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Hitler ennustab:
Lfl Süna esietendusi I
Kuue aasta pärast Saksamaal jälle asumaid
Saksamaa Peab oma nõudmist kuulutama üha waljematt
J'® soovitab Teile I

Wihie uuele Ja tugewale sõiawäele
Berliin, 21. 11. (ETA) (Reuter) Rahwnssotsialistliku erakonna Augsburgi osakonna asuta
tttife aaStapäewal kõnet pidades Hitler ennustas, et kuue aasta pärast Saksamaa omab
jälle asumaid. Ta ütles: Meie peame jatkama asumaade nõudmist. Meie peame seda nõud
mist üha waljemini kuuldatvale tooma, kuni maailm ei saa enam keelduda meie nõudmist täitmast.
See wõib olla raske ülesanne, kuid kõige raskem osa sellest on suva tehtud. Saksamaa peab
tegema enese tngewaks, et ta wõiks tõhusalt nõuda oma asumaade ta
gasisaamist. Praegu teistele riikidele ei meeldi.asumaade küsimuse üleswõtmine. Kuid aasta
pärast nad harjnwad sellega ja kolme aasta pärast nad saatvad aru, et midagi on tarwis ses asjas
ette wõtta. Kuue aasta pärast aga nad on juba jõudnud weendumusele, et tarwis on ses asjas
praktilisi samme astuda. Tähtsaim tõde on, et Saksamaa omab nüüd une ja
tugewa sõjawäe, ja et ta on wadanenud oma iuserioorsnsest.

oma uusimas Wjb* I

Hästiinformeeritud ringkonnist kuuldub Hitleri ja
lord Halisaxi kõneluse kohta, et Hitler on toonitanud
Saksamaa rahusoo»».'kuid on ühtlasi seletanud, et Sak
samaa eelistab kahepoolseid' kokkuleppeid laiema, ulatu

030 lõbusas suur-

sega rahumswaheliStele paktidele.

Saksa ringkondade artvates ei tule neist kõnelustest
oodata tähtsaid sündmusi. Antakse mõista, et järgmine

samm oleks Inglismaa astuda. Oodatakse, et Inglis
maa esineb konkreetsete ettepanekutega. Saksa lehed too

nitawad kõneluste informatiiwsct iseloomu. Nad ci oota
neist praeguses seisukorras positüwseid tulemusi. Ära
tab tähelepanu, et Saksa lehed ei maini sel Puhul peagu
sugugi asumaade küsimust, ühtlasi seletatakse» et Sak
sa tv Kl js ministri von Neurathi külaskäiguga Londoni ci
ole sugugi ruttu.

Ik AnnyOndra I

Berliin. 21. 11. (ETA) (Hauas) Enne Saksa

Serliitt, 21. 11. (ETA) Oma viie

päevasel külaskäigul Saksamaal lord Halifax on koha
nud peagu kõiki praeguse Saksamaa juhtivaid mehi.
Ta ise Ltleö Briti ajakirjanikele, et tema kõnelused Hit

teriga, kindral Gõringiga ja välisminister von Nen-

rathiga on olnud täiesti vabad ja avameelsed. Ta
loodab, et nende kõneluste tagajärjel avaneb veidi vä
rav teele, mis viib paremale arusaamisele Inglismaa

ja Saksamaa vahel.. Lord Halifax toonitas, et vastu
võtt'käijal on olnud väga südamlik.

maalt lahkumist lord Halisax ütles ajakirjanduse esin
dajaile, et tä loodab, et tema külaskäik wöimaldab jat

I

kata läbirääkimisi parema waötaötikuse arusaamise saa

wutamiseks Inglismaa ja Saksamaa wahel. Lord Ha

lifax toonitas, et tema külaskäik Berliinis on olnud

täiesti konfidentsiaalne.
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Virumaa tööstusalevike piirid
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Eesti karu Berliini

kindlaksmääramisele
jahinäituse lemmikuks

Kiwiõli, Kütte-löu j. t. alewikud korralikule

sr^'ns 2 kSÄ '"•'••' i»" '•' I

arendamisele

Kindral Göringi kiitus Eesti waljapanekule

Esmaspäewal tehakse Wirumaal algust töös
tusalewiks piirkondade kindlaksmääramisega,
milleks Rakwerest söidab wälja komisjon ees
otsas maa-arhitekt Kudewiitaga. Eelnimetatud
samm on tingitud asjaolust, et Wirumaal leidub
mitmeid töõstusalewikke, millised aga tegelikult
kuuluwad ikkagi külade aha. kuigi ka elanike
arw töuseb neis mitmetele tuhandetele. Maa
walitsusele tekitab aga töstst muret nende ale
wike kaswamine ja Väljaarendamine, sest ük
stkute kruntide näol kaswawad need järjeklnd
lalt ja seejuures ei saa'nende wäljaehituste üle
ipdada walwet. ' ''
Piiride kindlaksmääramise järele tahetakse
nende tööstusalewike. kuhu alla kuuluksid Ki
wiöli, Mtte-löud, Kohtla-lärwe ja Kohtla jaa
ma ümbrus (Goldjieldsi ölitäöstus), korralikule
Väljaarendamisele asuda.
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Jlmus müügile
naiste ja kodude kuukiri'

nr. 11
mustri- |a iõikelehega
Nõudke kõikjalt! Hind 3S senti.

Rakveresse ei tule teist pftitkonda
Õpetaja! 3. Warikul lubatakse kandideerida

mm—mmmmmmmmmmmm Maailmakuulus wene Wolga-mulslend helifilmis
Kino MAR<i" „STENKA RASIN" (Wolga, W01ga...)
ItlllU ~IH HKI U Peaosas Hans Adalberk v. Sehlettow ja Wera Engela. Filmis
• laulawad maailmakuulsad Doni kasakad Sergei *arow'l juhatusel raskeHospidal) tän. 2-a. meelseid ja kirglikke wene rahwawiise.
2) Huwisaw Za mitmekesine lisaeeskawa.

Rakwere Kolmainu koguduse nõukogu pidas
pühapäewal oma koosoleku, kus lahkunud ju
hatufe sekretäri Karl Waarma asemele waliti
uueks sekretäriks adw. N. Kütt.
Olulisema küsimusena tuli arutuse alla ka
koguduse abiõpetaja kandidaadi ülesseadmine eel

seiswateks üpetajawalimisteks. Teatamast! oli
grupp kogudusliikmeid esitanud juhatusele ja
nõukogule märgukirja, milles tehti teatamaks,
et juhul, kui ei lasta kandideerida praegust mi
kaarõpetajat Jaan Warikut. siis osa liikmeid
asutab teise pihtkonna. Nüüd otsustas nõukogu
lubada kandideerida J. Warikul abiõpetaja ko
hale. Sellega peaks nüüd langema ka peawa
korralt teise pihtkonna asutamine, kuigi märgu
kirja küsimust otseselt seekord päewakorral pol
nud.

ITOJKA

Eesti kiäljapaneknd Berliini jahinäitnsel
EeSti. osakonda Berliini rahtvuswahelisel jahinäitusel
külastatakse Maga rohkesti.kuszuures külas la jäte lemmi

sellele patent, pole tvõtnud, sest lellega wõits rohkesti

kukeks on kavu. hynt. ilwes. rabakana sa walge jänes.

Kindral Göring külastas ka meie osakonda ja kui ta
oli tvtlvunud tulemustega, mis meie tviimaste aastate
jooksul oleme jahinduse alal saatvutannd. siis soowis
meile õnne. Erilist tähelepanu kindr Göring pööranud

Jahimehed aga poörawad rohkem tähelepanu sokusartve
dele. kaardile. diagrammidele ja kullipüünisele. Wiimasc
juures on alatasa külastajaid ja feega on palju tegemist

püüniste töötamise demonstreerimisega Paljud joomi
wad tellimisi anda ja imestawad, et meie neid mastu ci
wõta. Ka imeStatvad Mastajad-ärimehed. miks meie

Puutöömeistrite^UHH

raha teenida.

meie jahiasjanduse arenemise käigule, imestades selle üle,

et wiimase 13 aasta jooksul meil jahiloomade arm suu
resti on kaswanud.
Teaduse- ja jahimehed kahetsewad. et meie pole esine

V mööbleid

Populaartebniline

kuukiri

|H suures valikus endise H
headusega. Tellimised

nud Eestis elutsewate ja sealt läbi rändatvate Mesilindu
dega, sest wiimaseid oli näitusel tvõrdlemisi Mähe. Oleks
tooremalt teada olnud, missugused esemed on sobiwaimad
näituse jaoks, siis oleks Mõinud tunduwalt rohkem asju

Jlmus nr. 11
e SISUS tavaid
paljuartikleid
huvi ehi
tusasjandusest, teh

tvälja panna, mis kahtlemata oleksid külastajate hutvi
meelgi suurendanud. Rootsi ja Poola olid. näiteks, roh
kesti tvälja pannud hundi, ilwese, rebase, orawa. nugise

Pfiewoiehes

TOKILE

. jne. nähku, mis polnud meie omadest paremad.
Eesti tvälsapanekuid selgitan? broschüür meeldis kõi

nika põllumajand.,
mootori- ja elektro
tehnikast jne. jne.
Hind 40 senti. Tali

gile, sest kellelgi polnud nii head sa ilusat broschüüri.

tus: Tallinn, Vene 30

Selle tagajärjel tuli «väljaandmisega olla tväga kitsi, sest
igaüks tahtis mälestuseks seda ''anda ja kuna näitust kü

lastas päelvas kostmiselt 20.000 inimest ja wiimascl
pühapäetval kuni 33.000), siis andsime broschüüre lvaid
iahimeestele.

Edu seltskonnas oleneb Teie tantsuoskusest!
õigeim aeg on praegu selleks, et õppida lühi

«IIIIII»-,

kese ajaga tantsima tantsukursustel

Kuigi oleme tvähese artvu eseinetega esinenud, tvõib

tulemustega siiski täiesti rahule jääda. Auhindu on

Eest, saanud: sokusattvede eest kaks I, kolm II ja

flldfCS Kr 8.— Pikk 1|

kolm 111 sa põdrasartvede eest üks 111 auhind. Et

433-74.

meie üldse põdrasartvede eest, mida oli kõigest tviis paari,

ivecl auhinna saime, on tõesti ime. sest Rootsi ja Poola.
oli lksitanud õieti rohkesti suurepäraselt, arenenud põdra
scwtvi. Peale nende auhindade sai Eesti näituse eost
meel ühe eriauhinna sa nimelt prof. Kallmeieri maali
..LendaMad luiged" eest.

Oleme avanud venekeelse

laenuraamatukogu
Tasu Kr. I. kuus, provintsi Kr. 1.40.
..LEWING", Tallinn, Tatari 8..

Majandusminister K. Setterit
oodati tagasi wälismaalt täna kella kahe paigu
lennukil. Minister saabub Berliinist, kuhu ta
siirdus pärast külaskäiku Poolas. Kuuldawasti
oli minister Setteril Poolas muuseas kõnelusi
Eesti.Poola kaubalepingu läbirääkimiste tähtaja
määramise ümber.

ÕP. J. Maior NMMi maailma
liidu komitee liikmeks
Neil päcwil Noorte Meeste Kristi, ühiugu maailma
liidu büroo Gcnfist teatas Hargla koguduse õpetaja

Majorile, et ta ou walitud Noorte Meeste Kristlike

ühingute maailmaliidu maaührngute komitee liikmeks.
Nimetatud komitee ülesandeks on süwendada üksikuis
riigeZ kristlikku noorsookaswatust, korraldada riikidewa
helist konwerentse ja teisi wastatvasisulist üritust.

Tl / isi IC Vene tän. 20, tel. 448-96.
/ j l/u Kavas kõik tantsuhooaja uudised.
/yf K\ Uute gruppide algu»;
/ Au D\\ a,gajaile täna kell 9ja reedel kell 9.
edasijõudnuile täna bell 10 ja

neljapäeval kell 8.

Kiviõli oli tuleohus
Uues õliwabrikms süttisid õlijääkide paagid ja
torustik
Pühapäewal, umbes kell 6 õhtul, süttis põ
lema Kiwiöli uus öliwabrik. Tuli sai alguse
kuumendusahjll nr. 3 suudme juurest, kus õli
jääkide paagid ja kogu torustik wõttis kiiresti
tuld, mille tagajärjel lühikese ajaga wabriku
sisemuses oli otse leekide põrgu.
Tuld märkasid esmalt samas lähedal tööta
wad töölised, kes asusid kiiresti ka päästetöö
dele. Kuna oli karta tule lewimist kogu tehas
tele, siis anti tuletõrje üldhäire.
Umbes tunniajalise energilise töö tagajär-

Wiini valsi erikursus neljapäeval kell 7.
Tantsuklubi gruppi võetakse uusi paare juure.
£ratunntd Ja vastuvõtt kogu päev.
jel läks korda tuld kustutada, enne, kui leegid
liig suurt kahju jõudsid tekitada.
Mis põhjustel tuli tekkis, polnud õhtul wee
selgunud. Armutakse, et kuumendusahjudest wäl
ja inibluo öligaas õhuga kokkupuutumise taga
järjel keemiliselt plahivatas. mis omakorda jiim
tas samas olewad õlised torud ja paagid. Õu
neks suudeti tuli enne sumbutada. kuna oi*
karta ka tule lewiinist tunnel-ahjudesse, kus
olem öligaas on eriti kardetaw tuleaine.
Ettewütte kahju tule läbi pole suur, samuti
ei takista õnnetus ka tehaste töötamist.
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Esmaspäeval,

säewa l e h k
Politsei lõpetas ehitustööliste koosoleku

Suur-Briti ja kindral Franco
Nõutakse tööaja pikkuse kindlaks määramist ja
„Päewalehele" kirjutanud Mantiel ChaveS NopleS, endine „Ahora" peatsi
metaja Madridis
Inglismaa op kodusõja lahendumisest Hispaa

instrument koosneb 22 miljonist elanikust, kahest

nias.ette nähes püüdnud astuda otsustawat sammu

tuhandest kilomeetrist rannast ja suurest mineraali
rikkusest, mida need riigid tahawad kasutada oma

Salamanca' walitsuse juures. Ons wõimalik suurte
demokraatlike riikide liit kindral Francoga juhul,
kui ta peaks wõitma?

Effektne abi, mis Moskwa walitsus on annud
Hispaania wabariigile, wõimaldades Hispaania
rahwamassidel mässuliste kindralite wastu seada
ehtsa, moodsaima sõjamaterjaliga Varustatud ar
mee, on tekitanud seisukorra, et lääneriigid on kom

munismi ülekaalulist mõju Hispaanias kartes kao
tanud huwi Hispaania probleemi wastu wõi püüa
wad leppida Franco wõidu kui wähema Pahega
Hispaanias. See eelseiswa wähema Pahega leppi
mise teooria on mässulistele suuresti tulnud ka
stcks, nad on Euroopas ja Ameerikas, eriti LõunaAmeerika Vabariikides, leidnud moraalset ja aine

wõitluses demokraatiate wastu. See on hea relw,
mida Rooma ja Berliin tahawad saada oma kätte
ja nad ostawad teda oma raha ja sõdurite merega.

Et seda relwa kasutada kommunismi wastu?
Ei! Wenemaa jääb ikkagi wäga kaugele Hispaania
rannikuist. See, mis on meie kallastelt Parajas
ulatuses, on Briti impeeriumi Wahemere-tee, see
on Prantsuse ühendus Marokoga. Hispaania on
inääratud saama selleks relwaks, mida autoritaar
riigid tahawad kasutada oma imperialistlike plaa
uide teostamiseks demokraatlike riikide wastu, sul
gedes nende eest tee. See wõõraste poolt kunstlikult

list toetust, mida neil iial poleks olnud ilma kõmmu

Prowotseeritud natsionalism, mille wõit ei näi teki
tawat erilist rahutust ei Prantsusmaal ega Inglis
maal, on seesama natsionalism, mis Palestiinast

nistliku toetuseta Hispaania walitsusele.

kuni Atlase mäeahelateni on ajanud mässama mu

Kuid salgamata ja warjmnata seda hädaohtu ei

tohiks kogu maailma demokraadid ja eriti suured
Euroopa demokraatiad unustada, et nii õigustatud

kui kommunismi kartus ka oleks, on olemas teine
hädaoht, mis kcrkb Euroopa ja maailma rahule
mitte ainult demokraatiavastase reshiimi loomisega,

mida luua hispaanlastel oleks Vaieldamatu õi
gus waid kunstliku reshiimi loomisega Hispao
nias, millel puudub rahwahulkade toetus ja mis
saaks rahwuswaheliseks wõitlnsinstrumendiks lääne
demokraatia wastu.

Seda ei tohiks jätta nägemata ega unustada
ükski eurooplane.

Nii wähe kitt ka tmttakse Hispaania ajalugu,
on teada, et hispaania rahwas pole iial wõidelnud
aineliste hüwede saavutamiseks, waid oma usu eest.

Pühendunult katolitsismile ohverdas imperialistlik
Hispaania oma werd usu eest ja waesestus Rooma

kiritttte kaugeimates maakera nurkades wõitc
tuues. Kistud nüüd detnokraatiawastasesse risti
sõtta, mida jutlustawad Rooina ja Berliin, on His
paania uuele usule annud tuliseid sõdureid.

Tõsiasi, et üks ja sama mentaliteet ja ühesugu

ne tulisus on Castilia läheda ida talupojad tõuga
nud sotsiaalse rewolutsiooni ristisõtta, ei tohiks lu

.£ba, et suletakse silmad tegelikkuse ees ja jäetakse
nägemata, mida Franco wõit tähendab Euroopale.

Euroopa riigid, kes tunnevad oma wägewust,
Võitvad, kui tahawad, selle hädaohu tähtsust ala
hinnata, kuid nad ei saa teda salata.

Kui mr. Eden hiljuti parlamendi ees keeldus
uskumast, et rahwuslaste wõit wõiks tähistada His

paania astumist Brtti-wastase poliitika orbiiti, siis
ilmuws ta tõsist optimismi. Hispaania mässuliste
wõit oleks ainult Inglise- ja Prantsuse-wastane
wõit, kuigi Inglismaal ja Prantsusmaal pole wä
hemlttki solidaarsust wsbariikliku walitsusega, mida

peagu eranditult toetab ainult Moskwa.
Inglise awalik arwamus usub, et Franco wõidu
järele on wõimalik rahwuslikkn Hispaaniat nihu
tada alalhoidliku poliitika poole, seades jalule mo
. -uarhia, mis soodustaks alalkoidlike ja mabameelsete

jõudude liitu Hispaanias ning looks normaalset»
suhted kõigi Euroopa rahwastcga, looks, nii ütelda,

- midagi inglise monarhia taolist. Oleks . Hispaanias
tegemist ainult hispaanlastega, siis wõiks seda tõesti

nii mõistlikult korraldada. Alalhoidlikud ollused,
rahwusliku territooriumi suurmaaomanikud, kes
on juba Väsinud totaalringi surwest, kalduksid meel
sasti monarhia poole, nagu seda mõistab inglise arWmnus.

sulmanid riikide wastu, mis on oma impeeriumid
rajanud protoktoraadi-, mitte wallutamisreshiimile.

Natsionalistlik doktriin Püüab nüüd kõiki pro
tektoraadile alluwaid rahwusi õhutada süstemaat
likult mässule. Mõjuwaimaks abinõuks surmahoo
biandmiseks suurtele lääne riikidele on rahwuslikud
mässud rahvusvaheliste kompromisside wastu, mis

Pidanud ülal status quod Euroopas. Ei tohi unus

Saatuslik
eksitus

nud, hispaania sõjawäelased liitusid Maroko natsis

nalismiga, mis nägi neis kohe paremaid ja mõju
waimaid liitlasi wõitluses protesheeriwate riikide
wastu, ning andis neile meelsasti oma sõdurimasse.
Oleks asjatu sulgeda silmi julma tegelikkuse ees.

Franco wõit, milline ka oleks ta tulevane valitsus
worm ja milliseid sõprusekinnitnsi ta Londoni ja Pa

riisi välisministeeriumitele ka annaks sõja wõitmi
seks, tähendaks ainult selle mässulise natsionalismi
toetamist.

Parlamentlik monarhia Hispaanias, mis meel
sasti areneks lääne riikide mõistete Alatuses, on ai

nutt Briti illusioon, millel pole mmgit tegelikku
alust rahwuslaste laagris. Alphonso 13. monar
hia warises lõplikult kokku 14. aprillil 1931 ja.kõik
püüded teda jalule seada luhtuvad kindlasti. Sõja

mille kestes politsei teatab, et uute punktide juurewõtmiue
väeSocrkovda ilma Prefekti loata pole lubatcr.v.

Andrccseni poolt esitatud täiendus päcivalorras tvõc
takse I vastu. Järgneva päevakorrapunkti. ehitustööliste
kutsealasse puutuvate küsimuste iile ammb pikema üleIvaatega Audreeseu. kes oma kõne lõpul esitab rcsolutsioo
uid hooaja tööliste haiguskindlustuse läbiviimiseks aasta
läbi, kuna ehitustöölised kui hooajatöölised ei saa haiguse
puhul abi juba ühe kuu lvältcl Pärast töö lõppemist. Sa
muti oletvat lvõimntu osa saada ka teistest haigekassa

la Navarra «sangareile", kes olid, ärgem seda unus

tagem, «ainsaks tõeliselt rahwuslikuks Võitlusele
mendiks," millele mässulised ohwitserid lootsid. His

paania ohwitserid wõtafsid monarhia wastu ainult
tingimusi, et ta seataks autoritaarriikide, • konkreet

semalt Mussolini eestkostmise alla. Dnce ise
määraks Hispaania kuningaks Bourboni Printsi,
kes meeldib talle rohkem. Weneetsia palee ümber

Roomas keerlevad praegu Hispaania troonipreten
dendid, alustades infant Don Jüani Alphonso
13. pojaga ja lõpetades Bourbon-Pärma printsi
Gaetaniga. Kõik püüded rahwuslikkn Hispaaniat
faschistliku mõju alt wabastada oleksid asjatud.

Inglismaa'austab hispaanlaste legendaarset
iseseiswuswaimu ja usub, et Hispaania suudaks end

lõpuks wõõrast mõjust wabastada. Kuid asjatu
lootus! ,Hispaania rahwuslusc juured ei peitu ees

rahwusliku iseseiswuse kaitsjad.

Inglise walitsus loodetawasti ei keeldu tunnus
tamast seda tõde. Wellingtoni hertsog muide tun
dis teda wäga hästi.

(Copyright by ..Päevaleht"
and Cooperation).
Nli palju ausust nägi ta tema näos. Ta tundis,
kui ta tunnistab üles, on lõpp, ei iialgi enam
usuks Stöphane teda.. Talle meenus, et kord
juba, esimesel Ciboure! õhtul, oli Stöphane
talle öelnud, et ta jälestab malet. Siis rõhutas
ta sõnu, üsna Stöphane! läheduses:
Ei, ütles ta. Ei. Mul ei ole midagi sinu
eest marjata... Armastan sind lihtsalt ja olen
õnnelik.

mind jäigistanud.
Ja nad kõnelesid muist asjust.
Tä tundis Stöphane! olewat rahustatuna,
ta sõna usaldawana. Enne kui ta wastas
Stöphane!le, oli ta kaua talle otsa waadanud
ja nüüd oli Stöphane uuesti rõõmus. Stöphane
tegi ettepaneku minna teatrisse ja lõunatada en
nem ..Noore pardi" kabarees, wenelaste juures,
kes börsi lähedal praewad lammast pikkade ora
de otsas ja meisterdawad külmi lihasuppe, ku
na mustlased mängiivad oma wimleil Wolga
meremeeste laule. Kolm päewa tagasi olid nad
weetnud seal meeldima tunni. Georges kiitis
heaks Stöphane! soowi sinna tagasi minna.
Md. olsd üksinda. Ent toaneitsi tuli uue klei
diga tagasi. Siis lahkus ta neist ja läks oma
tuppa.

Kui ta ise oli malmis lõunasöögiks, tõin
bas ta laekast kirja wälja. See kandis tema
käekirja. Kirja üle lugemata, pistis ta selle
ümbrikku. Juba walmiskirjutatud ümbrik kan
dis härra Montnormand!, Saint Germaain-enLage notari, aadressi. Ta hoidis seda kinnisena
ühes käes ja wäikeste ebakorrapäraste löökide
ga lõi ta sellega masinlikult teise wastu. Ta
tegi seda liigutust, suunates pilgu kaugusesse.
Lõpuks libistas ta kirja taskusse ja pöördus
Stöphane! juure tagasi.
Olen ma ilus? küsis see naeratades.
Ta kerkis kleidist, nagu säramast lillest ja
teemandid sädelesid tal nagu kaste. Ta jalge
ees maas õmbles teenijanna uuesti külge aluse
üht Helmet. Ta ise, käsiwarred kõrgel, korral
das tõrksaid juuksesalku kürwa ääres, mis pais
tis wälja paljana. .Alt kostis toreda avenüü ra
hulik sumin. Georges aitas talle selga soobel-

Öötöö keeluseadus ja fiktiiw-osaühisused. Päewapalgad leitva
tööstustes seniste tükitöötasude asemel
J. W ellemaa ja J. Kull. Samuti waliti komrS
Eesti Toidu- ja Maitseainete ametiühingu poolt oli
laupäevaks ühingu ruumesse, Pärnu mnt. 41. kokku
kutsutud ülelinnaline pagari-, kondiitri-, leitvatööliste
jn väljavedajate koosolek.

Koosoleku amas ametiühingu esimees Kruusi

mäg i, mille järele pikema referaadiga esines öötöö
keeluseaduse ja pühapäewatöökeelu üle L. Johanson.
Referent andis oma ettekandes põhjaliku ülevaate
öötööleelu seaduse saamisloost, ühtlasi märkides, et peale

täiendust läinudaastases kokkuleppes pagaritöösturite
ga, kus tvöimaldati ivaremini alustada eeltöödega; on
osas pagaritööstustcs mindud uutele, seadusrikkumiste
le tvälja sel teel, et osa tööstureid ou hakanud moodus
tama osaühinguid, millede põhikirjade alusel töölised
muutuvad peremeesteks, kaotades sellega endale haigus

peab sarnast möödahiilimist lubamatuks ja avaldab
lootust, et tööinspektori poolt korraldatud juurdluse tu
lcmusena avaneb Võimalus sõlmitud lepinguid tühista
da, kuid see ei suuda ära hoida wõimalust uute. Veel
põhjalikumate lepingute sõlmimist öötööleclust ja püha

pauna 8-tumülinc tööpäev. Praegu töötavad aga

tööstustes on. suudetud saavutada 10—25% palgalisa

Kassaaruande esitab laekur õunapuu, millest

nähtud, .et ühingul on sissetulekuid olnud poolaasta tväl

tel Kr. 341.75 ja wßjaminöknid 494,75 kr Jävgnetvana
esitab aruande revisjonikomisjon, millest selgub mõnin
gaid vähemaid arusamnatusi endise laekahoidja K. Kii

manni tegevuses. Revisjonikomisjoni aruandele jat
kuvad vaielused, mille kestvus üle 2 tutmi Tõstetakse
wastastikuseid süüdistusi., mille tulemusena Koppel
ma n n laiendab umbusalduse avaldust ka revisjoni
komisjonile. .See kutsub «välja Veel suuremaid sõnala
hinguid Koosoleku juhataja ci ole suuteline korda looma
ja politsei poolt tchakie-mitmel korral märkusi koosoleku
korra asjus. Hääletamisele asumisel on sisscantud kaks

otsust; üks mis awaldab umbusaldust ia teine ülemi
neku toormel. Faktiliste märkuste ja sõnavõttudega
korra kohta saatvad saviata mõlemad pooled. Wõetakse
klaarimisele tööliskõja ja.rahtvustvahclise töökonverentsi
asjad, milles ehitustöölised ainsatena protesti esitasid

tööliskõja esindaja mandaadi wastu Kuidagi jõutakse
siiski hääletuseni, kuid siin tekib uusi korrarikkumisi ja
politsei lõpetab koosoleku.

misjoni txiäiib J. Welleina. J. Rai e m, J.
Arumäe. W. Jürgenson ja W. Hanson.
Palgaolude parandamise küsimuses leiti, et artvesta

d<?S elukalliduse ja tul-tvad
mälja töötada uued palganormid. Samuti otsustati
ühendada kõik pagaritöölised üheks sektsiooniks.

Weel nõuti ametiühingutele õigust töötülides kaasa
rääkimiseks ja tööliscsmdajate anou suurendamist kutse

oskuse nõukogus ja ka uute töökodade prreletvalwe
komisjonis.

Pagaritõõsturitc seisukoht.

niscd sotsiaalseadused töölistele toõimaldavad. Referent

ehitustööstuses. Samuti nõutakse kindlustine maksma
panekut Vanaduse-, inwaliidfufe ja tööpuuduse Vastu.
Weel nõutakse ..tööstusliku töö" mõiste kaotamist, milles
töölised on jäetud ilma igasugustest õigustest, Resolut

Järgnevast sekretäri poolt ettekantud juhatuse aru

jon selleks, et tulewikus maksma panna päevapalgad
leiwatööstustes. seniste tükitöötasude asemel. Smnutl
leida wahendeid 8-wnnilisc tööpäeva kindlustamiseks ja
ületundide eest lisatasu maksmiseks. Selleks tvalitud ko

kindlustuse ja muud sotsiaalsed hüved, mida meie se

päevatööst möödahiilimiseks.

Peale selle esines referaadiga 8-tmmilisc tööpäeva
ja palgaolude üle ühingu sekretär E. Loot, märkides,
et pagari- ja leivatööstustes tuleks üldiselt maksma

pagarid tehti üle 12—16 tunni päewas. Palgaolude
asjus avlvab, et palkade küsimus ühenduses elukalliduse
tõusuga paratamatult lahendust nõuab. _

Läbirääkimistel pooldatakse üldiselt referentide
pöolt ettetoodud väiteid. Muuseas selgub, et töötus

pektsiooni poolt korraldatud järeleuurimuse tulemusena

ühes Pärnu mnt. töötavas ettevõttes olewat leitud, et
..osanikkudel" ka palgaraamatud ou alles ja töötasu
maksetakse endiselt tükiviisi, kuna iganädalisest puhta
kasu jagamisest märkigi pole. Peale selle olevat leitud
veel muidki vastuoksusi, mille seaduslikust lahendab
nüüd kohus.

Samal ajal toimus Käsitööstuskoja ruumes pagart
ja kondiitritöösturitc koosolek, mille
rida jookswaid küsmmsi. Samuti ka kaubandus-töos
tnskoja walimistest osmvõtu küsimuses.

Kõnelusel kondiitritöösturitc ühingu epmehe

Laa s'iga äsjapectud tööliskoosoleku resolutsioonide as
jus, seletas esimees, et arwestadcs töösturite meeleolu
ga, tema tvõib kinnitada, et nemad täiel määral pool
dawad piihaplictvatöö keelamist ka peremeestele. Sa
muti ci loe nad ivajaliseks ..osaühisustr" moodustamist
keeluseadusest möödahiilimiseks. Ka teiste ' küsimuste

üle ei ole neil töölistega suuri lahkuminekuid, kuna

nende liikmeskondades on pea kõikjal läbi wiidud nädala
ehk kuupalgad. Palgaolude kohta tähendas esimees, et
palkade tõus on olnud wiimati möödunud taltvel. _ Uute
palkade kohta aga on warajane midagi öelda. Ainsaks
küsimuseks, millega nemad leppida ei wõirvat, oletvat

lisatasu matmine pühapäewa eeltööde ja korduwate
töölkäimiste eest. kuna siin töölistele or? tvöimaldatud

36-tunniline waba aeg. Ka tööliste arwu suuren
damist kutseoskuse nõukogus ei pea nad soawita
waks. . .

