Tänast lehte lO külge

Eksib number 6 SGllti
Jlmub 7 korda nlftdaias
TELLIMISHINNAD*

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT „KRATT" JA KUNSTI ERILISA
«KUNST JA KIRJANDUS"
Tainilai ja talita, r Pikk tan. 2. Kontot avatad W,
Arijabatase kõnetoonid 9—ll. Andree,t «Pi(Tiltlitu, Tallinn,

1 koo postiga I kroon 50 saati.

Telefonid < Keskjaama väljakutse oi. 428*83 igal tööpäeval kella
t—ls. Kella Is*ne»t alatea koni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti
on kasutada jirgmiaed numbrid > or. 428*84 lehe kontor, okiehoidja ja
Pika L raamatukauplust or 428*85 lehe ekspeditsiooni or. 428-86 triiki*

üle 3 Iran korraga tellides iga

iõrgneva koo eest I kr. 5 s.
Aadressi muutmine 15 s.

Kaalutust* hinnadi knnlntasts kaljal 6 Mati, teksti ee, 12 Mati,
teksti see, 15 senti ja teksti* teksti kujaga 18 senti mm veera
laiuses. Kekaotsimiso kenlntosed koni Kr. poole hinnaga.

koja kontor; nt. 428-87 peatoimetaja Tammeti nt. 428*88 toimetase kange*

Knnlnteste koha velikai ei kindlusteta.

kõned ja nr. 428*89 irijnbotns. Porno nr. ja Snnr Karja tan. nõrgal

Knalntasi võetakse vasta tehe jooksvasse noasbriss* igapäev kL 1030,
lanpaeval kL 10*oL
Tarvitamata j aiand käsikirja ata! ei hoita. Need saadetakse tagasi, koi
vastav postmark eo lisatud.

asetseva raamatukaupluse tel. nt. 446*11 ja 479*25.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 320

2 kand » 2 . 78 «
3 kand m 3 m 25 m

üle 3 knn korraga tellides iga
järgneva knn eest 1 kr. 20 s.
Valismaat* 4 kt. kaos.

postkast 433.

Päewaleht

1 kao postita 1 kroon 35 senti,

2 kood • 3 . •
3 kaod . 3 . 78 .

kesknädala!, 24- norvembril I? 3?

XXXII aastakäik

Täna ilmus värske
Käesolevaga avame soodustatud hinnaga kiir
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tellimiste vastuvõtmise naiste ja kodude
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huvitava mitmekesise sisuga.

• B. Linde: A. H. Tammsaare vä

1938- aastaks

liskeeltes.

•A. Suik: Eksootilisi terav jooni
Marokost.
• R. Tamm: Päev Vilsandi lindude

m

riigis.

Soodustatud kiirtellimise hind on 23. detsembrini s. a.

• O. Tooming: Viru viikingite viim

Soodustatud hinnaga kiirtellimisi saab vastu
võtta ainult kirjastus „Mareti" talitus.

seid teekondi.

SU»

• Cordatus: Marginaalis.
Huvitavaid kirjeldusi ja fotosid
tegevusest Lasnamäe paemurdu
des, metsamaterjali veost Viru
rannikul, Tallinna Töölismuusika
Ühingu tegevusest, mitmekesine
i pildilehekülg ..Kõigest läbisegi" ja

my;

palju muud.

Ä?

Hind 25 senti •
Saadaval kõikjal •

flnj
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Jiiirtetfimise hind tuieh posti jooksva arme sisse
maksu haardi&a mahsta tühemas postiasutuses
meie posti foohsmafe arvete nr. 2201.
Muul viisil saadetud tellimised ei kuulu soodustatud hinnaga vastuvõtmisele, vaid
arvestatakse tavalise aastatellimise hinnaga, s. o. Kr. 3.50.
Pärast 23. detsembrit ei saa kiirtellimise hinnaga „Maretit" tellida.

Müügil kosmeetikakauplustes.- Oma kauplused Tallinnas Urla majas ja
Narva mrit. 19. . • •

Tähelepanu!

ORTO> keemiatehased Tallinnas.

«• •

Kõik moodsad
\V

jalanõud
soodsa-hinnaga
äri likvideerimise puhul
Valli län. 4.

Külm. üleslõige
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Firma E. DUUBAS.

