinna lin
nawalitsuse otsuse wastu kinnniswarade maksuwõla sis
senõudmise Sjas.

Arutusele on määratud:

laks. et Ratas on omastamid 15 krooni 89 senti ning
wöltsinud tschekke.

KohuS mõistis Eduard Ratta kaheksaks kuuks wan
gimajja tingimisi.

Wangisaatja wahialusega
restoranis
Maikuus saatis Juuru wallawalitsus Aleksander
Trau r i g i wiima tvahialust Karl Bachi Rapla

konstaabli korralduSse.

Traurig jõudis wahialusega õnnelikult pärale, kuid
konstaabel märkas. et wahialune on saanud uimasta
waid jooke.

SelguS, et Traurig oli käinud wahialusega Rapla
Tuletõrje ühingus, kus oli joonud kaks pudelit õlut.
Saatja aga ei tohi wahialusega restorani ega söögi
majja minna. Kohus karistas Traurigit ühekuise ares
tiga tingimisi.

80. augustil Werder varastas Nõmmel. Hallmw:

raba ääres asetsevast Ida E i S ma n i elamust poolsaa

E S C A L I N"

dimaade korraldamise asjas. Kilingi wallaomatvalitsuse
rew.-kaebus Pärnu linnawalitsuse kaebuse aSjas Endel

Graniidi t. nr. 4 asetsewa leiwatööStuse omani!

Rakwere poist wargusteseeria
Nõmmel

tage uudistoodangut

jas. Gertrud Walleni kaebus Wormsi Svpbi küla ren

Lugusid kohtust
Ära kutsu warast oma korterisse!
Märtsikuus kutsus Ferdinand Supp August Ker
n i oma korterisse Kopli t. nr. 18—8 waatama raadio
aparaate. Kui Kevn oli lahkunud, märkas Supp. et

Kui Teie soovite eeskujulikku põrandal, siis tervi

raldustl Austrias lellis 2.—7. weebruarini tule
ma! aastal. Peale selle on Norra poolt mää
Riigikohus
ratud kolmele Balti riigi ü!'iüpitlaskondadele
rändauhind talimängudeks, ja on wõimalik, et
selleks peetakse eriwõistlused. SELL-i esimene
Otfufetb.
maleturniir otsustati korraldada tulewal aastal
Tstwiil-ofak. 24. now. jlcH tagajärjeta: Mihkel
kas weebruari lüpus wõi märtsi alul. turniir Echifferi
pärandustombu kass.-kaebus Tallinna Linna
korraldatakse kas Riias wöt Tartus.
panga wastu aruande ja lõpparwe tegemise pärast:
Juhan Mölderi pärandustombu kass.-kaebus
Informatsiooni-korras tuli keskbüroo istun surnud
majandusministeeriumi wastu? August Wõfa kass.gil kõne alla ka SELL-i keele küsimus. Nagu kaebus Mari Griinbcrgi palwes Jaan Saare oman
teada, on SELL-i konwerentsil wöetud wastu duses olnud talukoha wäljaostuöiguse Au
otsus, mille järele SELL-i ametlikuks !äbikä> gust Wösalt? Eesti Panga kassi-kaebus Carl Tam
vergi, Hermann Kovwillemi ja Rudolf Saare nendes
miskeeleks wõetakse inglise keel, kui inglise keel Ewald
Weinbergi ; Sr. to.nbu, Jaan Wenteri Talli na
on üliõpilaskondades juba rohkem iewinud. Krediitpanga. Eesti Panga. Eesti Komme.
Koosolekul Konstateeriti, et praegu ei ole ette Tallinna Eesti Majandusühisuse, wennad Uibopuu,
näha, kunas läbikäimiskLeleks wõiks wötta sak Johannes Grünbergi, Alice Teinmanni ja Taxtu Töös
luspanga wastu? Eduard.-Willem Küiwu kass.-kaebus
sa keele'asemel inglise keet? kuna inglise keelt surnud
Jaak Grossi päranduse asjas? Taewere walla
meel wõrdlemisi mähe tuntakse ja see läbikäi ja Eduard Tederi kass.-kaebused Eduard Tederi nõude
misel tegelikke raskusi sünnitab.
asjas Taewere walla wastu? August Soowa kass.kaebus Hendrik Pukki nõudes Peeter Seepa wastu?
Kõne all oli ka CIE istungist osawõtu surnud Ado Warese pärandustombu hooldaja Ann
mis peetakse 25. jaanuaril WiiNis. Kikka kass.-kaebus Kadri Palitseri nõudeasias? Zo
Selgus, et Läti üliõpilaskond saadab sinna mähe han luriksoni kass.-kaebus a.-s. ..Wennad Kimbergi"
Narwa makiuinsp. kass.-kaebus surnud
malt 2 esindajat. Samuti lähetawad CIE is nöudeasjas?
Mihke! Karbi pärijate kinnitamise asjas ja Jaak
tungile oma esindajad ka Soome ja Leedu üli Tranksont kass.-kaebus Gustaw Kama nöudeasjas
õpilaskond. Eesti üliõpilaskonna esindaja osa kaebaja jv luult Kama wastu.
Kaewatud otsused tühistati: Narwa makksutnsp.
wõtt istungist A ole meel selgunud ja seda just
surnud Paawel Rebina pärija'e päri
majanduslike olude tõttu. Olemasolewail and kasf.-kaebuses
misõigustesse kinnitamste asjas; Narwa maksuinsp.
meil olewat ka rahwuswahelises ll'iöpialstiidus kass.-kaebuses surnud Kaarel Taraski pärijate päri
ärewad ajad. kuna seal on tekkinud üliõpilaskon misöigustesse kinnitamise asjas; Agne» Normanni ja
dade wahel kaks wastasleeri. Eelseiswal istun Marta lucumi kasf.-kaebuses Pawel ja Elisabeth
wastu; Tihon Reemetsa ka»s..ka«bus Ul
gil tulewat wastuwötmisele CIE liikmeks ka Saweljewi
jana Reemetsa wastu wäljatüstmise pärast; AliceTein
Saksa üliõpilaskond. SELL-i keskbüroo otsus manni ja Rudolf Treilmanni kass.-kaebuses August
tas pooldada Saksa üliõpilaskonna CIE liik Puuseni nöudeasjas.
Otsuse kuulutamine lükati edafi Herbert Busch.
meks wastu wõtmist.
manni kolmes kasf.-kaebuses Ants Reimanni nõude
Kuna tulewal suwel kawatsetawat CIE eks asjas Herbert Buschmanni ja firma „L. Buschmann
ja Ko." wastu.
kursiooni korraldada SELL-i maadesse, siis
Administratiiw-ofat. 24, noh), jäeti tagajärjeta: Jaan
ti tarwiliseks, et kõik SELL-i üliõpilaskonna-., Koilsoni
pärandustombu kaebus Rüntali mõisa järele

ju eraisikuid. Pärast neljatunnilist mõitlust seati pea-'
linnas kord ja rahu jälle jalule.

Noorte sakslaste protsess
Poolas
Katowiee, 29. 11. (ETA) Tarnowitzi kohtnS oli

on suuremas osas meie rahwas olemas ja sellel on wäga
suur positiiwne wäärtuS. Sellest wõib järeldada: rahwa

Wiltiatanõud.
kotikud, kalossid
fflaudiudfä\
Estonia pst. 15.

Krtminaalosak. awaltkul kohtuiswngil 2. d«ts. on
arutusele määratud: Jakob Pällo, Swald Johansoni.

Kõne üldsisu, peale juba kirjeldatud sissejuha
tava osa, oligi siis kange enese isiku ülistamine.

Kandidaat sündinud ausate vanemate lapsena, kas

vanud, käinud koolis, lõpetanud normaalajaga
vallakooli ja siis asunud vallakirjutajana teenima
eesti rahvast. Seltskondlikust elust on kandidaat
kogu aeg suure huvi ja andumusega võtnud osa.
Nii on ta esinenud 32 näidendis peaosi kandes ja
17 näidendis kõrvalosades. Ta on 8 a. kiriku nõu
kogu liige olnud, kooli hoolekogu liige ja ühispanga

juhatuse liige ning nüüd kolm aastat selle juha
tuse esimees. Selle pingutava tegevuse kõrval on
tal jätkunud aega ja huvi enda täiendamiseks: tal
käivat 5 a. ajakiri „Looming", kaks nädalalehte.
Ta raamatukogus, mida olevat jõudumööda kasva
tanud, leiduvat isegi Tammsaare „Tõde ja õigus".
Ka "harjutanud ta juba ammugi vabalt kõnelemist,

seda täiesti iseseisvalt ja enamikus ka omaette.
Nii et tema esinemine peaks kõigiti tunduma va
bana, kõneviis soravana ja hääl puhtana. Kuid
selle üle saavat kuulajad juba ise otsustada.
Peale selle olevat tema elukommetee kõigiti viks.

Ta ei joo, suitsetab ainult pühapäeviti, elab kokku
hoidlikult. Nii olevat tal linnas ühes pangas tõ

hus summa protsente kandmas, kuhu iga kuu veel
gi järjekindlalt ühe kolmandiku kuupalgast saadab.

Hiljtm kavatseb osta endale talu. Jõuka mehena
tema ei hooligi sellest, kas rahvuskogus palka mak
setakse või mitte. Peaasi, et põhiseadus saaks hea

ja rahvale kasulik.

Oma vastaskandidaadi kohta, kes on esitatud nii

sama, õieti mitte ühegi organisatsiooni poolt, ja

kes on lõpetanud ülikooli ning viibinud stipendiaadina

mitmel pool välismail, ütles kandidaat, et teda rah

vas ei tundvat, elanud kogu elu kodust eemal, tei
nud isale ja teistele vendadele palju raskusi ku
luka õppimisega. Kord tema käinud Tartus, kui
vastaskandidaat olnud alles üliõpilane, ja leidnud
mehe hommikul kella 10 ajal veel magavat, siiski
väliselt väsinud ja haiglane. Toolil rippunud lae
natud frakk ja valge lips. Mees olnud eelmisel
õhtul oma organisatsiooni aastapäeva pidustustel.
Koduvallaski nähtud teda üliõpilasena aina pidu
del ja ikka esimeses platsis. Muidu suurt
teada ei olevat töötavat praegu kuski riigutsu
tuses sekretärina.

Kandidaat oli lõpetamas. Kokkuvõttes märkis

ta veelkord oma voorusi, ülistas oma head läbisaar
mist ümbrusega ja oma kui ka ümbruskonna rahva

rahulikku meelt. Palus oma kõnet võtta tõsiselt
ning kutsus kõiki oma häält temale andma.

Kõne oli lõppenud. Kandidaadi ettepanekul

lauldi hümni.
Nüüd teatas üks kohaliku seltskonnakomitee liik
meid, et on võimalus esitada küsimusi, kui kellelgi
seks on tarvidust. Tõusiski püsti juba eas peremees

ja palus kandidaati avaldada oma arvamust loo
d/iva põhiseaduse kohta, eriti selle kohta, kes peaks
riigivanema valima, kas riigivanema võimupiire
tuleks vähendada võrreldes praeguse põhiseadusega,

kas uues põhiseaduses tuleks lubada vabamat rah

va enesemääramise õigust jne. Küsis veel teinegi

noorem mees, kandidaadilt: kas rahvuskogus saab

iga mandaadiga mees vabalt oma seisukohti vas
tavalt oma maailmavaatele ja arusaamistele aval

dada; kas kandidaat tunneb ka seadusandlikku tööd
ja kas temal pole ehk kõigis põhiseaduses ettetule

vais küsimusis juba valminud seisukohti?

Vastama asudes kandidaat imestas, et praeguste

isikuvalimiste ajal niimoodi võidakse küsida. See
olevat lausa poliitika-tegemine ja otse erakondlik.
Vanasti, Vana-Eesti ajal, kui valimistele tuldud

erakondade nimekirjadega, võidud esineda program

miga. Praegu programmi tarvis ei ole._ Tähtis
olevat vaid isik, kas ta on rahvale vastuvõetav või
mitte. Ja küllap põhiseadus ikkagi tehakse, sest
sinna tulevat ka teine koda, kuhu kutsutavatki ai
nult asjatundjaid. Temal endal olevat küll väga
palju häid mõtteid ja täiesti kindlad seisukohad
põhiseaduse kohta, kuid nendega võivat välja tulla
alles rahvuskogus. Siin oleks asjatu nende küsi
mustega aega raisata.

Lihtne ja selge!

Sergei Turgani, Jaan Lääne, Hugo Dünne ja Ferdi
nand Kulli, Herbert Luha ja Eduard Sepa. Irted

Spectator.

rich Kibena. Edmund Feldti. Eduard Ritwese, Johan

nes Reimani. Elmar Pihlau, Eduard Kaupmehe. IoHannes Manso, Woldemar Jiwese, Hermann Inger
manni, Johannes Sepa, Paul Posseli, Elmar Le
piku, Jsak Berkowitscht (2 asja) ja Arnold Kella
süüdistusasi.

Kriminaalosakonna atvalikul kohwistungil 9. dets. on

harutusele määratud: Hugo KuuSneri. Pawel Mittni,
Johan Jaansoni, August Hallmanni, Johannes Rooti,

Anton Maisa, Aleksander Pruuli, Jaan Puhmi, Hilde

gard Wtfsi, Hendrik Sepa, Jaan Sippuli, Pauline Jaar.soni, Paul Lepneri ja Harald Pohla, Johannes JaSka,

Ado Mikkori, Emmeline ja Herman Kromelite, Karl

Koiti, Jaak Tammanni, Gustaw Rea ja Woldemar User
bachi, Anna-Pauline Ainti, MakS Edenbergi, Lex, Ru
dolf Lainetvoogi, Julius Nakströmi ja Elmar Pilti süü
disrusasi.

Tsiwiilosak. 8. detsembril: August Taari Juuli
Koppeli; a.«s. ..Einpauli" Aleksander Anderfeldti;
Hugo Urmi ..Estonia Eksporttapamajad"; Marie
Sepa Anna. Miili ja Natalie Sepa ja Anu Schmidti:
Jakob Auntveri ja teiste Liine Albrechti ja surnud

Peeter Albrechti pärandustombu: Vetti Lauri Elmar
Lappi; Viljandi maksuinspektori kaebus suvnud Olga
Ludwigi tr. Nolki päranduse kinnitamise aSjaS; Marie

— Mihkel Luiki; Joosep Andresse J oh. Met
sa; Ida Olupere Roman Eir.bergi ja Karl Olupere;
Liisa Tamme Mihkel Tamme; Anna MMi Tö
niS Trumpi; August ja Liine-Marie Praatt Johan

Johansoni pärandustombu; Kriiiidneri lvalla WanaPrangli tulekahju kordadel waStaStiku abiandmise seltsi;

Leen Sentka Karl Reinu; Johannes Leeti Johan»
neS Tuule; Mart Hirdti Georg Ghrmanni; Aliide
Kalpuse Aleksander Kalpuse; Soja Leontjetvi
Gerda Fuchsi ja Juulie Sanderi ning Karl Sanderi iva
helised nõudetoimetused.