Ainukesed vaidlused ja mõtete lahkuminekud tekkiVad pagaritööliste ühissektsiooni moodustamise küsimu

ses, kus läbi tööb Vanaaegne tsunsti-vaim, mis ei lu
bavat pagarit-koudiitrit leiva «väljavedajatega ühes
sektsioonis koos töötada. Kuid siingi pääseb lõpuks mõ
jule ühtluse põhimõte.
Koosoleku lõpul võetakse.vastu terVc rida rcsolut
sioone pagaritööliste olukorra parandamiseks. Kõige

pealt öötööleelu seaduses, kus tahetakse nõuda, et

pühapäeviti ei tohi lubada saadusi
Valmistada ei pagaritõölistel ega ka
peremeestel. Otsustati selleks esitada VastaV

märgukiri sotsiaalministrile. Märgukirja esitamiseks Va
liti kolmeliikmeline delegatsioon koosseisus: E. Loot,

Kreenholmi töölised nõuawad

Euwe ja Aljechin pääsid viigiga
Malemaailmameistrimatš, jätkus laupäeval Eind
hovenis, Euve ja Aljechin mängisid 19. partiid. Euvel
olid valged.

Euve pidas traditsioonist kinni .ja avas lipu

etturiga. Aljechin aga loobus seekord oma tavalisest

slaavi kaitsest ja valis Niinzovitši kaitse.
Mäng läks kohe alguses teravaks, kuid see te

ravus oli Euve kasuks. Euve säilitas oma paremuse

30. käigunl. Siis ei jätkanud ta õieti ja paremus
läks üle Aljechinile.
Laupäeval partii katkestati pärast 40 käiku sei
sus, kus Aljechinil oli vanker 'ja 3 etturit ja Euvel
vanker ja 2 etturit.

Pühapäeval Aljechin üritas küll võitu, kuid tema
enamettur osutus mitteküllaldaseks ja Euve pääsis

10 senti tunnis juure

tuksid nad monarhia ülesehitamisega, siis ei sünniks

see iial inglise mustri järele, waid traditsioonilise
absolutismi credo järele. Seda tõotas kindral Mo

pagaritööstuses päevakorral

hütvedest. Teiseks nõutakse tõõpaetva kiudlaköiuääramist

talle abistawat kätt, ei siruta nüüdki katt ta jalule
seadmiseks. Nad on kõik oma lootused asetanud
Rooma ja Berliini autoritaarreshiimidele. Nõus

parem. Meie wahelise saladuse omastamine oleks

Georges wastas talle pehmelt:
Ei.
Siis naeris Stöphane uuesti:
Oh, sa oled liialt filosoof minu jaoks.
Muinasjutt olen nõus. Kuid fatamorgaana...
Sa ei tea mitte wäga hästi, mis sa kõneled...
Olen seda juba tähele pannud: sa teed endale
tõsise, targa näo ette... litled mõttetuid
sõnu...
Georges katkestas teda klounina:
Ikka need hullud!
Ja kuna Stöphane meel naeris, haaras
Georges ta uuesti ja kallistas teda kogu jõust.
Siis tundis Stöphane end Georges! poole Kan
luna. eriskummalise hoo haaratuna, mis tuli
ta olemuse sügawäimast. Ta ütles Georges'ile,
et tal on õigus kogu ta elule. Stöphrnte. oli
üllatatud, kuuldes teda wastawat imelikult, na
gu enese teadmata, nagu iseendale, et tal pole
õigust ei millelegi. Stöphane leidis ta korraga
olewat liialdaja, kord kurwa, kord liialt rõõm
sa. Wäikese wäikuse järele küsis ta Georges!lt,
kas tal on midagi tema eest marjata.
Stöphane käis peale. Talle näis, et Geor
ges!l on mingi tume rahutus:
Mle seda mulle. Mõte. et sa wöiksid
midagi minu eest marjata, oleks mulle talu
mata. Ma ei mõiks seda enam unustada. Ase
tan sulle täna, kohe. küsimuse: ..Ons sul mi
dagi minu eest marjata?"
Ta oli haaranud Georges! käed ja waat
les teda oma suurte siirate silmiga. Mõne het
ke mältel oli Georges!! meeletu lootus. Ta us
lutc; wälgufähwatuse kestes, et ta hakkab kõne
lema. Kuid Stöphane ajas talle hirmu peale.

koosMku päewakovra punktide ümberasetamiseks. Järg
nÄvana saab sõna Lutheri käitiswauciu K o p p e l ui n u,
kes pärib aru. et miks ei ole päo>vak»rõa Võetud uue
juhatuse ja peatoimkoima valimisi. Audreesen ivastab,
et läinud peakoosoleku otsust ei saa maksmaks lugeda,
kuam pun-duwat konkreetsed süüdistused. Tõiescb lärm,

wäelased, kes lasksid tal kokku wariseda, sirutamata

Seda parem, sosistas Stöphane, seda
19

ühingu asjaajaja N. Andre e s c n i voolt cmovanck

ja kollektiivleping.

protsess. See on ainult Hispaania kasutamine wõit
lusinstrumendiks demokraatiate wastu, see wõitlus-

Pierre Frondaie'

hulk ehitustöölistele huvitavaid küsimusi.
Koosolsku Mhaüdjaiks waliti K. Kiimann ja O l
li s. Sekretäriks K. Hein P u u. Selle tehakse

wuswahelisele kompromissile, mis hoidis Hispaania

liste, lihtinimeste seas, kes on alati olnud tõelised

armastusromaan

kokku kutsutud uus koosolek, mille Päewakorras oli

andest selgub, et mõnesugustel kutsealadel, nagu parketti

tase poliitikaga.

praegu Hispaanias areneb, pole puhthispaania

oleku lõpetada. Nüüd oli möödunud pühapäewaks

Hispaania armee ohwitseride shest 18. juulil
193 K oli lihtsalt hispaania sõjaväelaste hoop rah

õigustatud klassides, maaomanike seas, aristokraa
tide ja haritlaste seas, waid talupoegade, linna töö

oleks sõda lõpetatud juba kuude eest. Ent see, mis

Teatavasti läks möödunud ehitustööliste ameti
ühingu koosolek mõni aeg tagasi lõhki, kuna senine
esimees oli peale seda, kui peakooslek senisele juha
tusele umbusaldust avaldas, Palunud politseid koos

sioonid toöctaksc korraga ühel häälel tvastn.

Kuid nüüd on see juba liig hilja. Kui Franco
Võidab, siis määrawad tegelikult wöitjad Room
ja Berliin Hispaania tulewase walitsuse, mõtel
gu mr. Eden pealegi Vastupidist, ja Hispaania
oleks saatuslikutt liidetud nende riikide Briti-was
Kõik need, kes tumlewad Hispaaniat hästi, tea
wad, et olnuks tegemist ainust Hispaania endaga,

TNid ehitustööliste peres
jatkutvad

tada, et Hispaania inäss tekkis Marokos.

vabariiki demokraatlike riikide orbiidis. Reetes
ülesande, mis need riigid olid Hispaainale usalda

Palgaolude parandamine

sotsiaalseaduste kiiret elluviimist

Tööliste peakoosolek ei annud käitisnõukogule wöimalusi teha
esitatud nõudmises järeleandmisi
Pühapäewal oli Kreenholmi wabriku tööliste üldkoos
mate no ukogu ci tohi teha omapead min
olek „Wõitleja" ruumides. Päewakorra ainsaks punktiks
gisugust järeleandmist sclleö tööliste pea

viigiga.
Aljechin juhib endiselt 2 punktiga 10y2:8V2 (või
tude suhe 6:4).

Täpselt sama oli seis nende eelmises maailma

meistrimatšis 2 aastat tagasi pärast 19. partiid.

Järgmine partii mängitakse homme 23. nov.

Amsterdamis.

oli palgakisimus. SclleS aSjas«tcgi waötawa ettepaneku

koosoleku poolt wastn wõetud palgakörgensufe nõudmise
otsuses.. Töölised otsustasid nõnda, et- tulcwikus peaks

Sõjamälestused said uuesti ela?

gimused ei wastn enam kaugeltki mitte e l nka lli -

arwestama wabrikuwalitsuS tasu alla ka selle aja, mis
kulub töölistele masinate puhastamisele. Praegu tegid

vaks...

tööliste et' praegused palgati»-

d » sele, mis pealegi näitab pidetuni tõusu.
Tclle küsintuse kohta wõeti rlnwalt sõna ja asuti Põhi
mõtteliselt seisukohale, et tööliskonnal tuleb jälle asuda
palgakõrgenduse nõudmisele. Ettepanekute tegemisel wai
deti, et töölised ej saa pooldada palgakõrgendust Protsen
tides, nagu seda on praktiseerinud töötülide lahendamise
komisjon oma otsustes.

Leiti nimelt, et protsentides palga tõst
mine ei ole õiglane, sest esmajärguliste tarbe

ainete hinnad on tõusnud ühtlaselt, s. o. wiiikepnlgalinr
tööline ei saa sugugi odawamalt midagi osta, mis õigus-'
taks talle määrama wäiksemat palgalisa. Leiti koguni,

töölised seda oma ajast.

Koosolekul wastu wõetud otsused esitab käitisnõukogn

wabrikuwalitsuscle seisukoha wõtmiseks. Nagu kuuldub
wabriknwalitsusc ringkonnist, ei olcwat loota kokkuleppele
jõudmist koosolekul wastu wõetud otsusele wastawalt, ku
na tööliste peakooslekn otsust peetakse liialdatuks. See
pärast on arwata, et esile kerkinud töötüli Kreenholmis
hakkab lahendama töötülide lahendamise komisjon.

et protsentides palgalisamine on karistuseks wnikcsepalga
lisele töölisele.

Mantleid, ülikondi, palituid

Nendel põhjustel esitati töölistele wastuwõtmiseks 2
cttepau-Zut: nõuda palgakõrgendust 5 senti tunnis ja
nõuda seda lv senti tunnis. Wiimane ettepanek wõeti
waStu peagu ühel häälel. Lisaettepanekuna wõeti weel

tellite odavasti rätsepaärist

waStu otfuS, et teatawateS osakondades, kus tehakse tõõd

V. JOHANSON

3 wahetusega. tuleb nõudo tunnis juure 13 senti. Kuna
Kreenholmis rohkesti töölisi teenib tukitõõ alusel, siis
asuti seisukohale, et palgalisa ei tuleks arwestada juure

Vana Posti 7 krt. 10. Telefon 43460.

mitte tükitõõtabelitele, waid tükitõõliStele maksctagu Päe
was 8V senti n.-ü. lisatasuna.

Uudisriided. Järelmaks.

Koosolekul wõeti wastu otsus, et käitiSwane-,

mantli ja kui nad olid trepist alla laskunud,
waatas toaneitsi neile aknast järele: ta nägi
härra Dewalterit ümbrikku taskust tümbawat,
köhklewat, kas lasta seda libiseda kirjakasti,
kuid siiski oma taskusse tagasi pisimat, kuna
lady Oswill. ükskõikne selle shesti mastil, ka
dus sõidukisse.
15.

Nüüd piiras end linn sageli lidudega. Kest
wad wihmad. Põhja mabrikute haisemate tah
made ja tolmude kandjad, laskusid Zle-de-Fran
ce'i poole. Kuri põhjatuul wilistas tänama nur
kadel ja keerutas mett nahkpiitsadena, enne
kui ta nendega rabas nägusid. Autobustes, äri
des. maa-aluste raudteede sissekäikudel, kino
des. tõusis riietest ebaterwet hõngu, niipea
kui õhk muutus soojemaks: ja suurte linnade
kurbus karmidel aastaaegadel langes mitmele
miljonile inimelule.
See on tollal, kus iga liigutus muutub Pa
riisis wäsimuseks Rahmahulk kulutab end liigel
des. Sipelgapesa sööb oma sipelgaid: tööl ja
lõbul on õhtul samad aukumajllnud silmad,ent elu jätkub kullatuna neile, kes wöimad iga
päew paisata kuristikku tuhat franki. Mitte
wähem ei marjata, et oma sõidukist wälfa as
tuda, Cäfö de Paris's wõi Montagnö'! juures
einetada, paar käiku teha, lõunatada Ritzis ja
kllulata looshist Raquel Mellerit. Lady Oswill.
ilma. et ta oleks tarwitsenud sellest hoolida,
oli kuu jooksul kulutanud Bendõme'i platsi ja
rue de la Pair' wahel pisut rohkeni kui kaks
sada tuhat franki. Ja seepärast, et Dewalter
elas ta körwal. ja kandis kulusid mäljas liiku
des. tee kulusid ;ei olnud Georges De
walteril enam midagi. Waewalt meel mõned
tuhandefrangilised. millega mastn pidada nädal
wõi kaks, ja siis kuristik. Ta teadis seda ja
nüüd oli ta ahastus tagasi tulnud.
Nowembri keskpaik lähenes. Stephane iit
les talle, et ta ei müi enam miiwitada Biar
ritzi tagasisõiduga, et tal polnud teateid me
hest, kellest nad hoidusid kõnelemast, kuid et
miimane pidi nüüd päemast päewa Prantsus
maale jõudma. Stephane leidis, et ta elu majas
möödapääsmatult uut korraldust. Ta ei kahel
nud põrmugi Öswilli mõistlikkuses ja wastutule-

2. üksiku falawüepataljoni
aastupüewa-pidustufed lõppesid
2. üksiku jalawäepataljoni aastapäewapidustuscd
lõppesid lanpaewa õhtul meeleoluka perekonnaõhtuga
ohwitscride kasiino ruumes. Pidupäcwa peasündmuseks
kujunes aga laupäewal keskpacwal korraldatud paraad
kasarmueclfcl platsil Aidu tamme juures. Seks puhuks
oli tamme juure üles riwistntud pataljon terweS kooS

seisus. Paraadile oli ilmunud ka rohkesti külalisi.
Parast paraadi wastutvötmist diwiisiülcm kindral J.
skruus pidas lühikese tcrwituskönc.
Sütitawate terwitussõnadega pöördus «väeosa poole

ka 2. polgu sõjaaegne ülem kindral H. Kurwits, kes tõi
terwitusi Eesti 2. polgu seltsi poolt.
Pärast paraadi oli korraldatud Lembitu söögisaalis
Lhislõuna. Lõunalauas kanti ette F. Karlsoni pühendus
Aidu tammele. Samuti ütlesid seal terwitusi. linnapea
kindral A. Tõnisson, tuueS terwitusi linnawalitsuselt kui
ka 1. Eesti polgu seltsilt, Tartu ajutise maawalitfuse esi.
mees H. Lauri, 2. üksik jalawäepataljoni rescrwohwitfe
ride sektsiooni poolt M. Läte j. t. Aeg lõunalauas möö
dus kiiresti söjamnlcStustcst weSteldcs ja neid eluStades.

likkuses, tingimusel, et Stöphane teda mitte
üsna ei jätaks ja jatkaks temaga kooselu paar
kuud aastas. Ta otsustas rongiga sõita, ja möt
les, et Georges saadab teda. Ent Georges mäi
tis. et teatud tööd hoiawad teda kinni. Ta oli
teeselnud, et tegeleb majandusteadusega.
Stöphane uskus seda, seepärast, et Georges
seda ütles.

Lepiti kokku, et Stöphane sõidab üksinda
Biarritzi ja tuleb tagasi kolmenädalalise ära
oleku järele wõi et Georges sõidab tema juure.
Ste'phane'i armastus Dewalterile muutus pilla
maks wiimastc päewade kestes ja näis, et nen
de armastus, kaugel sellest, et nõrgeneda harju
musest, muutus iga päewaga käskiwamaks.
Lõpuks, 11. nowembril Waherahu ja
Püha Rene päewal saatis Dewalter ta
jaama.

Kell oli üksteistkümmend õhtul. Wihni lan
gcs taewast sellise ägedusega, et põrkas tagasi
libedalt asfaldilt. Georges saatis teda magamis
maguni kupeeni, mille Stephane oli walinud ühe
kohalise, lunm toaneitsi asus teises. Suur raske
rong lasus maa-aluseil rööbastel. Perroonil oli
mähe inimesi ja nad kõndisid seal, kõneldes ta
sase häälega Stephane ütles talle tuhat õrna
manitsust ja surus Dewalteri kätt oma pihus.
Ta kandis halli karusnahkset mantlit, millest
hoomas ambra lõhna. Ta nägu raamis linnu
tiibadest koostatud kübar ja ta silmad muutusid
salapäraseiks kerge loori all. Dewalter ei osanud
talle muud öelda. kui:. „Te olete ilus." Ta
hääl märises ja nad olid nii segipaisatud lahku
miswalust, et Stöphane ei pannud- tähelegi, et
Georges ei sinatnnnd teda enam. Lõpuks kuul
dušid rongiteenrite wlimsed hõiked. Tuli astilda
wagunisse ja trepi Ülemiselt astmelt kõneles
Stephane meel Georges'iga, kes tõstis ta poo
le oina segase näo. Ta mürises oma rõiwais.
kuna ta lausus teeseldes, maid tawalisi sõnu
ja nad tundsid telgede mappumist. Rong. mis
miis Stephane'! eemale, liikus.
Stephane saatis talle suudluse oma kinnas
tatud käega ja Dewalter nägi teda juba kümne
meetri kaugusel endast.

Kaks möi kolm sekundit ta püsis nõnda, ja
siis. järsult, mitte enam teades, mis ta teeb,

rataste kiiruse üha suurenedes, ta pistis jooks
ma. Stöphane waatles teda. ilma, et ta oleks
mõistnud ja taipas maid siis. kui Dewalter oli
ta kürwal; ta oli karanud astmeile ja oli as
tunud wagunisse. Ta kübar oli maha langenud.
Ta sõitis kaasa ilma köigeta, pagasita, paljaPäi. Ta surus hambad kokk» sellise wöimsu
sega. et ta lõualuud joonistusid ta kõhna näo
all jn et ta alul oli «võimetu ainustki sõna lau
suma.

Hämmastatuna ning rõõmsana karjatas
Stephane ta meeletuse üle. Ent ikka meel tum
mana. sünge kirglikkusega tõmbas Georges
Stephane'! ta kupeesse, ja ukse jälle kinni olles,
kiskus tal mantli seljast. Ta surus Stephane'!
kaenlasse ja näis tahtwat taga ühte sulada.
Nad kuulsid koridoris restorani kelnerit õhtu
soogi esimest järjekorda hõikawat. Siis puhke
sid nad naerma, teades, et nad ei lähe sööma.
Nad toimisid mõttetult, joobnuna teineteisest, tor
mulselt ning ühtlasi hirmunult, nagu sõdurid

«võitluses.

...„ n?b olw saanud oma enesewalitsemise
jälle tagasi, kallistas Stöphane teda naeratades
ja küsis talt. kas ta Kawatseb meeta nõnda
m iQ..rmQ.öbl,bfl Nögresse'is. Biarritzi jaamas
ilma ühegi wahetusröiwata? Ent Dewalter was
tas talle, et ta oli tahtnud wõita maid kaks
tundi ja et ta astub rongilt maha Aubrais's.
stephane waatas oma käekella ja nägi. et neil
on meel «viiskümmend minutit aega enne sel
lesse jaama jõudmist. Ta tundis end «väsinuna
ja Georges andis talle nõu pikali Heita.'
Kuna teenistuses olem mees seadis kupee
korda öö jaoks, jäid nad seisma koridori, tei
nc-teise lähedal ja nüüd waikseina. Stöphanö'! õli
mallanud magus rahu ja ta toetus Georges'!
wastu. Wihm oli lakanud. Külm kuu jooksis
taewas wastupidises suunas rongile. Ühtlane
ja iluta maastik, läbi lõigatud üksluiseist maan
teedest, näis lõputu Wahel. «nõue magama kü
la lähenedes, masin tõi kuuldumale körwulukus
tamaid «vilesid: läbiti ni«net«« jaam ja leegitse
mad söekiibemed langesid kustudes mullamalli
dele. Kniiv ning ebaterwe kuumus ärritas kõri
la waguni lõpus, keegi hiiglaslik reisija suitse
tas piipu lahtise akna all. OK? uks peksis'...
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Kirikutes ja kalmistutel mälestati surnuid

Relwalaewa arestiküsimus teistkordselt kohtus

Halwast ilmast hoolimata oli liikwel rohkesti rahwast
Arutati laewa endise omaniku Inglise laewaselts Arrow Steams Shiv Co Ltd aresti alt wabastamise
palwet. Kohus jättis selle tagajärjeta. Edasikaebns ringkonnakohtusse
„Vena-Bena" mahajäetuna Paldiskis
Laupäewal oli Keila jaoskonnakohtuniku juures
teiskordselt arutusel Paldisli relwalaewa „VenaBena" aresti alt wabastamise küsimus. Seekordse
kaebajana esines ..Vena-Vena" endine omanik

Inglise laewaselts Arrow Steam Ship Co., Ltd.,
London, kelle wolinikuks kohapeal on wann. adw.
dispaschöör Grossh o I m ja wann. adw. Mau r er.
Teatawasti pandid' oktoobrikuu alul Boris Linde

nõudel „Vena-Benale" 8000 naelsterlingi suurune
arest tulemase nõude erikindlustuseks, kuna selle
summa suuruses laadungi omanikud olid saanud
kahju seepärast, et „Vona-Bena" Gdyniast lahkmni
söl selle asemel, et sõita oma sihtsadamasse Bor
deaux'sse, tuli Paldiski.
Gdyniast lahkumisel kmtlus „Vena-Bena" teata

wasti nimetatud Inglise laewaseltsile. 26. sept.

kordselt ei olnud wõimalik anda edasi kohtukutset
ja need asjast said teada hiljem, esitasid nad oma
poolt „Bencußena" aresti alt wabastamise Palwe
alles nüüd.
Kohtus esines Arrow Steam Ship Co., Ltd.,
(volinikuna wandeadwokaat M. Grossholm, kunci
Maurer ei olnild ilmunud. B. Linde wolinikuks oli
endiselt wandeadwokaat dispaschöör J. Tan n e b a u m.

Laowaseltsi wolinikud põhjendasid oma aresti
alt wabastamise Palwet umbes samadel motiiwidel,

nagu nad seda tegid omal ajal kapten Wasilakise
wolinikena. Nimelt olewat laew Bordeaux' asemel
Paldiskisse tulnud alvaris pärast. Wandeadivokaat
Tannebaum esitas aga kohtule tähtsamate asjade
kohtu-uurija poolt wälja antud millest
selgub, et kaptenid Wasilakis ja Williams ning Jng-°

lise laeivaseltsi Arrow Steam Ship Co., Ltd., pea
kusjuures endise omanikuna lepingule kirjutas alla osanik Salomon Jakob Aron on meie kohtuwõimude
Arvow Steam Ship Co., Ltd., peaosanik Salomon poolt wõetud (vastutusele laewalaadung: omasta
mise katse pärast. Kaks neist istuwad praegu wang
Jakob A r o n.
Wastawa konwentsiooni alusel on laadungi las, kuna juut Aronil enne areteerimist lennukil
kirjutati aga laew ümber kapten Wasilakise nimele,

omanikele tekkinud kahjude eest wastutaw nii laewa

õnnestus põgeneda.

endine kui ka uus omanik, mispärast laadungioma
nike wolinikud ka oma nõudmisi kindlustasid mõle
ma suhtes. Kuna aga Inglise laewaseltsile esnla-

Siiski on aga ka Aroni süü selgitatud, mis
pärast ta koos teistega solidaarselt on wastutaw

Neil motiiwidel palus wann. adw. J. Tanne
baum laewa aresti alt mitte wabastada, tõendades

ühtlasi dokumentidega, et laadungi omanikule on
omastamise katse pärast juba niiiid tekkinud kahju

300.000 kr.
Kohus kuulutas otsuse pool tundi pärast asja
arutamise lõppu, otsustades Arrow Steams Chip
Co Ltd woliniku kaebuse jätta tagajärjeta. Sel
lega nähtawasti oli arwestanud ka wann. adw.
M. Grossholm, kuna tal oli kirjutatud walmis
edasikaebus, mille -ta samas esitas kohtunikule.
Järgmises instantsis tuleb asi arutusele ringkonna
kohtus.

Nähtawasti ei usu laewa aresti alt wabas
tamise asja enam hästi ka „Vena-Bena" omanikud
ise, kuna meeskond laewalt on munsterdatud maha

ja aurik hooldaja järelewalwe all mahajäetuna
seisab Paldiskis. Protsessimine wältab aga kind
lasti weel üsna kaua, mispärast pole ka loota, et
laewa peatselt saab lasta oksjonile.

ERA
Jumalateenistus Rahumäe surnuaial suure tuisu ja lumesajuga.

nõudjale tekkinud kahjude eest.

Surnutepühaks saabus äärmiselt halb ilm.
Pühapäewal enne lõunat hakkas sadama tihedat
wihma, mis muutus pärast lõunat lumelärtsaks.
Rahwast oli aga halwast ilmast hoolimata õige
rohkesti liikmel ja pühapäewa õhtul särasid kal

N. Wene allweelaew hukkus?

Praegu wiibib Nõukogude Wene töstelaew
„KoMmuunä" Wigrundi madalikust loode pool,
umbes 40 km Narwa-Zöesuu rannast eemal,
ja teostab seal mingisuguseid traalimistöid. La
wansaare kalurid, kes praegu wiibiwad Narmas,
söitsid tüstelaewa lähedusest mööda ja wõisid
jälgida lähemalt laewa tegewust. Soomlaste ar
wcnes wenelased teostawad töstelaewa abil
txaalimistüid, mis on kestnud juba umbes paar
nädalat.

'Kuna umbes samas piirkonnas tiirles kuu
tagasi ka üks Nõukogude Wene õhulaew,
siis on põhjust arwata, et suurte Wene Baltimore
söjalaewastiku jügismanööwrite ajal on juhtu
nud õnnetus mõne allweelaewaga. Juba õhu
hiiglase salapärase sõidu puhul Narma lahe
kohal awaldati armumist, et wenelased otsiwad
mõnd kadumaläinud allweelaewa. Wene tõste
laewa wiibimine pikemat aega ühes teatamas
rajoonis, näib kinnitamat allweelaewa Hukku

Teie säästate jõudu. Töötate
täpselt Saavutate suure
kiiruse - kui tarvitate

mise oletust.

L.C.Smith

Rida uusi sildu Tartumaale

Ameerika kirjutusmasinaid

Rajatnkse uusi teeosasid ja õgwendatakse käänakuid kilo
meetrite wiisi
Tartu ajutise maawalitsufe poolt on teostatud ehitust Kambjast üle Reola soo. Selle uuestirajatawa

ja teostamisel 1937./38. aasta teedekapitali arwel rida

suuremaid töid ja sillaehitus!. Tartu-Pärnu 2. klassi

tee pikkus on 2130 meetrit ja selle walmissaamisel lü
hened osa Kambja walla elanikel tunduwalt tee Tartu

Timuski oja ja Tõrawere sild üle Elwa jõe. Samuti

Elwa-Etsaste 2. klassi teed õkgwendatakfe ja ehitatakse

maanteele on ehitatud kaks uuk silda: Timuski sild üle

on õgwendatud seal teed 1500 m ulatuses. Sillad kokku

on läinud maksma 55.000 krooni, kuna tee õgwenda
mine 15.000 krooni.
Tartu-Wiljandi 1. klassi maanteel on üle Kawilda
oja ehitatud uuS raudbetoonsild kõdunenud puust silla
asemele. Sild on läinud maksma 4500 krooni. TartuRarwa 1. klaSsi maanteele on ehitatud Jgawere raudSetoonsild ning üle Mustwee jõe Luige raudbetoonsild.
Sillad LhcS teede õgwrndufega on läinud maksma ümMarguselt 95.000 krooni.

Awanurme-Tudulinna 2. klaSsi teele on ehitamisel
MaetSma raudbetoonsild, mis läheb maksma ühes tee
õgwendamisega 4VO m ulatuses 26.000 krooni.

Kambja-Rani 3. klassi teel teostatakse tee wälja-

Jõuluks 100 tonni välismaa puu

ja Reola jaama. Tõõ läheb maksma 5000 krooni.

wälja 2300 meetri ulatuses. Tõõ läbiwiimisekS on

BENJAMINO GIGLI

AIN U ESINDAJA-:

määratud krediiti 16.000 krooni.

Elwa alewis teostatakse Kesk-tanawa ümberehitust ja
Lmbersillutamist. ümberehitus teostatakse 930 m pikku
ses. Tõõd lahwad maksma 43.006 krooni.
Kõik eelloetletud tõõd ja sildade ehitused on wiidud
läbi maawalitsufe teedeosakonna poolt majanduslikul
teel. Osa töödest on juba walminud, kuna osa on alles
teostamise ajajärgus.
Ajakirjanikele näidati wäljasõidul Põhja-Tartumaale
chitatawaid uusi sildu, mille ehitamine ja tee õgwenda
mine maksab ligi 50.000 krooni. Jgawere ja Luige sillad
awatakse warsti iAdiseks liiklemiseks, kuna Mactsma
sild walmiv alles tulewal aastal.

RAADIO KOOPERATIIV
TALLINN, S. KARJA 9 •
TARTU, VÕIDU 11 • PÄR
NU, KALEVI 40 • RAK
VERE, TALLINNA 25 •
VILJANDI, LOSSI 31.