Consommee de volai pirukaga
Gatscbina; forell
Kai kuri1 kastanitega
Parfee aprikoosist

Pianiinosid,, j. BECKER"
valmistatud oma tööstuses

Ö

tuntud meistri N. Ihse

Harilikkude hindadega, s. o. Kr. 3.50, võtavad aastatellimisi vastu kõik postkonto
rid ja tellimiste vastuvõtjad.
Kõigile aastatellijaile, kes oana tellimise hiljemalt 15. jaanuariks sisse andnud, on
kingituseks välja pandud järgmised väärtuslikud asjad, millised jagatakse kirjas
tuse poolt tellijate vahel:
1. Jalaga „Singeri" õmblusmasin. 14. 20 eks. Katrin Hollandi romaa
<2. Raadioaparaat. ni „Sudamete mäng".
3. Kohviserviis 12 inim. 15. 10 aastatellimist ajakirja „Val
4. Kohviserviis 6 inim. latu Magasini" peale.
5. 1 universaal-köögimasin„Solia" 16 x serviis kausse (6 tükki).
6. l(Vu^""küö4g eks. ..Mareti" tkhtraam.
U. J. UiU, . 1 QQQ
7. Elektrikeedunõu. ..... . a
8. Elektritriikraud. 18- Mamkuurtarbed.
9. Küpsetamise apar. „Perenaiste 13. ~Maretl aastak. tasuta koitm.
rõõm", lihtköites.
10. . Kohviveski. . • . 20.,.Mareti".- aastak. tasuta köitm.
11. Soome saan. 1 ' kailingurköites.
12. Pool tosinat roostevabu nuge ja 21. „Mareti" aastak. tasuta köitm;
kahvleid. poolnahkköites.
13. Kleidiriideid. 22. Sall. •
Kingituste saajate nimed avaldame „Mareti" veebruarikuu numbris.

juhatusel, soovitab

muusikaäri Joh. Mitt
Pikk 1, tel. 433-74*

Lauad palutakse ette tellida!

Uutake „31tareti" tellimisega 1938. a. I
kasutage soodsat tellimise võimatust l
Makske tellimise hind,, posti jooksvale arvele 22-01.
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Neljapäeval, 25. ja reedel, 26. nov.

ühes

kino ~ARS'is"

I. STOKHOLM-TALLINN
XV

linnavõistlus

Kabaree algus kell 10.

... isegi tema on rõõmus
poksis

sest te omab laste aja kirja
„£aste KSSmii

Pääsmed eelmüügil kino ARS'i kassas alates täna kell 15.00
KUS ON NII PALJU JUTUSTUSI |A PILTE LAS
TELT JA PALJU MUUD ÕPETLIKKU
ILMUB KORD KUUS.

W/to.
\
K

jfefa avatud

O

Hinnad: Kr. 9J5
„ s.-

li iie äri

lambanahku HELEHALLIKS

moodsate KARUSMANTUTE jaök&

Estonia rohelises saalis
Laupäeval, 27. novembrit s. a.,
algusega kell 21

Parim väljasõidukoht tallinlastele
on

res loran-Dõõras tema ja

Kaitseliidu Tallinna Maleva
Siimu mnt. %©
I •. f (Roosikrantsi nurgal)
p akub
titti

Karusnaha
parkimise,
värvimist iu uuendamist tööstus.
Liivalaia 84, telefon 447-'2 B,
töötab Umber KODUM AA

ESTONIA
TEATER - RERiORAN
ALUMISEL KORRAL
UUES SAALIS

'soodsate hindadega oma mitmekesisest valikust

• Kiire uia'tr>erikas tellimiste täitmine ning
sidumine.

Nelfap.

IGAL NELJAPÄEVAL

25.

suure poolehoiu võitnud

Ungari muusika ja
nov.

mustlasrnmansside
õhtu.
Vahetpidamata meeleolumuusika
Punade .»aa>i orkestrilt

TRIO CAP-ICCtO.
Spetsiaal ungari toidud soojast
baarist. Ungari veinid kiaasiviisi.

„Palais Royal"

Kergedivisjoni
piduõhtu
Valges saalis eeskava Ja John Pori

Nõmmel
Raudtee 64, tel. 520-82

tantsuorkester

Mugavad soojad toad ja kabinetid.
Parim köök.

Loterii-allegri
väärtuslikkude võitudega

Igal õhtul muusikakt. B—l öösi.

Pääsmed saadaval sissekäigul

WiW

2 —. Nr. 320

Kestnädalal, 24. nowembril j 937

VBewä i e k t
Kaubandus-tööstuskoja esimehe J. Puhki ettekanne
Nõukogude talupoeg
Uus põhiseadus kindlustab eraalga
~Päevalehele" kirjutanud ins N. Basseches

Kuulsates omawalmistatud wiiskudes, omapä
rases kitlis jämedast kodukoetud riidest, wiltmüts
peas ja tükk kõwa, kasekoorcga segatud leiba käes

seid lltgusid. Raudtee eeskirjadest. kaotati nõud
Kaugel steppides, fiis elasid rändrahwäd, kes

sellistena kujuteldi alati wene talupoega, ..mushik

ka näitasid pässiiwset wastupanu oma karjade kol

ku". Õieti polegi teada, millise'kuju on wõtnud

lcktiwiseerimisele (seal riik Pidas wõitlust ..baide"
wastu), tekkis nälg. Kasakad ja kirgiisid sõitsid
Orenburgi ja Semipalatinskisse, sinna, kus tsaari
ajal olid riiklikud wiljaaidad näljaajaks. Sealt ei
leitud aga mingeid wiljaaite ja nad läksid tagasi