Tsiwiilosak. 11. dets.: Ada Bergi Ilse Tatsitoffi
ja Benita Bergi; Amalie-Marie Lentsinse Johannes
ja Laili Miku; Leena Rakasselgi Jüri RakaSselgi;
Mathilde Kauki Bernhard Kauki; ToomaS Rüütel
manr.r Marie ja Joh. Rüütmanni; Eduard Alberi
Joosep ja Paul Wallaski; Anton Jüvgensi Ferd.
GuSteli; Kalem ja Linda Uukareda August _ Praajc
ja Friedrich Seemanni; Amalie Morki Jakob ja Mm
lie Kuuski; Jakob Onni Alma Uibo; AndreS Tasaku
Jaan Lauri ja Martin Tiberi; Põltsamaa

tvalitsuse Jüri Sinka; Olga Tambergi Man Ma

nowi; Taüinna-Harju maksuinspektori ja Ende, Ernst
ja Felix Leckbandti kaebused surnud Ernst Leckbandti pa

randuse asjaS; Mare Kirwese Anna. Johanne?,
geliina, Theodor ja Arkadi Kübara;

Salme Kaljo- Anna Kiesler? 5? '

Ida Paulseni Ernst Steinbergi za waksudewaUtsuse;

JuliuS Rosingi - Mihkel m

ning Marie Wiesenbergi «vahelised nSudetoimetused.

Sport

Kohalikke teateid

Sünnipäewalapsi
Kalew Ületas Russl

Mihkel Aitsam, ajakirjanik, sündinud 1. detsembril
1877. a. Wigala w. Läänemaal. ..Päewalehe" toime
tuse liige.

Tasawägine esiwõistluste matsch lõppes 40:39. Kas Kalew ja
Tallinna NMKII jõnawad tartlastele järele?
Eesti tänawuste korvpalliesivõistluste pühapäevasel

võistlusõhtul Tallinna Kalevil. kes jnnbcliseltsina on
tänawuste esiwõistluste korraldajaks, läks korda võita

oma wana riwaali ühesilmalise eduga. Tasavägise!
matschil, kusjuures punktidega siiski enamvähem kogu

aeg juhtis Kalew. suutis Kalew lõppwilcks säilitad,
wõiduseisu 40:39 (18:18). Tee tagajärg tuli, lvaata

mata sellele, et enne lõppwile kõlamist oli Russil kasin
tada kaks wabawisct, mis tähendas kaks võimalikki!
punkti. Läinnksid mõlemad wisked sisse, wõitnuks Rusc
ühesilmalise eduga. Tegelikult aga mõlemad wabavis

ked ebaõnnestusid Bakini wisatuna ja nii jäigi sei<
40:39 lõppseisuks.

Matsch mõlema wana riwaali vahel oli üldiselt

vigaderohkc, kuid nende all kannatas Russ enam te
pidi mängu sees loawutama oma kolm priimagarnituuri

meest. Bulatow Pidi lahkuma juba wõrdlemifi mängu
alul ja tema teed mööda sammusid hiljem ka CHHtian
sen ja Timtschenko. Kalew mängis aga algkoosseisus
algusest lõpuni, kuigi lõpul oli juba iga mees kolme
weaga mängust väljalangemise ohus. Kalewi koossei
suks oli sedapuhku Altosaar, Märgiste, Nooni, RoeS ja
Amon, kes kõik lõpuni vastu pidasid.
Kogu matschi kestes oli peamiselt juhtimisel Kalew,

kuna Russ suutis ainult alul paaril korral olla edu
seisus. Waatamata Kalewi wõidule, kannatas aga
ebaõnnestunud wisete all Kalew enam, kuna Rnssi wis
ked olid täpsemad.

Puhkekodu oma matschil Tallinna NMKii wastu ei
suutnud näidata oma wiimascaja wormi ja pidi alistu-

ma suurelt seisuga .20:45 (11:20).' NMKü näitas

sedapuhku päris head wormi, nii et Puhkekodu suur
häwitamine ei käinud talle sugugi üle jõu. Wõistlus
õhtu kolmandas mängus Lutheri NMKü suutis jatkata
oma võiduseeriat, mille ta alustas wõiduga Rnssi üle.
sedapuhku wöitis ta Eestimaa spordiseltsi õige ladu
salt, tulemusega 35:27 (16:17). Korvpallivõistlustel
on jõutud seega viimse vooruni kõigil meeskondadel
on mängida ainult veel üks mäng, peale Puhkekodu.
Huvitavaks nendest kohtamistest kõige suuremal mää
ral kujuneb kahtlemata Kalewi ja Tartu NMKii vahe
line kohtamine Tartus. Wõidav Kalew, siis on ta jõud
nud punktidega Tartn NMKü-le järele. Teine huvitav

ohtamine tuleb Tallinna NMKü ja Rnssi vahel, kus

juures NMKü oma võidu puhul suudab saavutada 10
punkti, ning Kalevi võidu puhul tartlaste üle, moodus
tub neist kolmest meeskonnast esignchp igal oleks 10
punkti. Kas aga nii läheb, on hoopis teine küsimus.
Esiwõistluste praegune tabel on järgnev, kusjuures ar
>v«d tähendavad järjekorras peetud mänge, võite, kao
tnsi, korvidesuhet ja punkte:

Tartu NMKü 5 5 0 247: 98 10
Tall: Kalev 5 4 1 193:131 8
Tall. NMKü 5 4 1 191:120 8
Russ ' 5 2 3 152:161 4
Lutheri NMKii 5 2 3 112:189 4
Puhkekod" 4 0 4 81:172 0
ESS 5 0 5 104:211 0

Jakob Jalajas, kirikuõpetaja, süudinud 1. dets.
1869. a. Wana-Suislepa w. Wiljandimaal. Narwa
Aleksandri koguduse õpetaja.

Ernst Masik, insener, sündinud 1. detsembril 1890.
aastal Helme tu. Walgcrmaal.
Andrei Mathiesen, metsateadlane. sündinud 1. dets.

1890. a. Sindis Pärnumaal, Tartu ülikooli korraline
professor.

Ferdin»nd Tõnio, kaitsetväelanc. sündinud 1. dets.
1890. a. Tallinnas.

Albert Waldes, arstiteadlane, sündinud 1. betsi

1884. a. Raplas Harjumaal.
Johannes Pirn, kohtunik, sündinud 1. dets. 1895. a.
Laiuse tv. Tartumaal.

Wõrumaa t.-t. wõrgu ülema
juubel
Teisipäewal pühitseb Wõrumaa telegraasi-telefom

ivörgu ülem Jakob Jwa s k 25-a. riigiteeniswse
juubelit. .
Juubilar sündis Wõrumaai, Urwaste-Korgus. 6.
juulil 1888. a. Lõpetas 1908. a. Mõru linnakooli ja
siirdus 1910. a. Riia postiametkonna mehaanikute
kooli. Järgnema! aastal, 1. dets. 1911. 3akob Iwask

asus ametisse Iõgewa postkontorisse telegraasi-telefoni
seadete tehnilise ülewaatajana. Sellest ajast alates on

J. Iwask wahetpidamata püsinud riigiteenistuses, tee
nides posti-telefoni-telegraafi ala! mitmes kohas. 15.
aug. 1923. a. määrati 3. 3wasK Wõrumaa telegraafi
telefoniwõrgu ülemaks, millisel kohal ta püsib tänaseni.

Juubilari tuntakse wäga tubli ja korraliku töö

mehena.

Pärnus austati N. Stepulowi kingitustega. Pokstwõistlused
Tallinna poksijate wahel Pärnus. Pärnu publikus puudub
spordihuwi
Pärnu wanima spordiorganisatsiooni Terwise juube
lit pühitseti pidulikult laupäewal jn pühapäewal, kuna
seltsil 15 aastat tegutsemisest täitus juba kewadel. Laa
päewal awati spordihall ..Endla" teatrisaalis rahwuslikc
poksiwõistlusiga. Matschid enamuses kujunesid rohkem
poksidemonstratsiooniks kui wõistluseks. missngustena jäid
üldiselt kahwatnks. Awamatschis kohtasid kergekaalus H.

Praks. TLEOSK ja E. Niit. Eesti Atleetklubist. kus
tvõitjaks tuli H. Praks. Snlgkaalus oli pinsw heitlus

Wiljandi Tulewikust R. Pqstowi ja Pärnu Terjvise rvt
mekaima poksija P. Kuusiku wahel. milline matsch oli
wõistluse talatvägisemaid ja wõitis Wiljandi Tulewiku
lootuitandwamaid poksijaid R. Pastow napilt, kuid siiski
teadilkult.

Kärbcskaalus sai paremuse J. Kristofer, TPK klubi

kaaslase R. Kaunismäe üle. Sulgkaalus oli tubli A.
Kiisson, TPK, ja lõi L. Paju, TLEOSK groggiks, kuid

wiimase nööridesse langemine tabas wastast ebafairilt
kuklasse ja ringikohtunik N. Maatsoo disvwalifitseeris

wõistluselt A. Kiissoni ja wõidu sai Paju. Keskkaalus
olid wastamisi ainsatena kaks pärnlast W. Raudsepp ja
wanemast generatsioonist ainsana püsinud H. Kull, kus

wõidu sai W. Raudsepp. Lõpuks oli N. Stepnlowi
ja E. Seebergi tvaheline poksidemonstratsioon, mil

line oli õhtu nauditawam osa publikule. Sportlikus osas
olid Meel ettekanded naaberseltsi Wapruse naiswõimle
jailt, kuna juubeliks seltsil ci olnud esitada oma naisperelt
kõigewähematki.

Laupäewase juubeliõhtu pidulikum osa lawastus Ber

liini olümpiaadi hõbemedalimehe Nikolai Ste p u «
l o tv i austamisele pühendatud löpp-palana, milleks Ter
wisc poksipere oli riwistatud teatrilawale. Seal toimetaja
Al. st ü r i m ä e-Jürwetson pidas nittitawa kõne ja andis
üle Tevwiselt kingitusena laualipu ühes nahkköites mä
lestusalbumiga, mil puhul publik hüüdis ühiselt kolme
kordse elagu olümpiasangarile. Lõpuks haarasid Terwise

poksijad N. Ttepulowi kätele ja kandsid lawalt riietus

ruumi. Võistlusele järgnes ball. Pidustusel oli publi

kut wähesel nõlvul.

Pühapäewal oli ..Endla" ruumes pidulik juubeliak
tus, mille owas Talvise esimees Elmar Jürwetson ja
juubelikõne pidas Al. Jürimäe. Terwituste-seexia awas
Pärnu linnapea H. Soo, kes oli seltsi asutajaid ja esi
mesi juhte 1921. aastal. lihtlast andis üle seltsile juu
beliks linnawalitsuselt kinnise ümbriku 150 krooniga.

Pärnu Svordiliitul' ütles tcrwitusi J. Hennoste,
Haapsalu Läänelast. Pärnu Jaht- ja Weereklubilt ko-

Teater • Muusika
„Pila-Peetri testament" ja „Kroonu onu"
..ESTONIAS" 29. 11. 36.
Oli väga huvitav vaadata neid „Estonia" kutse

„rahvakomöödiaid". Olgu kohe öeldud, et enam rõõ
rõõm oli puhas algusest lõpuni. Igal sammul tunned

mu valmistas „Pila-Peetri testament"; see
rõõm oli puhas algusest õpuni. Igal sammul tunned

selleski Kitzbergi teoses, mis ei ole kaugeltki ta pa
rimaid, tugeva lavanärviga kirjanikku. Tüübid on
joonistatud suure inimtundmise ja oskusega, tege
vus areneb õietise intriigi puudumisest hoolimata
huvitavalt. Ja kuna mängki oli üldiselt hea,
sageli otse suurepärane, siis võisid kogu oma ole
musega nautida pakutavat.

„Kroonu onus" on kolm head tüüpi Abram
Andreiviõ Sikk, Metsa Priidu ja Jõepära Mardis. Nal

jamängu esimene vaatus, milles antakse midagi int

riigi taolist, äratab teatavaid häid lootusi teise vaa

tuse suhtes, kuid teise vaatuse jant ebakaubajuudist

Madis Põdraga on sel määral liialdatud, naiivne ja
ebausutav, et mingit puhast rõõmu ei või olla, ja
et meeleheitlikult põgened neisse hetkisse, mil
antakse lavalt ilusat realistlikku mängu.
Juba „Kroonu onu" esimene vaatus tundus liig
rahvale iga hinna eest peab näitama. Kroonu onu
aga (vähemalt naudingu mõttes) lihtsalt liigsena.
Ei oleks vist viga teinud (ka ajavõitnuse mõttes),
kui vähemalt juubelietendusel ei oleks teist vaatust

üldse mängitud. Ta ei ole ju säärane pärl, mida
rahvale iga hinna eest peb näitama. Kroonu onu
gi, kelles me tunneme ära vana Plautuse „Miles
gloriosusV ja Commedia dell'arte Capitano, huvi
tab meid palju enam esimeses vaatuses oma vägi
tegudega" hoopleva endise sõdurina kui teises vaa
tuses armuintriigi tegeliku läbiviijana.
Muide, kõneldes „Kroonu onust" endast kui vana

mimuse tüübist, näeme, et mimused on ka

Pila-Peetri testamendi mõlemad vaatused, toredasti
nähtud ja edasi antud stseenid igapäevasest elust,

mis võiksid olla ka igaüks omaette, kusjuures esi
mese pealkirjaks oleks „Pärijad", teise aga „Koh
tus". Ja ~pärijate" nimi meenutab meile, et säära

missar Wa u, politseilt komissar J. Wa r endi. Eesti

maadluse- ja poksi ja tõsteliidult juhatuse liige A. P o o l a k, kes märkis Terwise suuri teeneid waremail aastail
raskejõustiku arendamisel Pärnus ja soowis lasta nende
aegade kordumist, mil kerkiks Pärnust weelgi A. Luha
ääre järglast, kes pärnlaser.a olümpiaadil wõidumasti
wiis rahwnsliku trikoloori. Telegramme oli saabunud 60.

Lõpuks kanti orkestrilt ette Pärnu muusikamehelt R.
Ploomilt komponeeritud marss H. Wisnapuu sõnadele
..Wapper ja truu" Terwise juubelimavsina. Publikut oli
rtftiifel wähe.