Laupäewa õhtul korraldas Tallinna politseinike
kogu Toomkirikus leinajumalateenistuse surma
läbi lahkunud kaasainewike mälestamiseks. Püha
päÄva hommikul algasid jumalateenistused kõigis
kirikuis rahwa suure osawõtuga. Teenistused kest
sid kauem kui harilikult, sest Maimulikud luge
sid ette pikki seeriaid surma läbi lahkunute nime
sid, keda omaksed mälestasid.

ristleja ..Leipzigi" meeskonnalt, kes olid pärgadega

Pärast lõunat algas rahwarännak kalmistuile.
Eriti .suur oli rahwatung Rahumäele kui suure
male kalmistule. Elektrirongidele oli pandud li
saks aururonge ja kõik rongid olid sõitjaist tulmil.
Samuti sõelus autosid Rahumäele ja tagasi ning
paljud rändasid rahupaika jala.
Pärgade ja kalmuküünalde müüjaid
oli kalmistu wärawate juures pikad riwid. Ärit
semine toimus lumelörtsus ja wali tliul kippus
tüütama. Hõigati, et küünlaid müüakse 3 tükki
10 sendi eest. Ka tehti hinnaalandust lillede ja
pärgade pealt, aga kaupa jäi siiski rohkesti

ehtinud ka Eestis langenud saksa sõdurite haudu.
Tuled särasid ka paljudel teistel kalmudel, nagu
Männiku õnnetnsohwrite ühishaual ja mujal.

läbirääkimised
kompensatsioonitehingu iile, mis algasid Tallinnas lanPäewal, kestatvad täna edasi. Eesti poolt wõtab neist

läbirääkimistest osa dir. E. Wirgo jnhatnsel N. Mick
wist wälisministeeriumist, A. Tuhk uiajandusministce
rinmist, G. Randma põllntöõministeeriumist ja J. Ro
fenfeldt Eesti Pangast. Läbirääkimistel püütakse leida
kokkulepet kaupade iile, mida üksteiselt wastastikku soo
nntakse osta tasakaalustatud kanbawahetuse põhimõttel

kliiringu alusel. Meie ostusoowid Greekast piirdnmad
kuuldawasti peamiselt tubakaga, wäh emal määral puu

„Marta" madalikul
Helsingi, 21. 11. (EDA) Pärnust pärit
olew Eesti neljamastiline purjek „Marta" on
laupäewa õhtust saadik karil Sandhamnareni lä
hedal. Laew oli puulaadungigä teel Tarmost
Kopenhaageni. Juba Gotlandi lähedal ta oli
saanud kanges tormis wigastada. Waatamata

Kiideti heaks seisukohad, mille alusel jatkatakse tööd
tulewikus

vangt
Uks ppgenikest oli värvinud juuksed
ja habeme
Politseiwõimudel läks korda tabada Tapal ühest sa
lajasest wiinamüügi kohast kaht põgenenud toongi, ui

melt Artur Retti, 27 a. wana. ja Elmar Otsa,
29 a. wana. Rett oli põgenenud 18. septembril f. a..
Peresaare wangilaagrist wälistöõdelt, Ots aga oli saa
gi,tud 16. okt. s. a. läbi Tapa arestikambri akna trel

lid ja sel teel wabaduSse pääSnud. Ta oli wiidud

ühisiegetvuspäcwnd Wiljandis lõppesid laupäolval pä
rast seda, kui olid Püstitatud seisukohad, mille alusel
iuilewikus tahetakse jatkata ühistegelist tööd. Laupäewanc

üldkoosolek algas M. Truusöödi juhatusel kell Vi 11

on appi saadetud üks Päästelaow.

hommikul. Referaadile järgnesid läbirääkimised, kus kii
deti heaks ühistegoivuse senine smmd. üldkoosolek lõppes

riigihümni laululisega.

Kulli- ja hõbeasjade hinnad tõu
sevad

264 tonni wanametalli koos
Allweelaewastiku Sihtkapitalile saabuv toiuikonda
delt iga päew 4—5 wagunit wanametalli. Tänaseni on

Hesti Kulla- ja Kellaseppade ühiugu kulla- ja

pea-laoplatsil toimkondadelt wastu wõetud:

hõbedatöösturite sektsioon tegi ringkirjaliselt teata
vaks äridele, et tingituna elukalliduse tõusust ja töö

1) Pärnust 9 wagunit, kokku 52.905 kg; 2) Tallin
nast 47.001 kg; 3) Narmast 6 wagnnit, 40.030 kg; 4)

kõikide kuld- ja hõbeasjade engros müügihindu äri

Paidest 5 magunit, 27.093 kg; 5) Pärnumaalt 3 wa

gunit, 17.073 kg; 6) Walgamalt 1 magun. 16.520 kg:

7) Wiljandist 3 wagunit, 14.550 kg; 8) Wiljnudi
maalt 3 wagnnit, 13.900 kg; 9) Tapalt 4 wagunit,
12.502 kg; 10) Wirumaalt 1 magun, 7.540 kg; 11)
Järwamaalt 1 magun, 6. 477 kg; 12) Läänemaalt f
wagun, 6.212 kg; 13) Põltsamaalt 1 wagun,
1.629 kg.

Täna hommikul oli seega laoplatsil wanametalli
264.032 kg wõi üle 264 tonni.
Esimesena täitis toimkondadcst esimese järgu kogn

mise normi Pärnu linna toimkond. Kuna wanametal
lide kogumine jätkub, siis wõib loota, et Pärnu ületab

normi 100%-lifcU. Pärnu toimkonna juhatusse kuu
lnwad: esimees linnapea H. Soo; lkikmed: J. Sang,
H. Silla, H. Kukk, M. Reinhold ja H. Paarma.

tegu. Nimelt oli Rettil seljas Rakwere adwokaadi P.
Randmetsa palitu, mis warastatud raudteetvagunist
Tapa jaamas. Otsa juurest saadi aga kätte P. Rand
metsa kindad ja taskurätt. Ametiwoimude teades on

pumpade wahetpidamaülle töötamisele tõusis wesi

laewas üha kõrgemale. Seepärast kapten otsus
tas juhtida laewa Saudhamnareni lähedal mada
tikule. Laewa Iv-liikmeline meeskond ja üks
naine on wiidud maale. Wigastatud purjekale

liste palkade tõstmisest, on sektsioon otsustanud
dele tõsta 10°, o võrra hinnakirja hindadest ilma

hinnaalanduse protsendita alates 20. nov. s. a.
Teatavasti tõsteti hiljuti kulla- ja hõbedatööliste
palku 5 kuni 10<>/o ulatuses vastavalt senistele tunni

tasu normidele. Sellele on nüüd järgnenud hinna
tõstmine peremeeste poolt.

Uks naine jõi nuuskpiiritust,
teine seebikiwilahu
Keskhaiglasse toodi rawimijelc Saali tän. 6—3 elut
sew 35-aastane Helene Poots, keS oli joonud itiiitff»
piiritust. Samuti toodi haiglasse Wcuc tän. 6—B elut
sew 16-aastanc Leida Saudverg, kes saanud seebikiwi
lahust mürgituse. Waatamata arsti Hoiatusele läks
neiu koju.

30.000 eks. Iga kuuga on tõusnud „Maretl" lugejate
arto. „Maret" on kujunenud Eestis naiste ja kodude
suurajakirjaks.

Ajakirja menu on kahtlemata tingitud asjaolust, ct
..Maret" tõi aastaid tagasi, oma esmakordse ilmumise

ga, pöörde meie ajakirjade-turule. Ta ilmus nii Miili
muselt kui ka sisult ajakohastatult meie lugejaskonna
ette.

Eestist pikki artikleid. Meie walitsusest, meie riigi

Tabamisel tuli ka ilmsiks põgenike järjekordne sim

GERALDINE KATT

Naiste ja kodude kuukiri ..Maret" on Eestis kõige

suurema lemikuga ajakiri, mida trükiti now.-kuus

homme

Tapal tabati kaks põgenenud

UUSIMA j
BENJAMINO GIGLI
L.AULUSUURFIL.MIS
aga mõlemad mehed oma wabaduses wiibimise ajal pau
nnd toime meel teisigi kuritcgasi.
Elmar OtS oli enese tundmatuks tegemiseks kasuta

Kahe meetri kõrgused lume
hanged Walgamaal
Läinud nädala lõpul tuisused ilmad on kokku
ajanud kuni kahe meetri kõrgused lumehanged.
Selle tagajärjel oli ka Puka-Otepää maanteel mäe
alla tuisanud nii suured hanged, et laupäeval oli
mitu autot lumme kinni jäänud.
Vanarahva arvates sellised suured hanged aga
tähendavad head vilja aastat. Põllumehed tunne
vad muret rukkioraste pärast, sest lumi tuli pool
sulale maale ja selle tagajärjel võib oras rikki
minna.

Wanake jäi rongi alla
Lanpäewa õhtul kella 7 paigu jiii Sonda jaama

piirides rongi nr. 77 ette sama jaama raudteemajas

plutsew 78-a. Jakob Pall. Mees sai peast ja kehast
lergesti
wigastada,
mispärast
ta pärast esmaabi
andmist saadeti
kodusele
rawile.

muusikat.

dustega esireas, nn ilmus „Maret" esimesena Eestis
w ase-sügaiv trükis piltidega.

„Maret" ei- ole kunagi püüdnud awaldada oma le«
tviku kohta mitteõigeid andmeid, waid on awalikült iga
numbri tiitellehel trükitud eks. arwu ära' toonud.

Suure lewiku tõttu on ajakirja üksiknumbri hind

odaw, ainult 33 senti. Tellimiste tvastuwõtmine uueks
aastaks on awatud. Soodustatud kiirtellimine maksad

ainult Kr. 3.20 aaötaS. Tellijaile jagatakse kingitusi.
Tellimiste hind tuleb sisse maksa „Mareti" posti jookS*
ivale arwele nr. 2201 now. numbri wahel olewa fisse
maksu kaardiga.

Eesti Panga aruanne
15. novembril 1937. a.
milj. kroonides.

Rootsi leht ..Dagens Nhyetcr" saab wiimasel ajal

korrast ja eelseiswaist walimistest näib tvabameclse lehe

kirjasaatja mitmekülgselt informeeritud olctvat. On
tuttvustatud meie kunsti ja teatriestlga kirjeldades uu:n

seas „ Estonia" esietendusi. Viimases numbris lehk
toob oma kirjasaatjalt Eesti-Läti wahekorra tvaatluse.
Ta'on kuulnud meie lvanast keelekeetmise legendist lät
laste suhtes ja juwstab sellestki rootslasele omase hea
südamlise huunwriga. Muuseas üteldakse, et „ Läti ar
heoloogid on eestlastelt tahtnud wõtta ära Sigtuna põ
letamise au". Peatutakse Ilmar Tõnissoni artikli suu
res. Rootslane ütleb: ..Needki, kes pealvad tvajaliseks
liidu jätkamist Lätiga, kaldulvad Tõnissoni artiklile waa
tama heatahtlikult, sest see on lätlaste silmad awanud
tõsiasjale, et eestlast kui liitlast ei tohi ignoreerida ja
see ilmnes esmajoones diktaator Ulmanise sellekohases
kõnes. Wististi hakatakse ka liimi rahwakillule paremi
ni suhtuma."

Kuidas kindlustada wanu töölisi
Tööliskoja juhatuses arutati praegu töötawate iva
nade tööliste kindlustamise küsimust. Praegu töötawad
wanad töölised, kui nad töölt wallandatakse, nagu seda
praegu sageli tekstiiltööstuses juhtub, ei kuulu teokft!
olelva wanaduskindlustuse seaduse alla ja nad satnwad

wanaduspäewil raskesse seisukorda. Koja juhatus ot
süstas pöörata ivastatva ettepanekuga walitsusasutuste
poole, et selliste ivanade tööliste tulctvikku kindlustataks
eriseadusega.

Edasi otsllstas koja juhatus koguda andmeid töö
liste keskmiste päcivapalkade kohta, milliseid on määranud

kindlustusametid aluseks pensionide maksmiseks tööõn

netuste puhul. Tööliskoja arwatcs ci wasta need pal
gad praegusele olukorrale.

Lõppeks räägiti sellest, et Wiüvikonna ja Sillamäe
töölistel tuleb pärast rasket füüsilist tööd sageli oodata

„TEMA
KÕRGUSE LAULJA"

nud ka ilurawi wahendcid. Nii oli ta oina heledad

juuksed wänvinud tumedaks. Peale selle oli ta enesele
lasknud kaSwada habeme ning sellegi wärwinud.

Hilisõhtul tihenes lumesadu, kalmistuil hiil
gas aga weel kaua tillukesi.
Kuna teatri- ja kinoetendlrsi pühapäewal ei oi
nud, siis olid kohwikud külastajaid tihedasti täis.
Raadiokawa oli algusest lõpuni leinapäewa koha
ne. Õhtul anti edasi waimulik kontsert Kaarli, kiri
kust, hommikul jumalateenistus Pühawaimu kiri
kust. Peale seda oli leinamuusikat ja tõsise sisuga
kuuldemäng. Ka wälisjaamad andsid hommikul
jumalateenistusi ja leinamuusikat, õhtul wõis aga
juba mitmest jaamast kuulda hoogsat' tantsu

Ajakirja "Mareti" uut numbrit trükiti 30.000 eksemplari.

Rootsi lehe kirju Eestist

Tapa kohtusse Rakwere wangimajast.

Uhistegewuspäewade lõpp
Wiljandis

Jumalateenistusi oli kell pool 1 Kaarli kal
mistul ja õhtul kell 8 Püham aimu koguduse kal
mistu kabelis. Kell pool neli mälestasid ka tule-

Ristleja «Leipzig" lahkub

Saksa ristleja ..Leipzig", mis esialgsete
kavatsuste järele pidi lahkuma Tallinnast
täna õhtul, jääb tänaseks veel siia. Laev
lahkub alles homme hommikul.

wilja ja tormidega. Mis grceklafed meilt selle wastu
ostawad, see peab selguma läbirääkimiste kestes. Suu
remaulatuslikku tehingut Greekaga ei olewat oodata.
Selleks on wõimalufed liig kitsapiirilised.

seisma.

Alati on „Maret" sammumtd trükitehniliste uuen-

Eesti- Kreeka kaubanduslikud

vilja
Majandusministeerium on aimub äridele lit
sentse 100 tonni wärske Puuwilja sisseweoks wä
lismaalt jõuluks. Peamise osa sellest kogusest
moodustawad aplesinid. Wälismaa puuwilja koh
ta hakkawad maksma alandatud tollimäärad ala
tes 13. detsembrist. Möödunud - aastal kaotatis
10. weebruarist alates wälismaa puuwiljalt sisse
weotoll hoopis. Selle tagajärjel kaswas hooaja
tine wälismaa wärske puuwilja import 850.000
kroonile. Kõigi eeelduste kohaselt on tänawu sa
muti oodata tolli kaotamist wälismaa puuwiljalt.
Mi kujuneks siis wälismaa puuwiljale meil kaks
hooaega. Üks n.-n. eelhooaeg, kus puuwilja las
takse sisse alandatud tolliga, ja teine suurhooaeg
tolliwaba sisseweoga. Tolliküsimuse otsustamine
sünnib mitte enne kui jaanuaris.

TEHNILISELT TÄIUSLIKUD • KON
STRUKTSIOONILT SOLIIDSED • VÄLI
MUSELT MEELDIVAD G USALDATA
VAD. IGAS ÜKSIKOSAL.

on asetatud korda seatud ühishaudadele. Raudymi

segakoor käis mälestamas oma lahkunud laulu,
wendi ja -õdesid, samuti käis Rahumäel Soome
klubi esindajaid mälestamas oma endist esimeest
J. Westholmi. Tallinna Meestelaulu Selts mä
lestas oma lahkunud liikmeid Jaani kirikus. Sõja
wäe kalmistul peeti leinateenistust tõrwikute Kal
gusel. Laulis garnisoni segakoor ja saatis koraa
le garnisoni orkester. Mausoleum oli walgusta
tud küünaldega. Siia oli pärg asetatud ka saksa

mistud tuledes.

Tõstelaew „KoMmuuna" salapärane toiming Narwa lahel

tõrjujad oma manalasse läinud kaasvõitlejaid.
Surnutepühal pühitseti Rahumäel weel endiste
Põhja-Lääne armee sõdurite mälestusmärk, mis

kuni 3 tundi rongi, mis neid koju lviib. Koja juhatus

otsustas astuda läbirääkimisse raudteewalitsusega. et
tööliste weoks pandaks liikmele kindlaajaline rong.

Tartus awati Kanda Mugasto
mälestusnäitus
Pühapäeval avati Tartus kunstikool ..Pallase"
ruumes varalahkunud kunstniku Hando Mugasto mä
lestusnäitus. Mälestusnäituse avas korraldava komi

tee esimees Tartu abilinnapea K. Luik. Mälestus
näitusele on koondatud ligi 200 tööd. Pealeselle
on paigutatud vitriinidesse näiteid H. Mugasto poolt
valmistatud auaadressidest, õnnitluskaartidest, raama

tukaantest ja mitmesuguseist kavandeist. Näitus an

nab täieliku ülevaate andeka kunstniku elutööst.
Näitus jääb avatuks 5. detsembrini.

Näituse puhuks on antud välja kataloog, mille

müügist saadavad sissetulekud kasutatakse Hando
Mugasto mälestuse jäädvustamiseks, milline aktsioon
teatavasti on käimas.

15. X 137. 7. X 137. 15.X36
Kuld 34.2 34.2 34.2
Välisraha 14.3 15.6 5.1
Sisevekslid 13.6 • 13.9 10.9
Laenud 9.8 9.9 9.8
Muud aktivad 22.6 21.9 15.2
Bilanss 99.1 100.0 79.6
Pangatähed 48.1 48.5 43.2
Jooksvad arved 32.1 32.7 24il
Sellest*

Valitsuse 22.8 22.1 16.2
Pankade 7.3 8.2 5.9
Muud passivad 13.0 12.8 6.5
Kattevara % 60,5 61,28 58,30
Aruandenädala jooksul on Eesti Panga välis
raha seis langenud 15.6 milj. kr-lt 14.3 milj. kr-ni,
vähenedes seega 1.3 milj. kr. võrra, mis on tingitud
sisseveo elavnemisest. Sisevekslite ja laenude arve

on aga läinud tagasi 0.4 milj. kr. ulatuses, mille
võrra on vähenenud ka pangatähtede ringvool.
Teistes arvetes pole olulisemaid muudatusi.

Eraettewõtli kkuse nädal
Soomes
Toomes algas piihapäcwal cracttewõtlikkuse nädal.
Eraettcwõtlikknse nädala ülesandeks on selgitada era
algatnswõime tähtsust majanduselus ja rahwa riiklikus
iscscistvuscs. Pole kahtlust, et iga eraalgatus, milles
on rakendatud inimese paremad wõimcd, tuleb kasuks rah»

male ja ühiskonnale. Nädala puhul peetud kõnedes too
nitataksc cracttcwõtlikkufc tähtsust Toome majanduselu
tõusus ja tugcwuscS. „Hrlsingin Tanomat" kirjutawad, et
eracttcwõtlikkus on demokraatia kindlustajaks. Nõukogude
Liidus asuti cracttewötlikkust majanduselust körwaldama,
kuid selle tagajärjel on tekkinud snnniwalitsuS. millist ei
tuttnud isegi tsaarircshiim. Ltõif senised kogemused on
näidanud, et kus riik keskendub tõõötust oma kätesse ja
takistab cracttcwõtlikkust, seal järgneb toodangu kalline
mine. mille all tarwitaja kannatab.

VARSTI
(ESIETENDUS
BCINO ..MOOERNIS"
Meilgi Eestis kawatseti eraettewötlikkuse nadala kor»
raldamist, kuid ettewõte luhtus.

Kõnekoosolekud kaewandus
töölistele
Pühapäewal peeti Kiwiõlis suuvinl tööliste koosolek,
kus selgitawa ja asjaliku ettekandega Praegu paewakooräl
olewa wanadnse, inwäliidsuse ja järelejäänute kindlnstn

sest esines rahwusZvahelise tööbüroo us

ta tvs on. kes kokkirtuilnud kuulajaid informeeris maini
tud kindlustuse üksikasjust. Kõneleja tutwustas koosoli
jäid ka n.-n. kogu rahwa kindlustusseadusega, milline

seni iäieliiknlt on läbi wiidud Nootsis ia lähemal ajal
maksma hakkab ka Toomes.

Teisena kõneles koosolekul adw. Jõeäär. Tanial

päewal peeti koosolek ka Küttejõus, kus sama päewakor
raga esinesid samad kõnelejad.
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Oma

"Kes on see mees? See kõlab nagu nõidus!"
antenniga
Defekt

Inglismaal, nagu ..Daily Mail" kirjutab, olewat
naised muutunud ..hõberebase snoobideks". Naine. £el

on ainult 2—3 rebast, tundwat alawäärtust naiste ees,
kel neid on 5—6.

Nii et Inglismaal on täpselt nõnda nagu meilgi.
See aitad ainult kinnitada tõika, kui obligatoorne
on hõberebane naisele, kes tahab wastata aja mait
sete, olgu see siis siin wõi seal wõt kuski mujal maa
ilmas.

Minule, pean tõesti ilmutama suurt julgust selle
awaldamiseks, hõberebane ei meeldi. Ei mteldt kuhi
turjal, hall karwaraaming näole, need sabad ja siilud

Samsi ajal. kui
Mlki ootab põne
vusega uudiseid,

krAhv de Rahata
on äratanud pil
laja ning pidusid
armastava kuninga

Michael XIV
, uudishimu.

selja! meenutawad elawat looma ja on ebaesteetilisel».

Ma pole iial suutnud erapooletult mõista, milles fel
sab selle nahawarustuse ilu. Aga kui kogu maailrna
naissugu on hõberebase-waimustuses, siis peab mul'
küll olema waga ebanaiselik silm. See tlumõiste puu»
dumine kui ebanaiselikkus on enamuse seisukohalt juur

Mitmesugune

defekt.

Wõitlus Püha Maa pärast

Seepärast oli mul kangesti heameel, kui jeltskon
nas juhtusin nägema meel üht naist, kel ka polnud
hõberebast. Panin oma saatusekaaslast kohe tShtle

maailm

Tekkis silmapilkselt sümpaatia. Wüib-olla on ta pa

v

hemalt loomakaitseseltsi liige Kuigi mina neist muidu
ei hooli, tähendab see siiski omada mingisuguseid dil

Ring ümber Palestiina
Woitlus Palestiina pärast on tõstnud terawalt
päevakorrale araablaste rahwuslikud aspiratsioõuid, kuid ka kõigi islamiusuliste ühtluse wõi ühi
nemise tendentsi. Islam näib olewat jälle wõi-'
meline andma rahwastele tegutsemiswngi. mitte
cüff, sellises ulatuses, nagu 1300 aastat tagasi,
kuid siiski küllaldaselt silmatorkawalkujul. Pales
tiiüä präblssm näib seda järjekindlalt Zhütawat
nägu kä kmnitätvat araablaste rahwuslikku kui
kä koigi islamiusuliste rahwaste MZitlusrinnet..
Wdiselt. näib olchwät õige. Palestiina probleemi
käsitada nii. et. Palestiina pärast wõitlewad otse

said ideaale.
..Kas teile ka ei meeldi hõberebane?" küsisin.

..Kuidas nii?" imestas tema. „ÄH. wäga. witga
meeldib I Ainult, ma olen lesk ja mul on suured ku
lud laste koolitamisega, ma ei suuda endale weel hhbe

rebast lubada. Kuid räägitakse, et Roütsis on hõbe
rebased odawad..."
„3a sina, wana ihnuskoi," hiütdis mulle üji laua
perenaine, „stna ei raatsi endale hõberebast ostäl"

..Halb lõhn"

Minu wana tädi laulis oma koolilaulu !&&)> aas

tast: „See lbbus sui meil' tulnud ju nii armsa kalli
ehtega. Lehtkroone puud nüüd kannäwad, head haisu
tilted annawad..."

Nüüd loen igapäew ajalehist sa kuulen kökjal
räägitawat, nagu näiteks: ..Härjapea lewitas halba
lõhna". ..Gaasttorust imbus halba lõhna".

Söna „Iõhn" loodi küll juure aroomi täheudu
seks, mis meie keeles puudus, kuid ta oli selle tn
henduse kohe ara kaotanud, sest kui me omai asal ei
mõistnud nii peenendtmult tunda, siis ei oska nähta
wasti ka nüüd teha seda wahet. Lõhn tähendab säl

legi wäga jämedalt ka haisu.
Pole küllalt, kui luuakse ainult uusi sõnu, on

kähõselt araablased, kuid kögu islamiusku rahwaste

toetusel wõi sümpaatial. See on. mis Inglismaale
ja Prantsusmaale, kes kas walitsowad wõi prote
sheeriwad araablaste ja islamiusuliste maa-alasid,

teeb olukorra eriti raskeks, kuna Itaalia pealegi
on wõtnud endale islamit kaitswa seisukoha ja
õhutab araablasi mainitud riikide wastu.
Maa-ala, kus praegu on käärimas araablaste
rahwuslikud tungid, haarab enda alla 1i,6 miljoUst ruutmiili. See maa-ala ulatub iile Wahemere
lõunaranniku, laskudes. alla Punase mere ääri

„Küll olen ma oma teenijaga hädas!" kkebas
proua, kes oli hiljuti wütnud uue koduabilise. ..Mi
dagi ta ei oska teha, kuid sellest pole häda, kui ta
Ütles, et on teeninud heas perekõnnas ja saanud

ääres", kellelt teised suurriigid hakkawad osade

arenemist.

Meil oli ju ennemalt, nagu tädi laulis, ka oma
lõhna mõiste adjektiiwiga („hea hais"). Mis siis sellest
nüüd kasu on, et me kahe sõna asemel ikkagi tarni

taine salle üht adjektiiwidega (..hea lõhn" sa „halb
lõhn")?
See pole peen arutelu, kuid ta näitab meie prak
tilise keele Kitsapiirilisust.

Koduabiline heast perekonnast

ainult oskaks keeta l Palka nõudis aga 30 kr. kuus.
seda palka."

kaupa ahnitsema saaki.

..Miks ma ci nõudnud? Elildas wäga yead tun»

Araabia rahwuslus
Rahwuslik tunne ei ole aga araablastel ku
nagi läinud kaotsi, ka sel ajal mitte, kui nad olid
lõhestatud kõige enam ja jagatud mitme riigi
wahel. Hoogu saab araablaste rahwuslik liiku
mine Napoleoni sõdade ajal, eriti peale neid,
Egiptuse wiitsoktminga Mehemed Ali lühida wa
litsuse ajal. Türklaste tagasituleku järele hakka»
wad prantsuse katoliiklikud misjömkoolid iviljel
dama araabia kultuuri ja teadust. 1867. a. ilmub
araabiakeelne sõnastik ja 1876. a. araabiakeelne

nistused. Kuid keeta ei oska!

..See tuleb sellest." iitles kolmas proua wahele,
„et meie teenijad saamad niiüd kaswatuse osalt amet
nike perekonnis, kus mees ja naine mõlemad käiwad
tööl. Teenija teeb kodus kõik omapead, perenaise ju

hatuseta. Ja mis kunsti siis neis wäiuesepalgalisis

perekonnis toiduwalmistamisega on? Aetakse kuidagi
läbi kahekümnendast kahekümnendasse."
..Oh. oleks minu teenija sellegi kooli saanud, et
perenaine on õhtupoolikul kodus, poleks wiga. Kuid

minu teenijaga on see õnnetus, et ta on olnud
perenaises meie esmajärgulises kodust"

~Ia siiski keeta ei oska?"
..Otse seepärast. See proua, kelle juures ta on
kuus aastat teeninud, on seltskonnas tuntud' nimi.
Kõikjale teda piisast, korraldab siin heätegerõat ba
saari, seal balli, kolmandas kohas kõnet, organiseerib

uut klubi, algatab kohwikulauas ühiskondlikku akt
flooni. Ühe sõnaga on kui maim kõikjal, ainult

mitte kodus.

..Siis on teenija küll omapead perenaine."

..Seda ta on olnud. Ütleb ise, et härra endisel

kohal wahest olewat nurisenud toidu parast, kuid mis

temal seal ütelda olnud? Proua andis 2 krooni luu

rele majapidamisele päewas. muu osa teenistusest laks
kõik perekonna, s. o. peamiselt proua esinduskuludeks."

~Ia ega niisugune kodusest lauast hooligi. Sööb
kohwikus kõhu kooke täis."
..Ia teate, millised kombed meel on mu uuel tüd
rukull Oli meil olnud ainult kaks päewa, kui omasin

ise ukse kellelegi noorhärrale. „Kas preili Elwi on
kodus?" Küsis mõõras. Nähes minu imestawat pil
ku. seletas: ..Tal pidi teie juures olema mööbeldatud

tuba." ..Pole mul iial olnud allüürnikku." wastajin.
Sel hetkel astus esikusse Alwiine ise. ..Alfred, oota

mind waljas, ma tulen kohe. siin on juhtunud saa
tuslik arusaamatus!" Ja siis üksi jäädes mulle:
~Proua, kas arwate, et ma inimene polegi? Kas pean
wist -eluajaks jääma teie beefsteaksi kloppima? Mul

on peenike kawaier. nagu nägite. Muidugi ütlesin
talle, et olen kohata, kuid lähemal ajal saan kinno

platsinäitajaks. Endises kohas olin alati ise pere

naine. Siis ütlesin Alfredile, et teenin kontoris. Wöt
fin Alfredi wastu ikka proua buduaaris."

..Mis tembud need on?" hüüdsin mina. ..Siin
teenite ühes korteri ja ülalpidamisega ju palju roh
kem kui kinos. Miks te petate oma noormeest? Mis
naine teist mehele sedawiisi saab?"

..Mis ta siis ütles?"

..Igapäew lubab ära minna. Ja kust ma jälle niigi
suguse uue wõtan? Näete, nii on lugu perenaisega,
kes istub kodus, huwitub suurest majapidamisest ja
lastetoast."

..Preili" hoiukassaraamat
Läksin erapanka «vekslit pikendama.

..Preili Rapsik!" hiiiidis kassiir.

Waaiasin sinna noole, sest Rapsikud on mu ma

nad hiUawad ja pole kuulda olnud, et keegi teine
oleks oma nime Rapsikuks eestistanud, eksitust
ci woinud olla.

Jah. seda daami ma tundsin, kuid see polnud
preili, waid proua Rapsik. ..Preili" ise oli näost läi

nud tulipunaseks ja wöttis hoiuraamatu kassiirilt wastu
toaga kohmetult.

Ta pole enam ammuat noor. tal on endal juba

täiskaswanud lapsed, Kassiir aga hüüab wanemat au»

wäärset daami üle kogu klaasisega saali ..preiliks"!
..Riigiametnikele anti käsukiri, et publikut peab
kohtlema wiisstkalt." ütlesin, „miks siin eraasutuses
käitutakse wastupidiseit?"
..Ametlikes pandades hakatakse alles nüüd hoiu

kassaraamatuile nime ette kirjutama härra, proua ja
preili, kuid eraasutustes on see wilsakus juba ammusest

ajast kehtiw. Mul võinud temaga iial kokkupõrget,
kuid mu manamees laskis oma ,viimasel ..huwil" en
dale suure shiirowöla kraesse kirjutada, meie maran»
dus on aga lahutamata. pank oleks selle wdla minu

hoiusest kinni pidanud. Mis siis muud. tui kirjutasin
hoiuse rutuga tütre nimele, jättes endale täielikud woli»

. Araabia walitseja.

neb ja Türgi jääb waid ..haigeks meheks Bosporuse

..Paljugi mis Kohaotsimisel räägitakse, oleksite

wüinud nõuda tunnistusi endiselt teenistuskohalt."