nüüd see endine kirjaoskamatu, see wene kirjanduse

populaarne, nii omapärane kilju. Kas ta näib urn*
bes nõnda, nagu teda kujutas kord ilus reklaam

kõrgeis, läikiwais säärsaapais, laiades sametistes
pükstes, punasest siidist wene särgis, mustas nokk

mütsis, lõõtsharmoonika käes? Tegelikkus on hal
lim, eht wiletsuse pilt wärwikirewa plakati kõrwal.
Wene talupoeg on teinud läbi raskeid aegu. Rc
woliltsioon tõotas talle maad. Km Stalin tahtis
säilitada Nõukogude riigimajanduse struktuuri, siis

ei jäänud tal muud üle fui teha lõpp Leninilt wäl
jakuulutatud miclc majanduspoliitikale ja põllu
majandust samuti riigistada kui tööstus seda juba
oli. Meenutagem seda wiimaste aastate sündinust

lühidalt:
1923. a. algas kollektiwiseerimiskampaania.
Wvrmiliselt wabatahtlikul alusel. Tegelikult aga
tugewa administratiiwse surwe all. Et politseiwõi
mude tegewusel oleks wähemalt wäliselt olnud rah

wa tahte kate, selleks hakati külas kohe tekitama
algastmelist klassiwõitlust. Tehti algust suurtalu
poja, kulaku, «väljaajamisega. Kulak pidi olema
külakurnaja. Tegelikult aga oli kulak ainult jõu
kas talupoeg. Igas piirkonnas tarwitati erinewat
jõukusemõõtu, nii kuidas oli mingi piirkonna ma
janduslik seisukord. Kulakute waranduse ülewõtt
ja wäljasaatmine oli wäga Primitiiwne. Loomad ja'
inwentar tuli üle anda uutele kolhoosidele. Maja,
kui seda sai kasutada üldiselt, konsiskeeriti kogukon

nale, tegelikillt aga Pandi sinna elama niinimeta
tud waesed talupojad. Muidugi said rikka talu
poja maja endale suurimad kisakõrid, kes oskasid
tõsta eriti lvalju häält reshiimi poolt, nõuda eriti
energiliselt..kulaku kui klassi likvideerimist". Muu
jõuka talupoja omandus, nagu majapidamisriistad,

jagati küla kehwikilte wahel. Talupoeg ise ühes
oma perekonnaga peti lihtsalt wälja. Muidugi lei
dus igas külas selliseid kehwikuid, kes olid wäga
kulakuklassi likwideerimise Poolt. Ja kuna kulaku
klassi likvideerimist ja kollektiwiseerimist pvopa
gandaliselt alati mainiti koos, siis oldi ka kollek
tiwiseerimisc poolt.

Ent siiski tekkis laialiste talupojakihtide wastu
panu. See talupoegade wastupanu sunniwiisilisele
kolhoosiajamisele ilmnes esmajoones omapärases

passiiwses wastupanus. Talupojad tapsid loomad
maha, lõhkusid oma inwentari, põletasid wilja, et
seda mitte anda riigile. Nüüd hakkas riik tarwita
ma waljemaid surwcabinõusid. Tulid mahalask
mised, wangistused, wäljasaatmised. Wastuseks
järgnes talupojalt algastmeline isiklik terror. Nõu
kogude lehed kubisesid teadetest riigi- ja parteitege

laste tapmiste kohta külas. Küla wõeti tegelikult
piiramisseisukorda. Enne seda oli majanduslike sunni

kindlustena asutatud suuri riigimõisaid tviljawab
rikuina. Need pidid walitsuse ses wõitluies tege
ma talupojast rippumatuks. Ja edasi tehti polii
tiliseks sunnikindluseks traktorijaainad, mis Pidid
talupoja maad wiljelema. Iga traktorijaama juu
res asutati fmirtc wolitustega Poliitilised osakon
nad, kes olid oma Piirkonnas iga talupoja elu ja
surma isandad. Nüüd wõttis talupoeg tarwitusele

steppi, oma manadele karjämaile, jättes algastme
liste rahwaste kombe järele oma lapsed steppi. Uk

raina ja Põhja-Kaukasuse steppidesse jäi lamama
tuhandete nälgasurnute laipu. Rongid wedasid
Talupojad ja nende perekonnad lukutati talwel ma

hajaetud kirikusse Arhangelskis. Kirik aga unusta
ti kütta ja lukutaha panduist fiilmas suurem jagu
öösel surnuks. Ametlikult teatati wälismaa aja
kirjandusele: Põhja-Kaukasnsest saadeti wälja kolm

kiila, suured kasaka staniitsad, kokku 53.000 ini
mest. WõikS meel teatada mäga paljusid üksikasju.

Ametlikult ei salatud, et oli antud Mälja käsk, et
km keegi talupoeg on wälja saadetud, ei tohi keegi

tema perekonda abistada. Km parimal juhul talu
poeg tuli tagasi pärast kuuekuist wangistust, ci leid
nud ta oma naist ega wiit last enam elusalt eest, nad

olid nälga surnud. Sest, nii arwas walitsus, kui
mangistatud' kulakud teawad, et nende perekondade

eest hoolitsetakse, siis on nende wastupanu weel
energiliseni.