Pärnu-Wiljandi ringkonna käsipalli tagajärgi

Pühapäewal alustati Pärnu linnawõimlas PärnuWiljandi ringkonna Eesti käsipalliwõistlusiga Spordiklubi
korraldusel, millest esmakordselt wõtab osa Wiljandi selt

sidest Sakala wörkpallis. Wiljandi käsipall on teinud
suuri edusamme ja pakkus tüsedat mängu oma pikakogn

lise meeskonnaga ja Pärnu Spordiklubi wõitis pinowa
heitluse järele. 2:0 (15:11; 15:11). Wörkpallis Waprns
ioöitis Häädemeeste Kajakut 2:0 (13:4, 13:3). Korw
pallis oti mängutasemelt hea Pärnu Spordiklubi esine
mine, kes wõitis ülisuurelt Pärnu waremate aegade käsi

palli suurseltsi Waprust 63:21 (42:10). Suurim kor
uude autor oli tss. Nugis 34 silmaga.

Terwise weeremängijate jnubeliwõit

(poolaeg 16:25).

Eile Eesti naisüliõpilased wõistlesid wörkpallis

siinse schokoläadiwabriku „Kuze" naiskonnaga. Wõistlus

lõppes 1'5:10, 4:15, 11:9 riialaste kasuks.

„Piia-Peetri testamendi" ja „Kroonu onu" (loo
detavasti veel kärbitava) esimese vaatuse pärast

maksab kõne all olevat kava väga vaadata.
W. Mettus.

vöörmündrina.

~Kroonu onus" nägime meelejäävat mängu P.
Pinnalt (nimiosas), _A. Vainoi t (Metsa Prii
du) ja A. Jõgilt (Jõepära Madis). Els Vaar
man oli kena, värske Elsa. Teist vaatust kahjuks
parimgi mäng ei saanud täiel määral nauditavaks
teha. Seal ei saa näitejuhtki (H. Kompus) pal
ju teha. „Pila-Peetri testamendi" oli lavastanud
P. Põldroos. Küllap temalgi on oma teeneid
näitlejate hea mängu suhtes. Sobivad dekorat
sioonid mõlemale lavastusele oli valmistanud A.

mise pärast.

Mürgeldaja restoran Turus. Liiwalaia t. nr. 104
asetsema restoran Turu ökonoom August Arbo awal
das politseile, et laupäewa õhtul on restorani ruumi
des mürgeldanud ja noaga ähwardanud tappa ukse

hoidjat Liiwalaia tän. nr. 50—2 elutsew Valter

Randala.
Autode kokkupügre Toompuiesteel. Toompuiesteel

põrkasid kokku sõiduautod nr. A-559 ja A-1022.

Mõlemad sõidukid said kergemaid wigastusi, kuna ini
mestega õnnetusi ei olnud. Esimest autot juhtis Endla

nalja ,nii et vähemalt siin publik võis naerda süda
mest. „Doktoripromotsioon" õnnestus hästi, nii et
loodetavasti võib öelda: „Lõpp hea, kõik hea".

„Ebahaiget" mängis A. Mägi oma tavalise la

enam silma Li L a s n e r toaneitsi Toinette'ina, kes
viimases vaatuses doktorit mängides oli väga vahva.

liere'i etendust.

Meil on suure prantslase teoseist ette kantud
järgmised: „Ihnus" (»,Estonia", „Vanemuise" ja
„En<flä" poolt), „George Landin", „Arst vastu taht
mist", ~Lendav arst" ja nüüd kõige värskemana
„Ebahaige", mis küll juba umbes neliteist aas
tat tagasi seisis valmistõlgituna Draamateatri re
pertuaaris. Juba tookord pidi Aleksander Mägi
mängima Argani, juba tookord pidi Paul Sepp

millegagi üllatanud või haaranud. Aino Talvi
kandis ta tütre Angelique'i osa korrektselt. Lo
Tui oli oma variserlikule abielunaisele värvid
peale pannud paraja paksusega, S. R e e k olj rahul

dav väike Louison; pehmem haäletarvitanvine ei
oleks viga teinud.

Daamidest juba osa tõttu paistis kõige

Meelejäävaid arstitüüpe andsid hrad E. Tür k,
A. Suurorg ja R. Kalk.
Publik reageeris kõige elavamalt kolmanda vaa
tuse ajal, kus oli ka aplause keset mängu. Saal oli
välja müüdud.
W. Mettus.
„Estonia" muusikaosakonna

näidendi lavastama. Laupäeval „Ebahaige" viimaks

tuli lavale, küll samas teatri hoones, milles teda
oli aastaid tagasi kavatsetud välja tuua, kuid juba
teise teatri, Draamastuudio, hoolel.
Absoluutselt võttis laupäevane ettekanne ei olnud
esietendus, kuna „Ebahaiget" järjekordsel ringreisil

on juba mängitud kaunis palju kordi, aga Ta 11 in
n a premjäärina tuleb teda ikkagi võtta.

Tuntud vene arstist kirjanik Veressajev oma
..Märkmeis" kaebab, et kaks kuulsat sulemeest ei
suhtu kuigi hästi arstiteadusele ja selle esindajaile

need on Tolstoi ja Moliere. Moliere'i kallaletunge

millede päerast ta end just, „Ebahaiges" nagu

veidi vabandaks, ei võta me ammu juba tõsiselt, vaid
naerame ainult heatujuliselt nende arstitüüpide üle,
keda ta meile oma teoseis tutvustab, nende totakate,

allongeparukate ja klistiirpritsidega varustatud loll
peale üle, kel ei ole mingit aimu ei tervest ega hai

gest inimesest, ja kes hoolitsevad peaasjalikult oma
kukru eest.

Paul Sepp oli püüdnud „Ebahaiget" hästi ela

valt lavastada, mis tal üldiselt ka õnnestus, vähemalt

veidi liig palju, nii et see tundus juba ~vigurdamis
ena", nagu nii mõnigi teine asi lavastuses, üldse

osalt jantlik, teises aga liigjantlikkusse kalduv
„Kroonu onu". Kitzbergi näidendi heast ansamb
list jäid aga eriti meele Meta Luts krõbeda Lohu
aru perenaisena ja Hugo Laur vagatseva kiriku

kella i/o 9 paigu on tema lahus olew mees Madis
Kokla wisanud puruks tema korteri aknad. Awal

„õpetatud naised" 1296 korraga. Keskmiselt tuleb
Comõdie Frangaise'is aasta kohta umbes 100 Mo

ga, järgnevad „Ihnus" 1600, ..Inimvihkaja" 1299 ja

Mis puutub mängu, siis „P i 1 a-P e e t r i t e s t a

võimaldab paremat ansamblit kui esimeses vaatuses

Purustas aknaklaasid. Liiwamäe tän. nr. 2—7

vavilumusega, ilma et ta meid sealjuures oleks siiski

väliselt. Kohati, eriti esimeses vaatuses, Toinette'i

m e nt" juba oma läbi ja läbi realistliku laadi tõttu

Varastati lapse kingad. Balti puuwillawabriku
majas elutsew Oskar Traus awaldas politseile, et

ja Ang6lique'i vahelises stseenes, oli seda liikumist

segakoori kontsert
„Estonia" muusikaosakonna segakoor on säili
na-laulukoorina. Tema laululine tase on viimaste
nud teistest püsivamalt ühe meie tüsedaima esirin

va ja maitsekalt koostatud kavaga, vaid veel enam

hoogsa ja temperamendika juhatamisviisiga, kus
juures ei puudunud ka õrnema iseloomuga lauludel
peenelt väljatöötatud ettekanne, valmistas ta kuu

lajaile haruldaselt õnnestunud õhtu.
Koori voorusi ja häid omadusi olen mitmeti juba
' kiitvalt maininud, mispärast poleks enam vajadust

selle kordamiseks ning võiks ainult lisada, et sää
rase kauni Skoori juhatamisel võib koorijuht ilniuta
da kõige kujukamalt oma võimeid. Kuna Verner
Nerep valdab rütmikindlusega hästi juhtimistehni
kat ja oskab sugereerida koorile oma tahet, siis
olid ka kunstilised tulemused väga head.

legi oli intermeedium liig pikk. Teine intermeedium

oma ..mustlastantsuga" ei olnud iseendast sugugi
halb; aga ta ei olnud komöödia sündmustikuga mit

te vähimalgi määral seotud ega pääsnud sel põh
jusel tarvilisel määral mõjule, mille ta oleks kahtle

mata saavutanud tantsudeõhtul.
Kõige paremini, liigsete vigurdamisteta, läks kol
mas vaatus. Oma igivana ..truuduse proovimise" mo

tiiviga, mis alati pakub huvi, ta sünnitas ka palju

Koosoleku päewakorras on: Man. tööinspektor J.

dusest; informatsioon E. T. Keskliidu tegewusest; aru
anded töötingimuste kohta üksikutes käitistes ja läbi
rääkimised.

kari tän. nr. 32—11 elutsew Johannes Pott.

Apteekide Söwalwe
Esmaspäewal waStu teistpäewn: Oi ja E
Lehdem apteek S. Karja t. 4, tel 445-R8; H Mik
heimi apteek S. Tarw mnt. 47 te! 30R-42; A Puk
somi apteek Koidu t. nr. 43. tel 454=97; E Ttiubct

gi apteek Pärnu 31, tel. 450*54: R Wall
neri apteek Na-rtva mnt. 24, te! 304=27 ; J Wolffi
— Kesk-Kalamaja t. 10. tel 440-74
Nõmmel:

Saunas warastati ridikiill. Vene as. nr. 110—7

Linnaapteek. S. Pärnu mnt 00/92

duse saunas on warastatud tema ridiküll mitmesuguste
asjadega, kokku 20 kr. wäärtuses.

Joobnud ifikuid toimetati politseiarestimajja ööl
wastu pühapäewa 11 ja ööl wastu esmaspäewa 6.

Jiina
„Ars" avas uksed
Laupäewal kell 5 toimus endistes „ Grand Marina"

Tund jn weerand Pariisis
Allicmce Fran?aise'i korralduse! demonstrecriri eile
kell 12 kutsutud külalistele kino ..Helioics" filmi „Rän

nak läbi Pariisi". Filmi demonstreerimise cci andi-?
Prantsuse raudtee referent G. Frayse läbilõike
Pariisi ehitusstiilist.

Filmi waadati suure huwiga. Seda enam. et ia

ei ole Mõtnud endale ülesandeks siimencda derailidcs'e,

Maid anda üldpildi maailma-linna chiiusrest. liiklcmi

ruumides uue esietenduskino ..Arsi" awamine. Põh
jaliku remondi ja ümberehituse tõttu on kino sisemus
muutunud tublisti kaunimaks ja mugawamaks. Mahe

sest sa igapäeMasest tänawaelust. Filmi juure on ina=
limd sobim saatemuusika ja laul.

dad wärwitoonid. täiesti uus walgustussisseseade. õhu

ministeeriumi inspektor in. Endre kõnega Eesti osaMõtust Pariisi maailmanäitusest 1937. a.

puhastus, uuendatud mööbel ja puhtus on endisele
..Grand Martnale" annud hoopis uue ilme.
Awaetendusena linastati ..Arsis" Nõukogude Wene
filmi ..Tsirkust", tuntud näitlejate L. P. Orlowa, E. K.

Melnikowa. 28. S. Wolodini. S. D. Stoljarowi j. t.

osawõwl. Sündmustik keerleb ema ümber, kes neegri
armukesena on saanud musta lapse. Keerdsõlme lõpp
lahendusega on wenelased huumor ikalt ja üleolewalt
pilganud sakslaste töupuhtuse-ideed.

Filmi on põimiwd rida tsirkuse-numbreid. mis oma
kaelamurdwa hädaohtlikkusega hoiawad pinewrl waata

Pärast filmidemonstratsiooni esines majandus
Loodetaw Hm

teisipäewal, 1. detsembril. Merel könm, maal
keskmisest kõmani löunakaarte-tuuli. Pilwine ja
kohati kergeid sademeid. Öösi kerge külm. pae
wal saartel ja rannikul sulawöitu. Sisemaal
temperatuur 0 kraadi ümber.

jäte meeli. Suureks kasuks filmile on ka see, et seal
ei esine tatvalist magusust, waid selle asemel näeme jul
get mehisust ja südamlikku otsekohesust. Näitlejate mäng

ja lawastus on hea, nagu seda ikka oleme harjunud nä
gema wene filmides.

Lisaeeskawana näidatakse Tehnicolorfilmi loomult
kes wärwides ja Eesti kultuurfilmi.

to-P&rafiraasi ettekanne rahuldas ka tehnilisest
küljest, kuid tõlgitsuslikust küljest tundus see siis
ki tema eale veel varajasena. Noor klaverikunst
nik leidis kuulajaskonnalt sooja vastuvõtu.
Th. Lemba.
„Estonia" teater
Esmaspäeval, harilike hindadega Kalmani suur
operett „Keisrmna Josephwe". Esietenduse koosseis.

Teisipäeval Puccini ooper „Boheem". Esietenduse

koosseis. Kesknädalal, harilike hindadega Hella Wuoli
joe näidend „Niskamäe naised". Neljapäeival alanda
tud hindadega Mozarti ooper „Wõluflööt". Reedel. 4.

soome keele tund —R. Janno (iilcf. Tartust). 19.00
tsitrimuufikat. Tallinna 1. tfifrtfixiarrctt: solist ja 1.
tsitter W. Spessa, 2. tsitter E. Hiiop. alttsitter J. Till.

basstsitter W. Leiman. 19.30 päewauudiseid. 20.01 i
ajanäitaja-õiendus ja ilmateade. 20.05 ..Kuulsaid hää-

Ii" (helipl.). Täna laulab Toti dal Monte (sopran).

20.30 dr. O. Loorits: Ärkamisaegsete eesti ja soome te
gelaste arwamistest eesti tulewiku kohta (ülek. Tartust).
21.00 esperantokeelset nädalakroonikai. 21.10 eesti
tschellomuusikat. Esitab August Karjus. 21.30 attuan.'-

ne weerandtund. 21.45 „Waimumaail:na lätteil", hu

llan Liiw (18. 4. 1864.—1. 12. 1913.). 1. H. Elleu:
Koit RR orkester F. Nikolai juh. 2. Kõne: Julian
Liitva elust ja loomingust Jaan Rummo. 3. Tekla

matsioone Liitva luuletusist. 4. Soololaule Liitva sõna

dele Aarne Wiisimaa (tenor). M. Saar: a) Lauli

ku talweüksindus. b) Pilwed sõudwad. e) Sügisene lill.
d) Wiimne laul. 3. Deklamatsioone Liitva luuletusist.

6. H. Eller: Widetvik RR orkester. 7. Teklamanioo
ne Lii toa luuletusist. 8. R. Tobias: Löpala RR or
kester. 22.55 päewauudiseid.

dets., Lttian! Lorwgi tantsurühma balletiõhtu.

Wälismaa jaamad tcisip.. 1. dets.

Nädala mängnkawa:

Lahti (soome keeles): 16.15—16.55 kooliraadio.