Jbn Sand,

mööda, leides oma keskkoha Araabia poolsaarel, et

siis hargneda ühelpool Wahemere idakaldale ja
teisal ümbritseda Pärsia lahte. Sellesse maa
alasse kuulub araablaste neli iseseiswat riiki
Egiptus, Süüria, Jrak ja Saudi-Araabia, siis
mändaatriigid Palestiina ja Transjordaania ning
asumaad Tuneesia, Alsheeria ja Maroko. See
ruumala on kord ajaloos kujutanud endast SuurAraabia riigi, ainult keskajal. Sel ajal kui nor
männid wallutasid Inglismaa, oli Araabia isegi õhtumaise kultuuri kandja, nagu ka kahel järgne
wal sajandil. 16. ja 17. sajandil wallutasid aga
türklased Araabia ja sellest ajast algab araablaste
allakäik. Türklased ise ei suuda ka kaugeltki oma
suurt wallutust wääriliselt kaitsta. Riik pude

wasa ka suunata, et nad mõjutaksid meie tajumuste

de jagamise kohta araablaste maa-aladel, mis
wötsid waremmninitud fir Mark Sykes'i ja
George Picot' poolt sõlmitud kokkuleppe kuju
1916. aastal, on teostanud ilma kol. Lawrence'!
teadmata, nagu ci teadnud neist läbirääkimis
test ja kokkuleppest ka Inglismaa ja Prantsus
maa süjaliitlane Itaalia. Meel maailmasõja
rahulepingute sõlmimise puhul on kol. Lawrence
astunud wälja waba Suur-Araabia loomise
kaitseks, kuid ainsam, mida ta saawutas, oli see.
et Husseini poegadest Feisal sai Iraki kuningaks
ja Abdullah Transjordaania kuningaks. Alu!
pidi Feisal saama Süüria kuningaks ja Ab
dullah Iraki kuningaks, kuid et prantslased
ajasid Feisali wälja Damaskusest, waheldnsid
osad weidi. Igatahes wöis kahe araabia riigi
juhtimise usaldamine wana Husseini poegadele
suggereerida sellele araablaste ühise juhtimise
wõimalust. Kuna Araabia poolsaare sisemus pak»
kus liitriikidele wähe huwi. jäeti selle saatuse
kujunömine araablaste endi asjaks.

entsüklopeedia. Tekiwad ka araabiakeelsed ajalehed,
kes häkkawad õhutama kõigi araablaste tthtekuulu

Nmbor Palestiina asetsomad islami maad, mis
püüawad ühineda Snur-Araabia riigiks.
Türgi walitsnsele alatisi raskusi. Ainult Hedshases
tundis Tiirgi mõiin cttb enam-wnhem kindlaniana,
kuna Araabia sisemuses wõitlesid wõimil pärast
omawahel ägedalt araablaste juhid Jbn Naschid ja
Jbn Saud.
Aastail 1913 ja 1916 läks inglastel korda
peale Jbn Saudi wõita endi poole liitlasena ka
Husseini, Hedshase scheriffi. Hussein andis end
inglaste käsutusse alles selle järele, kui need olid
lubanud- Araabia poolsaarel toetada araablaste ise

seisma riigi tekkimiste Läbirääkimiste tulemused
wuse ja koostöö mõtet. 1896. a. kutsitb Mustapha fikseeriti kirjalikult, kitid wastawad dokumendid ei
Päscha Kõmal ellu juba Araabia rahwnskõmites, ole setti pääsnttd awalikknsse. Jbn Saud loobus
kes seab. endale ülesandeks Türgist rippumatu 'samal ajal Nedschdi ja El Hasase wälispoliitiliste
Araabia rahwusriigi loomise. Pikemat aega hel wahekordade kontrollimisest, mides need Inglise
litatakse loowsi, et noortürklaste partei toetab mõjupiirkonda õige suure rahalise toetuse eest, mida
araablaste nõudmisi, kuid kiti noortürklased 1908. inglased talle andsid.
a. rewolutsiooniga tõusewad wõimnle, on pettumus
tzussein tõstis otsekohe mässu Türgi wa
sutlr.
litsuse . wastu. Kolonel Thomas Edward Law
1911. n. astub Pariisis kostku ülemaailmlik rence astus tegewusse. Husseins poeg Feisal
araablaste kongress, kes nõuab uuesti araablaste kulllutati Lawrence poolt prohwetiks, kes pidi
täielist isesciswust. Türgi walibsns lubab araab õhutama araablaste rahwuslikke tundeid. Iga
lastele mõningat wastutuleknt. .cx hooli aga wä mässu taga. mis puhkes Araabias türklaste
wastu, seisis Lawrence. Ok
himalgi määral oma lubaduste täitmisest. Araab
laste keskel tekiwad salaorganisatsioonid, kes wal jääb alatiseks selle geniaalse inglase hüüdnimeks
mistawad ette rewolutsiooni Türgi wõimude wastu.
ajalukku, kes paar aastat tagasi sai õnnetut sur
Maailmasõja puhkemine seab araablased piin ma Inglismaal. Araablaste sõjakäik türgi-saksa
likku seisukorda. Mida teha? Kas toetada inglasi wägede wastu oli ivaga energiline ja araabla
ja prantslasi nende wõitluses Türgi wastu, wõi sed olid need, kes wallutasid Damaskuse.
Lawrence oli oma wäsimatu ergutustöö ja
jääda erapooletuks? Kumbki wõimalus ei näinud
kindlustawat araablaste unistuste teostamist. Ko tihedate sidemete tõttu araablaste juhtidega nen
he sõjakuulutuse järele saatis Türgi walitsus ülge de iseseiswuswöitluse elamaks garandiks. Mit
wäid röllbastätud jõude Süüriasse, kes kriitilises med usaldatawad allikad kinnitawad, et kolonel
olukorras leiduwal maa-alal kõrwaldasid rahwus- Lawrence ei õhutanud araablaste iseseiswus
Itkud juhid ja terroriseerisid elanikkonda. Seda ela wöitlust mitte ainult taktikalise mõttena Türgi
wamalt kerkis araabia rahwnslns esile Araabia walitsuse wastu sõjapäewil, waid et ta on ka
tõsiselt ja ausalt olnud weendunüd Araabia riigi
poolsaarel.
loomise tarwiduses ja jäänud sellele seisukohale
Atttobict poolfantc sttkstes olib cüuctlbciuub cub
pikemat aega {ulm Jnglisnma npctiibib. 1839. o. Kuni surmani. Inglise wälisministri fir Edward
loõtfib ingkaseb Adeni ema walbnsse ja 18õ r. n. Grey ja Prantsuse sullrsaadiku Paul Eamboni
Perinn saare. Järgu eivake aastakümnete jooksul läbirääkimised Inglise-Prantsuse mõjupiirkondakinblustasib inglased oma seisukohta Araabia Pool
saare rannikutel terwe rea lepingutega, miba uad
Kodumajanduse keskkool
sõlmisib üksikute schahhibe sa wnrstibega. Ainsam
Wasulasse?
tähtsam Paik Araabia idarannikust, mis 1914. aas
tal ei olnud inglaste käes. oli El.'oasa ümbrus.
Tartu auitise maalvalstmse juhtide poolt tvõimal
Inglased olib osannb Araabia poolsaarelt torn'da dati ajakirjanikel tutwuda Wasula kodumajuduskooliga.
wälja kõigi teiste Euroopa riikibe mõju. Juba sus mis on oma alal iils ceskujulikemaid. Ajakirjanikele
olib inglased mures oma nleretee pärast Indiasse jn

püüdsid wõimalikult kindlustaba Punase mere ja
Suezi kanali piirkonda oma huwidele.

näidati kooli ruume. mis on eeskujulikult korrastatud ja
kus asetsevad ka kooli internaadi-runmid, mis koosnevad
üksikutest tubadest, kus õpilased elutsevad kuni S kaupa
foos.

Türgi hoibis nimeliselt alal oma suweraanpne

Araabia poolsaare kohta, kuib tegelikult ei suutnud

ta seda seal kuidagi kaitsta. Poolsaare wchakann
ja rahwarikkaim osa Jeemen walnustas

Koolis õpib praegu 30 õpilase ümber. Kool ei ole
seni Meel puudust õpilastest tunnud. waid igal aastal
on tulnud osa soowijail ulse taha jääda, õpetus koolis
kestab ümmarguselt il kuud. missuguse aja jooksul õpi
lased saatvad elukohase ettevalmistuse kodumajanduse

mitmekesiste! aladel. Hutvitatv oli jälgida eriti õpilas

tujed. Raamatule kirjutati ..proua" asemel ..preili

ja nii olen ma nüüd igakord seda raama ut tarwitades
preili". Poleks nüüd ka ametlikes pankades harrat,
prouat ja preilit kehtima pandud, ma põgeneksin oma

hoiusega sinna. Rüüd..aga, pole mul, waesel. ,Elle
wiisatuse eest enam pääsul"

S. Ml.

Jbn Saudi tõus
Araabia sisemuses aga hakkas sündima ime
likke asju. Seal hakkas oma woimu laienda
mise pärast teiste araabia würstide arwel wöit
lema Jbn Salid. Saanud 1921. aastal hakkama
oma polise riwaali Jbn Raschidi alis
tamisega, asub ta 1924. a. sõjakäigule Hed
shase kuninga Husseini wastu, kes lualitjcb is
lami pühade linnade Mekka ja Medina üle.
Hussein katsub oma seisukorda päästa sellega,
et määrab troonile noorema sa. teguwoimsama
kuninga, oma poja Ali, kuid hilja tema wäed
on warsti löödud. 1926.- a. on enamus Araabia
poolsaarest Jbn Saudi wöimuses. 1927. raastal
sõlmib Inglismaa Jbn Sauliga lepingu, esma
kordselt ühe araabia riigiga täielise wördsuse
alusel, millega tunnustab Jbn Saudi seniseid
wöite ja ka Nedshadi ja Hedshase iseseiswust,
mis aga 1932. a. liibuvad Saudi Araabiaga.
Jbn Saudi mõjupiirkonnast jääb weel wälja
ainult Araabia Kultuurilisem osa Jeemen.
1934. aastal puhkewad piiritülid Jeemeni wa
litseja Imam Jah ja ja Jbn Saudi wahel. Jbn
Saudi wäed on ülekaalus, kuid walitsejad loo
buwad sõja jätkamisest ja lepiwad omawahel
koostööks kokku Taifi lepingus. Sellega on Jbn
Saud tõusnud tegelikult kogu Araabia walitse
jaks, arivatud wälja Inglismaale kuuluw Ade
ni piirkond, koos selle tagamaaga, kuigi lee
men on nominaalselt ikkagi iseseisew.
Sellest ajast peale on Suur-Araabia wüi
araabia riikide konföderatsiooni niöte wütnud
reaalsema ja ühtlasi ka terawama kuju, mille
kajastusi me praegu leiame Pälestiinas. Jbn
Saud on sõlminud sõpruslepingu Irakiga, ja
Türgi. IraK, Iran, ja Afganist idamaade
liidu tänawu (8. juulil), mille ülesandeks on
ühtlustada nimetatud nelja riigi
Korduwalt warem, 1927., 1928. ja 1930. a.,
on Jbn Saud awaldanud ka pretensioone TranS
jordaania ühendamiseks oma riigiga, ja hiljuti
alles,vilksatasid ajalehtedes teated, et Jbn Saud
koondab mägesid Transjordaania piirile selle
wallutamiseks. Juba ammu käib Jbn Saud! iha
ka Punase mere ääres astuvale Akabale, mille
inglased lord Peeli kawas reserweerisid endale.
Akaba wõitmine ja Palestiina ühendamine
Araabiaga teeks aga selle otsekohe wäga tuge
waks Wahemerc-riigiks, kellega peaksid tõsi
selt arwcstama teised Wnhemere-riigid.
Juba 1931. aastal sõlmiti araabia rahwus
like juhtide wahel pakt. milles deklareeritakse:
1) et araabia riigid kujundawad endast üht
lase terwiku, ja et nad selle lõhestamisega ku
nagi ei lepi;
2) et nad koondawad kogu oma energia
täielise jseseiswuse saawutamisele ja separatist
like püüete mahasurumisele:
3) et nad wöitlewad Euroopa riikide impe
rialismi wastu kõigi nende käsutuses seiswate
woimalustega.

"Paktile on kirjutanud alla Maroko, Alshee
ria, Tuneesia. Liidia, Egiptuse, Süüria. Pales
tiina, Iraki ja Jbn Saudi esindajad.
Dargneb)
ettevalmistamise nõudeid sel alal Lõuna-Ecstis. Kodu
majanduse kooli ellukutsumise katvaisused Wasulasse on
kõigiti tcttvitataivad. seda enam, et siin ei ole karta õpi
laste puudust.

Wa'ula kodumajanduskooli juhib edukalt agronoom
Walwere.

Sõjasangarid olid- Uakwercs
koos
Lnnpaewa õhtuks kogunesid Nakweresse endise 5.
polgu sõjasangarid, et siin pidada oma peakoosolekut. miS

toimub tawaliselt koos 5. üksiku jalawäe pataljoni aaS
tapäewagn. Õhtuks koguneti Wirn maawalitsuse saali,
kus polgu jäädwustamisc seltsi liikmeist oli näha kindral
Reeki, kolonele Koerni, Lõhmust, Sanselga, Karingut,
Teimannit j. t. Koosolek algas 5. polgu langenute mä

te käsitöid, mis olid maitsekad ja mis moodustatvad õpi
laste n.-ü. weimewaka, kuna nad saawad tööd koolist

lestamisega. kellede nimed luges ette seltsi esimees kind

lahkudes kütte.

austati ka polgu Wabadufc Risti kawalcrc.
Koosoleku nwaS nüüd esimees kindral Rcek. kus ju
hatus otsustati walida tagasi scniscS koosseisus. Ka
otsustati anda wälja polgu ajalugu, mille eeltöödeks wa
liti komisjon. Järgnes omawaheline kooswiibimine.

Kuna Lõnna-Eestis puudub kodumajanduse keskkool,
nõudmine selle järele on aga ümr ja eluline, siis on tek
kinud Püüe arendada Wamla kodumajanduskool wälja
kodumajanduse keskkooliks, mis rahuldaks noorte neidude

ral Rcek. Langelluid mälestati koraaliga. Teejärclc

Lord Halifax „hea kütt ja
aumees"
Lord Halifax, kes on endale võtnud Saksamaa ja
Inglismaa lähendamise ülesande, kuulub vanasse
Inglise diplomaatide sugukonda, nagu John Russell,

Palmerston, Grey ja teised, kes on olnud oma maa
teenistuses seepärast, et see on nende sugukonnis
nii olnud kombeks. Enamasti on need sugukonnad
Inglismaal alati olnud ka väga. rikkad.
Kui auväärne (honorable) Edward Wood", nagu

teda tõllal nimetati, 1881. a. oma isa mõisas sündis,

juba siis oli selge, et ta hakkab kord mängima osa
Inglise poliitikaelus, et temast saab usklik ja kulti
veeritud mees, kelle erihuviks on jaht. Ta tee oli
etta määratud, ja ta on teda käinud veidi pikaldaselt,

mõtlikult ja melanhoolse maailmavaatega, mis pee
geldub juba ta näojoontest. Muidugi käis ta Etoni
kolledžis, siis Oxfordi ülikoolis, teenis ratsaväes,
valiti alamkotta, määrati asumaade ministri abiks,
oli haridusminister, põllutööminister, India aseku
ningas, põllumees, jälle haridusminister, sõjaminis
ter, lordpitsatihoidja ja viimaks Chamberlaini kabi
netis riiginõukogu president.

Leie mehe jõu juured võrsuvad usust ja York
shire'! kodukoha mullast. Tema isa, kes elas 90aastaseks, oli inglise kirikujuhte highchurchi liiku
mises, mis oxfordiliikumise kaudu elas läbi uuesti
sünni ja mida nimetatakse inglise katolitsismiks.
Edward on eluaeg olnud vaga mees ja oleks haka
nud vaimulikuks, poleks talle mitte olnud määratud

saada lordiks. India asekuningaks saades kahtles
Edward, kas ta peab nõustuma selle määramisega.
Isa viis ta kirikusse, kus nad palvetasid, et kuulda
kõrgemat häält. Indias avaldas ta suurt mõju ma

haradshadele sellega, et laskis kaks pantrit suurest

kaugusest järjestikku maha, hoides püssi ainult pa
rema käega. Kuid india rahvale olevat ta mõjunud
parunini sellega, et suurel reedel Indiasse saabudes
ta loobus pidulikust vastuvõtust ja viibis kolm tundi

jumalateenistusel. Rahvas nägi, et see valge mees
võttis Usku niisama tõsiselt kui nemad omagi.
Mõne kuu eest pidas lord Halifax Londoni kiri
kus jutluse, milles ütles elu mõtte kohta järgmist:
~Inimese elu mõte seisab enda aina suuremas vor
mimises jumalike eeskujude järele." Kui lord Hali
fax saadeti Indiasse asekuningaks, kirjutas „Ti
mes" temast: „Ta on Inglismaal tuntud kõrge isik
susena, rahvapärase mehena, sõdurina, kes on oma
isamaad vaenu väljadel teeninud, teda tuntakse hea
kütina ja suura aumehena."

Indias oli tal läbirääkimine Mahatma Gandhiga,

sest see oli raske passiivse vastupanu aeg, millal ta

lord Readingule järgnes. Ta rääkis Gandhiga ju
malusest ja loodusest, moraalsest õiglusest ja lõp
peks ka poliitikast, nis on lordile alati olnud osa
suurest tervikust, mida me nimetame eluks. Kui
Gandhi lahkus, unustas ta oma salli maha. Lond
Halifax kutsus ta tagasi, üteldes: „Gandhi, teil pole
niipalju ihu ümber, et võiksite seda rõivatükki kao
tada."

See oli väga julge teravmeelsus nii taktirikkast
ja ettevaatlikust inimesest nagu oli seda lord.
Tema huumor on sõbralik, kuid veidi raskemeelne.
Nii jäi lord Halifax ka Indias Yorkshire'i aadlime
heks, oma isa pojaks ja vagaks kristlaseks, kes ini
mesena seda mõistis, mida ta poliitiliselt ei saanud
heaks kiita.

„HITLER ON MEIE JUMALI"
Nagu piiskop Gföllneri häälekandja ..Linzer Volfes
blatt" jutustab, on Hitlerinoorte organisatsioon koõs

tanud midagi katekismuse taolist rahvussotsialist
likule noorsoole. Selles katekismuses seisab, et ka

toliku kirik on võimuinstrument, rahvusvaheline võim,

mis kasvatavat Saksa noorsugu rligivaenuliseks.
Kristusest üteldakse, et ta oli juut ja rahva juht.

Moraal, mis ta õpetanud, olevat riigi vaenuline, põr
gates kokku terve mõistusega. Ristisurm olevat ala

väärtuslik, lastele kinnitatakse üha: ..Loodus on
meie jumal!"

Ühes lastelaagris, kuhu kogutakse kümneaas
tasi lapsi, õpetatakse isegi Votani paganapalveid.

Seal pannakse lapsi sõnasõnaliselt kordama lauset:

..Hitler on meie jumal!" Nende õpetuste mõju ei

jää ka ilmnemata. Usuõpetuse tundidel katkestavad
lapsed alatasa õpetaja või preestri lauseid hüüetega,

nagu: „See pole tõsi! See on muinasjutt!"
HAVAIIST SAAB OSARIIK?
Havaii saared kuuluvad „liidetud territooriumi
na (inoorporated territory)" ühendriikide alla ja
neid esindab kongressil delegaat ainult nõuandva
häälega. Saarte kuberner, territooriumi sekretär ja
ülemkohtunik nimetatakse neljaks aastaks ühend
riikide presidendilt ja saare rahval on võimatu
oma seadusi muuta, kuigi neil on oma 15-liikmeline

ja 30 liikmeline parlament. Territooriumi elanikud
pole selle seisukorraga rahul ja nõuavad juba am
mu, et Havaiist saaks osariik. Ühendriikide kong
ress saatis nüüd oma saadikuid Havaiile selle kü
simuse selgitamiseks.

Rahva soov, et Havaiist saaks osariik, leiab vae
valt täitmist. Kõigepealt on selle vastu mereminis
teerium, sest palju jaapanlasi (150.000) Havaiil
oleks sel puhul ühendriikidele hädaohuks. Kuid ka
kodanlikud asutused Ameerikas juhivad tähelepanu,

et võõras rahvas riigikehas üheõigusliku liikmena
oleks ameeriklaste ühtlusele ohtlik. Havaiid pee
takse ühendriikide läänepoolseks eelpostiks.
Washingtonis ei usu keegi, et Havaiil õnnestuks
saada USA 49, osariigiks.
WINDSOR VÕITLEB NAISE TIITLI PAHAST
Inglise lehed kirjutavad, et Windsori hertsoq
võitleval kogu aeg oma naise tiitli pärast. Hertsoq
nõudvat, et ta naist tituleeritaks ..kuninglikuks kõr
guseks", nagu teda ennastki. Paljud aristokraadid
aga nimetavat mrs. Simpsonit lihtsalt ..tema kõrgu

seks. Eriti nõudvat hertsog, et tema naist Ohend
rukides vajaliselt austataks. Hertsog on teatanud
et ta ei võta edaspidi vastu ühtki kutset, millel'
ta naine pole mainitud ..kuningliku kõrgusena".
Hertsog ise tarvitavat oma naise suhtes ainu t seda tiit
lit
ja nõudvat seda ka kõigilt isikuilt, kes neid
külastavad.
Ühendriikidesse sõitmisest on hertsog loobunud

pärast seda, kui on seitsmelt isikult saanud selle
kohase nõuande, üheks nõuandjaks oli Inglise ku
ningas George, kellega hertsog pidas pooletunni
lise telefonjkõneluse. Nagu teadlikest allikaist kuul
dub. ei sõitvat hertsog Skandinaaviasse ega ka

Venemaale, vaid jäävat esialgu Prantsusmaale. Edas

pidi tahtvat ta end pidada täielikuks eraisikuks ja
ajalehed ei saavat enam teateid tema matkadest.

Esmaspäeval» 22. novembri! 1937
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Jaapan nõuab Schanghai suwerääni õigusi

Rikka mulgimaa taluperenaise kummalisi tujusid. Soow olla
ilus Pärast surma pitskleidis

Lastagu Jaapani wäed läbi rahwuswahelise kontsessiooni-ala
Nankingi rünnatakse kahest küljest
Schanghai, 21. 11. (ETA) (Reuter) Jaapanlased nõuawad põhimõtte tunnnstamist, et neile
kuuluwad Schangahai rahwnswahelises asunduses ja Prantsuse kontscssiooualal kõik need snw c
räänsed õigused, mis warem kuulusid Hiiua Malitsusele. Pealeselle Jaapani
sõjawäeline ataschce kindral Harada esitas Schanghai linnawalitsnse inglasist ja ameeriklasist ametni
kele ja Prantsuse peakonsnlilc rea nõudmisi. Nõutakse mnuseas jaapaniwastasc propaganda maha
surumist, jaapaniwastastc organisatsioonide laialisaatmist, Hiina tsensnnri kaotamist, Hiina walitsnse
asutuste sulgemist ja Hiina ametnike walwamist. Mainitud nõudmiste mitterahuldamise korral ja a
panlased jiitawad endile õiguse wajalikeks osn tn wateabi nõude tarwi
tusele wõtmiseks. See käib nii rahwuswahelise asunduse kui ka Prantsnse kontsessioonala
kohta.

Schanghai 21, 11. (ETA) (Havas) Läbirääkimiste kohta Schanghai rahwuswahelise asun
duse esindajate ja Jaapani sõjawäelise ataschce kindral Harada wayel teatatakse täiendawalt, et jaa
panlased on nõndnnd muuseas ka Jaapani wägedele waba läbipääsu rahwns
wahelise st kontsessioonala st.
Schanghai, 21. 11. (ETA) (Reuter) Parast Sntschon, Fnshani ja Tschangshn wallntamift
jaapanlased jatkawad kogu frondil edasitungi, hoolimata kangest wihmast. Opcratsioo
uidest lõunapool Tai jarwe wõidakse järeldada, et jaapanlased kawatsewad edasi tungida Wnhu poole,
et langeda Nankingi peale kahest küljest.
Nanking, 21. 11. (ETA) (Reuter) Briti suur

saatkond lahkub Rankingist tristpärmal. ühendriikide

siia oma sekretäri. Siia jääb ka Briti konsul, et tarbe
korral hoolitseda Paarikümne Briti kodaniku eest, kes

suursaadik ja suurem osa saatkonna personaalist lahkub

weel asutvad NankingiS.

siit juba cSmaöpäewal. Mõlemad suursaatkonnad koli
wad HankouSse. See otsuS tehti pärast seda, kui Hiina
wäliSminiöter oli teatanud diplomaatlikule korpusele, et
ta kolib täna HankouSse. Ka kõik teised suursaatkonnad
lahknwad Nankingist. Ainult Saksa suursaatkond jätab

Sehangh ai, 22. 11. (ETA) (Reuter) Jaapani

allikast teatatakse, et Jaapani wäed on täna hommikul

wallntanud Wnsih, mis on Hiina n.-n. teise „Hhtbcu
burgi-liini" tähtsaimaks punktiks.

Nankingi kaitseb 12 diwiisi
Schang h a i, 22. 11. (ETA) (Havas) Hiina
allikaist teatatakse, et Nankingi Piirkonda on koon

datlid Pealinna kaitseks iile 12 Hiina diwiisi. Ühe
lehe teatel on Schantungi.Promillist wäed läinud üle

Kollase jõe, tungides edasi põhjapoole. Mainitud
mäed olewat tagasi woitnnd Tsiyangi linna.

Peking, 22. 11. (ETA) (Reuter) Jaapani
nxieosad teewad praegu ettewalnüstusi iilominekuks

Kollasest jõest. Nende operatsioonide eesmärgiks
on Schantungi prowintji Pealinn Tsinan. Kuul
dub, et Tientsin-Pukou liini raudteesild on 350 jardi
pikkuselt õhku lastud.

Konflikti arutamine Kahwaste
liidu hooleks
Briisi cl. 21: 11.. (ETA) (DNB) Kauge-Ma

AineeriKat ollakse meil tawaliselt harjutud
pidama „imedemaalis", kus tuleb ette juhtumeid,
mis meile tuuduwad anekdoodilisteua. Nii. wüis
alles mõni aeg tagasi ajalehtedest lugeda, kui
das keegi rikas jänki endale on korraldanud
..proowimalused". Too mees lasi end elawana
paigutada puusärk! ja surnuwankril wedada kal
mistule. kuulates ise sealjuures liigutawaid ko
raalihelisid saatma palgatud orkestrilt.
Eut ka meil pole wüimatud säärased lood.
Nii ilmus hiljuti ühte Wiljandi moeärri
keegi daam, kes ütles end olewat rikka ja iiksil
dase taluperenaise ühest Wiljandi külje all aset
sewast wõllast, ning... tellis endale ..surikleidi".
Too daam wäitis, et ta tunneb elulõpu olewat
õige ligidal. Temal olewat küll sugulasi ja sõpru,
kuid ta ei usaldawat oma suurt waraudust anda

nende hoole, tundes muret selle pärast, et maha
jääjad teda küllalt aupaklikult ei saada ära
siit maisest hädaorust. Sellepärast tahtwat ta
ise kõik oma maiusteks malmis korraldada.
Tellitud kleit pidi olema rikkalikult kau
uistatud pitsidega ja muidugi esmajärgulisest ma
terjalist walmistatud. Äri täitiski tellimise ja
kui kleit oli nõelasilmast tulnud, riietus naine
end sellesse. Nüüd oli ta järgmiseks mureks
kohale kutsuda fotograaf, kes watinistas rik
kast daamist pildi. Wiimasega polnud aga daam
rahul: ta oleks meeleldi näinud, et teda oleks
pildistatud ..tõelise" surnuna ..liesk õitswaid
1i11i..."
Nüüd olewat rikkal mulgimaa taluperenaisel
uus mure: ta tahtwat oma maised jäänused
põletada lastg, kuid Eestis pole krematooriumi.
Ameerika far
meri täishäll

konwercntS tuleb parast- nädal aega kestnud kaitstust
esmaspäewal pärastlõunat nuesti kokku, et esialgu lõpe
tada oma tööd uue deklaratsiooni wastuwõtmifega.
WiimaSte päewade läbirääkimistes, mida on peetud
peamiselt Ameerika ja Hiiua esindajate tvahel, on walja
tõotatud uus kama, mida praegu arutatakse teiStes dele
gatsioonidcs. Selles deklaratsioonikawaS soowitatakse

wäga kindlal kujul ühtlast käitumist Hiina-Jaapani

konflikti snhtcS. Arwatawasti ci saa konwercntS oma
tööd esmaspäewal wcel lõpetada, sest mitmed delegat
sioonid tahawad enne ära künkata oma walitsnSke arwa

miscd selle nne deklatratsiooni kohta. Kauge-Jda

konflikti edasine arutamine jäctatvat Rahwastcliidu

Põhjanaba piirkonnas leiti soe veekiht

23-komitce hooleks. See komitee kutsutawat juba selle
nädala lõpul Genfis kokku.

J9HWNIE.

Oletused Golfi hoowusest eewideerimisele
Moskwa. 21. 11. (ETA) (TasS) TSna täitub wäga tähtsate probleemide lahendamiseks. Meteoroloo.

pool aaStat triiwiwa polaarjaama „Põhjanaba" asuta
misest. Põhjapoolse peameretce polaarjaamade walit
suse ülem Mihailow seletas sel puhul: Võrdlemisi lü

hikese ajaga Papanin, Krenkel, Schirschow ja Feodorow
on suure töö teinud. Nüüd meil on täpne ettekujutus
jääkatte seisukorrast nabarajoonis. Tee. mis jääpank on
sooritanud, määrav jaätriiwimise suuna ja kiiruse. Ar
weötadeS siksakilist kõrwalekaldumisi peamisest lõuna
suunast, jaam ..Põhjanaba" on edasi läinud üle 1.000
kilomeetri. Nabarajoonis kindlaks tehtud soe weekihi
sunnib rewideerima senist oletust Golfi hoowuse wete
liikumisest. Sooritatud siigawuSte mõõtmised ja ookea
nipõhja reljeefi selgitamine annawad wõtme terme rea

WALKER

giliSte waatluStega on tõendatud, et tsiikloonilised sega
dused nabarajoonis ei erine oma iseloomu poolest ana

Meie pilt kujutab 18.
liikmelist perekonda Illi
noisi osariigist. Farmer
John Maubachil ja ta nai

loogilistest protsessidest teistes laiustes. Sek on suur

tähtsus ilmaennustuste täiustamise kohta. Tohutu
waartns on talwitajat: Maatlustel . magnetis:»», ras
kusjõu mõõtmise ja maakera kuju tundmise alal. TriiMiwa jaama materjalid omawad suure tähtsuse lacma
juhtimise ja lrnnukijuhtimise julgeoleku kindlustamiseks
Polaarmeredes piki õhumagistraali SSSR-PöhjanabaPõhja-Ameerika. Kogemused on nüüd tõendanud, et esi
mese jaama loomine triimiwal jääpangal oli täiesti õi
gustatud. Need kogemused õigustawad weel uute sar

sel on 16 last, kelle wanuS
3 kuust kuni 26 aastani.

TnaaMnõAf

naöte jaamade loomist tulcwikus.

Riigikohus

„Noore kodaniku" 4. trükiks
pole haridusministeeriumi soovi

Veriseid kokkupõrkeid Beirutis
Tänawail liiguwad soomusautod
Beirut, 21. 11. (ETA) (HavaS) Poolsõjamsie

liSte ühingute laialisaatmise tagajärjel nende liikmed
tahtsid täna hommikul meeleawaldust toime panna, keelust

hoolimata. Meeleawaldajate takistamiseks tuli wäcofa
kohale kutsuda. Kokkupõrkel sai uks sõdur surma ja mitn

meeleawaldajat haawata. Kord seati jalule.

PariiS, 21. 11. (ETA) (Reuter) Ragu Beini

tist teatatakse, on kokkupõrkel politsei ja poolsöjawäeliste

ühingute liikmete wahel 50 isikut saanud haawata, ncn
de. hulgaS ka meeleawaldajate juht. Umbes 200 isikut
oti arreteeritud.