1931. a. ilmus Stalini kiri, milles hoiatati
liialduste eest. Sel polnud tegelikult mingeid ta
gajärgi. 1932. a. ilmus kuulus seadus sotsialist
tiku omanduse kaitseks, mis nägi iga kolhoosimajan
duses toime pandud warguse eest ette surmanuht

luse. Inimesi lasti maha seepärast, et nad nälgi
des olid oma endiselt põllult kannud . koju rukki
nabra, olid wõtnud riigile kuuluwa nöörijupi.
Nüüd kinnitatakse, et trotskistid teostanud meele
masse üles ässitada Stalini walitsuse wastu.
Täpselt nõnda, nagu pärast suuri protsesse oleta
tawate Ukraina rahwuslaste wastu 1933. a. kinni
tati, et Ukraina rahwuslased olewat kollektiwiseeri
misi teostades meelega liialdanud, et masse wastu

panuks Jiles piitsutada".
Alles 1933. a. tuli teataw pööre. Algas talu
poja lepitamine. Kuid külas wõidetud positsioonist
ei tahetud loobuda. Põllumajanduse büvokratisee
rimine jäi- kehtima. Talupoeg aga hakkas saama
osa põllumajanduse tuludest. Talle anti oma maja,
oma aed ja teataw hulk loomi, kuid mitte tööloomi,
kes ei tohi kuuluda talupoja eraomandusse. Kui na
turaalmaksud riigile on sooritatud, jagatakse lõikus

kolhoosi liikmete- tööwiljakuse järele. Teiste sõna
dega kollektiiwmajapidamine on õieti riiklik
ettewõte. Kuid lvastuoksa tööstusele riik ei was
tuta siin töötasu eest. Ei määra ka mingeid kindlaid
tööpalku. . Maksetakse/talupojale, tema /oma .töö

ülejääkioest. See 'rahüsolmimine mõjus' mõneks
ajaks ja oli talupojale oluliseks kergenduseks. Haa
wad hakkasid paranema. Ning riik hakkas talu
pojale õigeaegselt tegema teisi kontsessioone. Nain

raalsaadnsi, mis talupojale jagati, wõis ta: ise tn
rustada wabade turuhindadega. Küll.' alles selle
järele, kui kolhoos oli täitnud oma kohustused riigi

mist. Tänawn on jälle mindud mõne astme Mõrra
edasi. Mõne kuu eest tehti talupojale kingitus,
alandades weidi tekstiilsaaduste hindu. Nüüd, kus

ei pidanud olema kollektiwiseerimist. Enne põge
ikcheitest aetult ning näljast kurnatult sageli rongi
alla. Kui nende ridade kirjutaja 1931. a. Mosk
joast sõitis Sotschisse Mustamere ääres, heitsid end

Sarkow-Rostoki liinil.seitse talupoja perekonda
sõitwa rongi alla. Raudteelased jutustasid õud
Pierre Frondale'
armastusromaan
Saatuslik
eksitus

'•nmill
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Nüüd woolas Georges Dewalteri kurb lugu
ta huulilt/Kahe tunni" kestes jutustas ta seda.
Wanahärra kuulas tarkuse ja kaastundega seda
jutustust, mida ta tundis juba saadud kirja kau
du, kirja kaudu, mille Dewalter lõpuks oli siiski
ära saatnud.
Öösel, lausus Georges, kuulsin rongi
eemalduwat. Ei näinud seda enam: kuid ta
liikumise kära püsis, ja kaugemal, tzha kauge
mal kuulsin ta mürinat, mis kestis edasi pime
duses, ja nägin ta teed taewas, punast, ehamää
rast kuma, mis kahanes. Wiiwuks, õhu tuju
tõttu, suurenes masina lõõtsutamine ja pügene
wate wagunite kära. Ja siis oli äkiline waikus.
Ei midagi enam. Siis tundsin end täiesti ttk
sildasena. Mulle meenub kell. mis helises jaa
mas, kutsudes ma ei tea mida... Kõik mölised
aistingud lõikusid elawalt mu ihhu... Ma ei
mõelnud midagi ja sama! ajal nägin kõik. Mö
ne hirmsa minuti järele wäljusm jaamast ja
hakkasin liikuma Orlöans'i suunas. Läksin in
stinktiiwselt sinna poole, kuhu rong oli wiinud
ta minema. Taewas oli selginenud. Kuu waarus
Kise! maanteel ja ma kõndisin nagu joobnud
mees. Ja siis hakkas uuesti wihma sadama
sa ma astusin kuskile hotelli, kurba hotelli,
woorimeeste urkasse. Seal weetsin ma öö...
Mulle anti küünal, mind juhatati haisewasse
.tuppa. Siin olin ma oma kodus, tõepoolest
kodus, oma wiletsuses. Mul oli tunne, et Ho
telli peremees umbusaldus mind. et ta piilus
mlnd wütmeaugu kaudu ja et ma awaldasin mul-

na ka teatud mabadused, nagu seda märkisin põhiseaduse
8 25»dat tsiteerides.