Esmaspäeval, 30. nawembril, harilike hindadega
Kalmani operett „Keisrwna Josephwe". Teisipäeval,
1. detsembril, harilike hindadega Puccini ooper „Bo

17.00 orkestrikontsert. 18.00 loeng. 18.20 ivioräa.
13.40 ivaidlus. 19.15 loeng. 19.40 laul. 20.05

heem". Kesknädalal. 2. detsembril, harilike hindadega

rootsi keeles: 17.00 Lahti. 18.00 deklamatsioone
18.20 Lahti. 18.40 turuteaicid. 19.15 loeng. 19.40

Hella Wuolijoe näidend „Niskamäe naised". Nelja

..Lige mõrsja", kuuldemäng. 21.05 Helsingi. Helsingi,

päetval, 3. detsembril, alandatud hindadega Mozarti

loeng. 20.05 Nhlänska Nations Orkestri 10 a. juubeli
kontsert. Lahti: 22.10—24.00 heliplaate.

harilike hindadega „Boheem". Pühapäetval, 6. dets.,
kell %i 3 p. l. alandatud hindadega „Lõbus talupoeg".
Pühapäeval, 6. detsembril, kell Vi 8 õhtul harilike hin

17.00 klassikalist muusikat 16. sajandist. 17.25—18.45
orkestri- ja solistide-kontsert. 19.05—19.35 koori sinu

ooper „Wõluflööt". Reedel, 4. detsembril, Lilian Lo
rwgi tantsurühma balletiõhtu. Laupäeval, 3. dets.,
dadega „Niskamäe haised".

Tööttsteate,
Nädala-mänguta wa.

Teisipäeval „OtHello" 3. korda.
Kolmapäeval ..Parwepoisid" üldpindadega.
Neljapäetval „Õitsew meri" 26. korda.
Reedel «Tütarlaps tänawal" üldpindadega.
Laupäeval „Othello" 4. korda.
Pühapäeva päetval ..Õitsev meri" 27. korda.

Pühapäeva õhtul „Kirwes ja luu" 11. korda

RAADIO
Esmaspäewal, 30. nowembril.

17.45 heliplaate ja reklaami. 18.00 ..Noorus on
ilus aeg" (helipl.). 18.30 inglise keele tund mag.
J. Siltvet (ülek. Tarwst). 19.00 Kirillowi mandolinis

Teiseks üllatuseks publikule oli noorukese kla
verikunstniku esinemine. Helju Sepp omab sil
matorkavaid andeid ja oma aastate kohta hästi
arendatud sõrmetehnikat. Hea kordaminekuga tõi
ta kuuldavale Liszti Etüüdi rebemoll-mažooris

päetvauudiseid.

ja ühe helindi arvatavasti H. Elleri loomingust,
mis aga veel ei ole ilmunud trükist. Liszti Rigolet-

na turu ülewaade (ainult Tallinn).

ning lisapaladena Chopini Valssi labemoll-mazooris

osakonna organiseerimine.

elutsew Olga Laks awaldas politseile, et sama asun

Solistina esines tuntud lauljatar Tooni Kroon,
kes esitas südamliku tõlgitsemisega E. Oja, E.
Aava ja Ernesaksa laule. Lisapaladeks antud J.
Aaviku ..Kojuigatsus" ja „Lume sees" kujunesid
ilusaks lõppakordiks tema menukale esinemisele.

ühenduse peakoosolek

Ropud laulud. Välja tän. nr. 26—2 elutsew Wla
dimir Kallas wöetakse wastutusele seepärast, et ta
Paldiski mnt. walju häälega laulis roppe laule.

Adagio. c) Un Poco presto e sentimento. d) Presto agr

gakudumise-laulu" järele nõuti veel teiskordset kor

mõjule. Käesoleval juhul seda ei olnud sugugi. Pea

Eestimaa Töölisühingute Keskliit korraldab järje

damist.

Draamastuudio omile.
Täiel määral untsu läks esimene ..intermeedium"

just tänu näitlejate saamatusele. Säärases comme

langenud sõduri lapsele priikooli.
Hoolealusteks olid peamiselt wanad, haiged ja keha
liselt wigased inimesed ning lapsed.

sel kordamisel ning huumoriküllase E. Oja „Kan

Türnpu kurvameelset ~Talvine õhtu", mis kõik tulid
vaimustatud rohkearvulise kuulajaskonna _ nõudmi

diadelPartelikus stiilis vahemängud peavad minema
väga vabalt, sundimatult ja elegantselt, et pääseda

Hoolekandeosakond maksis aasta jooksul pensione
2807 pensionärile ja wõimaldas kahele wabadussõjas

tide kwintett. 19.30 päetvauudiseid. 20.00 ajanäitaja
õiendus ja ilmateade. 20.05 operetiansamble helipl.
20.30 RR juhataja ins. F. Olbrei raadiowestlus. 21.00
sopran Antonie Jlwes esitab soololaule. J. Aawik: Ko
juigatsus. R. Strauss: a) Breit über mein Hcmpt. B)
Alleriseelen. c) Traum durch die Dämmerung. G. Puc
cini: aar. oop. ..Manon Lescaut". A. G. Gomes: aar.
oop. ..Il Gauranh". 21.20 kammermuusikat. Brahms:

Mõjuvaist kooriettekannetest tuleks välja tõs
ta A. Karindi veetlevat „Lootust", M. Saare jõu
küllast „Laul kodumaale", I. Simmi „Kodu viisi",
R. Tobiase huvitavat „Oh jäta kõik kaebed" ja K.

oli esimeses ja teises vaatuses liig palju tehtut, mis

ei olnud näitejuhi poolt sugugi halvasti mõeldud,
mis aga hästi ei sobi meie näitlejaile, vähemalt

peeti laupäewal Tallinnas. Lalstngkaaslaste
ühendusse on koondunud eesotsas end. õpvur
sõduritega Tartu kommertskoolist ja Treeneri
gümnaasiumist ka teised end. pa
taljoni liikmed. Peakoosolekust wõtti? osa ka
pataljoni wabadussöjaaegne ülem K. Eenpalu.
Koosolekul otsustati hakata koguma materjali
Tattu õpilaste tegewusest okupatsiooni ajal ja
wabadussöja päewil. Tartusse piistitatawa õvpur
sõdurite mälestussamba kawand. nulle walmis
tanud kujur Mihkelsoo, kiideti oöhimötteliselt
wastuwõetawaks. Juhatus walsti endises koos
seisus tagasi. Juhatusse kuuluwad J. Taklaja.
p. Käspre. H. Ruus, A. Kiwikas, Õ. Meoma
ja Roosalu. Praegu on Tartus teoksil ühenduse

wäärtuses.

aastate jooksul tõusnud kõlaliselt valjemate häälte
valiku tõttu.

Koorijuhid on aga vahetunud kaunis sagedasti.
Möödunud kontserdil nägime koori eesotsas „Esto
nia" teatri orkestri juhti Verner Ne r e p'it, kelle
valikut võib kõigiti tervitada, sest mitte ainult osa

päeviti kl. 17—20.

walitseda oli aasta lõpul 318 ühikut 324.118,92 kr.

Sildre, Karl Roiser ja Kusto Ennsalu, a.-s. Franz
Krulli tehases tööline Alfred Kaasik, a.-f. Oskar Kil
gase kudumistööstuses Alide Lükke, a.-s. Tallinna
köiewabrikus töölised Lisette Nirga ja Hilda Wirn
Kergete liiki.

ettevalmistamiseks. Töö lõpul eksamid kutse
tunnistuse taotlejaile. Kursust algus 7. det
sembril, kell 19. Tasu töölistel 8 kr. meistri
tel 12 kr. Registreeruda S. Kloostri 16, äri

Tartu wabatahtliku pataljon d n?kaas'aste

Vigastused töö juures. Tallinna linna gaasi- ja

hos ning a.-s. Aivazi tehases töölised Oskar Kuusk
mann ja Artur Otsa. Kõikide «vigastused kuuluwad

ehitusmeistrite, kümnikkude ja õppinud tööliste

öömaja kasutati 28.877 isiku poolt. Waestelastekohtn

weewärgi tööde juures said wigastada töölised Martin

„Ebahaige" Draamastuudios 28.11. 38.
On olemas üks teater, mida nimetatakse ka
Mol i e r e'i-t eatr i k s. See on Comedie FranQaise. 240-ne aasta jooksul (1680—1920) on üksi
selles teatris Moliere'i mängitud 21.472 korda. Esi
mesel kohal seisab muidugi „Tartuffe" 2199 korra

seid toredaid mimuseid on oma ühevaatuslike näol

meile annud Oskar Lutski.

Tehnika tänawale wiiwal teerajal ja murdnud oma pa
rema õlawarre luu.
Murdis sääreluu. Imanta tän. nr. 32—5 elutsew
Anna Reinwert kukkus laupäewal oma elukohas alla
trepist ja murdis wafaku jala sääreluu. Wigasaanu toi
metati rawimisele Tallinna linna keskhaiglasse.
Libeduse ohwer. Kolmas kukkumine leidis aset
Tehnika tänawal, kusjuures õnnetuse ohwer, Aarde t.
5-kordse maja omanik Chr. Park, kes linnawalitsuse
loata asus kuuenda korra ehitamisele.

kursused

dusmajas oli hoolealuseid 53. Linna toitlatest anti
197.340 liitrit suppi ja 170.781 tükki leiba. Linna

elutsew Marie Kolk. kes oli kukkunud Saani tän.

daja palub oma meest wõtta wastutuscle rahnrikku

16:14. Seewasm nad kaotasid aga kovwpallis 32:45

Linna ambulatooriumidest käis aasta jooksul läbi
23.113 inimest. Emade-nõuandlail oli hoolealuseid
5936. Nõuandlatest anti nõu emadele 25.491 korral,
peale selle käidi haigetele kodus abi andmas ja hoole
aluste te-vwislikku seisukorda kontrollimas. Linna jurii
diline büroo tegi tasuta 420 etteastet kohtus, 2017 kir
jatööd ja 3092 nõustust. Suwekolooniates wõimaldati
suwepuhkust 385 lapsele, alaealiste kaswatusmajades
oli aasta lõpul 329 kaswandikku. Tiisikushaigete eral

tän. nr. 43—9 elutsew Gustaw Uustuba ja teist Os

elutsew Julie Kokla awaldas politseile, et laup. õhtul

Läti naisüliõpilast wörkpallis tulemusega 15:11 ja

üldse nõudis hoolekanne linnalt 1935/36. aastal

nr. 21—2 elutsew Elmar Hanso, murdis oma parema
käeluu. Kukkumise põhjustas libe kõnnitee.
Ehitusmääruste rikkumise pärast wöetakse wastu
tusele Kopli tän. nr. 8 asetsema pooleli ehitusel olewa

Ränk kukkumine. Laupäewal toodi Tallinna linna
keskhaiglasse rawimisele Tarabella tän. nr. 28—18

ehitustehn mm

359.504 kr.

Anton Laas, kelle elukoht on Karu tän. nr. 37—9.

Õnnetuses olewat Mei awaldusel süüdi weoauto juht

asjanduse ühinguga 1-kuised

alustele 150.993 liitrit suppi, paigu

Teine kokkupõrge juhtus weoauto nr. A-191 ja

Suuremõisa walla elaniku Ralf Mei sõiduki wahel.

Büroo avatud kl. 17—20.

Tallinna Rahvaülikool korraldab koos Ehitus

tati 322 hoolealust, lastekodudesse 104 last.

Põllu püü ettekanne uuest tööliste töölepingu sea

suurelt 1225 punktiga Jahtklubi 1029 punkti wastu.

wal wõistlesjd Riias Eesti naisüliõpilaste käsipallinais
konnad. Esimesel päewal Eesti naisüliõpilased wõitstd

Abisaajaile wõimaldati arstiabi 21.095 korda, haig
lasse paigutati 1274 inimest, põletispuid anti 1726 ini
mesele. Hoolealuste lastele anti pesu 787, saapaid 884
lapsele. Supiköökidest jagati Manadele, omasteta hoole

Autode kokkupõrge. Pärnu mnt. nr. 35 asetsema
maja juures põrkasid kokku weoauto nr. A-1928 ja
ja sõiduauto L-17. Kokkupõrke tagajärjel sai sõidu
auto kergeid wigastusi. Juurdluse andmetel on õnne
tuses süüdi weoauto juht.

S. Kloostri 16, tel.

tele abiandmise lõpetamisega.

kordse Tallinna tõõliswanemate ja ametiühingute esin
dajate koosoleku kesknädalal, 2. detsembril, kell 7 õhtul
..Tööliswöimla" kolmandal korral. Pärnu mnt. 41.

WanaKraamiturul on tema toiduainetekioski laualt
warastatud paar lapsekingi 3 kr. «väärtuses.

Naisüliõpilaste kaotused Riias
Piia, 30. 11. (ETA). Laupäewal ja pühapäe

Linna hoolekandeosakonnal oli möödunud aastal
4027 abisaajat, neist 3591 alatist ja 436 ajutist. Toe
tusesaajaid oli 24. Abisaajate arw cm wiimastel aas
tatel wähenenud, mis on teostatud osalt tööwõimelis

Politseipeegel

Pühapäewal alustati Pärnu meeskondade - wahelise
wõistlusega weeremängus kullasepp Raudsepa rändauhin
nale. Esimeses mängus Tevivis wõitis Pärnu Jahtklubi
Weeremänguwõit teostus samaaegselt seltsi piduliku juu
beliaktusega ühes majas s. o. ..Endla" weereradadel.

359.504 krooni linnal hoolealuste kulusid

Tallinna tõõliswanemate
koosolek

Pärnu Terwise juubelipidustused

Vahtram.
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8

Sonaat llawerile ja tviiulile d-moll. a) Allegro, b)

Riia. 12.00—12.30 kontsert heliplaatidelt. 16.25
sert.

Stokholm. 14.00 ajawiitekontserr orkestrilt. 15.<X>

retsitatsioon. 15.25—15.40 klalver. 19.00—19.45
heliplaate. 20.30 laul. 21.00—22.45 kuuldemäng.
23.00—24.00 ajawiite-eeskawa.

Radio Paris. 18.00 heliplaate. 18.30—19.00 aja

wiitemuusikat heliplaatidelt. 19.30—20.00 ja 20.30 21.30 ovkestrikontsert. 1.00 tantsninunst at. 1.30- 2.15 ajawiitemuusikat orkestrilt.

Praha. 18.30—19.00 klawer. 19.20—19.45 laul

ja klawer. 20.25—21.00 sõjawäeorkesrer Jugoslaavia
rahwuspüha puhul. 21.05—23.(X) galakousierr Jugo
slaawia rahwuspüha puhul. 23.15 heliplaate. 23.25
—23.45 Bach: Partita g-moll toiiulile.