Franco nõustub uurimiskomisjoni

Wilnos suleti Leedu hea
tegewusühing
WarSsawi. Sl. 11. (ETA) (DNB) WSimude

korraldusel on Leed» heategewusühingule Wilnos keela
tud edasine tegewus. Ametlikus teadaandes põhjenda
takse seda sammu sellega, et ühing olcwat waStupidi oma
põhimllSrusile kaSwatanud Leedu noorsugu riigiwaenn
liseS maimus.

Filipiinidel 170.000 inimest
Peawarjuta
Manila. 22. 11. (Havas) Filipiinide saartel

kolmapäetval ja neljapaewal möllanud taisuuni taga
järjel on saanud surma 18(1 inimest. 170.000 inimest

on jäänud peawarjuta. Ainelised kahjud on wäga
suured.

Kerjus-miljonär Poolas
WarSsawi. 22. 11. (ETA) ühe elukutselise

naiskerjaja arreteerimisel politsei tegi kindlaks, et ter
jajal oli wäärtpabcreid, hoiusummasid ja sularaha ühe

miljoni sloti wäärtuses. Peale selle ta on ühe mõisa
omanikuks. Tema tütar õpib praegu Pariisi ülikoolis.

Asjatundja mark / H
Briand VS.O.R
Shtne cognac Prantsusmaa
konjakprovlntsisf

wastu testamendi tiihist. pärast: surnud Kreet Lõhmuse
pärandustombu kass.-lmebus Aleksander Kengi wastu

ostu.müiigilepingu tühistamise pärast: Mihkel Liilli

palwe Emma-Älide Roose nüudeassas: a.-s. „Tal

linna Laewnühisuse" kass.-kaebus Arnold Kiindoki
nöudeasjas; Alide Remmeii kasj.-kaebus Anton Saali

nõudeasjas kaebaja ja Gustaw Landmanni wastu;

Friedrich Fühlmanni knss.-kaebus August Reispassi
wastu; waimuhaige Ailide Aumanni wol. kass.-kaebus

esitatud Briti walitsuse esindajale. Ses noodis kindral,

Barcelona, 20. 11. (ETA) (Havas) Sõja

kohwikud on suletud.

Sophie Tindi ja 'surnud Jaan Suure pär.-tombu

Kuuldub, et kindral Franco on põhimõtteliselt wastu wõt
nud ettepaneku, mille järele kummagi wõitlewa poole
juure Hispaaniasse saadetakse rahwuswaheline uurimis
komisjon ühenduses wõõraSte wabatahtlike Hispaaniast
ärakutsumisega. Kindral Franco noot seS asjas on juba

uusi meeleawaldusi laialisaadetud poolsöjawäeliste ühin.

gute liikmete poolt. On kõwendatud politseiwalwet.
Samuti on tänawail liikumas soomusautod. Kinod ja

järjeta: August-Alfred Suure ja Emilie Piho kass.-

kaebus surnud Sulew Suure pärandustombu, Alide-

Walitsuse lennukid pommitasid
Saragossat
San Sebastian, 21. 11. (ETA) (Reuter)

Franco teeb teatawaid referwatfioone ja nõuab teatawatc'
pimktide selgitamist.

ministeeriumist teatatakse, et 5 walitsuswägede pommi
lennukit on sooritanud täna pommitusretke Saragossalc,

kus on Pommitatud sõjawnelisi ehitusi. Pouimitnsrctk
tuli wnlitsuSwaStastele täiesti ootamatult, mille taga
järjel walitsnswastaste lennukid ja leunukitõrjekahurid
ei suutnud enam takistada Saragossat pommitamast.
Pärast pommitamist walitsuswägede lennukid saabusid
kõik tagasi oma baasi.

Madr i d. 21. 11. (ETA) (Havas) Alicantcst tea

tatakse, et üks walitsuSwastaste lennuk on käinud seda
linna möödunud õõl PommitamaS. 22 inimest on saanud
surma ja paljud haawata.

Jälle tabati relwalacw
Gibraltar. 21. li. (ETA) (Reuter) Briti rist

leja „Galatea" pidas Hispaania wetes kinni Briti kau
balaewa ..Euphorbia", mis oli rclwakoormaga teel ühte

Hispaania sadamasse. Lacw toodi Gibraltari sada-.

Pariisis vangistati riigipöörajaid
Wangistatntc hulgas tckstiiltehase direktor

Pariis, 21. 11. (ETA) (Reuter) Ühenduses
cagonlard-wandeseltslaste paljastaniisega on wan

ristatud tekstiiltehase direktor Jean Äioreau de la
Menje, keda süüdistatakse ühenduse pidamises kurja

tegijatega jn -salajase relwalao omamises. Samal
põhjusel oit niangistatud ka miwwd teised isikud.
Pariis, 21. 11. (ETA) (DNB) Seoses pal
jastmnistega cagonlävd-wn««deseltsi asjtts on, uaqu

„Ce Sair" teatab, püssirohuwabriknd Chcr'i depar
tmuangus seatud eriti tugema sõjaväelise walwe
alla. Ka Avord'is on sisse seatud tugew walwe
nagu sõja ajal.

pUHASTATUO
LAI7AVTIN"
kaR^,N,°C

Kuus miili siit oli laupäewa õhtul raske raudteeõnnetus.
Kakö inimest sai surma ja 53 raskcöti haawata. Kerge
mini haawatud on 20. On karta, et raskesti baawatuist
furetvad paljud. Kõik saadaolcwad ambulantsid saadeti
katastroofi kohale. Raudteeõnnetus jnhtus kanges lül

Sõjawangid sõitsid surma
Sevilla, 21. 11. (ETA) (Havas) Attnnise

jaamas Andaluusia raudteerong sõjawangidega põrkas

laupacwal õhtul kokku kaubarongiga. Niitu wagunit
läks puruks. Seni on rusude alt wälja tõmmatud Ist
laipa. Haawatnid on üle 100.

Politseipeegel
Rahurikkujad Tulika tänaval. Tulika tän. nr. 3

asetseva maja omanik Henri Ojamaa avaldas polit

seile, et laupäeva õhtul on tema maja juures tä
naval lärmitsenud ja hiljem purustanud koridori
aknaklaasi teadmata elukohaga Evald Jaanson ja
Madara tän. nr. 4—14 elutsev E. Ruuben.
Varastati põrandariie. Paldiski mnt. nr. 31—3
elutsev Ida Mändberg avaldas politseile, et eile
õhtul varastatud nimetatud maja hoovilt temale
kuuluv põrandariie 4 kr. väärtuses. Politsei leidis
Jõrandariide
sama päeva õhtul Paldiski mnt. nr.
1-a asetsevast koridorist ja andis omanikule tagasi.
Lahtised koerad. Narva mnt. nr. 39 asetseva
maja juurest püüti pühapäeval kinni kaks vahalt
ringihulkuvat koera. Penid toimetati esialgselt Har
jumaa loomaravilasse, kus nad omanike mitte jä
rele ilmumisel surmatakse.

Vargus Sakus. Saku valla Kandle talus elutsev
Akuline Keerd avaldas politseile, et ööl vastu lau

päeva tunginud varas valevõtmetega tema keldrisse

ia viinud tünni hapukurke ning 3 pudeli täit raberi
lõike, mis kuulunud taluomanikule Aleksander
Rootsile.

Lärmitses Ja peksis. Hospidali tän. nr. 6—4 elut
sev Karl Pantjärv võetakse vastutusele seepärast,
et ta ööl vastu pühapäeva joobnud olekus oma

elukohas lärmitses ja peksis oma kaaselanikku Hugo
Rosenvaldi.

sumata jättes pagenud.

Tulekahju Laidoneri tänavat. Laupäeval tekkis

tulekahju (Laidoneri 4än. nr. 19 asetseva maja pöö

ningul. Kiire abi tõttu suudeni leekidele panna piir
enne kui need suutsid levida.

Vanainimene leiti mürgitatult. Laupäeva õhtul
leiti oma korterist Karja tän. nr. 7—l meelemär
kuseta olekus 63 a. Liisa Viitel. Naine toimetati
haiglasse, kus selgus, et ta oli saanud raske mür
gituse.

Libe tee põhjustas kokkupõrke. Laupäeva homr

mikul kella 11 paigu põrkasid Uus- ja Vana-Kala
maja tänava nurgal kokku veoautod nr. A—ll6l
ja K—l 66. Kokkupõrke tagajärjel said .mõlemad
sõidukid väiksemaid vigasutusi, kuna inimestega
õnnetusi ei juhtunud. Esialgse juurdluse andmeil
põhjustas õnnetuse libe tee.

Auto ja leiwaree kokkupõrge

Rulkoviuse tän. nr. 10 asetsevas majas mürgel
das laupäeva õhtul Luha tän. nr. 42—11 elutsev
Johannes-Eduard Pärtel, kes lärmitses ja purustas
•amas majas elutseva Aleksander Lume korteri

tänawa nurgal kokku sõiduauto nr. A-1616 ja leitvawälja
wedaja, Kappeli tän. nr. 0—46 elutsema Anctte Rebase

Surnutepühal kauples oma toiduainetekaupluses

kuna Hobune omapead kihutas edasi. Peruks läinud loo

ukse.

Eme tän. nr. 14 Gustav Luik, mispärast politsei
koostas talle protokolli.
Joobnud isikuid paigutati politseiarcstimajja 4.
Kaklus Narva maantee). Narva mnt. nr. 33
asetseva maja juures kaklesid ja lärmitsesid Narva

Laupäewa õhtul põrkasid Tartu maantee ja Odra

Poola tunnustab Franeot
lähemal ajal?
Warssawi, 21. 11. (ETA) (Havas) Siinseis

poliitilisis ringkonnis ollakse ar«va«nisrl, et lähe»nal ajal
on oodata tindral Franro «vatitsnse t»,»«rusta»nist Poola

poolt. Ent Poola «võimud on säilitamas ses asjas täie
likku diskreetsust. Kindral Franco poolametlik esindaja

paania Warssatvi saadiku ja kindral Franro praeguse
«välisministri poeg, seletas Havasi esindajale «nnuseas, et

koirsulanragcndi nimetamiseks, kes akkrcditecritaksc kind

Belgia kriis wenib
B rüss e l, 21. 11. (ETA) (Reuter) Minis
ter Janjon teatas kuningate, et temal ci ole korda
läinud tuna nnt walitsust. Te«na katse on nnr
jnnlld selle tagajärjel, et sotsialistid on keeld««nnd koos töötamast Henri Jaspariga, endise ka
taoliiklikn peaministriga, kellele Janson oli pakknnnd
kohtuministri kohta.

Ka Itaalia suleb Wenemaal
oma konsulaate
Mosktva, 21. 11. (ETA) (Tass) Diplomaatlike

läbirääkimiste tulemusena Nõukogude Liidu ja Itaalia
«valitsuste «vahel, millised läbirääkimised lõppesid 20. no

tveinbril, Itaalia walitsuS sulgeb hiljemalt 20. jaa

nuariks 1008 ou«a peakonsnlaadi Kiictvis, kensulaadid
Lcniugradis ja Tiflisis ning asekonsulaadid NatvoroSsiiS
kis ja Äntumis.

Tantsuõpetajad rikkusid
surnutepüha rahu
Politseile teataja sai hoobi näkku
Surnutepülml korraldasid tantsuõpetajad Herderi

K utti m ja Arseni PoolgaS muusika saatel tantsu

kursusi, mittcaa rikkusid pühade ja puhkepäeumde sea
dust. Esimese tantsuknrsnse ruumid asetsewad Wene tän.

regi. Põrutuse tagajärjel wcercs naine reelt maha,

nr. 20 ja teise Lai tan. nr. Surnutepüha puhul käis

ma tõttas kinni wõtma Jõe tän. nr. 17—1 elutseiv
Sergei Plint, kes sealt juhuslikult läks mööda. Regi

jaaa tõstis meel Wene tän. nr. 12—8 clutscw Jaan

rabaS aga ka Plindi jalust maha. kusjuures ta sai kcr

geid wigastusi. Autot juhtis Oskari tän. nr. 40—2

clutsetv August Tõnisson.

omandusõiguse tunnustamise parast; Johannes Zaago

kass.-kaebus August-Woldemar Mätliku nöudeasjas

Eduard, Lauritsa ja Johannes laago wastu; Marie

Dalvigk-Schauenbnrg Lihtenfclsi kass.-kaebus põllutöö

Miili Paltsepa kass.-kaebus surnud August Musta
pär.-tombu ja Rofalie Tauni nöudeasjas jä 3iin Aule
kass.-kaebus Johan Knuudi wastu.
Kaewatub otsused tühistati: Mihkel Lülli kass.-

Nurga nöudeasjas.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: Aleksander Leilepi
kass.-kaebuses maksujõuetuks tunn. a.->. Harju Panga

'likw.-komisjoni wastu; Hain Kaarna ja Võru maksu
inspektori kass.-kacbustes Hain Kaarna nõudeasjas

Gustaw Lillallika ja püllutööministeeriumi wastu;

kaebus surnud Gustaiv Lilieuthali pär.-tomb» ase
>nel asjasse astunud Robert Liiienihali ja Miina
Lilieuthali pär.-tombu «vastu ja Jaan Petersoni kasp
kaebus maksujõuetuks tunn. Suislepa linaharijate
iihiumi «vastu.

Administratiiiv-ojak. kohtuistungil 12. now. jäeti
tagajärieta: Johan Araku kaebus Rahkla asunduse
koha rendiõiguste ümberkirjutamise asjas? Waiga liu
naivaiitsuse kaebus obrokilepingu t«innustamise asjas?
Elisabeth Hunniuse kaebus ?!utu-Kaigu ja KuusikuKõrtsi kohtade majanda«nisest saadud tasude tagasi
maksmise pärast? Walga linnaivalitsuse kaebus obroki
lepingu tunnustamise asjas? Mihkel Leilvntegija kae

bus pensioni asjas? Ilja Trelini kaebus pensioni as

jas? Koorküla «vallaivalitsilc reiv.-kaebus s)elme «valla
«valitsuse kaebuse asjas ulncaHfc s)e!dur Nõgese raivi
kulude pärast? Isak Lauli reiv.-kaebus Rakivere liirna
«valitsuse otsuse «vastu toetusraha mittemääramife pä

Teie lugupeetud lehes nr. 317 21. now. 37 il

munud artikli puhul „A!illist kodanikuõpetust õpetatakse
meie algkoolis", palun alljärgncmaile ridadele lahk?Sti
ruumi lubada.
J. Parijöe ja T. Algma kodanikuõpetuse õpperaamatu

„Noor kodanik" 4. trükk, millest artiklis jutt, haridus
ministeeriumile läbimaatamisekS ja loa saamiseks ei
esitatud, Maid märkus „HAk poolt koolidele tarwitamiscks

lubatud" trükiti sellele kirjastaja poolt loa põhjal, mis
oli antud raamatu esimesele trükile. HA! kooliwalitsuse
selctusparimisele teatas kirjastus „Kool", et ta on kuni
loa saamiseni raamatu müügi seisma pannud ja palus
mõtta raamatu arMnStamiscle käsikirjana.
Loa andmise küsimus on meel otsustamata.
Raamatu tarwitamisclt kõrwaldamist koolidxF ci pi>
danud HA! koolimälitsuS mõimalikuks, kuna algkoolidel?
ei ole seni ilmunud ühtki kodanikuõpetuse õpperaamatut,
mis oleks kohaldatud wahepeal ilmunud uutele fcaduS
tele. nagu põhiseadus, söjamnetecnistuse seadus, malta
omamalitsuse seadus j. t.

Tallinnas, 22. nowembril 1937.

W. Alttoa,
haridusministeeriumi koolimalitsuse
direktor

Toimetuse järelmärkus: Meie kirjutu

ses oli tähelepanu juhitud meel muudelegi puudustele,
mis csincmad kõne all olcwaS raamatus peale nende, mi?
on tingitud uute seaduste ilmumisest. Igatahes öpperaa
matuna „?!oor kodanik" koolides tärwitamist ei MõikS
leida, see wiiks õpetajaid kui ka õpilasi eksiteedele.

Wõile kindlustatakse kõrgeim
hind
Nagu knulda, on lähemail Päewil oodata wõUe
kõrgema hinna kindlustamist walitsnse otsusega.
Seni oli wõihind kindlnstatnd 1.45 kroonile kg-lt.
Nnnd kindlnstatawat wõihind märksa kõrgemale ta
semcle.

Eksportwõi hind jäi notee
rimata
PMutöömmisteerimm korraldusel jäi täita pi
damata eksportwõi hinna noteeriittise komisjoni
koosolek. Seda sammu ametlikult ei kommentee
rita. Märgitakse waid, et wälisturitl hindade suh
tes «valitseb selguseta olukord.

Loodetaw ilm
icisipäewal, 23. nowcmbril.
Keskmise kiirusega lõuna ja kagu tuuli. Muutlik vil,

wiius. Harkvairewad wiHma- j<r lumesajud. Öökülm.
Paetval temperatuur 0 kraadi ümber.

Tallinna fondibörs

rast? surnud Jaan Antiku pär.-tombu erakacbus kae
buse tagasisaatmise parast; Kreei«hol«ni pumvillasaa
duste manusaktuuri 0.-ü. kaebus knngtutc tiikitöö

22. novembril 1937. ».

hinna tabeli tõestamise asjas? «naksude«valitsuse palme

Põhja Paberi- ja Puupapivabrikute maksustamises
rahakapitalide-«naksuga ü»nberotsustamije asjas? Põhja

Paberi- ja Puupapivabrikute A.-ii. kaebus rahakapi
talide-maksu asjas ja a.-s. ..Eesti Saelveskite" kahes
kaebuses rahakapitalide-inaksu asjas.

Kaevatud otsused tühistati: Marie Pöiaki kaebu
ses pensioni asjas; Uu li «va!la»volikogu re;v.-kaeb««ses

Nikolai Kuke kaebuse asjas istkumaksu pärast? Tall.
linnavalitsuse re«v.-kaebuses Taemere ivallaivalitsuse

otsuse «vastu Anna Andi ravikulude pärast? Uulu

«vallavolikogu rew.-kaebuses Jaan Kalda istkumaksu
pärast.

Otsuse kunlutanline lükati edafi Hilda Kalle enese
ja kui oma alaealise poja Heiki Kalle loomuliku eest
kostja kaebuses pensioni asjas.

Asjatoimetus pandi seisma Karl Elkeni kaebuses
WesKimõisa tööstuskoha «vähendamise asjas.

Toimetusele saadetud kirjandus
Eevald Mänd, Uute aegade ootel. E. B. U. Ü.-lii

du kirjastus 1937, 120 lk. Hind 1 kr. 10 s.
See raamat sisaldab kümme jutlust, mis tege
levad tänapäeva usuküsiinustega. Autor on püüd
nud kristluse vana, aga ikka uut ja ajakohast sõ
numit tõlgendada tänapäeva inimese termineis. Teo

ses puudub üht uskkonda eelistav tendents, küll

Erasüüdistuse Poolgnsc wastu ühenduses sama as

Thomson, kellele Poolgas rusikaga oli löönud näkku.

usuküsimust uudisteoseis käsiteldud, siis võib loota,

Thomson arwab, et seda tegi PoolgaS põhjusel, et tema
oli tantsust ja muusikast teatanud politseile.

Toimetus sai alljärgnewa kirja:

wastu; Eduard Paltsepa ja waimuhaigeks tunnistatud

aga nähakse avameelselt ristiusu üksikute kirikute
ja koguduste puudujääke ja tunnistatakse neid ava

tants mõlemate juures täies hoos.

Ei ole weel uutele feudustele
kohaldatud õpperaamatut

ministeeriumi, Heinrich Stnjki ja Sophie Hoperi

koosseisus arutusele võtta: Gertrud Nõmmiku kass

ral Franco «valitsuse juures.

Johanson avaldas politseile, et Katusepapi tän. nr.
20—9 elutsev August Uibopuu on end lasknud
sõidutada Katusepapi tänavale, kus sõiduarvet ta

rich Hoppe wastu; Eduard Epro kass.-kaebus Karl
Tomasjoni wastu; Liisa Sirgu kass.-kaebus Aliidc
Müüri nöudeasjas kaebaja ja Gustaw Sirgu wastu

Järjekorrast jäeti «välja ja otsustati suuremas kohtu

Tüli piljardimängus. Estonia puiestee nr. 11—1
elutsev Aleksander Vippul avaldas politseile, et
nüri asjaga löönud pähe.
Jättis tasumata sõiduarve. Taksoautojuht Georg

kass.-kaebus firma ~F. Hoppe jn Ko." omaniku Fried

wastu.

Snlamancas on käi»nas Praegu läbirääkimised Poola

nr. 29 asetsevas restoranis piljardimängul mingi

asjas; firma „T. Grifchakow ja Ko." omanike Iwan
Grischakowi, Peeter Grifchakoivi ja Karl Putnini

asjas ja Aglaida Murru kass.-kaebuses Miina Paijo

iMaidla. Neljandal asjaosalisel õnnestus põgeneda.

Konstantin Kartsmarik on temale Estonia puiesteel

Marta Lcesmendl kass.-kaebus Jaak ÄZaabeli nõude

Asja Kobetsky kass.-kaebuses Elisabeth Koppe nõude

Warssawis Juan Scrrak y Palrra, kes on endise His

mnt. nr. 38—7 elutsevad Aleksander Hõbenik ja
Karl Vaher ning Jõe tän. nr. 7 elutsev Johannes

maawalitsuse kass.-kaebus Wilj. ühishaigekassa wastu;

Tallinna ühise haigekassa kass.-kaebuses Johannes

tele Pooltele.

maS.

Mihkel Aoma wastu alimentide pärast: Anna Lotti
(Loit) kass.-kaebus Anton Uibo wastu; Viljandi aj.

Vwbuses 'Züri Matsi, Priido Mäemurdi, Jüri ja
Ann Jaaniksi, Jüri Pendi ja Jaan Tootsi wastu;

, maSse. Laew Peeti kinni määruste põhjal, mis keelab
Briti laewadele relwade wedamisc Hispaania wõitlewa

Raske raudteeõnnetus
Uirgiinias
Bluefield (Lääne-Wirgiinias), 21. 11. (ETA)

tust

Tfiwijl-osakonna kohtuistungit 12. tioiu. jäeti taga

saatmisega

Beirut. 21. 11. (ETA) (Havas) Wöimud on

wõtnud tarwitufele kõik wajalikud abinõud, et wältida

Otsuseid

meelselt. Kuna tänavu mitme kirjaniku poolt on

et seegi teos võib tervitavalt mõjuda usuküsimusi
valgustades.

Q

*5 Tšekid Oitj*d MBüjid

2 London 1 £ 18.11 1835
1.5 New York 1 $ 3.60 3.67
4 Berliin 100 Rmk. 146.20 14805
(kliiring) 147.50
3,75 Helsingi . 100 Smk. 7.98 8.10
2.5 Stokbolm 100 Rkr. 93.40 94.60
3.5 Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82.05
4 Oslo 100 Nkr. 90.93 92115
6 Riia 100 Latti 71.40 7230
6 Kaunas 100 Litti 61.00 62.50
2,5 Amsterdam 100 Gtiidn. 200.25 203.75
3 Pariis 100 Plr. 12.27 12.52
23 Zürich 100 Sfr. ' 83.55 84:95
2 Brüssel 100 Belgat 61.40 6Ö!40
5 Milaano 100 Liiri 18.98 IiSÖŽJ
5 Varssavi 100 Zlott; 68180 7,öSö
3 Praha 100 Tškr. 12.70 1&92
3.5 Viin 100 Šillingit 6830 Ä0
6 Danzig 100 Guldnat 68.80 7ÖTSO
1 gr puhast kulda

U "J
..... . , . Ji
V KtuptDfim viattui • 2
O5

6% Eesti Hüpoteegi
Panga pantlehed 100.— 90 91
1927. a. 7% Valis
laen (dollarites) S 1000.— 3650 3750
5% Eesti Maakrediit
seltsi pantlehed 100.— 96 97
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N ä emal eht

Eesti Mängud lükatagu edasi

Civatises vatifcus
soovitab talvehooajaks , _ .. .
inglise ülikonna-, mantli- |a kleiairiiet,
pitsriiet, tikitud uieiditttlti, moodsat sa
metit, tekke, vaipu 'a igas. teisi riidekaupu

Eesti Wõimlejate Kiit foowitab Eesti Mängud korraldada 1939. a. Kiidu aastakoosolek arutas
rekordspordi fa massijspordi probleeme. Tnlewa-aastastele spordipidustustele leitagu teine nimi
ja wälditagu mõimalikku riidu organisatsioonide wahel
Eesti Wõimlejate Liidu kottukutsel toimus pühapäe

val Tallinnas liidu esindajatekogu aastakoosolek,

millest wõttiS osa 35 organisatsioonide esindajat ja 83

wõimlemisjuhti üle riigi. Koosolek harutas lühemalt

kehalise kaswatuse küsimusi rekordspordi ja
maSsispordi Probleeme kui ka tuleval aastal kor
raldatatoate EeSti Mängude küsimust. kuSjuurc-

selleks peetakse tarivilikuks, et riik ja omavalitsused
tunnustaksid uut suunda ja pakuksid oma. wäga olulist
kaaSabi selle kehalise kasvatuse rakendamisele, mille
eesmärgiks on laiemate rahvahulkade kasvatamine ja

tiib. Sel. ajal.on meil ilmad jahedad, mis wõiwad kuju
neda pidustuste äparduse põhjuseks. Samuti on raske
inimeste wäljatoomine. Teatawasti juba 22.—24. juu
nini korraldatakse Tallinnas wabariigi 20.a. isesciswusc

rahva tervishoiu ning kehalise tubliduse ' tõstmine.

juubelipidustused, millest wõtawad osa lauljad, kaitseliit
ased, naiskodukaitse ja tuletõrjujad.
Maa esindajad tõid ette. et kuna tegelasteks on ena
uikus ühed ja samad inimesed, siis Eesti Mängude ette

Toodi ka ette teisi riike, kus kehalist kasvatust juba uure

suunas juhitakse, ungu Inglismaal. Pärast läbiraäki

EeSti Mängude korraldamise suhtes asuS koosolek e i

'liisi koosolek võttes kokku avaldatud seisukohad ja tcg'

t a v a l c seisukohale.

rnhatusele ülesandeks astuda samme vabariigi valit
sitse, omavalitsuste ja avalikkuse ees selleks, et:
1. Eesti kehalise kaswatuse juhtimine korraldata!?

Koosolekul toimunud pikemal mõtetevahetusel ilm
neS. et Eesti Wõimlejate Liidu ringkondade arvates kc
halinc kaSwatuS meil on arenenud onmpcad ja suuna
tud peamiselt wõistlusspordi arendamisele ning rekord
sportlaste kasvatamisele. 'Seesugusena polcwat ta suut
und kaasa tõmmata laiemaid ringkondi. Kõigi spordi
organisatsioonide liikmetepere tegewat kogu rahvaar
wust Välja wähem kui ühe protsendi. Seejuures naisel
on spordiliikumisest üldse kõrvale jäänud, kuna. võistlus

sport naistele ei sodi. RahwaS on muutunud ainult
pealtwaatajaks. keda spordivõistlustele tõmbab cnnii.
uudishimu, kui tõeline isiklik huwi kehalise kaSwatusr
VaStu.
Kõnedes rõhutati, et kehaline kaSwatus ei saa emu

kanda täit vilja, kui talle pole antud vormi, mis olekc
sobiv mehele kui ka naisele ja rakendatav igasuguste
kehaliste eelduste juures. Selleks vormiks rekordsport
ei saavat olla, vaid peab olema kehaline kaSVatuö, mis
seisab ligemal võimlemisele. Samuti rõhutati seda.
et ei saa olla juttu süstemaatilisest kehalisest kasvatu

imber sääraselt, et üksikute tipji-sportlaSte kasvata
.nise kõrval Vöiks tõuöta esikohale laiemate rahvnhnl
nde kehalise kasvatuse eest hoolitsemine.

2. Loodaks eeldused kogu rahva kehalise kaSvanisi
aoks, nii et selle harrastamisele võiksid asuda võimali
.'uit kõik seltskondlikud organisatsioonid maal ja liu
ms, eriti aga noorsoo-organisatsioonid.
3. Riiklikud toetused rakendataks eeskätt laiadelt
ahvahulkadelc vastuvõetava ja tarviliku kehalise kas
«atusc arendamisele.

Wõimlemisjuhtide kogu ettepanekul võeti vastu otsus,
t kehalise kasvatuse suuna määramisele tõmmataks kaasa
nrie arstkond, naisorganisatsioonide esindajad, kasvatus
teadlased ja rahvakunsti eriteadlased. Nendest moodus

laiaks Eesti Wõimlejate Liidu juure nõuandvad toim
konnad.

Eesti Mängude küsimuses võtsid elavalt

sest enne, kui kehaline kasvatus pole viidud laiematesse
rahvahulkadesse (koolide ja organisatsioonide kaasabil)

ettevalmistamine ja väljatoomine, üksmeelselt leiti, et

ning talle loodnd vajalikud eeltingimused (võimlad,
manguvaljakud, juhtide ettevalmistus jne.).

Eesti Spordi Keskliidu otsus pidada 2. Eesti Mangud
1v.—12. juunini 1038. a. pole igakülgselt läbi kaalu-

Euroopa esivõistlused jääpurje
tamises
ülemiste jörwe! 23.—27. märtsini
Eelseiswal talwel Tallinnas ülemiste jiirwel Pidami

sõna võimlemisjuhid, kelle hooleks on kohapeal võimlejate

kaks loobumistvõitu: tehuiklim sai loobumiswõidu 2. real

koolilt ja Gustaf-Adolfi realkool pääsis finaali, saades
mänguta wõidu tööstuskoolilt.

fclc tulewate Euroopa jänpurjetamifc csiwõistlusic kama
on üldjoontes koostatud, Euroopa csiwõistlustc amamis

Tarin ASK käsipallikaotnsed Walpas

õhtu oleks 22. märtsil, esimesed kaks mõidusõitu toimuksid

Laupäctva õhtul toinuls Walgas käsipallihsoaja alm
wõistlus Walga Spordiklubi korraldusel. .Hooaja esimene
jõlllproam toimus Tartu ASK meeskouuaga, kelle wastn
c? sines Walga SK ja günru. ühendatud meeskond, ülla
tusliikult tuli tartlastel tvastu ivõtta 2. kaotust wõrk-

23. ja 24. märtsil, rahwuswahrlise jääpurjespordi uniooni
koosolek peetakse 25. märtsil jn 2 minnast wõidnsõitu toi

muksid 26. ja 27. märtsil, kusjuures 27. märtsi õhtul
toimuks ühtlasi ka Pidulik auhindade mäljajagaminc.
Euroopa csiwõistlusic pidamise kohaks on määratud

ülemiste jarw. Kni aga jääoludc wöi muude ilmastikust
tingitud põhjuste tõttu seal wõimatn on wõidnsõite korral

dada, siis toimuksid need kaS Tallinna reidil wõi Haap
salu lahel. Samadel põhjustel mõib ka tähtpäe-wades tulla
muudatus.
Euroopa esiwõistlused korraldatakse teatamaSti kahes

klassis Euroopa esiwõistlused jääpurjekate juhtidele
(15-rn»tmeetriliste jääpurjekate monotmip», Lhtlusklass)

ja Euroopa esiwõistlused. konstruktsiooni klassis 15ruutmeetrisiste wabatimbiliöte jääpurjekate klass. Lisaks
Euroopa esimöistlustele toimmvad meel 12-nda rahwus
tvahelisc jääpnrjcspordi-nädaln raamides Eesti lahtised,
s. o. rahwuSwahclised efimöistlufed 12-runtmcetriliste
jääpurjekate klassis. Igas klassis Peetakse 4 wõidusõitu.
Võistluste tehniliseks korraldajaks on Eestimaa Meri
jahtklubi, kes korraldab tollitoimingud ning jääpurjekate
toimetamise raudteejaamast wõi laemalt startimiskohale
ja tagasi f-a E. F. Gahlnbäcki kandu.. Wõistlustele üles
andmise tähtajaks on 1. märts, kusjuures osawõtumaks
on iga jääpurjeka igalt möidusöidult 5 krooni.