Rii wõiksime siis järeldada, et see,

mida riik siiamaani on pidanud oma
ülesandeks, olles mitte üksnes majan
duselu korraldajaks, vaid ka majan%V.V.DEMIN"i«
konservid

on selgunud, et tänawune lõikus on wäga hea, lubati

kohe ülejääke wiia turule, juba enne riikliku wilja
maksu äraandmist. Selle tagajärjel langesid liig
kõrged hinnad turgudel kohe tunduwalt.

Ei saa salata, et hoolimata nnljonilisist inim
ohwreist wene küla on praegu teissugune fui enne

sõda. Seal on ühinguid ja klubisid, wäikesi raa
matukogusid, mõnikord ka kino ja kaitseühing. Ta
lupoeg wõib kiila nõukokku, kooperatiiwi ja kolhoosi

juhatusse walides mängida kodanikku. See on ai
jet, nagu põgeneksin ma halwa teo järel... Kuid
see oli mulle ükskõik... Ja siis ma awasin oma
rahatasku...
Ta kõneles seda tumeda! häälel, helitult,
inimese häälega, kellele kõik teeb haiget, kes on
lõpul ja alasti.
Usun, et magasin pool tundi. Ärkamine,
kui ollakse walu wallas, seep see hirmus ongi.
Püsid hetk wüi kaks nürimeelsena ja siis tu
leb teadmine uuesti tagasi. Küjutelge, et olin
alul unustanud. Ütlesin endale: ..Aga tõepoolest,
kus ma siis olen?" 5a korraga meenus mulle.
Waadake, see on see halwim. Sellal kui
std, puhkas kurbus, ja siis... Kui te teaksite,
mis ma tundsin! Ma ei wöi seda öelda... Ei,
ma ei wöi!
Ta haaras pea käte wahele ja waikis.
Mikspärast ei kõnelnud sa talle? küsis
Montnormand kühklewalt.
Dewalter ajas end aeglaselt pooleldi üles ja
waatles teda. Neil tekkis pikk waikus ning
wana mees pööras silmad kõrwale.
Te mõistate wäga hästi, lausüs Georges.
Ta tõusis üles:
Mul oli waid üks mõte: kesta. Kestsin
kaks kuud. Nüüd on lõpp.
Sa unustad, lausus ta sõber kõheldes.
Jumala parast, ärge öelge mulle seda,
hüüdis Dewalter. See oleks hirmus! Mõelge,
et mul on waid see: mu pea. milles on mälestus.
Kuid wanake erutuse
See teeks sulle niipalju haiget, see m'ä
lestust Jah, fee teeks sulle haiget. Sellisena,
nagu sa mind näed. inimesena, kel ei ole midagi,
ka minul oli kord nooruses armastus. See ei
lõppenud hästi. Nöh. ja kui ma sellele tagasi
mõtlen... ja... sest on juba kaua tagasi...
kannatan meelgi wäga.
Ta hääl mattus.
Kas tahaksite unustada? küsis Dewalter
- Jah.
Kogu wana walu dikteeris talle wastufe,
ent Georges tegi sammu tema poole ja Köne
les peagu ägedusega/ nagu tahaks ta klammer
duda selle külge, mis ta oli. teinud. .
Olgu, aga mina mitte. Rikastusin kogu

duse alal tegutsejaks, ettevõtjaks,
peaks uue põhiseaduse maksmahak
kamisega muutuma.
WõidlikS öelda, ja seda taie õigusega, et majandus
likud wabadused, uue Põhiseaduse järele, on wabadused
waid niiwõrd, kuiwõrd seda määrab seadus. Sest on ju

8 25-das selgelt öeldud, et ainult «seaduses määra
tud aluseil on kodanikel wabadus elukutset walida, ette
mõtteid awada, tegutseda majandusaladel" jne., kuid
missugused on ja saamad olema need seadused ja mää
rused, mis põhiseaduslikele kodanike õiguötele Piirid

panemad, on Meel suur küsimus.
Kui juba põhiseadus on ette näinud kodanikele wa
badusc elukutset malida, siiS on selge, et seaduseandja

lihtscaduscga seda õigust temalt ivõtta ei tohi. On
maidlcmatult selge, et harilik seaduS wöib maid ära
määrata korra ja miist, kuidas ühe wõi teise elukutse
omandamine toimub, kuid seaduseandjal ei olekS õigust,
maksma põhiseaduse alusel, keelata kodanikele walitud
alal kutse omandamist.
Kuid keerulisem on küfimuS,

Kuidas tõlgitseda kodanike õigusi töös
tuslike ja kaubanduslike ettevõtete
avamisel.
Selles küsimuses on RahwuSkogu komisjonides palju
ja põhjalikult waieldnd ja, ma wõin öelda, ka selgusele
jõutud.