Budapest I. 18.30—19.30 salongkapell. 20.00

20.35 laul (Ungari-Hollandi kunstnike tvahetusi. 21.40
—22.35 mustlaskapell. _ 23.00—23.40 orel. 24.00
1.05 jazzuniusikar kapellilt.

Teutslhlondsender. 13.00—14.4» lõiniaiinuisifur
15.00—16.00 segaeeskaiwa. 16.15—16.45 de li plaate.

17.00 pärastlõunamuusikat orkestril:. 19.00—19.20
kroaatia rahtvalaulc. 21.10—23.00 taiuiiunuusifat or
kestrilt. 23.30—23.45 tväikcst öömutisikat. 24 00—
1.00 öömuusikat heliplaatidelt.

Moskva Komintern. 19.15—22.00 komserdtd.

„^ägioflicDt"—

tato. Esitatvad Änja Klas-Glass (klawer) ja Raja

Femstein-Drabkin (wiiul). 21.45 R. Antik: eestikeelne
kirjandus Nõukogude Wenes (ülek. Tartust). 22.15 Kas
nende hulgas on teie lemmikorkester? (helipl.).
Teisipäewal, 1. detsembril.

7.00 äratusmäng. 7.05 wõimlemist. 7.20 hom

mikkontsert heliplaatidelt. 8.10 hommikpawus Jaam

kirikust Piisk, wikaar praost H. Kubu. 8.30 Tallm
17.45 heliplaate ja reklaam?. 18.00 lastewnd. 18.30

paeluwad kõiki. Arge
I Vönewaö
iugemühtki
sseerlaö
jätke wahele
tehe
numbrit, sellega kaorak
slte mõndagi huwitawat

Nr. 306
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Siseriigist
Harjumaalt
Muudatust kooliwõrgus. Harju ajut. maawalitsus
otsustas sulgeda wähese öpilaste arwu pärast 3öe
lehtme walla Ulgase 4-kl. ühekomplektiga algkooli 1.
jaan. 1937. a. arwates. Tuletama kooli ringkonnad
arivatakse löelehtme algkooli ringkonna külge, wälja
arwatud ttlgase asundus, mis liidetakse Nehatu walla
Kallawere kooli ringkonnaga.
Kuna lärwakandi teahste juhatus loobus tehaste
õigustega 6-kl. algkooli ülalpidamisest, siis arwati ajut.
maawalituse otsusega tähendatud algkooli ülalpidajaks

piimaühing läheb iile elektrtjöuk. Kolmandana laseb
elektri sisse seada Nõo piimaühing. Kõik need kolm
piimaühingut loodawad wdimalikult juba detsembris
hakata elektrienergiat tarwitama.

Käär siirdus hiljuti Tooma sooharijate kooli. õppe
jõuks, siis määrati ajut. maawalitstise otsusega uueks
Rawila talu juhatajaks kohaliku aianduskooli juha
tajaks Elmar Lossmann, ja sama talu tegelike tööde
juhatajaks Johan Parts.
Ellamaa turbatööstus sai lasteaia. Haridusminis
teeriumi otsusega lubati a.-s. ..Eesti Turbatööstusele"
awada ja ülal pidada Ellamaa turbatööstusc juures

30 aastat Elwa» raudteelaseks, 1. dets. pühitsebb
Elwa raudteejaama roopaseadja ja weejaama masinist

Lugemislaud Weltsa. ÜGNU Weltsa osakond ka
watseb lähemal ajal Weltsa algkooli ruumes awada

Helga Kriiel.

..Mürtsumees" jäi jüuwankrijuhi loata. Aiutine

maawalitsus ühines Za inna Harju prefekti seisuko
haga ja jättis jõuwankrijuhi toa wälja andmata tslrnar

Pihelile, kes kogutud andmeil olewat suur alkoholi

tarwitaja ja ..mürtsumees" ning ka tingimisi karistatud
isik.

Talweteeb kasutatakse juba wedubeks. Lüuna-Tar
tumaal sadas näidala wahetusel niiwörd rohkesti lund,

et tekkis korralik talwetee. Kõikjal wüeti tarwitusele
reed. Pühapäewal wöis näha rohkesti talwetee kasu
tajaid: peamiselt weeti heinamaalt heinu koju. kuid
ka metsamaterjaliivedajaid oli platsis.
Piimaühingud elektrijõul?. Rannu piimaühingusse
on sisseseadmisel elekter. Piimaühingu algatusel ja eest

wõttel teostuski walla elektrifitseerimine. Ka Rõngu

Seltstde Liidu juubel. Haapsalu Eesti Seltside

Liidu 10. aastapäewa pidustuste tähtpäewaks on nüüd
lõplikult määratud 5. detsember. Juubel korraldatakse
gümnaasiumi ruumes.

Korraldatakse „Kirjaneitst"-öhw. Naiskodukaitse
Haapsalu jaoskonna algatusel korraldatakse Haapsa
lus tulewal pühapäewal. 6. dets.. Lydia Koidula 50.
a. surmapäewa mälestamiseks aktus päewakohase kö
nega. muusikaliste ettekannetega ja deklamatsiooni
dega.

Läänemaalt
Missuguseks kujuneb kooliwörk? Haridusminister
riumi kooliwalitsuse poolt saadeti teatawasti maakooli
wötta seisukoht. Meie lehe kaastööline pöördus seoses
sellega Lääne maakooliwalitsuje juhataja J. Lossmanni
poole, küsides, missuguseks wõiks kujuneda uus kooli
wõrk Läänemaal? Nagu kooliwalitsuse juht seletas, on
selleks kutsutud kokku wastaw nõupidamine, millest

dajad. Isiklikult arwas J. Lossmann, et pöllumajan
duslikud koolid, mis praegu maakonnas töötawad
Wigalas, Penijõel, Hiiu-Putkastes ja Pärsis, wõik

Masti häid wähepruugitud
meester. sügise- ja talwe
- palituid

Wäike korralik perekond otsib' karakulkraedega ja mütse.

kiiresti 2—Z-ioalist

Xriruumi

KaasUüriliseks

Kiiresti sootvin osta uuema

korterit
maja
Teatada slt. ..Rutuline 293".. wAjamaksuga Kr. 15.000 tvõi

„Kau plus 26.'".

oli awar saal kiilutud wiimse wöimaluseni täis. Ha
ridusminister kol. laakion ei saanud tulla, tema
ülesandel oli kohal koolinõunik M. Meos.
Raske õnnetus Wohnjas. Wirumaal. Wohnja mal
las. juhtus raske õnnetus talupidaja Rudolf Wesku

wiimas ja jõudnud juba oma koduõuele. Siin hobust
lahti tehes nihutas hobune end natuke edasi, kuid
komistas nürida rautamise tõttu jäätisest libedal pin
nal ja kukkus maha. Weskus jäi hobuse kukkumisel selle

alla. kusjuures tal murdusid mõlemal jalal luud. W.
toimetati haiglasse rawimisele. Wigastus kuulub ras

kete liiki.

- krundi puuehitusrajoonis. tvõib
ka toana majaga. Teatada hind

juuksetööstuse jaoks soowitakie !

juure. Wismari rän. 41—10.

tän. 7,

pandimaja wastas, müüa häid!

MmelceBkelm laste lu 1 wähepruugitud naister. taltve-!
Tuba
ja sügise- I
gemisvara on
ära anda ametis käijale preili
palituid la
le wõi härrale. Erasissekäik.
„LASTE RÕÕM"
õmblusmasinaid.
Waie tän. 10-a krt. li.

juba kangutanud lahti köögi akna ja oli parajasti

ametis sissemurdmisega koguduse kantseleisse, kui õpe
taja tuli koju. Õpetajat nähes waras põgenes sündmus
kohalt saagita.

4-lambiline raadio patareitvaS
tuwõtja ühes akkmnulaatorige

saab puhtaks FEIWAL'I rohelise seeI bi „PURA" abil. Saa maha ja suure
fw ' puhastusvõlmega rohelina seep puI NlisSEEl> hastab hästi õilsaid ja rasvasald kä
sl, pesu, nõusid, põrandaid, on haa
8 Illi'- A **'1* higiste jalgade pesemiseks ja kõivu
-8 Ä .illf l,ne *eai> kus ükski teine seep ei näi
8 DW kohal o,evat
-8 Müügil ainult patentkotlkestes ä 15
—ja 25 senti.

Korter
wälja üürida 2 tuba. köök,
esik. W. C.. kaheliikmelisele
kindlas ametis abielupaarile.
Sealsamas la lööstusernum

Müüa odavasti II
söögilaud, toolid, pesulaud,
grammofon, jalgratas, lubja
prits jne. Rüütli tän. 2—l.

anda. S. Patarei tän. 21—8.

KBlg* imkM CM« aaaHtlaMar

puhtama tööstuse jaoks wälja

Alates

Tuba

10

tväheie mööbliga ära anda ühe
le wõi kahele puhtamas ametis
käijale isikule. Lennuki 24—16,
hoowipealses majas.

sent! rull

Ära anda korralik
firiruum
suure maantee ääres, kohane

Tapeedi

mitmele alale. Küsida Olemi
mägi I'l, kauplusest.

2-toaiine korter

nüüd toob sellest kõigest ülewaatliku kokkuwõtte käes

Juhuslikult müüa uus

aga jäeti siseministri poolt kinnitamata. Kuna lisa
tasu maksmine oli wöetud ka lisaeelarwesse nr. 2, siis

jäeti ka lisaeelarwe kinnitamata. Uuesti kinnitami
seks esitatud 1936./7. a. lisaeelarwe nr. 2 on koos
tatud tasakaalus 12.695 kroonil.

VOrust
Tuletõrjujad Wõrus koos. Eile lõppesid Wörus
mis kestis kolm päewa. Kursustest wöttis osa ligi

Klasfiloterii wöitjad selgusid. Klassiloterii wiimasel

loosimisel langes kaks wõitu 1000-kr. ja 500-kr.

Würumaale. Esimene wõidupilet on müüdud Antsla
Ühispanga, teine Rõuge postkontori kaudu. Nayu nüüd
selgunud, on 1000-kr. wõidu omanik keegi wäiksema

Kr. 37.— eest wälja üürida.
Lnwalaia tän. 17. küsida ma
jahoidjalt.

„Estonia'' teatri
vastas.

mmamumtna

»» »llja tzalaas Ja algab illinUtta alM(|i, H
Iteanßab lataHlkba Ja baaUaaal raMta hai

ttkakl Maa halaaiaa. OM * aaalL

Müüa toana hea J. B.
vilul,

Vuillaume'i

sünnis kunstnikule, ioalmista

tud Pariisis, tõene keisrikoja

i
Kaks kindlas teenistuses

noormeest ioowiwad

möbleeritud tuba
.Kiri. slt. „Soe tuba 29".

suures oalikus

..flenlit" RacHojppl. 13

rid kadunud liikmelt ja reed toodud wälja. Nii sõit

seinaga. Kirjad jli. ..Maksan
errc 263".

Kindla sisietnlekuga maike

regedel linna. Ka oli pühapäewa! Wõru noorsugu
kelkudega maitsmas esimesi talmelõbusid.

..Maailmakirjanduse" 4. köide ioob Tolstoi .Mes

ja suure armastuse romaan ning Leo Tolstoi maail
nitööliste-elu kujutusega.

Wastntaw toimetaja H. Tammer.
WAjaandja Tallinna Eesti Kirjasius-ühisus

50-60 kr.
Teat. slr. ..Kiirelt tvaja, 281".
j PEEP Kopli t. 2—2 (jaama j.)

j Ainuõige ilmakuul.! Dipl. astr.
j kõikvõim, prof.-selg.-näg. Juhib

Dip 1. raadiomeister

RÄHN

| käimata! Veel eales pole il

7—5. telel. 305-22

| asjas! (ka kirj. sünd.? ja 1 kr.,
| saate 6 a. min. ja tui.; kellega
I õnnel, abiellud., miks üldse õn

parandab 4*
kõiki Euroopa ja

järeleaim. peletis-rahapetist.!

Ke» käinud, rõõmustab selle ule.

| Kõige mõjuroam

und „Postim." ja „Tall. Post".

rotimürk

Nõua diplomi!

raadio^
aparaate^

OSTAN

WArro Ramses
Uu» tän. s—l, teisel korral,
netu j. n. e). Tutv. ja prosp.j Kl. 9—6.
raamat. maksuta! Hoidke karist,
kes pet. lug. näeks minust

Ameerika

Tallinna sõidul

kuulus liiromavt

i mas olnud sarn. tarka! Abi igas

Tallina, Maneesi t.

aetab kirg* hinnaga

Teileonkiri!

; inimsoo õnne, avastades ko
gu Elutõe (min., tulev.) kõig. Isikutunn. nr. 4784 Tallinna
asjaol. sün. surmani päeva ja Peapostkontoris. Wabandan
' kel.aja täps. Tulge kõik, kes wastuse hilinemises. A. K.

ALEX..

Briljant», kuld-, HObe
i. antilkasju

Hiromant Merti.
Niguliste 3—3. Nõu ja abi

| rottide häwitamiscks (lußcrt.
Terwishoiu walstsuseli). Müük
kõigis asjus. Kaugel: mõjumi
Pikk t. 43—1', Trõkow.

ne, telepaatia.

Wabad rikkad

Hiromant,

proual! ja preilil!,

ütleb üllatama täpsusega elu
juhtumeid. Mitte kallis. Dunk kellel on lusti ja mõ imalust lel
leks. et aidata hädast wälja
ei tän. 6—4.
noormees? Edaspidi lastid au
Kindlapalgaline kinnismara sasti. Kirjad slr. ~289".
deomcmik soomib

kaevu 5 hotell Bristoli kõrr

val. Ed Muga

\x% El KULU I
/ Hj\ j MBl W W

/ J|\ tžt M
//Ä zgäS&fti Pe#u> kui perenaine võtab peseml- H
eeks tuntud FEIWAL'I seeblhelbeid
„PURA", ühtlasi sellega suuresti I
kergendades oma töövaeva.
11 PURA seebihelbed on müügil ainult
kinnistes patent-kotikestes ä 30 s. I

töötoas.

Müüa sissetöötatud

Ostan kohwcrgrammofone.

Tartviratud

tina- "

majakraami

Toowitakse osta pruugitud

Ostan

postmarke
Wene t. 1 krt. % II kord.

lüpsilehmad,
lüpsma tulnud ja kohe tulijad.

Paldiski mnt. 26—3.

Müüa kuitva 3. sorbi

j Müüa odavasti

Pianiino

jne. Pidage meeles Maneeshi
kastiga kuschetc, riiulitega kapp.
tiin. 7.
postamente, kirjutuslauatool soodsatel maksutingimustel kii
Kr. 10.—. Lai tän. 28—1-a. res korras müüa. Luise 34—9.