TKSii käsipalliesiwõistlused
Laupäewail ja pühapäeval jätkusid TKSn ssiwõistlu
sed käsipallis. Güimicrasiilinide tvörkpallis erakolledsh.
wõitis 3. tütarlaste gümnaasiumi 2:0, setid napilt 15:12
ja 16:14. Meeste wörkpalli A klassis riiklik inglise kolIcdsh tvõitis tehnikumi 15:10, 6:15 ja 15:0. B klassis
kommertskool alistus Gustas-Adolsi günmaasiuunlc 4:15
ja 13:15.. Korwpallis scvlsa poegi, gümnaasium ivõitis
tehnikumi suurelt 53:3 (26:2). Blossfeld samvuias 28
punkti! B kovwpallis Wescholnü gümnaasium saattmtas
wõidu 2. gümnaasiumi üle punktidega 20:16 (9:3).
Pvogümnaasiumide A klassi tvövkpallis kohtusid fawo

niidid Westholmi ja Tõrwand-TMmanni pvogümnaalsm
mid. Esimese game'i wõitis Wescholmi pvogümnaasium

15:9 ja kaotas teise samuti 9:15. OtsustMv sett jat

kus lakkamatute ovgntushüüete saatel ja lõppes tvsstholm

laste wõ iduga 15:12, kes seega wõitsid ka kogu mängu

2:1. Edasi 5. progümnaasium lülitas RSK-i pvogümn.'
esiwõistlüstolt tvalija, tvõites mängu 2:0 (15:7, 15:10),

Prantsuse lütseum wõitis 7. pvogümn. napilt 15:12,
12:15 ja 15:13, ja 2. pvogümnaasium tvõitis GustasAdolfi Pvogümn. 15:10, 7:15 ja 15:6.
B klassis 2. pvogümn. tvõitis 7. progiimu. 15:13,
8:15, ja 15:12, ning Westholmi pvogümn. tvõitis GuStaf-

Adolfi pvogümn. 15:13 ja 15:8.
Reaal- ja kutsekoolide A klassis tclsitftnm tvõitis kau
anduskooli 2:0 (13:16, 15:4) ja kollodsh tvõitis tasa-

Mägises mängus 2. realkooli 2:0 (17:15, 15:12). D
klassis riigi tööstuskool saatmitas wõidu täienduskooli üle
settidega 15:13 ja 15:7, Gustas-Adolsi raal koo li wõitis

Teater. Muusika

Pallis 2:0 (15:5. 12:11). kovtvpallis 37:31 (15:18.
10:13). Wörkpallis esines Walga esindusmeeskond oma

parimas koosseisus: Aid Jaaksvn, Schmidt Sepp.
Nõo Köits tartlaste Eriksoni. Neiuomelsa, Savri j. t.
esimene poolaeg kuulus tartlastele. Publikut oli atva
toõistlustcle tulnud rohkesti.

Ping-pongi maawõiftlused
Leedu ja Soomega
Pühapäeva! peeti terniisliiciu ping-pongi sekt

siooni uue ajutise juhatuse esimene töökoosolek, kus
päevakorras oli võistluskalendri kindlaksmääramine
eelseisvaks hooajaks. Ajutise juhatuse esimeheks on

E. Byström, Sport; abiesimehed Ä. Poolak, .Sindi
Kalju ja L. Epstein, Makkabi; juhatuse liikmed F.
Laane, Tall. NMKÜ ja Ä. Kanepi Kehrast.
Novembri lõpul korraldavad Tallinna seltsid
omavahelised klubivõistlused üheaegselt. 5. detsemb
ril peetakse Kehras esimesed rahvusvahelised ping

pongi võistlused soomlaste ja Tallinna paremate
osavõtul. 7. detsembril algavad Tallinna lahtised
esivõistlused NMKÜ ja Makkabi ühisel korraldusel.

Detsembri keskel toimuvad liidu korraldusel. Eesti
meistrivõistlused meeskonnamängus meestele, kust
võtab osa Tallinnast vähemalt 15 meeskonda. Mees
konnad stardivad kolmeliikmelises koosseisus ja iga

selts võib esineda kuni kolme garnituuriga. Üles
andmiste tähtpäev on 29. november. Meeskonna

võistlused peetakse punktisüsteemis väärtuslikule
rändkarikale.

Jaanuaris peetakse Eesti esivõistlused kolmes
klassis meeste- ja naiste üksikmängudes, paaris
mängudes ja handicapis. Hiljem on kavas ping
pongi maavõistlused Leeduga Tallinnas ja esma
kordselt Soomega Helsingis. Soonilasilt on saadud
vastav nõusolek, kes hiljuti pidas esimese maa
võistluse juba Rootsiga. •
Kiwiõli S. K. wõitis Tartu
Kalewi 1v:8
Lanpäewal peeti Kiwiõlis kliibi! võistlus maadluses ja

poksis Tartu Kalctvi ja Kitviõli S. K. tvahel. Tchnili
scd tagaävicd olid jätginised: Knkk-kaalns tvõitis Anni
ka —K. 2. K. Pärim (Kaldv) 2:1. Sulgk. loodus.
Annika K. S. K. Puuderilc (Kaldv). Kcrgck. tvõitis
Kaiulziui K. 2. K. Mitti (Kalcw). Kcrgck. wõitis La
rens K. 2. K. Runsi (Kalciu). Kesik, tvõitis Hansen
K. 2. K. Mmari (Kaldu). Maadluses olid tagajärjed:
Tulgk. seljatas Wiitung (Kalciv) Sinirnotvi K. -2. K.
(Kalcw) 1 ,n. ja fessi, seljatas Keedus (Kalcw) Luna

Tšehhi klaverikunstniku Ruda Firkušny. kontsert

lastele

dilc on olümpiamängud. Koosolek wolitas juhatust astu
ma samme, et järgmised EeSti Mängud toimuksid 1939.
a. ning et spordi- ja wõimlemisdemonstratsioonidele. mis
pidamisele tulewad 1938. a., leitaks teine nimetus.
Eesti Wõimlejate Aidu nudc juhatusse waliS aaSta
koosolek esimeheks dir. H. Kuke, liikmeteks P. Männiku,

O. Piirsalu, E. Pau, prl. A. Westerblomi, major Do
ringi ja pr. H. Pepiku. Revisjonikomisjoni tvaliti E.

Teisip., 23. nov., alandatud hindadega W. Sha

kespeare'! ~Suveöö unenägu".
Heskn., 24. nov., operett „Tatra tüdruk" harilike
Neljap., 25. nov., harilike hindadega „Mees, kelle
käes on trumbid".

Reedel, 26. nov., harilike hindadega Smetana
ooper „Müüdud mõrsja".

Laup., 27. nov., „Tatra tüdruk".
Pühap., 28. nov., kell Vsö p. 1. „Müüdud mõrsja";
kell i/»g õhtul H. Raudsepa komöödia „Vedelvorst"

Põldoja (Wigalaft)» sekretäriks E. Wardja, abideks

O. Topman ja prl. E. Tõkke, laekuriks K. Silmet, abiks
E. Einling ja ametati S. Katttcr.

Saksa-Rootsi 5:0!
Põhjariigest Eesti ainsana on löönud Saksale
wärawa .
Maailma-rsiwöistluste sarjas pühapäewal Hamburgis
peetud Saksa-Rootsi jalgpallimaawöistlus lõppes Saksa
iillatawalt suure wõiduga õ :0! Kuna läinud aastal Stok
hvlmis peetud maawõistlnsel Rootsi wõitis Saksa tulcmu
sega 3:1, ei wõidud kuidagi oodata säärast suurt wõitu
sakslaste poolt. Saksa rahwnsmccSkond sellel matschil

näitas kõrget wormi ja wõitis teenitult. Warawaid

Saksa heaks lõid nii tss. S i s s l i n g kui ka ws. S ch õ u
kumbki kaks, ps. Sze p a n ühe. Esimesel poolajal juhtis

on wõitnud' tänawu wecl Doonit 8:0 ja Norrat 3:0.

Teega ainukeseks riigiks Põhjamaadest, kes on suutnud

Saksale ühe wärawa lüüa, on ErSti —teatawasti K õ n igsbe r g i S peetud maawöistlusel Eesti wõitis esi
mese poolaja tulemusega 1:0.

Buenos-Ayresis peetud maawöistlusel Argentiina wõi

tis Uruguay suurelt 5:1 (3:0).

Seelenbinderi kaks kaotust
Soomes
Hclsinai, 22. 11. (ETA) Tuntud Saksa maad

Nädala mängukava 22. nov. kuni 28. nov.
Esmasp.. 22, nqft, harilike.hindadega H. Raudon trumbid".

Kavas on veel teisigi kapitaalseid programm
muusika palu, mille autoreiks on Wagner, Tšai
kovski, Mozart j. t.

ci ühtki laotust ehk 97%. Õnnelikud wiigistajad olid:
Pärl seminarist ja Hildcbraud tvene gümnaasiumist.

C. O. K. V. Giffey kihlus prl. Anni Orasega.

Kullasepaäri omanik Hardi Lange kihlus prl. Elga

Looworega. Tallinna kriminaalkomissari tütrega.

Tallinna tiisikuse tvastu wõitlomise selts atvas mõne

jnmaa tiisikushaigetele. Nõuandla. mis tvarem tegutses
Nõmmel; Kiivimäe kopsuhaigete sanatooriumi. juures,
leidis uues asukohas. Harjumaal, elutscwate tiisikushai
gete poolt rohket kasutamist.. Selle tagajärjel laiendas
nõuandla oma tcgotvust, nii et praegu on nõuandla all
terlvelt 8 ruumi.
Nüüd on aga maja, kus nõuandla tegutseb, senise
omaniku poolt edasi müüdud lammutamiseks ning lveeb
ruarikuuks 1038. a. peab nõuandla praegustest ruumidcst lahkuma. Uute ruumide umretsenrine r.vumrdlale te
kitab tõsist niuret. Selts pöördus Harju ajutise maawa
kitsuse poole palwega, et maawaliõsus oma majades sa
mai Roosikrantsi tänatval nõuandlale tvajalised ruumid
muretseks.

Tänuavaldus

lejad Seelenbinder ja Schtveickert tvõistlesid nädala lõ
pul Woikkas, kus mõlemad sakslased pidid leppima kao

tustega. Poolraskekaalus Seelenbinder sai kao

Eesti Töölisnmusika Liidu juhatus atvaldab kõige
soojemat ja südamlikumat tänu minister O. Kasele,
iinnakooliwalitsuse juhataja mag. Kentsile, Balti Puu

tusc soomlaselt Wentolt kohtunike häältega 3:0. Samuti
ta 'ai kaotuse soomlaselt Hännalt, häältega 3:0. Ta jäi

ivilla ketramise ja kudumise tvabriku juhatusele, a.-s. O.

poolraskekaalus kolmandale kohale. Esimesele kohale tuli

Kilgase juhatusele, a.-s. A. M. Lucheri tvabriku juha
tusele, a.-s. Notermanni tehaste juhatusele, kõikidele

soomlane Wento. Keskkaalus sakslane Schtveickert

seltskondlikele organisatsioonidele terwituste ja önuit

sai kaotuse soomlaselt Helmilt, häältega 2:1. Schweickert
jäi selles kaalus teisele kohale, kuna esimesele kohale tuli
soomlane Helin.

rele, kes Eesti Töölismuujika 10. a. juubeli kontserdist
nii soojalt osa tvvttis.

Ainult ||C APR I'9 valmistab
muna-piima-makaroije ja
-nuudleid.
Nõudke igalt poolt
Tallinn Paldiski mnt. 46; telefon 433-53.

luste eest ning rohkcattvulisele töölismuujika sõprade pe

Solistidena esinevad prl. Sylvia Tobias (harf),
Hugo Sü ts (viiul) ja Änton Sutinski (flööt).
Eelolev kontsert väärib publiku osavõttu, sest
solistide koosseisult ning kava koostuselt on ta
täies ulatuses huvipakkuv ja kunstiväärtuslik. Ka
pääsmed on minimaalse hinnaga ning kõigile kätte
saadavad.

Oleks kena, tui ka elukorterite, ning koolide juure
seataks üles majakesed lindude söötmiseks. Soowijatele
müüakse neid akna ning puude külge kinnitamiseks seltsi

Mõne reaga
Itaallane Tallinnat korraldamas. Tcisipäewal, 23.

uolv., kell 8 õhtul. Tallinna Ajaloo Seltsi atvalikul
ettekande-koosolekul, Tütarlaste kommerts
gümnaasiumi (Pärnu mnt. 13) füüsikaauditooriumis

esineb mag. R. K cn k m a a ettekandega teemal: „Kind
1829".

linn: turuteade. 17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00
soowikontsert lauludest. (Heliplaadid.) 18.30 inglise

keele tund algajaile mag J. Silwet (Tartust)
19.00 mandoliinimuusika. Kirilloivi mandoliniStid.

19.35 nimede eestistamise wiisininmit. 19 10 väciva
uudiseid 20.00 õige aeg. Ilmateade. Hinnanoteeringud
20.03 klawerisoolosid. 20.30 Woldemar Mettus: Kui
naised kohwwad. 21.00 kammermuusika. Artur Kapp:
Keelpilli-kwintett. cis-moll. 21.30 kirjanduslikke uudi-

Põllutöökoja alatisel eiustapalooraade ja liha

turul veiste pakkumine kui ka nõudmine keskmine.
Tapaveistest maksetakse möödunud nädala hindu.
Nii maksavad rammusad puliid 58—60 s.. keskmised

55—58 s. ja lahjem kaup alla 55 s. tapakaalu kilo.

Pullide eluskaalu hinnad 25—30 s. kilo.
Mullikate hinnad on võrdsed pullidega, kusjuures

ainult nuumatud kaup on pullidest kallim, makstes

ühesugust hinda nuumatud lehmadega s. o. 60—65

s. tapakaalu kilo ja eluskaalu alusel üle 30 s. (30—

33 s.) kilo.
Rammusad lehmad 55—60 s., keskmised 50—54

s. ja lahjad 45 s. piires tapakaalu kilo. Eluskaalu

hinnad on lehmadel üsna kõikuvad, makstes 15—20
—25—28 s. piires kilo.
Vasikate pakkumine väike. Nõudmine keskmine.

Tapetud vasikad ühes nahaga maksava 50—10 s.
Lambaid keskmiselt. Nõudmine keskmine. Ta
petud lambad ilma nahata ja pudemeteta 40—50 s.
kilo. Eluslambad 26—30—34 s. kilo.
piires ja elusvasikad 30—40—45 s. kilo.

Sigade pakkumine suur. Nõudmine pakkumisest
tagasihoidlikum. Hinnad, mis möödunud nädala teisel

poolel tunduvalt nõrgenesid püsisid samal tase
. mel ka täna. Nii maksid tapetud sead ühes pea
jalgadega 71—78 s. ning kvaliteedilt vähem väär
tuslikud isegi alla 70 s. kilo.
Toodud hinnad on arvatud Tallinnas.

Tallinna Rahvaülikoolis
loeb 22. nowembril, lell 19, G. Neh renessänS ja ha*
rokk-stiilidest ja kell 20 loeb dr. A. Reiman lapse loo
mnlikn ja kunstliku toitmise põhijoontest.

23. nowembril, kell 19, loeb K. Jnngerman toõimu
probleemist; 24. nowembril kell 19, N. Rlms wcckaaja
weetmiscst lväikelinnadcs ja alowites, kell 20 H. Tam
mu wastoludest Wäike-Aasias. 25. nowembril, kell 19,
loeb A. Sang kultuuri sünnist. Sissepääs loenguile on
tasuta.

Apteekide öõwalwe
Esmaspaewa! waStu tcisipäcwa:

G. Gnadebergi la Lepdeni apteek, S. Karja t. 4.

Tel. 445-83. H. Mikheina apteek. S. Tartu mnt. nr. 45.

Tel. 308.42. A. Puksowi apteek. Koidu tan. nr. 43.

Tel. 454.07. E. Thubergi apteek. Pärnu mnt. nr. 31.
Tel. 459-54. R. Wallneri apteek. Nartva mnt. nr 24.
Tel. 304-27. J. Pilli apteek. Wana-Kalamaja t. nr. 7-a.
Tel. 440-74.

NMKI3 peasekretäri kiri Ameeri
kast
Kokkupuuteid Ameerika eestlas
tega. Kõnesid ja koosolekuid
Eesti noorsoo tööst
NMKÜ peasekretär H. Tõnissoo, kes viibib prae
gu Ameerikas, kirjutab ..Päevalehele" järgmist:
Minu praegune reis teostus Ameerika NMKG
kutsel. Reisi eesmärgiks oli: tutvuda siinsete noor
soo- ja vabaharidustöö organisatsioonide tegevusega
ja pidada loenguid ja kõnesid Euroopa ja Eesti
noorsoo tööst kui ka kõnelda Eesti oludest üldse.
Seni olen mitukümmet kõnet pidanud ülalmai
nitud teemadel. Olen kõnelnud NMKÜ-des,

seda omapäraste, teinekord õige radikaalsete Ivõtetega.

on olemas aga kus seda teavad vähesed.
Nii kõnelesin ühes linnas kesk-, kutse- ja algkoolide
juhatajaile Eesti hariduselust ja 64-st koosviibi
jast teadsid ainult kaks, et Eesti on üks Balti rii
kidest. Kuulajaid on olnud alati rohkesti. Mõnes

orkester. Loterii-allcgrii iväärtuslike tvõitudega.
Referaat Masarttk'ist. Tallinna Filosoofilise ühingu
järjekordne teaduslik istung toinnib 28. now., kell 20.
Pedagoogiumi saalis, Asaic tän. 22. Päetvakorras A.
Kirikali referaat „TH. G. Viasarpk inimesena ja filosoo
sina". Sissepääs kõigile ivaba.

seid. (Tartust.) 22.05. Tallinna garnisoni puhkpilli

orkester mängis aialviiteks. Juh. kpt. H. Luhari. 22.35
Teifipäewal, 23. nowembril

.7.00 äratusmäeng. 7.05 wõimlemist. 720 päewa

palwus Jaani kirikust õp. B. Hasselblatt.- 8.30 Tal

esmszpSevnl, 22. novembril

konverentsidel, Rotary-klubides, Kivani-klubides (um

päewauudiseid

7.00 äratusmäng. 7.05 wõimlemist. 7.20 päelvauudi
seid. 7.23 hommikkontsert heliplaatidelt 3.10 hommik

Loomade- ja lihahinnad

Selle kõrgel kohal seisnud itaalia päritoluga admi
nistraatori tormakas tegcwus on jätnud Tallinna toana
linna tvälisilmesse tveel tänapäevani tunduwad jäljed,
pole aga seni leidnud peaaegu üldse käsitlust. Muuseas
taotles Paulucci juba sellal linna kaunistamist ja tegi

linna Maleiva Kcrgeditvisjoni traditsioo
nilinc pidu-öhtu leiab aset eeloloival laupae
iv al. 27. n o >vcmbril Estonia rohelises
saalis. Walgc saali ceskgwa ja John Pori tantsu

Esmaspacw, 22. nowembcr

A. Luht. raudtee tuletõrje gaastkaitse instruktor, Atvo
Nõllvak, Harjumaa brigaadi marustispealik Johannes
Sildwerc ja Haapsalu wtü juhatuseliige Arkadi Korris.

panna.

nia rohelises saalis, teemal „Tibet".
Kcrgcdiwisjoni piduõhtu Estonias. Kaitseliidu Tal

Raadio

tuletõrje abiülem A. Nurm, EWT juhatuseliige

söömakastikesed üles pandud, kuhu lindudele wõib toitu

„Tibct". Täna. kell 9 õhtul, kõneleb major E.
Fletcher, J. P. S. Eesti-Jnglisc kultuurühingus. Esto

le pr. Pinna on tegevad R. Glasunova II ja hr.-ad

joni kompanii pealik Natalic Sirotkin, Harjumaa bri

gaadi adjutant Arnold Aawasalu, Keila düvisjoni pea
lik Mart Mathiesen ja Walga wtü juhatuse liige Juhan
Põldmaa 3. järgu märgid.
Leedu Tuletõrje Liidu aumärgid said Tallinna linna

Nõmmel:

dndc arengu wõimalnstest uue põhiseaduse alusel."

Uustjužaninov ning Svonski.

järgu märgid.
Haapsalu WTü esimehe abi Madis Waher, Haapsalu
ivtü juhatuscliige Johannes Haawamaa, Nõmme ditvis

Trossini apteek. Apteegi tän. 4.

J. Puhki ettekanne. Eesti Majandusteadlaste seltsi
reforaat-koosolekul. 23. nowembril, kell 8 õhtul, Selts
kondlikus majas. Aia tän. 12, kõneleb Kaubandus-töös
tnskoja esimees J. Puhk, teemal: ..Majanduslike jõu

- klõmme, teisipäeval, läheb kohalikus vene teat
ris esietendusena L. Verncuil'i komöödia „Aüuu tä
ditütar Varssavist" Signe Pinna kaastegevusel. Pea

lvisjoni tulekaitsapealik B. Gudowski ja Harjumaa bri
gaadi Tallimm ümbruse drivisjoni pealik H. Saksen 2.

Pidage meeles nälgivaid linde!

ralkubevner markii Paulucci tegewus Tallinnas 1319

Signe Pinna Wene teatris

manu 1. järgu märgi kaclaskandmiseks. EWT Liidu
juhatuse liikmed dr. A. Wastalu ja A. Luht, Tallinna
brigaadipealik E. Umblia, Tallinna brigaadi Ida di

Külmade ilmade tulekuga on ka lindudel kibedad
päetvad. Ligi 13 tundi peatvad linnukesed taltvel söö-'
mata olema ja kõigest 6 tundi on noil toiduotsirniseks
aega. Kellel on kaastunnet, tuletagu neid meele ja ri
plltagu neile teri! Seltsi poolt on liuna rohelisel Ivoöl

büroost Pikk 30, kella I>l—l.
Tallinna Loomakaitse Selts.

rcairi orkestri sümfooniakontsert, mis tõotab olla

vad hingelisis! läbieiatnusist ja sisaldavad igatsust
kauge kodumaa järele.

Esimene tulemus Kerese wõit selgus pärast

lt. 45 min. kestnud mängu. Simultaan lõppes kell 0.25
ja lõpptulemuseks oli Kerese ivõit: 40 lvöitu. 2 lviiki ja

aja eest Roosikrantsi tän. nr. 8 tasuta nõuandla Har

Tänasele kammermuusika kontserdile,

Toccata jvm.

ncamisclt noortest.

Rootsi wõitis Soomet 4:0 ja Eestit 7:2, kuid kaotas
Saksale 0:5. Eesti wõitis Soomet 1:0, kuid kaotas

Pühapäeva õhtul „Mehe küljeluu" 18. korda.

'op. 10; Suki Berceuse, Humoresque, Prokofieffi

ivahe, ivõrreldes eelmise «suurte" simultaaniga kauban
dus- ja tööstuskoja saalisl Pealtvaatajaskond koosnes

Harjnmaa tiisikushaigete nõuandlal
pole ulualust

Saksale 1:4, Rootsile 2:7. Soome kaotas kõigile was
tastele Eestile 0:1, Saksale 0:2 ja Rootsile 0:4.
Lisaks wöitudelc Rootsi, Soome ja Eesti üle Saksa

A. Sork ja «Eesti Tuletõrje" tegew toimetaja E. Tcts

nad pidada. Oli öeldud, et nõuandmist ja ei «kätega
mõtlemist" ei tohtinud olla ja neid ei olnudki. Milline

danud. Matfch toimus n.-ii. grupi finaalina ja grupi
w õ itj a k s tuli seega Saksa, teiseks Rootsi, kol
mandaks Eesti ja Neljandaks— wiimaseks Svo -

nr e. Saksa wõitiö Rootsi 5:0, Soome 2:0 ja Eesti 4:1.

Järgmised Eesti Niletörjetegelased said hiljuti Läti
Tuletõrje Liidu teenete märgid: EWT Liidu abiesimees

kiiremini kui tatvaliselt olid ju tema wnstased lvä

prl. Helga Lintso-w.
Briti saatkonna passitoimkonna juhataja res.-major

Enne seda matschi oli Rootsi juba wõitudega Eesti
ja. Soome üle päasnud maailma-csiwõistluste finaal
gruppi, nii et kaotus maailma-csiwõistluste lõppmatschi
dcle Pariisi pääsmisc suhtes Rootsile midagi ci tähen

Wälismaa teenetemärgid Eesti
tuletõrje tegelastele

hestc kogemustega malesüngrid. Aga distsipliini oskasid

kuidagi, likwideerida.

korda.

vad käsitamist ka originaalsed indiaanlaste motii
vid, mis meisterlikult on ühendatud kunsttnuusikaaa
Ei puudu siin ka haaravad momendid, mis kõnele

Pärast seda, kui nõunik Grüntal oli teatanud Kerese
wästastele mängureeglid, tvõis simultaan alata.

Lati wabariigi aastapäewal laulatati kiriklikult Läti
wabariigi aupeakonsul AEG dir. Jaan R. Aawakiwi ja

Laupäeval ..Inimesed ajujääl" 4. korda.
Pühapäeva päeval ..Kolmekrossl ooper" 9.

Dvoraki populaarset sütnf. ..Uuest maailmast", mis on
sündinud Ameerika uue õhkkonna mõju aü, kus leia

rahatasku.

gistamiswõimalusi, kuna Saksa ww. J a e o V pillas palli
paaril hädaohtlikul silmapilgul, kuid olukord suudeti siiski

dadega.

Kontserdi algus kell 1/28 õhtul. Kavas: Bachi 2
oreliprelüüdi, Ghopini Scherzo, Masurka, kolm etüüdi

öppur andis Kerefele üle kimbu roose ja meesöpvur

Abiellumisi ja kihlusi Tallinna seltskonnas

Reedel viimast korda „Häda õnnega" üldhin

Ituste osaliseks.

niurmeütrile üle rahaümbriku.
Lõppeks koolinoored ise terwitastd oma kahe esindaja

Saksa 2:0. Rootslastel oli esimese poolajal lõpul wii

küljeluu" 17. korda.
Neljapäeval ..Kolmekrossi ooper" 8. korda.

Nimetatud kontserdi kava on kõigiti sisukas ja
väärtuslik, kus kuuleme tšehhi suurmeistri Anton

Seejärele ierlvitas Tallinna linna kooliwalitsusc

42 tvastast oli seekord Keresel. Nende seas oli 2
naisõppurit. Simultaan algas kell 7.50. Keres mängis

Teisipäeval „Inimesed ajujääl" 3. korda.
Kolmapäeval Ruts Baumani tuluõhtuks „Mehe

Homme esineb kontsertsaalis kuulsaim tšehhi
tnist Ruda Firkušmj,
kesja on
peagu kõisuurlinnus
on esinenud
saanud hiilgavate
ar-

mel. Lõpetades kõne nõunik Grüntal andis suurmeistrile
üle ümbriku «reisikulude katteks".

kmtdu kellest üks oli uaisõppur Paul Kerest. Nais

(Wiljandist), abideks W. Wadi (Harjumaalt) ja pr. M.

Esmaspäeval ./Tütarlaps tänaval" üldhindaaega.

huvitavamaid ja omapärasemaid kontserte käesole
val hooajal: Orkester esineb ilma juhita l

Haridusministeeriumi kooliivalitsuse nõunik Grün
tal tevwitas malemeistrit enne simultaani ministri ni

kogu koosolekul waliti kogu juhatusse esimeheks A. Järw

Nädala mängukava

Eeloleval neljapäeval on Estonia kontsertsaalis

maleringi korraldusel Lütseumi saalis.

esindaja koolide insp. Knks. Ka inspektor Kuks andis

Töölisteater

milline korraldatakse Estonia sinises saalis Eesti
Akadeemilise Helikunstnike Seltsi poolt, juhime lu
gupeetud. kontsertpubliku erilist tähelepanu, kuna
kontserdi kavas on meil harva kuuldav tehniliselt
raske A. Kapi cis-moll keelpillide kvintett ja sama
autori Eestis esiettekandele tulev viiulisonaat. Ä.
Kapi soololaule esitab proua 0. Lund. Kontserdi
algus on kell 8 õhtul.
Läheneb hnwipakknw
sümfooniakontsert

Pühapäelval toimus Tallinnas teiskordne Paul Ke
lese malesimultaan seekord Tallinna koolide õpilas
tele. Simultaan toimus Prantsuse Lütseumi õpilaste

Roost. R. Hollman ja J. Reigo, liidu nsalduSarstiks dr.
Kukk. Aastakoosolek kinnitas ühtlasi aruande ja eel
artve. Koosolek keötis ligi 6 tundi .
Laupäeval Eesti Wõimlejate Liidu wõimlemisjuhtidr

puu K. 2. K. _

hindadega.

>,Estonia" teater

ci tohitawat kasutada seda nimetust, mis meie mõimlemis
liikumisele on samasuguseks pühaduseks, nagu rckordspor

aeg 7,20. Kerget, tvõitis tööga Wonrpas (Kalcw) Lõh

muste 2:1. Kerget, seljatas Muld K. 2. K. Machiasc

Kohalikke teateid
Kerese simultaan Tallinna õpi

koolilt loobumisüvöidu.

tis MleÄshi ja tehnikum kaubauduskMi. F klassis tuli

Estonia teatri maias nr.

walmistustõö ajab organisatsioonid riidu ja lõhub cda
fise koostöö. Kuna wõimlcjntc ringkondade arwatcs on
ette näha, et need pidustused oma ulatuselt ei kujune
esimeste Eesti Mängude taoliseks ja wääriliscks, siiS ei
tuleks neid nimetada Eesti Mängudeks. Nii kerge! käel

kaubanduskooli 15:8 ja 16:14. Tehuikuul sai 2. rcal
Neal- ja kutsekoolide lonupallis .Hansa veaßool wöi

"Soome riidefcaupius 1J

uudiseid 7.25 hommiktontsert heliplaatidelt. 8.10 hom

mikpahvns Jaani kirikust õp. A. Soosaar. 8.30

iuruteade 17.50 heliplaate ja reklaami. 13.00 laste
tund. Lugusid ja laule Mardist ja Kardist. 18.30 prant
suse keele tund mag. K. Kann. 19.00 kohwikumuu
sita. Kohtvik ..Kultase" kapell. 19.40 päevauudiseid
20.00 õige aeg Ilmateade. 20.05 wiis minutit tertviselo

—dr med M. Kask (Tartust) 20.10 kontra-alt Larissa
Martinson laulab neegrilanle. 20.30 arhiwaar mag H

Fischcr: ?vio»aash Eestis maailmasõja ajal. (Tar

tust.) 21 00 aiawiitemuusika. 21.40 aktuaalne weerand

tund. 21.55 Saint-Saensi helitööd. 3IN orkester. Juh.
F. Nikolai. 22.33 heliplaadmudifeid. 22.35 päelvauudi
seid. 23.00 esperantokeelne nädakakroonika.

bes sama mis Rotary klubigi), koolides, koolijuha
tajaile ja paljudele teistele gruppidele ja klubidele.
Olen leidnud, et siin väga vähe teatakse Ees
tist. Suuremal osal on tume aimus, et seesugune riik

kohas kuni 600 inimest.