Kui juba põhiseaduse 8 27-meS ütleb, et »,töõ on
iga tõöwõimelise kodaniku au ja kohuS", siiS on seega
üksik-kodaniku isiklikule ettevõtlikkusele antud täis tun
nustus ja see tehtud temale isegi kohuseks.

Järelikult on õigus ettewõtete awamifekS maid ükS
loogiline järeldus kodanikele pandud kohustusist.
Nuc põhiseaduse maksmahakkamisega, miS määrab

meie riikliku arenemise alused ja rajab need just isiku
õignStelc ja isiku kohuStuStcle looma töö suhtes, an

jõusseaStnmisega ka majanduslike ringkondade efindn»-

likud õigused II kojas, n.-n. Riiginõukogu». .

See on esmakordne juhus meie rahwal, et nutjan*
duSlike ja kultuuriliste kutsealade esindajad võtvad M
toõtta seadusandlusest, et kindlustada juba seadnSandn
kul teel meie majanduslike ja kultuuriliste jõudude Mal

jaarendamist. . .. .

Võiksime küsida missuguses suunaS see sits sundima

peaks. On waStuwaidlematult selge, et selle suuna vn

meile ära märkinud juba demokraatltk vaim,
miS läbistab kogu meie põhiseadust. .

Selle waimu kohaselt kuulub mew maianduSelu toal
jaarencmine ja jõudude koordineerimine just ttmvamajan
duse suunaS. samuti kui demokraatia kindlustuseks kuulub
eraettewõtlikkus, üksiku kodaniku majanduslik r,PP»«a
tuS ja iseseiSwuS.

Kuidas peaks toimuma üleminek prae
gusist majanduselu korraldusist uutele
põhiseadusega rajatud alustele?
Teie teate, et meie majanduselu korraldamisel valtt
suS on juba nüüd asunud üksikuid riiklikke ettevõtteid
muutma aktsiaseltsideks, rripõhikirja alustel tootatoaikS

ettewõtteikS ja sihtasutusteks. .

Võidakse toätta. et see on waid toaliSPidine korral
du, kuna sisuliselt on ja jäävad need ettevõtted Nagi
riigi omanduseks sa kuulutoad seega tema Maldamisele,

nii kapitalide walitsemisel kui ka juhtivate jõudude
määramisel. Teiste sõnadega, muntuS oleks toa»d
Molle tundub ja wõin isegi kinnitada, et tegelikult

see ei ole nii. „ ~ , t.„ -

Valitsusel ei puudu Praegusel korral head tahet riik
like ettevõtete aktsiaid mahutada erakätesse, kuid loomu
lik on ju, et see ei saa sündida üle öö. sest meil pole meel
lõpptulemust rilllike ettevõtete tasuwuse kohta.
Ma ei kahtle, es riiklike ettevõtete hea tasuvuse jun
reS meil kapitale siiski leiduks, mis riiklikesse ettevõtteis

se võiksid rakenduda. Muidugi, nagu eelpool tähenda

on iuniud headena juba 110 aastat

takse üksikkodaniku isiklikule ettewõtlikkuselr ja selle ra
janusele täis tunnustus.
Tähtsamaid momente, miS käsitlemist leiab nueS põ
hiscaduseS, on majanduselu korraldamise küsimus õig

Nõudke kõikjal !

lu s e Põhimõttest lähtudes (8 24). Seda põhimõtet

jõudude loomulikust arengust ja nõuetest alt üleS.

ga mahalaskmisi, et seaduse liialdamisega talupoja

jagati weel toiduaineid, kes täitis kuulekalt walit

nemist häwitati aiad, majad. Paljud heitsid end mee

Kokkuwõttes ütles referent oma ettekandes
Te teate, et uuS põhiseadus on ära märkinud meie
riikliku arenemise alused ka majanduse alal. UucS põ
hiseaduse § 27-daS on öeldud: „Töõ on iga töõmõime
lise kodaniku au ja kohus" ja 8 24-daS: «majandusliku
elu korraldamine peab toimuma õigluse põhimõttel".
Edasi 8 25-daS öeldakse: «seaduses määratud aluseil
on kodanikel wabadus elukutset walida, ettewõtteid awa
da, tegutseda majandusaladel ja koonduda majauduSli
keSse ühinguiSse ja liitudrSse".
Nagu näete, on need põhiõigused antud eesti rah
male selleks, et iga riigi kodanik, indimidnaalselt wõe
tuna, saaks wõtta osa loomast tööst, olgu see siis fäiisi
litte wõi maimne. NueS põhiseaduses see töö on tun
nustatud mitte üksnes isiku õiguseks, maid ka kõhn
sekS ühiskonna waötu. Sellest lahtuna tahab tulewane
riigikord meie majanduselu korraldamisel maköma pan

tud wabakaubandus kergendas kogu maa toitlusta

Kaukasusest, põgenesid talupojad muinasjutulisele
maale teispool Kaukasuse Mägesid, kus kuulu järele

inajandusministeeriluni kõrgemaid ametnikke.

piirkondadesse. Siingi oli inimeste kaotus suur.