Odatvasti ostate ja tellite!

Uuest materjalist

tihedast, kindlast 1. sordi pabe- W
rist, iseäranis soowitatawad ko- I
loniaaläridele, ja wärwilisest
klantspergamiinist igasuguste H
d maiustuste pakkimiseks. W

laan.

Pakkimispaberis - I

Os-tan Nõmmele 2—4 kyr

kõrge hinnaga

pruugituid ja uusi riideid, pan
talu,
suur. 25—80 hektnari, kus oleks dipileteid, kasukaid jne. Tartr
kiitudest puhtad Põllud ja korra mnt. 1. walmisriietekauplus.

W. Ameerika tän. 16—6.

3cn>to. kirs, slt. „Kotid 9879".

Paberist totfö- I

( kullane, walge mitmes paksu- I
ses ja poogna suuruses ja stnine H
manufaktuurpaber, form. 94 B
122 sm.
)öupaber— I

Sootviksin osta

Juhuslikult müüa 3-lambiline likud hooned. Kirj. teat. kui
suur oleks wäljamaks saata
võrkraadio
Raasiku jaam. Jägala asundus.
Ed. Põder. __ _
Müüa partii
rohukotte.

5—3. Wälja lõigata!

wõi täiesti uus

kõike pudi-padi ja pöönigukolu Pakkumised ühes hinnaga slt.
Kirjad slr. ..Jõululaadale 276". ..Taan 9888".

figuurivorme

üle andis oma teadmised enne
surma, elab nüüd Apteegi tän.

ja «Laste Rõõmu" telli
misi |a kuulutusi vastu
alatiseks tvõib saada iga suit Ukilteenijaid, passijaid,
ning müüb üksikuni
setaja ameerika meetodil. Tear. keetjaid, lastehoidjaid. ettekand
kirjamärkide eest 20 sendi jaid ja muid teenijaid sooMitab numbreid Pan! Erna koo
MääLtuseS. Jngenieur Hoddes, ja otsib kiiresti Kühle kohakuul.'
! Liepaja. Latwija, p.-k. 2j60. kontor. Wiru 2/6, tel. 436-05.' litarvete äri Jaama t. 3.
Mtttesuitsetajaks
5 päevaga

Puhtaid
valgeid kaltse
ostab

Soowin osta terwe

hobuie

(keskmises suuruses). Pakku
mised tvanaduse ja hinnago
palun saata Nartva m. 33—1

Rakvere jaama

90, 00, 40 gr. Pg. Paksuses, mis
iiiletab oma üllatawa sitkusega I
kõik sarnased, sobiw ka kõige B
i. suuremate ja niiskust kartwate B
saaduste kindlasti pakkimiseks. H

raamatukapp

Alati saadawal W

on avatud

soodsate hindadega B

kalla 7 kara. koni kalla
8 õhtul, «amoti Silte roa*
fida ajal. «Päevaleht" il*

Tall. Eesti Klrj.-Ohlsuse | muh auifile Rakvetei kell
17.45 p. L
ladu.
hästi kchnid moodmid praktilisi 1
põrandariiet
sisseseade
korterit
E Videvik,
Pikk tän. 2.
diivaneid
kõigi mugawusrega Kiriad flt. . odawasri müüa. wõib »a osa
müüa Jakobsoni tän. 9—l'2.
Rakvere
jaama
raaaurtakapp
w9§93" wõi teal. tel. 313-26.. liselt. Zoow. ftri. slt. ~272".. Pühawaimu tän. 7. töötoast. ' ' Waheltkauplejail mitte tülitada. :
perekond • ma-ab kuni 1. jaa
nuarini kulme- uiõi neljatoalist

Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus.

sid juba laupäewal Wõru lähema ümbruse talupidajal

tugevaid diivaneid,

sealsamas ka tellimine ja wa
na parandus. Tehnika tän. 17,

turvast
koormaja kilowiisi. Turba
Kindlas ameti? käija noor
ladu Jakobsoni 34. Kautsjoni
Maneeshl t. 7
mees ornb
wõimelist toäljawedajat on
korterit
pandimaja ivastaS, ostate wä- ioaja. Tel. 303-19.
hepruugitud häid meeste tuhk
tuba ja köök ivõi mfui lvahe ru- ja lambanahkseid kasukaid

Leo Tots toi: ülestõusmine 11. Tõlkinud E. Hiir.
368 lk. Hind Kr. 4.50. Maailmakirjandus nr. 4.

mawaaie kokkuwõte. Lõpposad haarcrwad ka oma sun

tiikasju ja pandikviitungeic
kõrge hinnaga ostan. Ratas

Müüa maalt toodud

vitlnseld lensn

Walik kodumaa laule. A. Topman ja H. Wisna

puu. Hind 25 snt.

Talwelõbud käes. Laupäewal sadas Wõrumaa! ma

Odawasti müüa

Chevrolet". 4-tonnine, ühes
heas rajoonis, soodfail tingi-k „iäreltvankriga
Nõmnrcl, Waba
musil müüa. brutwsissetulek
107 c. Teat. slt. .Ärasõit jax duse pst. 32—2, tel. 524*62.

KASiTOO

peajooni II" ja R. Antiku ..Estland in fremden
Sprachen". Lisaks raamatute üldnimestik kuni ok

ha paks lumekord, mis jäi püsima ja millele tuli lisa
weel pühapäewa öösi. Igal pool Võrumaal on wank

ordereid, pandipiletcid. riideid, reriga korras
maja
NÕMMEL IA MUJAL petiugarituur. koos traktoriga Müüa roidu- ja maiuSainete wabrikatsiooniks. üksikuis grup wäärtasju, õmblusmasinaid ja Aadress hinnaga
teatada iii.
pides wöi eraldi, müüa. Lähe muud. Tcarada slt. «Müük,
ivõi lahus. ..Chevrolet" weo
„Nr. 9914".
ost 9878".
auto 1935. a. maidel 3,500 kg.,
pood
malt
küsida
kl.
9—l
Pikk
tän.
4 niin. icc Pääsküla jaamast korras. Nõo jaamast, 2 km.
9—4.
üürida 2-roalinc
hästi käidawas kohas. Kirj. slt.
Remli talu, teles. Nõo 32.
Vstan
OSTAN"
Odaroasti* >/5 Kataloq!
„Pood 9885".
talvekorter
hinnaga müila wLga suu pruugitud mööbleid, riideid ja
res walikus Eesti ja igasugust pööniugukolu. Teat.
löögi, esitu, V, C. ja rõduga.
Müüa auto
Moodne kivimaja
Wen. elckier ja kcskkiiie korie
teiste maade
slr. «Kindel ostja 9916".

9853".

..Jumala meskid", A. Ostra ..Lendwa" sl. II), H.

pruugitud, palituid, kaiukaid,
ülikondi, üksikuid pintsakuid, dade-õdede nimesid, ja
tutvust
- pükse, pesu, saapaid, pandipile nende elukutseid, siis maksame
Zootvin osta
rätscpamasin odawasri müüa
teid. jalgrattaid, Smblusmasi Teile 10 kr. Kui keegi ennus
Z. Roosikrantsi tän. B—ls.
naid, mööbleid, tulen kohale. taja ka niisama täpselt ütleb, abielu mõttes >varanduslikult
elektri
kui meie. maksame sellele kahe kindlustatud prl. ja vr. 30—45
Tuur Karja tän. B—B.
Tooreid kase- ja kuuse
250 kr. Nõuanne selgeltnägija a. Foto ja elulookirjeldus soo Kaotatud Toomvuicneel daami
mootori
Soowin osta
kuldkäekell
meediumiga. Ka kirjateel en mitam. Kirjad: ..Prcssa" Wil
küttepuid
nustame. Mitte meid wõrrclda jandi postk. 56 ..Pceier Zuur" musta paelaga, pal. ära tuua
1— jõudu 220-wold. woo
»
Mlitte
müüa kitsaroopälise raudtee lä lule, ja tvälirmidtec roopaid
järeleaimajast karistatud Kopli
söögisaali lius Eentraal, Rae
kontrollkella.
hedal. Teatid saab Paldiski m. :
ühes hinnaga: Rakwere
ebatõeproh-ivetiga. Loe tema pet
kojapl. 13.
Selgeltnägija
45-a kvt 1, kõnetr. 436-37
c.
Teat.
slr.
„Kontrollkell
9912".
Wabaduse tän. 24. K. Meier
tuselugusid Tartu ..Postimehest"
okultist
Lydia
Wilion.
kellele
.
nr. 302 ja ..Tallinna Postist". Mana kuulus Kosiimere Mari Tapal võtab ..Päevalehe"

äri
lpudukauplus) heal kohal.
MUUa
korras 30-l. ..Muuktclls" rehe, Toow. kirj. slt. ~9873".

ris. rän. 83.

Eesti Kirjandus nr. 11. Artiklite osas K. Mihkla
toob „Tõe ja õiguse I" kohtuskäimiste tõsielulise
põhja sühes talude kaardiga). A. Raun annab üle
waate meie hõimurahwa sürjanite uuest kirjandusest
Nõuk. Wenes, A. Saarcste jätkab waidlusi Jah.
Aawikua-' ia E. Laugaste 'ivststb «•f-ti nõia ja nõi

tõusmise" 2. ja 3. osa ja wiib romaani lõpuni,
on terwikuna kättesaadatvaks tehtud suure uuesrisünni

Kulda, hõbedat |a
H brlljante.
lühikest aega hea hinna eesJt Maksame kõrgemat hinda
sed igasugu hinnaga odawasti i kõiksugu pruugitud mööblit, rit
s< I O-u. J. Rubin
müüa. Teareid Kühle kontorist : deid. kolu ja kõike, mis kellelg
Wiru 2/6, kella tl'—l ja 5—6. müüa on. Teatada slt. ..Ostjcja m Tallinn, Virn tän 17
prowintsist 269".
2 iutzewat f
käsikäru
l* Kõrgema hinnaga
hõbedat,
müüa Laewa tän. 4—29, kü
kulduure,
vanu
rabasid,
ao
sida Tadamatchaste wäraw
IBrllJante, Kulda -

Hind 2500 krooni. Näha iga
päew I'l—l e. l. Reintoaldi t.

T.ü.„ Maia"
kaupluses
Estonia pst 25

ja töökaaslaste wajadusi- ja wõitlust.

toobri alguseni.

Võrumaalt

6—3.

ühes köögi, esiku, ja weekloseti
ga (põrandapind ca 60 r.-mir.)

on wäga wajaline ka meestele, et mõista oma elu

Wuolijde ..Niskamäe naised", ..Euroopa kirjanduse

B Alati ostame

I.appimiB
-n9

naisorganisatsiooni wõi kooli raamatukogus. Kuid see

100 tuletõrjujat. Kursusterl käsitleti mitmesuguseid tule
tõrje alasse puutuwaid küsimusi.

I LKißsntiilstyiapKi
I Knoioga tin. h, taial. 43t-59

nr. 2.

puududa ühelgi teadlikul eesti naisel, wecl wähem

dumise tähistamiseks tarwitatawaid sõnu.
Armastuste osas wõetakjc kõne a.la H. Raudsepa

rannas. Wõrgn tän. 1.

Jõe tän. 12.

müüa. Näha saab Katusepapi
tän. 4. poes.

olnud meie tuntud naistegelased, pr. H. JohaniMugasto, pr. M. Kurss-Olesk, pr. O. Ilus ]. t.
Nii on see meil ainulaadne raamat, mis ei tohiks

kursused Wõru linna ja ümbruskonna tuletõrjujatele,

< ja teisi metalle.
- Maksan kõrget hinda. Kala

Näha Eestonia teatrimajas äris 2X1% mtr., hind 250 krooni
nr. 2.

elektrimootor

olem teos, mille autoriks on meie kuulsa riigimehe

Jaan Poska tütar ja ise tuntud naisjurist, pr. Wera

. Ostan

pHrsia vaip

V 2 hob.-jõul. wahelduwwoolu i

judel kultuurialadel mujtn maailmas ja meil. Alles

Poska-Griinthal: peale selle on töö koostamisel abiks

Linnateeniiad jääwad jõulukingita. Linnawalitsus
otsustas kõigile linnateenijaile määrata detsembrikuus
lisatasu poole kuu palga suuruses. Nimetatud otsus

i Teateid saab Weneturul. söögi
saalist ..Antojaam".

KRUKgS.

kunstnik A. Lwoffüle a. 1840.

reste

malewat, tutwudes asjaajamisega malewa staabis, sa

Pärmi maanteel 78. rohu ; vaske,
wärwikauplus.
- malmi,
! Müüa naister. tvähekantud
rauda
! talvemantel.

Majad, krundid, talud,
ärid, weskid ja muud tööstu

IKOIK MIS MUST '

ma tähelepandawamist esindajaist: suurtest naistest pai

Härrad palun laenake neiule

1 Müüa odavasti

Müüa naisterahwa wälismaa

ja täpsed andmed Nt. ..Kiire

ühes korteriga wõi eraldi tväi- 9880".
wõib tulla naisic- wõi meeste kest korterit. Kirjad slt. „Töös
Maneeshi
rahtvas üksiku naisterahwa tur 9902".

Kaitseliidu ülem rewideeris malewat. Kaitseliidu
ülem kindral Orasmaa rewideeris laupäewal lärwa

palgaline ametnik Antsla alewis, kuna 500-kr. on

Kirikuõpetaja peletas marga. 28. now. ööl katsuti
sisse murda Saarde koguduse õpetaja majja. Waras oli

Enam kui pooled Eesti kodanikest on naised. Kuid
ometi on meil seni puudunud ülewaatlik teos naisest

.ema sotsiaalsest asendist nüüd ja minewikus, tema

wõitnud üks talupidaja Rõuge alewiku läheduses.

Pärnumaalt

Kirjanduse Seltsi kirjastus.

wõitluseft oma õiguste eest ja selle saawutustest, tema
praegustest tööaladest ja organisatsioonidest ning te

sega, kes oli käinud hobusega Kadrinas kartuleid

Puhweteid, riiete
kappe, raadio- ja
sohwalaudu, garni
tuure, tugitoole, dii
waneid ja igasugus.
mööblid ostate ja
tellite odawasti
mõöbliärist
Narwa mnt 8

Maneeshi tiin. 7,
pandimaja tvastas. müüa oda-

287".

taks ära anda. sootv. kirj. slt.