Minu reisikava järele peatun 14 linnas, sealjuures

New Yorgis neljal puhul. Seni olen peatunud 8-as
linnas: New Yorgis, Bostonis, Glauchesteris, Chi
cagos, Daytouis, Clovelandis, Pittsburghis ja Wa
terburys. Edasi läheb reis Springfieldi, New Ha
veni, Norfolki, Richmondi, Washingtoni ja Wilming
toni.

Täna kõnelesin Walerburru-Kowanis klubis, ja
õhtul anti kõne lühendatud kujul edasi raadios.
Pühapäeval, 21. nov., kell 14.00 on minul raa
diokõne New Yorgis. Columbia Broadcasting Sta
tion, mis on suurimaid Ameerikas, korraldab noor
sootööd selgitava raadiotunni. Iga kontinendi noor
soo probleemidest, tööst ja saunadest kõneleb eriisik.
Mina kõnelen Euroopa noorsootööst samuti ka
Eesti noorte tööst.
Ka siinsete eestlastega olen püüdnud saada
kokku. Eesti konsulaadist sain aadressid ia igalpool
kus tean olevat eestlasi, olen neid ka külastanud.
Laupäeval, 6. nov., oli New Yorgi Eesti Hari
dusseltsis pidu. millest ma osa võtsin ja leidsin
sealt üle 200 eestlase. 16. nov. kõnelen samas kohas

New Yorgi eestlastele teemal: ..Tänapäeva Eesti".
20. nov. on samas kohas suurem kontsert, kus esi
neb ka Ludvig Juht Bostonist. Seks päevaks saa
bub New Yorki Bostoni ja Baltimore eestlasi.
Külastasin ka hr. H. S. Gotfi, kes elab Bostoni
lähedal. Andsin temale üle suure albumi ühes pü
hendusega Eesti NMKÜ poolt. Hr. Gott on endiselt

tuline Eesti sõber, ta kodu tuletab meele eesti kodu,

seinad on täis Eesti maale ja igalpool leidub
Eestist kaasa toodud esemeid. Ta põeb ikkagi
Eestis saadud haigust ja arstid ei anna lootust para
nemiseks. Kõigest hoolimata jälgib ta suurima hu
viga meie kodumaa sündmusi.

Esmaspäeva!, 22. novembril 1937
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Siseriigist
flarlumaal!

Sünnipäewalapsi

ja õppinud töölistele. Meistritunnistuse jäid 3, õppi
nud töölise tunnistuse 37 isikut.

Emade- ja lastenöuandlate arm suurendamist!. Hariu
Lastekaitse Ühingu peakoosolekul kinnitati ühingu aru

anne möödunud aasta kohta. Ühingu ülalpidamisel
tegutsesid emade- ja lastenöuandlad Keilas. Raplas ja

Kuusalus, kus neid nõuandlaid m. a.-külastas 2841

last ja rasedat ema. Uusi lapsi registreeriti 348.

-koduseid wisiteerimik tehti 1176 lapsele ja hoolekande,
list abi anti puudustkannatajatele haigetele lastele 133
korral.

Edasi kinnitati eelarwe eelseiswaks aastaks, üht.
lasi awaldati soowi, et juhatus astuks samme uute
nõuandjate awamiseks Kosel j. m. rahwarikkamates
kohtades Harjumaal.

t cro^i» wälja langenud pr. dr. Ambros
l.°.- 'valiti üksmeelselt tagasi, ühtlasi awal.
,!?! tänu senise energilise tegewuse eest
lastekaitse alal Harjumaal. Rewissontkomlsjonl wa
liti senised liikmed 3. Köster. F. Wainastu ja M.

Ludivig. üksmeelselt tagasi.
Kohilasse tahetakse ämmaemandat. Wiimasel Ko.

wallawolikogu koosoleku! oli arutusel Kohila ale

- koha asutamise küsi»

mus. - Wallawolikogu tunnistas ämmaemanda koya
asutämije Kohilasse hädawajaltseks ja otsustas was.
tawa palwega esineda Harju maawalitsusele.

Kohilasse uus restoran. Wiimasel Kohila walla
wolikogu koosolekul oli arutusel Robert Engmanni

palwe nõusoleku saamiseks Koyila alewikus Kessleri
majas restorani awamiseks. Wallawolikogu leidis, et
restorani awamiseks tähendatud kohas ci ole takistusi
sa' andis selleks oma nõusoleku.

Narvast
3älle südapäewane murdwargus pandi toime
Mõisa tän. nr. tl elutsema lihuniku O. Schneidert
korteris. Margad olid lahti murdnud kolm wälisust
ja toas kogu mööbli segamini puistnud. Kaasa oli
wUdud mitmesuguseid riideid, pesu ja kuld- ning hõbe

Wiljandi saab öölokaali. Wiljandis puudus seni

öölokaal. Nüüd esines linnawalitsusele palwega..Pöllü
meeste Kodu", õkonom O. Lossmann, et temale kuuluni
restoran ..Üöbik", mis asetseb Wiljandi raudteejaama

lokaali, oleneb nüüd sellest, kuidas asjasse subtub
maksudewalitsus.

Viljandimaalt
Nakkushaiguste lewimine jätkub. Tänawu sügisel
on Witjandimaal kooliüvilaste hulgas ette tulnud roh
kesti nakkushaigusi, mille pärast on suletud ka mitu

kooli. .Nakkushaiguste lewik näib aga jatkuwat. Nii
haigestus Sürgaweres kaks kooliealist last difteriiti ja

Wanä-Wõidus haigestus üks laps sarlakisse.
Siirilt

Järvamaal!
Ktrna austas lahkuwat wallajekretäri. Kirua

wallowolikogült ja kohalikelt organisatsioodidelt kor
raldatud lahkuma wallajekretäri Ä. Tammiste austus
õhtul anti wiimasele üle rohkesti kingitusi, muide, ka

waärtuslik kulduur. A. Tammist koos abikaasaga
omas suuri teeneid Kirna seltskondlikus elus.

pole ilmunud,, mispärast ste tõenäoliselt wastawa aja
möödudes langed leidja omanduseks.

Rakverest

Tartust

kaitseühingu peakoosolek, kus esimehe asetäitjaks lah

Kurnid pref. M. Tangl asemele waliti 1. lennuMäe
diwisjoni ülem kol. 2aanson. Juhatuse kandidaatideks

tvaliti dir. Jänes, ringkonnakohtu ai. liige Langis ja
postkontori ülem Torn. ühtlasi otsustati korraldada

kaks ühukaitse-kurjuft, mis algawad 29. skp. Nendest

Kestab üks 7 ja teine 3 päewa.
Viljandist

Politsei mälestas oma keskelt lahkunuid. Surnute

pühal mälestas Tartu-Malga prefektuur oma ma
nalasse warisenud kaaslasi. Selleks oli pühapäewa
õhtu! kell 8 Peetri kirikus korraldatud mälestus

jumalateenistus, millest Tartu politseipere peagu täies

koosseisus osa wöttis. Kohal wiibis ka kadunute
omakseid. Jumalateenistuse pidas õpetaja J. Treu
mann, kuna seda kaunistasid laulud politjeikoorlt

kokku on surm ohwreid nõudnud Tartu-Malga pre
fektuurist 45.

Maanoorte-juhid Tartus ..studeerimas". Tartu
maa Maanoorte Ühenduse korraldusel peeti' Tartus

kuna on loota, et mehe terwislik seisukord paraneb.

ka haridusministeeriumi noortejuht kol. Mellerind.
Pimedate asutused pühitsesid juubelit. Tartu pi

raldas pühapäewal linna 2. algkooli ruumes piduliku
aktuse, kus jagati wälja tunnistused uutele meistritele

medate asutused pühitsesid laupäewal oma 15. aasta
päewa. Sel puhul peeti pimedatekooli ruumes väewa
kohane aktus, kus asutuste juhataja andis ülemaste

maarata ka end. Narma postkontori ametnik Artur
Kork. Komisjon jättis palme esialgselt rahuldamata,

Kolm uut meistrit. Miljandi tööoskusamet kor
Maale tvajatakse

Vajatakse

pagaril
kes tunneb ka kuitr

belda J. Reigo. P
ühispank. W. Kar

Riisipere, tel. 21-1
Headel tingimustel
tva teenistuse tvilui

juuktur,

keS on nõus ärasõit
mes. Ilmumine soowitaw. Sõi line elektrilokkide duraha ci makseta. Dokumendid neie tegennse täie
csnada hiljemalt 3. dets. s. a. Sootvitaw ka meeÄ

mine. Tcat. kirj. flt

.'Linna lähedale snuremaSse
Pesupesl
tallu'hea palga eest karjara
witsejat-wirtinat wõi lvanentat kes on wilunud ja
;at tarwis Pühawc
tüdrukut,
4—3.
tarwis. üoidu 103—6.
Tarwis kohe
Wlllsims
teenijat
lipi!
lühikeseks ajaks, omast kodust waja pagari- ja koi
käijat Suur Ameerika 33—5 Wana Posti tän. 7

tän. 30—3.

Vajataks? hommik

saiakand
Vismari 19-b—7.

Vajatakse väikese lapse juure

hoidjat

Seppa

kel on oma korter. Luha tän. waja osanikuks wäs

I—t.

'.

liga. Kirj. slt.. .„11/<

Sümpaatset

Teeni j:
juuksur-neidu
tarwis maale. Kar
ZtKö tarwis S. Söõrensi 2 4—5 Pärnu mnt.
ärisse.. .
dusühisuse hoowis.
Saduiseppa

Wajataksc noorer

feentjat
ka tvarem on
Rääkida kella 2—6 õhiul Pär kes
soowitaw Him- w
nu mnt. 37.
maalt. Ahju tän.
2 tüdrukut,
Korralik 15—16Waja. wõib ka poolõppinud olla

kes maatööd tunnewad. tarwis
maale. Kaubelda täna kl. 3—o

p. 1., homme kl. 9—9 Suur
Tartu mnt. 37—9.
õmbleja wajab

abilist,

maatütai
leiab koha. Lai tä

nõudepesijat

Vajatakse noort

õigusteadlast
umbes 1 tasuwak,

kõrwaliööks. Soowitaw. kes oi
ülikoolis auhinnatöö

nud. Tcat. hiljemalt 24. skp
slt.

, kaht

naisterahvast,
kes ühtlasi ka majapidamistõi!
sooritab. . Pakk, stt. „8/6988"

Tarwis
ettekandjat
ärasõiduks prowimsi. Teateil

saab kella 5—6 Kopli t. 2—l
Kohe tarwis mctsaweomasi

nalt hästi wilunud
4. liigi autojuhti,

kes ka kaasa töötab. Kaubeld
Magasini 24—1.

R. Sch. on Tallinna linna ametnike ja teenijate ühis
panga ..Hoinla" asutaja ning juhatuse esimees ja Eesti
Lastekaitse ühingu juhatusliige seltsi asutamisest saadik.

Peale selle knMub juubilar mitmetesse teistesse selts
kouidlikesse organisatsioonidesse, nagu Tallinna Meeste

Ärasõiduks tarvis.

puhwetipreilit, ettekandjat, nõu

küsida uksehoidjalt.

Uksiteenljad, passljad,

niest.

Joosep Kallas, notar Tartus, sündinud 23. nov.
Alfred Neuland, sportlane-kaupmees, Valgas,

23. nov. 1900. a. Äroval Harjumaal.

Martin Tomp. apteeker ja põllumees Jõelehtmes,

Valgamaalt
Leeblkusse uus Palwela. Praeau on käsil Leebiku
mõisa endise wiinawabciku ümberehitamine palwemajaks.
ümberehitus teostatakse konsistooriumi summadega sa

sünd. 23. nov. 1890. a. Uue-Võidu v. Viljandimaal.

Elisabeth Alver, kirjanik, sund. 23. nov. 1906. a.
Jõgeval Tartumaal.

tvalmim palwela tõotab kujuneda nägusaimaks Helme

Oswald KeiK
25 aaStat wandeadwokaadina

XufSBBgsrvBi
. Pühitseti kaitseliidu aastapäewa. Laup.. Sü. now.

23. nowembril pühitseb

wandeadwokäat Oswald

Leik .Jöhwis oma kahe

pühitses kaitseliidu Saaremaa ntaiew oma 19. aasta
päewa. Sel puhul oli malewa kodus pidulik aktus, mil
lel toimus ka uute kaitseliitlaste warmutamine ja au

kümnewiie-aastast ameti
juubelit wandeadwokaadi

märkide tväljaandmine meistevlaskuritele.

na.

O. Leik sündis 9. ap
rillil 1882. a. Viljandi

RÄteenijst.
Küsida Haapsalu Karja 6—i
tvõi Tallinnas Pühawaimu t.
11—3. pärast kl. 4.

tüdrukut
ja sulast.
Küsida NSmmel. Raudtee t. 29

Vanainimest
tvaja lapse juure Pagari 4—6

wigastatule esimest abi. tunnistades tülgastused raskeks.

Noormees toimetati kohe autol Tartu haiglasse.
Nagu esialgsel juurdlusel selgunud, on õnnetus tin
gitud olnud jalakäija enda süü läbi. Raju, kes wäikese
kuulmisega, oli weoauto tagant lähenemisel auto ette
teele astunud. Autojuht Harald Paar ei suutnud enam
autot pidurdada ja õnnews oligi käes. Kokkupõrkel sai
auto wäiksemaid wigastusi. T-211 on Otepää auto.

olles E. ü. S. liige.

dust õppis ta Tartu ja
Berliini ülikoolis, lõpetas
Tartu ülikooli 1907. a.,

Pärast ülikooli lõpetamist teenis O. L. Tallinna ring
konnakohtu juures kohtuameti kandidaadina. Malgas
töötas ta wandeadwokaadi Karl Partsi juures abina,
hiljem ifeseistvalt. Wandeadwokaadiks sai ta 1012. a.,
tegutsedes sellena Malgas, Miljandis, Tallinnas. Pär
nus ja wiunati Jöhwis, ühtlasi osa mõttes seltskondlikust

elust. Malgas oli ta linnatöölt togu sekretär. Miljandis

kaselaudu
juures.

Müüa meesterahwa

Petserist sõitnud

dusteadus 14. dets., pangandus 6. dets., finants

õigus 14. dets., kaubandusõigus 6. ja 13. dets., ma
jandusajalugu 7. dets., ühistegewus 3. ja 13. dets.,
tsiwiilõigus 11. detf., wene keele lektori kursus 10.
dets., stenograafia 9. dets., bilansianalüüs 13. dets.
Eksamitele fissekirjutamine toimub dekanaadis 25.,

26. ja 27. nowembril.
Ekfamitähtpäewad õigusteaduskonna üliõpilastele
Eksamitähtpaewad õigusteaduskonnas on detsembri

pükse (keskmisele kaswule) _ja
mitmesug. raamatuid. Paldiski

mnt. U—4, kiwinmja hoowis.

inscga Ivälja üürida trammi

lill

Sissetoov

konservi- ja

lihaärl

Peremehe haiguse pärast

mU.Ua vana talu,
Jäneda jaamast km. Kool
mc külas. 60 ha suur. ühes
tükis, noor wiljapuuaed. iile
100 sõstrapõõsa, 25 noort õu

ärasõidu tõttu edasi anda. .Küs.
peapostkont. nurg. lehekioskist.

napuud. jõgi oma krundis,

armotuurldetööstus
Välja üürida

REX'i
müügikoht

Tuba

Vene Ifin. 8, il Horrai
Soovitab moodsamaid

maitserikkamaid arma
tuure, laua-, seina*
lampe, lambivarje
ine

Kindlas teenistuses käiw las

teta abielupaar otsib . .
korterit

Müüa
meester. vähepruugitud jope

tvõib talakaswanduseks. iarwi

rada. talu juures hooned kor

Ostan

mööblita tuba

garaashi

weoauto jaoks, sootvit. ühetoa
ltse korteriga. Wast. slt. ~39/
27p0".

2 korralikku isikut otsiwab
iseseiswat wäikesi tuba pliidi
. tarwitamisega wõi

l kaasüürlllseks

wanema naist erahwa juure.
Teat. pai, kirj. slt. ~19/6999"
Organisatsioon otsib

biirooruumiks

mööblita tuba
Niigiametnik wasab 2-toalist

kriminaalõigus 3. ja 10. detf., kriminaalprotfess 6.

ja 13. dets., poliitiline ökonoomia 2. dets., statistika
7. dets., kohtulik arstiteadus 10. ja 14. dets., krimina

listika 3. dets., flnantsõigus 13. dets., wene keel

19. dets., ladina keel 9. ja 15. dets.
ülesandmine eksamitele toimub õigusteaduskonna
dekanaadis 26.—30. nowembrini.

Tartu ülikooli silmahaiguste
Professor sa assistent sõidawad
Egiptusesse
Tartu ülikooli silmahaiguste korraline professor

dr. med. J. Uudelt ja assistent dr. J. Suurküla

asuwad 23. skp. teele Egiptusesse rahwuSwahelifele of
talmoloogide kongressile, mis peetakse 8.—14. dets.
Kairos.
Dr. med. Uudelt on Eesti esindajaks. Suurküla on
komandeeritud ülikooli poolt.

Teel peatumad mõlemad teadusemehed Berliinis,
Budapestis j. m. Kogu reis kcStav m kuud.
Eesti Põllumeeste seltsi eestseisuse liige. Eesti Laenu- ja
hoiuühisuse juhatuse esimees. Wiljaudi linnatvalitsuse

liige, ..Wiljaudi Teataja" ja „Sa7ala" tvastutaw toi

mctaja.

Juubel Saaremaa politseiperes
Täna. 22. now>. pühitseb Kuressaare PolÄsoizaos
konna tvanem-kardnik Martin Umbaja oma 60. sunni

päetva. Juubilar algas awalikku tegewust 1806. a.

kooliõpetajana, hiljem teenis laewadöl. Sealt siirdus
ta 1918. a. politseiteenistusse, millisel kohal pusib täna
seni.

Vastutav toimetaja 1.

Väljaanäja Tallinna Lesti Xirjostus-llbisus
M, ElekM

Foto M. öömann
(Metsterfotograaf)

* P KllNl

I sissekäik
ijy Maneesl 2,
pandimaja kõrval

lokid

Soowin osta

1»50 s. alates, lvesilmned 50 f.,

Kesklinna lähedal

maja
päriskrundil. ehitamise wõima
lusega. müüd omanik. Wahelt

kauplejaid palun mitte tülita
da. Kordese tän. 3—l.

Wanem lesknaine

gal 2. Balti jaama ligidal. slt. Mnoti".
Telcf. -168-77.

Jseseisew intelligentne daam

autokäru

soowib

tutvust

&I

kella —%6 Tallinnas, S.
Kangru- või
maateljed.

Teat. Telliskitvi 54—9.

Parima hinnaga

VEEMÖÖTJA I
JA KANALISATSIOONI
KAEVU I
malm- H
LUUKE I
valmistab

OSTAN

tvastawa tvaba härraga, wa
nadus 43—65 a. Kirjad slt.
..K/112".

Elektrimootoreid*
dünamoid, alalisvoolu, 220 v.,
I—6 h.-j., töökorras, ostetakse

ja igasugu pudukaupa saada Pääsukese 4—4.
en gros ja en detail. Ida 9—l,
Nõmmel. Samas ka elektriloki
Sootvin osta rarwitatud
aparaat odavasti müüa.

ka pühapäevadel.

tangilokid 25—85 s., parim
maniküür 40—50 s.. korralik

ralikud. Kaupa teeb peremees kandejõuga ca 2—2,5 tn. Wast.
Anton Köln.
slt. ~29/2749".

Villaseid ja
siidsukki

Avatud iga piev,

soovib tutvust
kantud ülikondi, palituid, kasu juukselõikus 25—35 s.. mõnus
kaid. snlvimantleid, pandipilc
habemeajamine 15 senti.
abielu mõttes wanema töölis
teid. õmblusmasinaid, jalgrat Ants Kutti suurjuuksetSõStns.
ringist ivaba mehega, kes pool
taid ja muud. Maneeshi t. 7. Toompuiestee ja Söörcnsi t. nur dab
korralikku koduelu. Kirjad
pandimaja wasias.

pruugitud riideid, ülikondi. va
2 head
(kängurukrae), täiesti uus sako
lituid. pesu. saapaid, pandipi
kuub ja vest; naister. talvpalitu,
pärsia
vaipa
leteid, õmblusmasinaid, jalg
Kindlas ametis härra wasab t.-pruun, välismaa riie, ilus krae
(pik. saied. kasvule). Näha iga müüa, murus 185 sm. X 270 rattaid, mööbleid. Tulen koha

erasvssekmguga. keskküttega.
Kirs, slt. ~1-3/8998".

protsess 9. dets., rahwuswahellne õigus 7. ja 14. dets.,

ostan

kantud riideid, köõgitarbeid jne.
talvpalitu, :
Maksan kõige kõrgemat hinda.
tume ülikond ja kaks paari <Pal. kirs. slr. ..12/2732".

Tuba

Aivax I

Halloo,

Eeva tUtred!

Kolm igatvuse käes waewlstvat
noormeest sootvitvad tõsist tut
wust. pikkade talweöhtute tveet

miseks. Foto soowiiaw, mitte

nõutaw. Kirj. slt. ~15/6995"

Suts 7.77, Ets 5.55, Ats 3/83

Lutikatele,
prussakatele ja rottidele kindel

surm ainult Pikk tin. 43—1,
Trõkov.

Tallinn, -Soo 27 H

päev kella 5—7 õhtul Tulika sm. ja 135 sm. X 390 sm. le. Suur Karja t. B—B.
20—1.
Fotoäri Ernst Feldt. Wana
Brünett daami
Ostan
Kadunud must walge kirju
turg 6. Tallinn.
Uus
koer
kuni 28. notv. kanwd riietest mustas baretis ja mustas
Peremehe haiguse tõttu kuni igasuguse pööningukoluni palitus, kes sõitis tarmmis
riietekapp
müüa hea
vikakarwaline soksierrier, nimi
Teat. 'flt. ..36/6976".
Kadriorust Weneiurule ja ..Top". Teatada tasu eest
müüa. Näha võib pärast kella 6
hagijas
suundus Aia tän.. palun en Prantsuse saatkonnale telef.
Oksa tän. 6—4.
Zoowin osta
dast teatada slt. ~24/2744".
434-OS. Alendri tän. 3. .
Telefon 28. O. Kangur. Mär
sõiduauto.
Kinniswara omanik, kel on Kaotatud pühap.. 21. now.
jamaa. kindel teenisms. keskm. aastates
Minia sõidukorras
autonumber A 2181
poissmees.
Teat.
firma,
mis
mudel,
HP.,
purjolaov,
ühes
; stop-tulcga. teel Tallin
soovib tutvust
suurus 28 br.-reg.-tn. Teat. bensiini iarwit., hind slt. ~A.
nast Piibc maanteed mööda.
8780".
abiellumise eesmärgiga prl. Ausat leidjat pal. teat. wõi
K. Kauge. Wösu-Jorika. teles.
tvõi pr., kes omab kiniswara.
Äergi 5.
Ostan pruugitud ivanema
Kirj. ühes enesekirjeldusega slt. number ära tuua Hollandi t.
40—3. tel. 800-86..
Erakordsel juhul müüa Kr.
~4/6084".
harmooniumi,
8000.— eest tulntoolv. pikema
Ära joosnud Nõntmel must
Hõberebased,
ajalise tellimisena ivarustatnd tvõib fö korrast ära olla. Teat.
Kaks 18-a. kormlikku kiud bundikoera
ühes
hinnaga
slt.
„3/6983".
vSiketßöstus.
lapalgalist noormeest soowilvad
150 kr. tükk, kolb. sugulooma
kutsikas,
deks, kasvanduse osa likv. pu Kiri, slt. ~10/6990".
tõsist
kavad kollased. Palun teatada
Ostan korras
tutvust
hul müüa. Kirj. slt. ~20/6960",
Vabaduse pst. 69. tel. 516-44
sõiduauto.
Juhuslikult müüa tööstuse
samasuguste
tütarlastega, nxi*
Pakkumised
ühes
masina
täie
Hea korras ilusa kölassa suurendamise ..tõttu 12—1417. skp. kaotatud naisierabwa
lise kirjeldusega ja hinnaga tea nns 17—20'a. Kirjad slt. ~7/
bob.-jõuline töökorras
pruilpitud
6087".
tada
kirjalikult
Tallinn,
S.
Tar
lokomobltt
käeke!!,
kabineti
ühes 25-meetrilise ivabrikn tu mnt. 9, O. Rihma ärisse.
Waraudnöl. kindlus,arud ja iaunislaind . kiividega. Palun
korstnaga. Järele küsida Paas-.
Puhtaid
tiibklaver
kindla sissetulekuga aastates leidjat kella ära tuua ..Hotell
Iverc tbald. Nahkla anrnjõnl.
28 härra, kes ajapuudusel pole Palace" Ivõt tcaiada telefonil
müüa Nataskaewu 14—2.
jahu- ja saelveskist. Telefon:
kaltse leidnud endale elukaaslast.
477-70,
Laekwere ö-a.
Tall. kesklinnct suurem

Palun seda naisteraljwast.
tutvuks
ostab
kes leidis
uut pianiino,
Tall. Eesti Klr|.-ohlsuse
vihmavarju
müüa. Hästi mlnew. Kirjutada 5 firtitg „Opntltch". hind 800
kaunikujulise brünett lüh ema Toompeal teatada 2. Amee
ladu. Pikk tän 2.
Wõi küsida Pärnu mut. lõi, , tr. Näha Pärnu Mnt. 31—Z.
kaswulise prl. wöi noorema rika tän 40—-2.
Tallinnas kella 17—19 (6—7)
söögkaal-kobvlk

*' 10-kroonise kuuitüriga ära

anda ilus
Juuksuriflri
silt ajalehekioskist^

ökonoomia 2. dets., statistika 7. dets., eriküsimusi teo
reetillses poliitilises ökonoomias 2. dets., käitismajan

minia sadamas a.-l. Dagmari

erasissekäiguga ja köögi tartvi-I

ära anda 8 tuba wanniga.

sellele, kes ostab ära uue äri

duslikkude õpetuste ajalugu: kirjalik 3. dets. ja suuline

9. dets., majandusõigus 13. ja 14. dets., poliitiline

Tollile id

mehe 31—4.

Toom-Kuninga 16—5.

sisseseade. Wõib ka äri rendile
anda. Teat. saab Raekojaplats

ri gümnaasiumis, nulle lõ
petas 1902. a. Õigustea

Harald Paar. Rajul purunes lõualuu ja ta sai muid

wigastusi. Otepää jaoskonnaarst dr. Neuman andis

keskküttega. Teat. flt. ~14/0994"

Korter

koolis ja Tartu Aleksand

ga Maks Reinhold) weoauto T-211 alla, mida juhtis

wäiksemat

DWDD

na. õppis Wiljandi alg

heliseb teel jäi otepäälane Madis Raju (end. nime

Soowin üürida
Liuna ligidale maale tvaja

Ilu Siia mõisaomaniku poja

Laupäewa õhtupoolikul Otepää ja Pühajärwe wa

parast kl. 6. Ahju o—l 6. Nõmmele wõi linna. Kirjad
pal. saata kuni 28. now. slt.
Haapsalu linna wajatakse ~19/2739"

kohe kcetaoskajat

maal Vastemõisa mõisas

Nõrga kuulmise tõttu auto alla
Raske liiklemisõnnetus Otepääl

Lihtsasse perekonda tvaja

teenljat-läpseiioldjat,

kirjalik 6. detf. ja suuline' 9. ja 19. dets., majandus

poliitika: kirjalik 2. dets. ja suuline 3. dets., majän

sund. 23. nov. 1895. a. Riias.
Marje Parikas-Niilus, näitlejanna Estonias, sünd.

metalli, õpilased said 3 V-va järgu ja 4 IV-da järgu

tvähese mööbliga, pliidiga, ära

soowitaw tvenelanna. Tulla õht.

lik 11. dets. ja suuline 14. dets., majandusgeograafia:

marki, ühtlasi anti algkoolile üle wastaw I järgu kin

Linna ligidale tallu waja anda 12 kr. kuus. Narwa
tublit
mnt. 130—1, Kadriorus.
tUdrukut»
keS tunneb kõiki talutöid ja
oskab lehmi lüpsa. Küsida
Vabriku 18—30.
nooremat

(erikursus) 14. dets., kaubanduskirjawahetus: kirja

õigus 6. ja 13. dets., tstwiil- ja kaubandusprotsess
4., 6. ja 11. dets., haldusõigus 3. ja 7. dets., haldus

dati linna algkoolis wastaiv aktus, kus Tõvtva toimkonna

keetjad, ettekandjad, lastehoid kaks tuba ja köök' töötoa jaoks.
jad ja muud teenijad saawad Sakala 2

(Viru

14. dets., raamatupidamine I (üldkursus): kirjalik
10. dets. ja suuline 13. dets., raamatupidamine II

1871. a. Saadjärve v. Tartumaal.

toimkonnale 1320 kg tvanametalli. LaupäswÄ korral

ühele wõi kahele, soowit. täie
lise tvõi osal. pansioniga. Kaup

kiiresti häid kohti J. Kühle
kontori kaudu Vanaturg 6

keele kirjawahetus 7. dets., majandusmatemaatika
(1932. a. kawa järele) 9. detf., finantsmatemaatika

esimees linnapea J. Wiks andis üle rinnamärgid kooli
õpilastele, keS agaramalt kogunud ja annetanud wana

1820 kg wanametnlli linna algkoolilt. Dörtva linna

depesijat ja kraamijat, kes pe peatnse snures Aletvi s—l.

su peseb. Tulla Rüütli t* 16,
tuba 10, 2. korral. j
. 2 puhvetiprellit
ettekandjat
Haapsalu tartvis. Tulla täna
hotelli „Jmperial" kella 4—5,

kursus 9. dets., inglise keele II lektori kursus 19.
dets., inglise keele kirjawahetus 11. dets., saksa
keele I ja II lektori kursus ning saksa

. Johannes Fuchs, põllumees, sund. 23. nov. 1890.
a. Tahkuranna v. Pärnumaal.

Linnaametnike laialisis ringkonnis tuntakse juubüari
tema tegewuse järele kui tvastutulelikku ja sõbralikku ini

algkool on kogunud ja annetanud allweelaewastiku Tõrtva

köögiga

'Wäjõwkse imikut .. kohelda

pidajaks.

laulu Seltsi. Tallinna Põllumeeste Seltsi jne.