Pojale ei jäänud enam, millest elada. Ainult sellele

poeg ei tahtnud aga kolhoosis töötada. Suurtest
Nõukogude wiljapiirkonnist, Ukrainast ja Põhja-

Eile-õhtusel Eesti majandusteadlaste referaat
koosolekul Seltskondlikus majas kõneles kauban
dus-tööstuskoja esimees J. Puhk teemal: «Ma
janduslike jõudude arengu wõimalusist uue põhi
seaduse alusel". Koosolekule oli tulnud rohkesti
majanduselu esindajaid, kuid õige' wähesel ammi
järgmist:

wastu, riiklikku wiljanormi ära andes. Ja muidu
gi ainult lähimal turul. Isegi see nii wäga piira

suse tahet, töötas kollektiwiseeritud põldudel. Talu

Miks Peaks riik tõmbuma tagasi ettewõtlikkusest?

inimesi sadade tuhandete wiisi põhjapoole, metsa

elu -kTllge. Riik oli kõik wilja ära wõtnud. Talu-

wiimse, hirmsaima relwa, hakkas panema kätt oma

tusele avarama tegevusvälja

mine, et rong inimesest ülesõiwult peatuks.

nult mäng, sest kandidaadid määrab walitsus. Mii
sud ja talupojakuub surewad wälja. Mitte-et ta
lupoeg ei tahaks neid kanda, waid et talupojast käsi
tööline, kes neid tarbeesemeid walmistas. on ammu

häwitatud. Kollektiwiseerimiswõitluses ta häwitati
küla „burjhuina". Siin-sea! püütakse talupoega
poliitiliselt ergutada. Üks miljoni seast kutsutakse
Moskwasse, kus ta näeb Stalinit isiklikult ja sõidab

siis grammofoni wöi jalgrattaga kodukülla tagasi.
See on odaw preemia selle 23 miljardi rubla eest,
mis riik riiklikult wiljakaupluselt kõrget wahekasu
Mõttes teenib talupoja arwel.

Ons talupoeg rahul? Ons ta unustanud mil
joneissc tõuswad inimohwrid? Seda on raske
ütelda. Keegi pole nii kawal kui wene talupoeg.
Kakskümmend aastat on temast teinud täiusliku näit

leja. Nõukogude kodanikuga ta räägib üldse ai
milt fraase, nagu trükitud propagandaraamat. Wä
lismaalafega yääkides küsitleb esmalt tema ise. Kii
sitleb ja küsitleb, kuni ön umbkaudu saanud kujutelu

oma Partei Manusest seisukohast. Ning siis rää
gib ta nõnda, nagu parti,er seda meelsasti tahab
kuulpa. Ta on kas sajaprotsendiline Nõukogude
patrioot, wöi sajaprotsendiline wasturewolutsio
näär. Kumbki ei tanvitse olla tõsi. Ent kuidagi
pole grammofon ja raamatukogu, raadio ja küla
kool siiski täitnud tema tegelikke talupojafooive.
Sest sageli on kuulda omapärastest streikidest. Nai
sed, keda kiilas ikka aetakse ette, kiu on midagi ris
kantset, ütlewad et tahawad enne oina aeda harida

kui „Stalini" põldu. Siis kirjutawad Nõukogude
lehed jälle lõikusekampaania halwast ettewalmis
tusest, suurtest kaotsiminekult Miljakogumisel. Mil
lal ennem talupoeg, kes on tuntud oma ihnsusega,

on Püütud küll tõlgitseda sotsiaalse õigluse korraldamise
mõistega, kuid seda see paragrahw ei käsitle.
NahwuSkoguS waStuwöetud mõistete ja tõlgitsemiSte
kohaselt käsitab see paragrahm maid riigiwõimu suhtu
mist kodanikele ühewäarilisnse mõtteö.

Õigluse põhimõtte käsitlemine majan
duselu korraldamisel on meie uues
põhiseaduses tähistatud ses mõttes, et
vältida ühtede kodanike eelistamist
teistele ja kindlustada kodanike ühe
väärilisust seaduseandja ja valitsuse
võimude ees.
Mis puutub aga kodanike hoolekande korraldamisse,

siis need ülesanded on tähendatud ära 8 28-das. Ja
seda on leitud tarwilisckö wõtta riigi ja omawalitsuste
ülesandeks niiwõrd, kuiwõrd on tegemist tõvwõimetufe,
manuse Mõi muude mõjuwate põhjustega.
Paralleelselt kodanikele antud õigustega ja neile pan
dud kohustustega hakkawad maksma uue põhiseaduse

Rumeenia Põllumeeste erakond
walitsuse wastu
Bukarest, 23. 11. (ETA) (DRB) Rumeenia

rahvusliku põllumeeste erakonna esimees Mihalache pa

ni oma ameti maha. Ta sclctaS, et kuna tal ei ole

Majanduselu korraldamine ci toimu mitte ülalt

allapoole, waid see peab tvalja kasvama majanduslike

Kui jääme lootma, et riigivõim meie majanduselu
korrastamise võtab oma kätesse. stiS ei tähendaks fee
mitte iseseisva demokraatliku rahva majanduslike jõu
dude väljaarendamist, waid oleks tüübilisemaid . riigi
moonakluse hingeelu nähtusi.