ärijuhi raha. Kogukahju on 500 kr.
Kadrina haridusseltsi juubelipidustus. Pühapäe
mal, 29. now., pühitseti Kadrina haridusseltsi 30-a.
juubelit, millest osawött oli rohkearwuline. Aktuseks

wöetaw, kui Läänemaal töötaksid järgmised iildhari
duslikud keskkoolid: Haapsalu linnas gümnaasium
ning 3- ja 5-klassiltsed keskkoolid (peale rootsi koo-

korterit

ssipa käidawas kohas uueks aas- .

aiaga, siis olid margad lauaga metsa pääsmiseks lõh
kunud ka plankaeda. Saagiks on langenud ühingu ja

on aga üldhariduslike koolide küsimus. Maakooli
walitsuje juhataja arwas, et wõib-olla oleks wastu

Teat. flt. ..Kindlas teenistuses'

kauplus heina- ja kaertemüü

metsa, kus see purustati. Kuna hoone on piiratud

sts, wõiksid jääda püsima samuti kodumajanduskool
Orgital. Esialgu ei nät olewat suuremat wajadust sar
naste koolide würgu laiendamiseks. Raskem küsimus

Soliidne lasteta abielupaar

Toiduainete- 1

jandusühingu harukaupluse ärijuhi Jaan Nurga kor

terisse. Toas olid margad otsinud raha ja selle asuko
hana teinud kindlaks lauasahtli. Nähtawasti ei juletud
toas hakata lauda lohkuma ja wiidi laud toast wälja

Wera PosKa-Srünthal: Naine ta naisliikumine.
9 pilti, 112 lk. Hind 1 kr. Elaw Teaous nr. 38. Eesti
kui niisugusest, tema hingeelust ja waimseist wõimeist,

Türilt

murti sisse Kabala raudteejaama lähedal Wiru ma

Toimetusele saadetud kirjandus

Paidest

Virumaalt

walitfustele kooliwörgu kawa. mille kohta palutakse

tvajab 2-toalist köögiga

lastest, asukohaga Wändras.

muti käides Paide lasketiirul ja kaitseliidu ladudes.

lugemislaua.

Sissemurdmine Kabalas. Ööl wastu pühapäewa

Haapsalust

wõtawad osa õpetajate ühingute ja konwentide esin

Tartumaalt

TALLINNAS. :

luwad kriimustused.

Friedrich Kikas oma 30-a. ameti juubelit. Kogu oma
30 teenistusaasta jooksul on ta wahetpidamata ka
söjaaastail olnud Elwa raudteejaamas ametis.

lasteaeda 1. now. k. a. arwates. Uue lasteaia juha
tajaks kinnitati Marie Taso ja lasteaednikuks

naasiumina pooldati maaõpilastc kooli lahus linna

poeg August Post, 24 a. wana, on teda peksnud,

mille tagajärjel wanakesel tekkinud kergete liiki kuur

1. NOID. lt.it. alates lärwakandi wald. Kooli uueks

Juhatajate wahetus Rawila koolitalus. Kuna maa
walitsujelc kuuluma Rawila talu senine juhataja Peeter

Poeg peksis isa. Kirbla wallas elutsew 65-a. Tö
nis Post teatas Kirbla rajooni konstaablile, et tema

Elvast

nimeks ivöetakse ..lärwakandi tehaste ü-kl. algkool".

Eelpool tähendatud muudatused astuwad jõusse peale
kinnitamist haridusministrilt.

libe), Hiiumaal sKärdlas) 3-kl. keskkool ja Lihu
las 3-kl. keskkool.

Keskkool Woltwetti. Woltweti wallawanema kok
kukutsel peeti Woltweti wallamajas haridus» ja selts
konnateqelaste nõupidamine kooliwõrgu kujundamise
asjas. Koosolekul ei pooldatud keskkooli, mis baseerub
4-kl. algkoolil. ühel häälel loeti wastuwöetawaks üld
hariduslik keskkool, mis toetub 6-kl. algkoolile. Giim

9

..Mmlche- raamat»kpt. I
®- ftMia tm. 38. mui*. 446-M.
m Im- t- JKMc. 438-83.
Mmm GeM «ch>W>>« titz»ws flj

Nr. 32b
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Esmaspäeva!, 30. novembril 1936

Väewaleht
Lgp.

hflrrad Ja prouad!
Pool esimese kuu palgast lu

SAKSA-SOOME LIIN
B Kõigewägewama üsa tahtmisel, pika haiguse järele uinus B
B surmaunele minu kallimeelne, südamlik abikaasa H

ban sellele, kes soowitab korra
likule soliidsele ja ausale 27-a.

Raedtrel H. M. Gehrckens, j Reederai Ernst Russ,
Hamburg j Hamburg.

I Luise Elulne Kries, sünd. SchitiMt I

noormehele mingi kindla tee
nistuse. Kirjad slt. ..Tõsine pa

luja 9884".

Callinnast otse Hamburgi

Lgp. õmblejad ja töösturid!
Palun wöimaldage

B sünd w. k. 25. sept 1869. a. surn. 27. now. 1936. a. B

käealusekoht

laadib

töökale neiule, wõib olla kuhugi
tööstusse, pesumajja, söögimaj

4.15. detsembril 19. detsembril
aurik - a aurik

B Matmine neljap., 3. dets. kell Vs2 Jaani kirikus, sealt Ra- B
B humäele. B
B Sügawas leinas abikaasa ja omaksed. B

ja. kraamijaks wõi perenaise

abiks. Kirjad slt. ..Töökas 47

~(ReNor JuL «»«"

—302".

1 Kindluse Kahurwäe Diwisioni
esimene peakoosolek
peetakse Tallinnas. Niguliste t. 13. ..Einela" euunm? l-m

-päewal. 3. detsembril, kl. 8 õhtul. Pacwakord: 1.
juhataja ja kirjatoimetaja waluninc. 2. I>olnktuaga rutwmm.

ne ja liikmete wastuwõtmine 3. Eclm inba-uw a rewtsio

nikomisjoni walimine. i Tegewuskawa arutamine _ja

Me wastuwõtmine. 3 Koosolekul algatatud kunmuwi 4- »
koosolekule järgneb ühine kooswnbnnine samade.? fuunmts
wäeosa 18. aasiapäewa vuhul.m,õ'ngi!''cn o'a wo.la 'oownau»
palutakse ette teatada ajunsc mfmnic [acfaßotdiitle Li-. -gtj

bemannile. Tallinnas. Lennuki t 23—3. kuni 2 de:'embrtnt

Ostetakse «niiremal hulgal

Harit. keskeal, heasüdaml.

wõi asendaja
Lähemad teated ja kaubaülesanded Tallinna esindajate kaudu

intelligentne üksik

daam otsib

Meid kapsaid

wastatvat tegewust. on tvilunud

aurik „Cremonl" Jaoks aurik «Wilhelm Russl* iaok
A. J. Trankmann & Ko. Thomas Clayhills & Son
Pärnu mnt. 6 (Urla maja). Olewimägi 14. tel. 435-58 ja 435-26
Tel. aadr .TRANCO' - Tallinn. TeL aadr- <'Clayhil]** ~ Tallinn

kirjatöis ja ärialal (on ka
kautsjoniwõimeline) wõi juht.

majapidam.. kus on lapsed.
Omab soowitused. Kirjad slt.
..Eluredel 9929".

i

Noor Saaremaa neiu ioowib

Uh. Estonia Eksporttapama ade uonserwl
tööstus, Koplis, Bekkeri 1. Te.ef. 428-49
17

majateenijaks
Ohing „Eesti Turist"
MATUSEABI
Tallinn, Liivalaia4B
Linna Keskhaigla kabelt

juures, telefon 458-94,
äri kinnioleku ajal
tel. 428-47.

*

Suur valik igas.
hinnas maitseks
haseid puusärke,

pärgi, riste ja

kõiki matusetar
beid. £ Hauakau
nistused. Nõuan

ne ja täielik
matusetalitus.

wõi söögimajja. Teat. kirj slt.

HHSHSS

Draamastuudio teatri ringreis. Tallinn, Pikk L 41, postk. 421.

..Hoolas saarlane 9937".

Posti jooksev arve 552, te 1.449-96

«Kuningal on külm"
A. H. Tammsaare näidend

3 waatuses (4 pildis).
Näitejuht Ruut Tarmo.
Lawapildid Pärn Raudwee
Petseris teisip.. 1. dets.
Osulas foTtnap., 2. dets..
Antslas neljap.. 3. dets..
Malgas reedel. 4. dets,
Tsirgulinnas laup., õ. dets..
Otepääl pühap., 6. dets.,
Tõrwas esmasp., 7. dets.,
Eltvas teisip., 8. dets.,
Tartus kolmap.. 9. dets..
Etenduste algus igal pool
kell 8 õhtul.

27. detsembril I

3. korda
harilike hindadega

„Othello"
mm

W. Shakespeare'i tragöödia
5 waatuses.

Pääsmed 20—125 senti.

anhBSBKBBsI

Kolmapäeval, 2. detsembril,

kell 8 õhtul
64. korda iildbindadega

ESTONIA

paremasse ärisse. Kirjad slt.
..9922".

Tööoskaja korralik karske

päikesekiillasesse

maanoormees

ORIENTI,

soowib kohta sepa-, lukuiepa

Palestiinasse ja
Siiiiriasse.

Karske noormees

soovib kohta
pagari, kondiitri juure wõi
restorani, töötab esialgu ilma
palgata. Kirjad slt. ..Töökas

Reisil läbistatakse Stambul ja

Ateena. Hind sinna ja tagasi
Kr. 290.—. üles anda hilje

9920".

„Ugala" teatri
võõrusetendused
Järvamaal.
Teisip., I'. dets., Türil „Platon

Töösturid!"

]OULU

Aus tütarlaps palub anda tööd
lööstusse. teenijaks wäikesesse
perekonda, omab kogemusi ka

Kretschet". algus kl. 8 õhtul
Keskn., 2. dets.. Paides „Platon
Kretschet", algus kl. 8 õhtul.

äri alal. Kirjad slt. ..Tütarlaps
9919".

\n

Neljap., 3. dets., Järwa-Jaa
nias „Platon Kretschet". al
gus kl. 8 õhtul.
Reedel. 4. dets., Raplas „Tü
tarlaps tänatval". algus kl.

Lgp. majaomanikud Tallin

nas wõi Nõmmel, palun süda
mest, wöimaldage wanemale,
töökale naisterahwale palgaline
majahoidjakoht. et wõimaldada
haige lapie rawimist Tallinnas,
kuna muul teel pole see kuidagi

KAARTE

8 õhtul.

Laup., 5. dets.,. Kärus „Plaion
Kretschet", algus kl. 8 õhtul.

wõimalik. Kirjad palun märgu

sõna ..Kiire" all Lastepargi
kiosk (wastu postkontoris).

..Parvepoisid"

Pärnus.

Esmaspäeval, 30. novembril,

kell V2B õhtul
6. korda harilike hindadega 1

Josephlne"

I

ses.

Pääsmed 25 ja 40 senti.
Neljapäewal, 3. detsembril,

kell 8 õhtul
26. korda
harilike hindadega

«Õitsev meri"

1. Kalmani operett 3 vaatuses, Andres Särewi dramatiseering
12 pildis.
Aug. Mälgu romaani järele 3
Pääsetähed Kr. 2.50—30 s
waatuses 8 pildis.
Pääsmed 20—125 sendini.
Teisipäeval, 1. detsembril,
kell V2B õhtul
Reedel. 4. detsembril,
47. korda
9. korda harilike hindadega
kell 8 õhtul
„Boheem"

|

Dr Mari Ambros.
LASTEHAIGUSED.
Vastuv. kl. 4—5H6 p. 1.
3. Tartu mnt. 17,
sissekäik V. Reimani t„

Kingsepa käealust
tarwis, kes oskab ranti ja tal

du topeldada. Nõmme. Jannse

tel. 317-29, kod.tel. 520-49.

ni tän. 29.

üldhindadega

Kr. 1.50—20 s.

9Päevalehe* raamatukpl.

Naha- ja suguhaigused.

Neljapäeval, 3. detsembril,

ümber kolinud
Aia tän. 3-b, krt. 5.

kell V2B õhtul
13. korda alandatud hindadega

„Võluflööt".
W. A. Mozarti ooper 2 vaatu

tantsustuuuio

W.-tv. 12—2 ja 5—7.

balletiõhtu
Pääsetähed Kr. 2.50—30 s.

Teatri kassad awatud kella 12

Laupäeval, 5. dets.

kell 8 õhtul
KlMli tMlMViill!
93.

—4 p. l. ja õhtul kella 6—%9

iil
Juhatab

O,ERNESAKS
Solistid:

Tallinna*.
(Saksa teatri ruumes.)
Laupäeval, 5. detsembril,
kell V2B õhtul

LIINA REIMANI kaastegevusel

JDnnelik abielu"
M. Trigeri näidend 3 vaatuses.

Näitejuht Ed. Türk.
Lavapildid Pärn Raudvee.

tütarlaps

palub kohta ärisse (õpilaseks),
laste juure öpetajaks-kaswata
jaks wõi muud. Waliseb keelt.

üksikult ja gruppidena õpetab
ülikooli haridusega ja kutsega Aadr.:
krt. 4.
kauaaegse praktikaga gümnaa

A. 8., Kauba tän. 13

siumi õpetajanna. Sakala 38—2,

Neiu

telef. 465-49. Kõnetunn. 9—lo soowib passikohia Nõmmeleh., 3—5 p. 1.
Rahumäele, on täiesti aus. os
kab keeta. Kirjad slt. ..Tunnis
his olemas 27ö".
Inglise keele

ja masinakirja

Haritud andekas

preili

Arno Nlitof (ba
riton), Herbert
Laan (viiul), kla
veril Armida Nii—

tunnid. Kenrmani tän. 24—10. palub kohta kauplusse, konto

Pääsmed Kr. 2.50
kuni 75 s. õpila
sile ä 40 s. (ühes

Wõimaldage perekonna toitjale
keele eksam, valmistan kiiresti ükskõik mis tööd, on wilunud
ette gümn., kolledshi ja ülikooli ehitus- ja liht-tisleritöödes.
õigust, kava ulat. Kõnet, kella Kirj. slt. ..Pühaderõõm 282".

fof.

riietehoiuga) eelmüü
gil Estonias.

risse wõi mujale. Kirjad slt.

Ladina

3—5 p. 1. Kaupmehe t. 5—2.
Õpetajanna annab

eest! keele

Pühapäeval, 6. detsembril,

PyccKiä reaTpi.
„Ebahaige"
(3naHie H-feMemearo TeaTpa).
J. B. Moliere'i komöödia 3 BO BTOPHHK, 1 aeicaõpH
vaatuses intermeediumidega.
üpeMbepa
Näitejuht Paul Sepp.
Lavapildid ja kostüümid N. JIIOÕOBb He BtMOJVfc
Mey.
Bt, 3 BnjibrejibMij
Muusika H. Feischner.
niTepFCb.
Tantsud Gerd Neggo.
Dekoratsioonid—Pärn Raudvee.
.(flpCCTV)nclCHic H
Kaastegev Gerd Neggo tantsu
HaKa3aHic''
stuudio.
O. M. JlocToeßCKaro, I «apr.
NOORSOOTEATER.
„Hcnoßt,n*> fliapmPühapäeval, 6. detsembril,
JiaAOßa*,
kell %5
IlocTaHOBKa rjiaßHaro pe
kell V2B õhtul

R. Janno samanimelise noorsoo
jutu dramatiseering V. MuigoHt

Keskkooli haridusega

Venekeelt

iKHCcepa H. IlonJiaßCKaro.