Tõrvast

Kaasüüriliseks
wõib tulla noor ametiskäija

köögiteenijat.

mütsitöölisi

oõkawäi "wänemät

kus ta tänini kaasa tvwtab, 1918. a. asus R. Sch. Tal
linna linna teenistusse, alul ehitusosakonna raamatu

Majandusteaduskonnas on ekfamitähtpäewad det
sembrikuus alljärgnewalt: kaubateadus 9. dets., ent
süklopeediline keemia 7. dets., inglise keele I lektori

kuus järgmiselt: õiguse üldõpetus 3. ja 7. dets., Eesti
maa õiguse ajalugu 6. ja 19. dets., seadusetundmine ja
agraarüigus põllumajandusteaduskonna üliõpilasile 3.
dets., õiguse filosoofia ja riigiõigus 2. ja 9. dets., Roo<«
ma õiguse ajalugu 8. ja 14. dets., Rooma üigmse süs
teem 3. fa 10. dets., tsiwiilõigus (üld- ja eriosa) 11.
dets., tsiwiilõiguse erikursus 8. ja 14. dets., kaubandus

Palace-Royal, Nõmmel ... hflstimttbl. tuba
Stöuiiee 7 64,r'föajõß~ * *

Wäjmakie

ja õpilasi hea palgaga Pronks

lion ja A. Peterson ning ahwatlejana sama walla
wiimast 4-aastase wangistusega. Kõik kolm wdeti

ja ettekandjat. Wanaturukael preili üksiku naisterahiva juure
Kanarbiku tän. 14—4.
18, söögisaal ..Kosula".
üürile anda erasissekärguga

soowitaw kutsekoolist. Kirs. sli
~6/2726".

_ Kodmnaale jõudes astus R. Schmidt kohe kadumaa
kaitseks kaitseliidu praeguse Põhja nmletvkonna ridadesse,

pidajaks ja hiljem, 1919. a>. Tallmna linna pearaamatu

Kolm waletunnistajat mangi. Elwa kohtus male.
tunnistuse andmises olid kohtu all walgutlased A. Kal

täitmisel mõrwarite käe läbi. Neid on 8. Teenistuse
kestes on. Tartu-Malga prefektuuri koosseisust selle
algusest tänaseni lahkunud 37 politseinikku. Seega

waht 'Hans Männiste ißakos) ja Jämejala maimu
.haigla õöwaht Jüri Nurme. Pensionile palus end

Tüdrukut
rartvis linna ligidale tallu.
Kaub. kella 4—5 p. l. Harju

Elvast

laste kätte langemiseni .

kiheßonnas.

Tartumaa maanvorte-juhtide kursused, mis algasid ree
del ja lõppesid täna. Kursustest wöttis ofa umbes 60
maanoorte-juhti. Kõnede ja loengutega esinesid kursus
tel wastawate alade eriteadlased. Teiste seas kõneles

Juhatus.

jaks. Sellele kohale jäi ta kuni Kaluunga linna enam

seks said politseinikud, kes on langenud teenistuskohuste

ja omawalitjusteenijate pensionikomisjoni koosolekul
määrati pensionile end. Mõisaküla jaoskonnakohtunik
Eugen Antjon, arwestades tema kauaaegset teenis
tust. Antson on kaotanud tööjõust 40°/ o. Edasi määrati
pensionile end. Tuhalaane algkooli teenija Reet Ma
ger, Vastemõisa metskonna Labida wahtkonna metsa

wajab wilunud kautSjoniwõi
mekist -.- - " '
! ärijuhti.
Valimised 5. dets. s. a. kell
12 päewal ühisuse oma ruu

dades end hiljen: kõrgemate! raamatupidamise kursusiÄ.

ja volitsetorkestri ettekanded. Erilise mälestuse osali

ttust pensionäre. Viljandi raekojas peetud riigi

Tarwastu Tarwrtajate-ühisus

N. Schmidt, pölwsnodes Kambjast. Tartumaalt, sün
dis 23. nowvmbril 1387. a. Davtns. Oma hariduse sai
ta Tartu ja Tallinna poeglaste gümnaasiumides, täien

Piigaste kauaaegne koolijuhataja Willem Nõmm
läks neil päemil pensionile, ajudes elama Kawastusse.
et meeta seal oma wanaduspäewi. W. Nõmm oli
ühtejärgi 32 aastat kooliõpetajaks. Ta oli W.-Pii

niswaramärk.

Paidest

linna kauaaegne pearaamatupidaja Rud>olls Schmidt,
kes on tnndch laiematele ringkondadele oma ametalalise
ja seltskondliku tegewuse läbi.

1906. a. asus R. Schmidt teenima riigipanga TcÄ
linna osakonda, kust ta 1910. a. määrati jwluuga linna
riigipanga osakonda raamati'pidaja abiks, 1914. a. van
teide-osakonna juhatajaks ja 1916. a. pearaamatupida

kohtus wahi alla.

Kohale 935 punktiga. Reedel korraldatud aktusel anti
koolile' üle haridusministeeriumi rändauhind.

Rudolf Schmidt SO-aastane
23. notvembril pühitseb oma 50. sünnipäewa Tallinna

muwad Otepää! ületartumaalised suusakursused ja
ka kohalik malewkond on omakorda ette näinud rea
üritusi tänawu talwel suusaspordi alal.
32-aastase õpetajaameti järele pensionile. Wana-

vrogümnaasiumi 5. klass, tulles üle riigi esknesele

seda üksikus majas.

Õhukaitseühing korraldab kurjused. Rakwere linna

Otepää tatlfporbi rttewallnistusi. Otepääl wöls
paar paewa tagasi näha esimesi suusatajaid wärskel lu
mel, mida oli suusatamiseks rahuldama». Kohapeal on
suusahiippemäc ehitamine lõpetatud. 21.—23. jaan. toi

tööstur H. Kongo. Esimest kaht karistati 3-aastase ja

100 kr-le ei leidu omanikku. Mõni päew tagasi
leidis Paide tänawalt keskkooliöilane B. Neller 100
kr. raha, mille wiis leiubüroosse. Rahale omanikku

walitsuse ruumes peeti wabatahtliku kodanliku õhu

tus pimedate heaks. Jutlustas õpetaja H. Haamer.
Tartumaal!

üpvuse eripäewadel korraldatud klassikatsetel wäikeka
liivrivüssidest, mis olid ühtlasi koolidcwahelisteks wöist
lusteks, on nooremas kursuses osutunud parimaks Türi

asju üle 300 kr. wäärtuses. Margad olid nähtawastt
teadlikud, et S. turukaupmehena ei tule koju enne

turvaja lõppu, mispärast neid oli waba moll tegut

tui oli Tartus Pauluse kirikus kontsert-jumalateenis

gastes ka agar seltfitegelane.

Türi progümnaasium Ae riigi esimene klasfikatse
lasdmijel. Haridusministeeriumi kooliwalitsus teatab
Türi progümnaasium! juhata'ale, et keivadel riigikaitse

Ülikooli teateid
Ebsamitähtpäewad majandusteaduskonnas

osutuste 15« o. tegewusest. Aktust kaunistasid pimedate
kooli õpilaste muusikalised ettekanded. Pühapäewa õh

juures, lubataks muuta öölokaaliks. Linnaivalitjus au

vis selleks oma nõusoleku. Kas Wtljandi saab öö

7

Teat.- slt. JŠftÕW".
Majaperemehed!

Kellel on waba korter, umbes

2 tuba ja köök, wõi suurem
ludu
ivaheseinaga. wõi, wabaneb lä
1. korral tvälja üürida, kõlb. hemal ajal kõrralikus nmjas.
tööstuseks Ivöi könköriks. 25 On wäike oerc. ilma lasteta.
kr. kuus. Rüütli 2—2. lärwel Wõib ka ette maksa umbes
mugaw tuba wälja üürida 12 poole aasta üüri. Kirj. slt.
kr. kuus. Küsida Rüütli 2—--2. ~40/7020".

Juhuslikult müüa

ärist.

Sealsamas müüa karõkuljakk.
% pikk. saledale kaswule wähe
kantud, korras.

lesega, kes omab ärilisi kaldu-

Musi ja on walmis kaasa töö
3 head uut maja
tama ärmlal. Kirjad eesti wõi
IHB9I
Rahumäe-Liiwa jaamade lä
Menc keeles. soomit. fotoga,
hedal. 400 r.-s.. päriskrundil
saata slt. ..20/7000".
ärareisimise puhul 8500 kr.
eest Vi wäljamaksuaa ja palju l Müüa prrmgitnd
Lai 6—l. Tel. 460-10.
„oiiy"
teisi maju. krunte, talusid ja i sttttpitoasisseseade
Hundikoer
tvcskeid müüa ja rentida. Tea
Nukukliinik.
''egaw. hagi ja? j- degge toodud
teid J. Kühle kontorist, Wana ; (hele kask Luther), giahu kes kirjum- minule recM, I*2.
lurg 6 (Wiru 2) fclla 11—1 . mäe, Dkängu 6. Tel. 522-34. now. j. a.. palun jäike oma Odam nukkude müük ja pa Lcvtnakaitfe ielrji. Pikk 30,
rcmdus. Ostetakse juuZseid.
l«. lÄ—l. ZÄ.
aadreis K. „25|£965"«
ja 5—6.

8

Pficwq l e h t

Ni. 318

jn Armast * :S
Lühikese raske haiguse järele lahkus
meie armas ema, vanaema, vanavanaema

Mans £epson'i I
I JOHAN SONilTit |

IMeie käitist isa ja unustamata head wanaisa
ta S. aihma-aa&tupfiewal, 22. now. 1937. a. I

I »U ma I
sünd. 19. okt, 1862. a., surn. 20.J10V. 1937. a.

mäiestavvad kurbuses polod pef£* H
I

! sünd. 30. aprillil 1852., surn. 21. novembril 1937. HH

mälestavad JB
I abikaasa, tütar ja poeg perekondadega.

Sügavas leinas lapsed.
Ärasaatmine Erahaiglast, Narva 6a, Ole
viste kirikusse, esmaspäeval, 22. novembril,
kell 8 õhtul, kirstupanek kirikus kell V2d õhtul. HB
Matmine kesknädalal, 24. novembril keti V22p., BS
H sealt Kopli kalmistule. WW

TEADAANNE.
itiii

Harju ajut. maavalitsuse Ehitus-teedeosakond tea

tab, et Harju ajut. maavalitsuses registreeritud

jõuvankrite üldist

Veeteede Valitsus ostab

EsmaspäeWal, 22. notvembril',

. : ' 10—12, 4—7;

. 'kell H 8 õhtul

üfirrrig

Viru 22—3, telefon 447-61.

.72." korda

. , - üldhindadcga

..Tütarlaps tänaval"
R. Töröki ja T. Emöd, lugu

Südamlik tänu

. wahclauludega 5 pildis.
Pääsmed 25 ja 50 senti.

kõigile, kes minu armsa kasupoja

ELMAR OLDUR'i

Teisipäetval. 23. nowembril.

muldasängitamisest osa võtsid, eriti ta kaastöö,

3. korda

kell %8 õhtul

lisile, Kullaseppade Ametiüb. ja lauljaile, kes
oma kauni lauluga kirikus Elmarile viimast aus

«Inimesed ajujääl"
Pääsmed 20—125 sendini.

tu.t avaldusid. KASUem^|

Kolmapäewal, 24. nowemllril.
kell %8 õhtul

Ruts Banmani tuluõhtuks

„Estonia" kontsertsaal.
Teisipäeval, 23. nowembril 1937. a,

Tšehhi klawerlkunstnlku
RUDI kIMM
AINUS KONTSERT.
. Kawas Bach'i, Liszt'i, Chopin'!, Smetana, Suk'i, Martinu.

Debussy, Prokofieffi j, t. helitöid.
Algus kell 8 õhtul. Pääsmed Kr. 3.00 kuni 50 senti,
õpilastele ä35 senti eelmüügil Estonia" teatri kassas.
..ESTONIA" KONTSERTBÜROO.

.1-7. korda

TEATER

H. Raudsepa komöödia 3 waat.

Rääsrned 1.53—20 i

Teisipäeval, 23. novembril,

kell %8 õhtul
11 > korda alandatud hindadega

«Suveöö unenägu"
W. Shakespeare'» komöödia
3 waatuses.

F. Mcndelsiohnt muusika.

IKoimap.,
nov.. keliBöht. II
. Estonia24.
kontsertsaalis
Ada Juurup'i
. koloratuur-sopran

KONTSERT
tmamaaammamKlaveril: P. P. Lttdig.
KAVAS- Mozartl. Schuberti, Brahms:
Rossini. Saare, Aaviku, Tschaikovsky.

Kreisleri, Thomasi ,j. t. helitöid.
Pääsmed: Kr. 2. kuni 50 s.. õpi
35 s.. eelmüügil Estonias, alates 23 skp

Kr. 1.75-20 s.

Kesknädalal. 24. nowembril.
kell pool 8 õhtul
13. korda
. harilike hindadega

„Tatra tüdruk"
Operett 3 tuontincs lõ oildiTekst: Juuli Rõõmusaare üm

Esmaspäeval, 22. novembril 1937,

kammermuusika' «sofiitseri
Kavas professor Artur Kapp i helitöid.
Kaastegevad: Õ. Lund, O. Roots, R. Palm,
A. Saat, R. Merkulov, A. Udrik, A. Karjus.
Pääsmed: h Kr. I. ja" 50 senti, õpilastele 25 s.
Algus kell 8 õhtul.
Eesti Akadeemiline Helikunstnike Selts.

..Kolmekrossi ooper"
J. Gay. B Brechti lugu lau
ludega 3 vaat. 10 pildis K
Weilli muusika.
Pääsmed 25—150 sendini
' Reedel, 26. novembril,

kell õhtul

viimast korda üldhindadega

nKäda Õnnega"
Juhan- Kihulase komöödia
•3 waatuses 5 pildis.
Pääsmed 25 ja 50 senti.

KaSlo awatnd tao vkew

ft. 12—4 |o fi- -8 :

PyecKtli TeäTpi»

(Hl> 338H!H HfeMeoK. reaTpa)
Bo HTÕpHHfvb 23 HOnÕpfl
ber töötanud Agu Lüiidik Priit
. Ardno muusika
apti ynacTiaCUrHE lIHHHA

Pääsmed K: .2 50 - 30 1 ..MOfl" KY3HHA
Neljapäeval, 25. novembril.
H3T> BAPII1ABH"
kell õhtul

12. korda harilike hindadega

«Mees, kelle käes on
trumbid"
Artur Kappi nimeline muusika-hooaeg.
ESTONIA SININE SAAL.

Mäe Küljeluu"
Ai. . Joiuni . naljamäng laulu
dega 3 ivaatuscs 15 pildis

Esmaspäetval, 22. nowembril,
Pääsmed 20 —' 125 fenti.
kell '%B õhtul
11. kordu harilike hindadega Neljapäewal. 25. nowembril.!
kell VžB õhtul
nMees, kelle käes on
8. korda

trumbid"

Hugo Raudsepa komöödia 3 v

Pääsmed Kr. 1.50 kuni 20 s.
Reedel, .26. novembril,

kell *£B õhtul
6. korda harilike hindadega

„Miiiidud mõrsja"
B. Smetana ooper 3 ivaatuses.

Pääsmed Kr 2.50 -» 30 >.
Teatri kassad awat kl. 12—i
v. L la õhtul kella 6 poole 6

KoMeaiu B-b 3 BepHef)jiH.

yqacrßyiorTj' Baaayaoaa 11.
ÜHrae ÜHHHU, YCTIOJKAIIBR
H0B"B. 3BOHCKIO.

lloci peatac. P. rjiaayHOßofi 1
HaqaJio poBHO BT> 7 30 q. aeq.

BiiJieTbi orb 2,50 Kp. no 25 a.
npoaatOTCH B-b Kaccf» TeaTpa

orb 11 ao 1 qacy u on, 5
ao 7 q 8., B-b BOCKP OTb
11 ao l qacy MB.

PyecKaa ceaaiß
9CT Cow3a ApT.

5, 7, 9.

A-S. „EESTI-AGA"

Robert Stolzi uus suuroperett

Vene tän. nr. 11-a, kõnetr. 441-33,
TALLINNAS.
Käesolevaga teatame, et järgmine

+T«SAire^

MMM

Jäiste

Eesti Qraamateatri
ringreisid
. Oskar t/utsu

„SUVI"

- 830 tk. meremärgi korve nr. 2, 3ja 4.
: 45 tk. meremärgi palle nr. 2 ja 4.
40 rulli kanepist tõrvatud trossi mitmes mõõdus.
24 rulli valgest manillast trossi mitmes mõõdus.

Hortense Raky, Leo Slezak.

10 vihku lipuliini ja

WaStuw kl. 9—M>2 sa s—B õ.

Pakkumise ja lepingu sõlmimise kindlustuse mää

raks on 10% pakutavate esemete kogusummast.
Lähemaid teateid ostutingimuste kohta antakse igal

tööpäeval kella 10—14 Veeteede Valitsuse varustus
toimetuses, Tallinn. V. Sadapia 21, tuba 24.
Veeteede Valitsus.

29. XI 15. XII 1937. a.

Kursusest osa võtta soovijaid palu
takse end üles anda kuni 25. skp.
Tartu mnt. alguses uues majas kõigi mugawustega,
kfljkktiite ja jookswa sooja weega

5-toaline korter
kohe wälja üürida. Küsida keila 9ja 15 wahel Koch & Ko
kontorist, Wabaduse pL 7, krt 5, EKA majast. Tel. 427-80.
Vanem soliidne en-gros firma soovib leida
äriruumo

Paruu ju odawaun büroo

Tõlked kirja
vahetus, ärakirjad

toimetatakse 8. ja 9. detsembril 1937. a. kell 8.00 kuni
15.00 all järgnevais köhis:

1. Tallinnas, maavalitsuse masinate töökojas. Tulika 9.

2. Kuusaiu piirk. teemeistri juures Kolga-Liival, Koiga
vallas.

i Raasiku piirk. teemeistri juures Raasikul.
4 Kose piirk. teemeistri juures Kose-Ristil, Ravila
vallas.

5. Kohilg piirk. teemeistri juures Lohu jaama lähedal.
6. Rapla piirk. teemeistri juures Rapla alevikus.
7. Keila piirk. teemeistri juures Keila alevis.
8. Nissi piirk. teemeistri juures Nissi aleviku lähedal.
9. Kloostri piirk. teemeistri juures Vasalemma asun
duses.
Kõik jõuvatikriomanikud on kohustatud saatma
oma jõuvankrid järelevaatusele ühte temale sobiva
masse järeievaatuskohta. Mõjuvate põhjusteta jõu
vankri määratud päevadel järelevaatusele toomata
jätmisel võetakse neilt politsei kaudu registreerimis
märgid ja registreerimistunnistus kuni jõuvankri jä

. relevaatusele toomiseni.'

Ehitus-teedeosakond.

Masinakirja kursused.

Berlitz School. Sakala 39—õ

TULNUD

Teatame lugupeetud ostjaskonnale,
et 28. novembril s. a. meie kontor
viiakse üle uutesse ruumidesse ja
asub nüüdsest peale

KIRJAD

PÄRNU MNT. 20

(Eesti Panga taga).
Kõnen 438.20

KUULUTAJAILE

20. nov. sisse tulnud kirjad. .

1/6381 6 1/3321 2
1/2481 10 1/3361 2
1/3321 1 1/3161 1
1/3121 1 1/6301 2
2/3482 1 2/3562 1
3/6423 4 3/6343 14
3/3523. 6 3/3443 3
3/3043 1 4/3364 9
4/3524 3 4/3084 1
4/2364 1 4/2284 1
4/6344 1 5/3565 2
5/2445 5 5/6305 2
5/3525 3 .5/6345 1
6/6346 5 6/3486 11
6/3366 1 7/2487 3
7/6307 3 7/6347 1
9/3529 1 9/2449 2
9/3489 . 1 9/1329 1
9/3009 1 9/3129 1
10/6390 7 10/3370 5
10/2090 2 10/2450 3
10/3410 1 10/6310 4
10/5190 1 10/3434 1
11/6431 10 11/3411 3
11/6311 1 11/2411 1
12/3292 1 12/2452 10
12/2492 1 12/3532 1
12/3412 2 13/3583 1
13/3533 6 13/2253 1
13/3373 2 14/3314 1
14/2334 1 14/3414 1
14/3134 1 14/3534 2
15/2495 2 15/2255 1
15/6395 2 15/2415 2
15/2455 1 15/3415 1
15/3535 1 16/3576 5
16/6396 3 16/3536 1
16/3416 3 16/3136 2
16/1376 1 17/6317 3
17/2497 4 17/6397 4
17/3337 I 17/3537 2
17/2337 1 17/3097 2
17/6157; 4 17/3417 2
17/6357 2 18/6438 3
18/8458 1 18/3458 2
18/3498 1 19/6399 30
19/6359. 11 19/3299 1
19/3459 2 . 19/3539 9
19/1579 1 19/2419 3
19/2299 1 20/2460 5
20/3460 2 20/3380 1
21/3501. 3 21/6441 5
21/3261 6 . 21/3227 1
21/2421 1 21/3132 1
22/6402 2 22/3582 1
23/1583 6 23/6366 1
23/3503 3 23/3543 2

23/2463 1 23/6868 1
23/6363 5 23/1663 2
23/6863 1 23/3583 2
24/6364 2 24/3424 2
24/6404 3 24/6324 , 6
24/3384 3 24/3464, 3
24/3064 1 24/3544 1
25/2505 5 25/3425 3
25/3505 1 25/6405 2
26/3586 7 26/6006 1
26/1866 2 26/6326 2
26/2506 1 26/2306 1
26/6406 3 26/2386 1
26/3386 1 . 26/2426 1
27/3507 5 27/3187 1
27/6447 2 27/3067 1
27/6327 2 28/3348 6
28/3468 3 28/3148 1
28/6288 5 28'3388 1
29/2509 3 - 29/3469 2
29/3509 2 29/6289 2
29/3549 1 29/2269 1
29/3029 1 30 '6330 6

30/2510 9 30 3510 3
30/5650 4 30/3350 1

Inglise, prantsuse

hispaania, wene. eest:
keeli õpetatakse
Berlitz! meetodil

31/6454 1 32/2512 3
32/3392 3 32/3152 1
32/3352 1 33/2473 14
33/2433 2 ' 33/3353 4
33/3393 " 1 33/6453 1
34/3194 1 34'6454 3
34/3474' 1 34/2434 1
34/3434. 1 34/6374 . 1
35/2275 1 35/3355 1
35/6455 1 36/3476 3
36/2516 2 36/35% 1
36/6256 1 36/3556 1
37/6417 8 37/6337 1
37/3357 4 37/2077 1
37/1557 2 38/2518 1
38/3478 . 5 38/3438 1
38/3358 1 38/3598 4
39/3239 1 39/3479 5
39/3319 1 39-3119 1
39/6419 J 40/3560 9
40/3600 2 40/3240 1
40/3120 4 40/3160 1
40/6340 4 40/3320 2
A. 8701 105 A. 3701 8
A. 8606 2 A.2481 1
A. 8709 1 B. 4689 1
B. 4639 . 4 B. 4594 2
B. 4632 .1 K.lll 2
333 .. 1 90/6 1
Kokku 707 kirja.

Telefon endine: 437-29.
N. SCHILLING & Ko.

Broschüücid >a isiklik proowt
tund maksuta. Ettewalmistus
eksamitele. Tõlked. Sakala tän

fot KLAVERIVABRIK

39—5 (Eesti Panga taga)

JOH. VIHM

Inglise, prantsuse, saksa,
Ivene ja hispaania keelt õpetab

kõrg. har. meesõpetaja Ber

litzi ja. Mertneri meetod. _ kii

resti ja põhjalikult rääkima.
Ladina keele tunnid Eksamitele
ettcwalmistamine. Nõrkade

järcleaitamiue. Kirjaivahctus.
Tõlked. Tatari 24—6.

Huvitavalt
kergesti!
Saksa ja vene keele tunnid alg.
ja edasijõudn., ettevalmist. kol

jvowltab ilma kõlaga pianiinosid
Soodsad järelmaksu ivõimalused.

v" " * Tartus flildi tän. 7, telel. 16-18
I Härrad ja

! Korrespondenti

prouad!
Polcerin klawcrcid ja mööblit,

kes lvalitscb täieliselt eesti, suurtüki t. I—l 3, tisler.
saksa ja tvene keelt, tunneb
ka inglise ja prantsuse keelt,
soowib wastawat teenistust.
Naispoleerija

ledshi, järeleaitam. koolitöös. Pakk, saata slt. ~A. 8722".
Sulevimägi 10—1. Kõnet. 11—1

ja 5—7.

30/2430- 1 30/3590 1
31/3391 2 31/6331 1

Masinakirja

otsib kohta. Kirjad flt. „i±i

i.p. tislermeistrid!

2731".

Võimaldage noormehele tood.
Teeb lihtsamaid tisleritöid. Kirj.

õmbleja abiline

soovib kohta
oskab teha mantli- ja kleidi
Gümnaasiumi haridusega
tööd. Kirj. pal. slt. „27/7007"
l-b liigi autojuht
Aus tubli
soowib kohta kas äri- tvõi
tüdruk
omaniku autole wõi suuremas

kiirkursus 10-s.pimedal süsteemil slt. ~12/6952".

Harju 35-1.
Saksa keel.

Konversatsioon, tõlked, kooli
kava. Rüütli 2—5. Tel. 433-86. se autoparandustoökotta. Kirj.
slt. ..11/2731".

jootvib inajatcenijaks lihtsa

Kella B—l 2 ja J-8.

Masinakirja
kiirkursus- ja harjutused.

Harju 23—L.

masse lastega perekonda. Kee
dab keskmiselt, peseb hästi pe

Aus noor

su. Kirj. pal. slt. „33/6933"
maaneiu
soolvib kohta. Teat. pal. slt. Karske, kntscmnnistuscga
~13/2733".

pagar

hp. tööandjad!

Võimaldage noormehele tööd otsib rööd. Pakk. slt. „32/6932"
ükskõik mis alal. Kiri. slt. ~16/
Algkooli haridusega korralik
6956".
Energiline' kesk- ja põllutöö
aus ning öppimishumiline 18kooli . lõpetanud keeli walitseja
noor abielumees wajab kiiresti
mingisugust

kindlamat kohta,
ükskõik mis alale. Kohaneb
ruttu iga tööga. Teat. Tartu
..Pressa", Rüütli 11 ..Ener

giline".

Kübaraärisse soowib

a. maanoormecs soowib õpi

õpilaseks

lasekohta

15-aast. tütarlaps. Püsiw jõud
'Kirj. slt. „ 34/6934".

Inla alalt.

Lp. töösturid! "

Võimaldage ausale noormehele
mingit'tööd; on kõigega rahul, ivõib ka mujale. Kirj..kuni 30.
kohaneb kiiresti iga tööga. Pal.

now. 2. T.. Keawa raudtj.,
P.-k. 3

kirj. slt. ..20/7000".

A Särew, dramanseering

8 'ses t 6 vildisV
Lawastaja Leo Kalmet,
fmr-uvldiö Põrn Mnu im*?
Riietus Karin Luts.
Türil teisip.. 23. now.
Algus igal pool kl. 3 õhtul.
„Kevade"

asub nüüd

Vanaturg 6
(Wiru tän. 2)

Pakkumised tulevad esitada Veeteede Valitsusele
30. novembriks 1937. a. hiljemalt kell 11.00 või saade
tama postiga määratud ajaks kinnises ümbrikus peal
kirjaga ..Meremärkide tarbematerjal".

<„Kewade' järg)

peetakse

. Hambaarsti kapett.
Dr. E. Schliefstein

95 vihku kanepist valget nööri mitmes mõõdus.
20 vihku kanepist. tõrvatud nööri mitmes mõõdus.
20 kera seemansgarni.

harilike hindadega

särelevaatust

Sise- ja nahahaigused.

iii. IiMM

Poolöppinud

ffiacwcdeli&* Uükikoda

tisler
otsib tööd. iVkj. slt. „31/

Boovin
käealuseks uskliku rätsepa tvõi
õmbleja juure, tunnen mõlemat

6931".

tööd. Kirj. slt. „32/7012".
Kaks noori milunud
ettekandjat
soowiwad kohra. ivõib ka toi

Andekas noormees, kes omab

oskusi keclpillitcgcmise' alal ja

tunneb innud puutööd, .
otsib tööd
muusikariistade tööle wõi liht

Andres Soceiui dramatiseering
3 waatuses (6 pildis) O. Lutsu
„Kewade" järgi.

sale mööblitöölc I väiksemasse duainelekauplusse. Kirjad slt.
töötuppa. Kirj. slt. ~34/6974" ..31/7011".
Noor iscseiscw gümnaasiumi
Korralik

Näitejuht —. Leo Kalmet.
Lawapildid Pärn Raudwee.
Paides, esmasp.. 22. noiv.
Kärus, tolmav.. 24. now.
Etenduste algus kell 8 õhtul.

lõpetanud

maanoormoes

preili,
otsib tööd. 2cP;b igasuguse
tööga. Cntab teadmisi elektro keeli walitscja. soowib kohta
tehnikas Kirj. slt. „39/6979" kassasse, ärisse, tööstusse lvõi
midagi sarnast. Tcaiada slt.

„Mees trumpidega"

„33/7013".

Korralik aus

Hugo Raudsepa komöödia
3 waaiuses.

teenija

Näitejuht Ed. Türk.
Dekoraator W. Blunt.

palub kohlä. Oskab keeta, ar
mastab puhtust, kõneleb eesti,

Häid majateenijaid

wcne ja natuke saksa keeli.
Omab soowituscd. Kirj.- slt.

Põltsamaal, esmasp.. 22. now.
Jögewal. teisip.. 23. now.
RapinaS. kolmap.. 24. now.
Petseris, neljap., 25 now.

ja passijaid
on alati saada. Kontor Zkott

..38/6938".

Noor neiu

Algus igal vool kell 8 õhtul.

beck Lai 28—2. teles. 180-10
kella 9—2.

palub mingit tööd passi kohti ivõi kuhugi tööstusse.
Vilub kiiresti. Endal korter
jlirj. slt. ..4'6944".

Noorsooteater
Samade- kohtades, samadel
päewadel algusega kell 4 p. I.

nukuetendus
Kawas:
kesklinnas, käidavas kohas, t—2 aknaga,
1)
„Reis
ümber
toa" A.
detail- kaupluse jaoks. Soovitav tagaruu Awenariuse lugu lastele.
Nuku
teatrile
kohandanud
A.
Kiwikas.
midega. Pakkumised palutakse saata kuni
2) Lillhaldj"!»" - A Kiwika
15. jaan. 1938 slt ,A. ?74"
dramatiseering hiina aineil

Noor neiu

I .Päe walehe" I

soowib kohta ettekandjaks wõi

pnhwenssc. wõib ka pikolo

tellimisi I

koht olla. Kirjad ilt. ..õ/6943"

Noormees,

18-oas*niir valub kemvamat

3» ..Mänguasjade mäss"
G Helbemäe lugu lastele

jeeni* ust ivabriknssc. kontoris- |

ic wõi mujale. Lepib ka oda-!
wama õppeajaga. Pakt. pal.
flt. .15/2738". '

j

Näitejuht Wold. Alew.
Lawapildid 11. Martin.
Tallinna Eesti KrrjaStuZ-Ühisuje trüL.

KD tvõtab
i rawastu»»»
6 V>