„Wirk 279".

I.gp. tööandjad!

Aus korralik maaneiu

soovib kohta
majateenijaks, perenaiseabiks,
suuremasse söögisaali nöudepe

ja matemaatika tunde. Aitab sijaks, wõib ka oma korterist

järele alg- ja keskkooli katva käia. Kirjad slt. ..Rahul kõi
ulatuses. Kuu tän. 4—lB gega. 296".
(Koidu tänawast). Kodus kl.
10—12 ja 17—19.

Matemaatika

Täiesti karske 27-a.

noormees
palub ükskõik millist tööd, ko

tunde alg- ja keskkooli katvas haneb kõigega ruttu. Kirjad slt.
annab tvilunud tunniandja. ..Tubli tööjõud 298".

Heina tän. 27—4.

Elmar Lass Tartus,
RUUftll tän. 9,
tel. 14-15.

„Päevalefie",

6272 2
7296 1
8992 1
8798 1
8964 1
8811 2
8972 2
8681 1
8829 1
8998 1
8999 1
8969 1
8678 2
8658 1
9558 1
9429 2
9601 7
9555 7
9232 8
9557 1
9259 3
9323 3
9157 4
9282 4
9619 1
9268 1
9179 3
9192 1
9207 2
9235 1
9374 1
9605 3
9339 1

9554 1
9371 1

9327 1
9333 1
9625 1

Kodurahu 1 +l, 9309
Korralik pensionär 9388
Kõigega rahul 8812
Korralik maksja
Kõigega rahul + 18—9048
Korraiik majahoidja 9616
Lenter 9562

Lydia 9347 1<

Lukusepp 9261
Lootus 8819

Linna lähedale 9536
Lukusepp 9282
Laadaplats 9577
Laagritöö 9288
Lea 9331

L. S. 9307

Lot pii. 21824
Laduplats 9281

Mackferson 9600 1

Mugav auto 9574
Mis perekond 9334
Meeldivusel 9341

Mall 9327
Meri kutsub 8262
My friend 9168

M. P.

Meie kodu 8842

Meister tööjuht

Maksan ausasti 8932
M. 127—9080
Muusika 1936—9064
Naisametnik 9035
Naisosanik 9240
Noorpaar 9553
Nadeshda 8052
Nõustub vähese tasuga 8867

Oskab ka leivatööd 9540
Otsija 65—9579
Õmbleja 9593

Wilunud hobuseriistadetegija
otsib

tiikitööd
töötuppa wöi kodus töötamiseks.

Teat. Õle tän. 39. kingsepa

töötuba.

Täiskarske praktikaga

Haiajio bt> 7Va iacoßb Bei.
l-liigi autojuht
7 pildis.
,Laste Rõõmu*
BiuieThJ oii» 2 Kp. ao 25
Näitejuht Paul Sepp.
ueHT. Bb Kaccli
otsib tööd autoalal wõi muud
Lavapildid Pärn Raudvee. rearpa orb il—l h s—B i.
Teenistus täpne ja
kuulutused, tellimised ja tegewust.
Kassa avatud neljap., 3. dets.
CoK>3b CaeH.
usaldataw. Kirjad slt. „Head
üksiknumbrid.
kella 11—1 e. 1. ja s—B õhtul. Coapyae «Hanrb rearpb».
soowitused, 288".

Edasipüüdja noormees 8909 1

teenistus 8582
E. 27. A. 36 6794 1 Püsiv
Paremasse ärisse 9177
Ettemaks
8808
6
Lgp. rätsepad!
Paluja süda 9221
perekonnast soowib
maniküüritegija
Ettevõte 9325 2
Puhtus, kodu 9285
16-aastane maapoiss soowib'
Elu ülesanne 1
teenistust
leiab kestwa koha. Tulla läbi. Fortuna, Mars 7159 1 Paluja 9575
kohta räisepaõpilaseks. Kirjad'
Puurmasin 3202
ärisse, kinno, laste juure wõi rääkima kl. 10—13 Wabadus
teat. Liitvaima tän. 63—7.
Fordson 8996 1
Passija 9041
midagi muud. Kirsad slt. „Pvo plats 3. uude ärisse, sissekäik
Fredy 8957 1
Pärnu mnt.
wintfitütarlaps 9911".
Rätsepad!
Fredy 28. Harry 23, 8957 1 Praktika + soovitused 9079
Laagri- ja tellitud töös wilu
Regar I, 9310 2
Tarwis wilunud ja poolwi Fotoaparaat 9243 3
nud tööline palub tööd oma
Restoran 9287 6
Garaash
8270
1
lunud
leenijz
koju wõi töömppa. Teatada slt.
Heasüdamline tütarlaps 9565 12 Rahul kõigega 8879 2
tislerit ~
«Rätsep 264". ,
perenaisekohia maale tallu soo
Riigiteenija 9275 1
Hind 9241 3
wib keskealine maalt naine on Liiwalaia tän. 79.
Hoolas sulane 9246 1 Riigiametniku perekond 9237
Nõmmele
täiesti wilunud taluiöis. Kirj.
Hea maksja 9149 5 R. 33 8497
majahoidjat
slt. ~9840" wõi tulla Uus Ka Wäikesesse peuekonda waja Heasüdamlik vaeslaps 9255 2 Riigiametnik 9301
Maja wanemat lasteta abielu lamaja tän 24.
takse kohe korralikku, keeta os Hea korteriterajoon 8989 3 Sissetööstus 9348
paari, kes tunneb igasugust re
Sissetöötatud 9348
kajat
Hea maa 9566 2
monttööd. Läbi rääkima tulla
Soodsad tingimused
teenijat
Hoone
9563
2
Potisepp
Tallinna. Pärnu mnt. 31—5.
Saatuslik õnn 8827
Wastused slt. „Usin. aus 9921"
Hea sõber 8344 1
Soowitus tarwiline.
wajab tööd. teeb uusi ja paran
õnn 6409
Jumalasõna 9195 1 Saatuslik
Soe kodu 6460
dab wanu ahje, pliite, sooje
Vajan tsanljat,
Korralik neiu,
Juhus
8470
1
kes tahab õppida majapidamist, seinu ja muud. Siiwersi tän. iseseiswat perenaist. 3 liikme
Juhtiv jõud 8656 4 Saare noormees 9132
sootvib perenaiseabilisekohta päe I—ls wõi Nõmmel. Tamme t. lisse perekonda. Läbirääkimisele Kindel maksja 9590 1 Täpne maksja 9592
10—2.
Telefon ja vann
tulla pärast kella 5 Wälja tän.
toad läbi wõi hommikust kuni
Kiire 9581 12
7—l.
kl. 4—5 pärast lõunani. Wõib
Kindel palk ja %% 9329 13 Tuba 9217
Intelligentne 23-a. neiu
Tööline 9578 1
käia oma korterist. Kirsad slt.
Kesklinna piirkonnas 9332 10
Tiiu 8834
Paremasse ärisse wajatakse
soovid kodta
«Korralik aus 24,286".
Kiire
8872
1
Tõsine tutvus 9888
alatiseks wilunud
K. 35, 9164 3
ärisse, tööstusse wõi majja pe
Korralik neiu
lokkijat,
Tööotsija 9049
renaiseabiks. Räägib saksa keelt
Kindel
tasu
9521
1
Töötahe 8928
kes wesilaineid ja elektrilokke
sootvib lihisamasie perekonda
teenisaks. Wõib ka mõni teine Pakk. slt. „Äri tööstus maja teeb. Kindel palk ja prolsendid. Krunt + maja 9276 1 Tõsine tutvus 8999
koht olla Kirsad slt. «Wilunud 9931"' wõi Koidu t. 50—15. Teatada slt. ..Hca teenistus Kindel teenistus 8855 1 Tööjõud 9242
K. V. 21—8363 1
9908".
292".
Talvekorter 9358
Lgp.
Kindel palk ja %%, 7494 3 Tulu 9215
rätsepad!
K. K. 8354 1
Härrad ja prouad!
Töökas perenaine 955
K. M. 9056 1
Olge nii head ja wöimaldage Wõimaldage käealusekoht wilu
Kokka
9326 1
Kindel kodu 9234 1 Tunnistustega
tublile noormehele mingisugu nud palitutegijale. Tunneb ka
Tööjuhataia 7554
üiklonnaiööd
(laagriwõi
telli
ne tööala. Kirjad slt. «Palun tud wö). Wöib ka Pükse teha. kohe tarwis. Teateid saab S. Käsi peseb kätt 9437 6 Tasu kokkuleppel
284".
Kammija 9356 2
Täpne maksja 9596
Kirjad slt. ..Kiir abiline Tartu mnt. 16. söögisaalist.
Karsked 9316 5
j Tubli tööjõud 9058
Wanem naisterahwas palub 9889".
Käidav
koht
9594
4
Unistus kodust 9501 1
tööd
Hobusemeest
Kautsjon 100 kr. 9163 1 Unelm 9509
lihtsasse
Maatütarlaps. kes tööd ei tarwis, kautsjoniwõimelist. Tea
Kapital 9580 4
Ustav ja puhas 9271
! perekonda
Põlga.
teid saab S. Pärnu mnt. 56. Kaubaveoarvete maksja 9294 11 Ustav ja aus 9103
wõi maale kergemale tööle.
palud tttttd,
Kaasüüriliseks 8595 5 Ühine helge kodu 7206
Teateid saab Paldiski mnt. 6 on rahul kõigega (oma korterist kojamehelt.
Ka ärasõiduks 9069 1 Uues moodsas majas 9820
krr. 13. majahoidjalt
käia). Kirjad slt. ..Lootus Wilunud
Käsi peseb kätt 9437 2 Uues moodsas majas 9220
9 882".
LgpTtööandjad!
Kaugesõidukapten 9154 2 Unistus õnnest 9501
juukselõikajat
Noor haritud tüdruk valub koh
Korralik majahoidja 1 Vastan kõigile 9188 2
Noor wilunud
Korralik majahoidja 9619 34 Vilunud abiline 9214
ta tööstusse, perekonda wõi
puusepp
ärisse, on ärialal wilunud. teeb igasugust puu- ja remont tarwis Ole tän. 6, tel. 479-49. Korralik maksja 9350 6 Vaenelaps 9183
Wõib ka ajutise abijõuna olla. tööd. Kirjad slt ..Tubli töö
Korralik Ly 9414 1 Vaene noormees 9257
Kohusetruu töömees 8498 1 Vaikne 8766
Kirjad slt. ..Wilunud maalaps mees 9909".
Tarwis keskealist
9881".
Korralik tööjõud 9076 1 Vaikne tuba 9204
Korralik 16-aastane
Korralik 9181 1
Vilunud jõud 8986
kojameest
VaneiiTteenija
Korralik maksja 9506 4 Viimane lootus 8982
maatiitarlaps
kes räägib saksa wõi wene keelt. Korralikud maksjad 9194 2 | Valli 20. 9346
soowib kohta, ostab iseseiswalt palub teenistust, kas perenaise Soow. reat. kirjal., ühes aad Korralik maksja 9289 1 Vnite usaldada 8838
häsri keeta, räägib kolme koha abiks, tööstusse wõi ärisse. ressiga. slt. ..Kojamees 9901". Korralik kodu 9296 1 Vilunud perenaine 9340
likku keelt. Weske 4—3.
Kodu 9277 i
Kirj. slr. ..Selma 9938".
Kokku 732 kirja.
Noor waene tütarlaps ausast

kell 8 õhtul

Liilan Looring'!

Korralik pensionär 9383
Korralikud üürilised 9196
Korralik maksja 8860

Äri olemas 8998 10
A. 20 K. 35 9164 2 Ostetav talu 8582
Ootus 9208
A. B. 8945 1
oskab, puhtust armastab ja
Otsin 9395
Asunik 8976 1
majapidamist tunneb, wõib
Õis sügisest 6630
A. K. 9099 1
tulla
Osav müüja 9155
Alide 9426 6
passijaks
Nõmmele lasteta intelligents, Äri -j- tööstus '+ korter 1 Ostetav talu 8803
f/o kokkuleppel 9403
perekonda. Tähe tän. 3—l, kl. Aus tööjõud 8883 3
Puhas töö 9374 '
Automaat 9258 2
3—7.
Pool äriruumi 9585
Aus mõte 3
Kohe tarwis
Puuvili maiustus 8992
Aus 8889 1
Aus meeldiv 9367 1 Puhas töö 1374
pagarit
Põhipalk ja % + 75 kr.
Contax 8650 2
8995
jöulupräniku-tööle. Teat. saab Elsa, Tiiu, Mari 8834 16
Pood 98
täna, 30. now., kl. V2i p. l.
Edurikas 9299 3
Perenaine-karjaravitseja
Weneturul omnibusepeat. juu
Elumõte 8729 2
Pantkiri 5000—9345
rest kioskist.

Teles. 453-23.

ses, 14 pildis.
Pääsetähed Kr. 1.75—20 s.
Reedel, 4. detsembril,

0012 1

I obligatsiooni vastu 1
17 R. 9564 1

Noor korralik neiu. kes keeta

ümber kolinud.

Dr.S.Markovitsch
«Tütarlaps tänaval"
tartu 12-10.
Kesknädalal, 2. detsembril,
R. Töröki ja T. Emödi lugu
kell %8 õhtul
wahelauludega 5 pildis.
5. korda harilike hindadega
11. 9—lo ja 5—7.
Pääsmed k 25 ja 40 senti. SBošt»».
Uus telefon 307-15.
„Niskamäe naised"
Kassa awatud iga päew kella
Helia Vuolijoe näidend. Pro 12—4 päewal ja 6—B õhtul.
loog ja 4 pilti. Pääsetähed
Dr. Fanny Katz.
G. Puccini ooper 4 vaatuses.
Pääsetähed Kr. 2.50—30 senti.

28. nov. sisse tulnud kirjad.

250—9611 1
Korteriühing 7253 *
töökotta wõi kusagile autole
8975 2 Kõrvalteenistus 8612
j wäljawedajaks. Kirjad slt. 111 linnajagu
5706 1
Korraiik 9412 *
' ..Tubli töömees 9913".

T. Pakkala rahvatükk 4 vaatu

TEATER

TULNUD
KIRJAD

kutsetunnistusega soowib kohta

huvireis

malt 12. detsembrini.

Teisipäewal, 1 detsembril,
kell 8 õhtul

KUULUTAJAILE

Juuksur

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükk.

Wilunud