Meie üleSanne on kasvatada ja arendada praeg«-ja
ka tulevases riigikorras tublisid ja ettevõtlikke ning de
mokraatlikke kodanikke, kes suudavad jalul seista iseseis

vatcna kõrvalise, riikiliku abita, ja ka ühiskonnale oma
töö ja tegevusega toeks olla.

Pärast ettekannet mõeti rohkesti sõna, kus
suurem osa kõnelejaist asus seisukohale, et puhta
kujulisele liberalistlikule majanduspoliitikale üle
minek ei ole nüüd enam üheski riigis wõimalik.
Seda pole praegu leida ka üheski riigis. Refe
rmt wastates sõnwvõtjaile tähendas, et riik on
muidugi kohustatud panema maksma üldkorral
duši, kuid tegelikus ettewõtliKuses ei oleks riigi
ülesandeks siiski hakata ise otseseks majandajaks.

Vapualaseb „Jumala pilkamise"
wastu
IKL üliõpilased korraldasid Helsingi üliõpilas

konna Hamee osakonna ruumes juure rahwakoosoleku

korda läinud oma erakonda valitsusse wiia, siis lahkub
ta lõplikult poliitilisest elust.
Erakonna uueks esimeheks valiti endine peaminis

..Jumala pilkamise" wastu, nagu seda kirjeldab..Ajan

et rahwuslik põllumeeste erakond jääb truuks konS

Enne seda koosolekut nopiti lapua ajakirjanduses
wälia üksikuid lauseid wabameeljest kodanlikust jä

trr Julius Maniu. Ametit üle mõttes Maniu seletas,
titutsioonilisele monarhiale.

. Maniu on ka varem olnud oma erakonna juhiks.

Tema tagasivalimine arwataksc tähcndawat seda, et
rahwuslik põllumeeste erakond tahab jatkata wõitlust
praeguse walitsuse waStu. Bukaresti saabumisel oli

Maniud terwitamaS suur rahwahulk. Maniu pidaS
meeleawaldajaile kõne. Ta kõneles ..tumedatest jõudu

dest", kes tahavad hävitada demokraatlikud põhi
mõtted.

jättis wilja põllule wõi peksmata? Need on sump

Suunta". Artiklil on pealkirjaks: ..Walitjuje kohus
tuseks on hoolitseda, et siin maal ei tohiks pilgata
Jumalat ja tema püha sõna".

eriti sotsialistlikust ajakirjandusest, mis pidid näitama
uju pilkamist. Ometi on Soome sotsiaaldemokraatlik

ajakirjandus kirikule üsna lojaalne, awaldades pü

habe puhul waimulikke artikleid.

Sel koosolekul on protesteeritud n.«n. tsiviil

registrite asutamise wastu Soomes, mis peaksid ilma
like waadetega inimestele asendama kiriklikud risti
mis-, laulatus- ja matusetalitujed.

„Ajan Suunta" ise awaldad iga päew kohe fuht

toomid, et kuskil talupoja hinge sügawustes on. säi

NOUDKE#RE MEDIA"

linud igatsus millegi muu järele. Kuid wastupa
nu hirmsad ohwrid on Nõukogude talupoja teinud
poliitiliselt kawalaks. Kawalasti silmi pilgutades,
end patrioodiks tembeldades ta waatleb wõitlusi
„ülal". Wõib-olla sunnib wõitlus seal ülal wõi

JA KüHAROHI

mumehi tegema uusi kinke talupojale?

oma eluks. Kuni oma wiimse pennini kulutasin
ma, et rikastuda. Kus ma olen kuue kuu pärast,
aasta pärast, kus ja mis, ma ei tea seda? Töö
line? Isegi seda mitte. Ma ei oska töötada
kätega... Lõpuks, kus ma ka oleksin, kui olen
wäga wäsinud, wäga üksik, awan oma pea, oma
südame ja tuhnin, tuhnin neis. Te ennustate
mulle palju kannatust?... Tean seda. Olen. na
gu need wiletsad, kes kawadhommikul koguwad
endile tagawara talweks...
Ta hakkas kõndima. Päewawalgus oli kus
tumas. Ta keeras elektrinuppu. Montnormand
nägi teda meelgi hahkjamana kui äsja.
Sa häwitad enese, lausus ta. Sa mür
gistud. Kõik on su aju.
Mis ei ole ajus? wastas Dewalter. Ini
mene on hull. Kuidas, teades seda, mis ma
teadsin, teades seda... juba ette taunitud, kui
das seletate seda: ma olin õnnelik?
Selline on kogu elu, lausus notar, lao
tades kohmakalt oma waikesi käsiwarsi hampel
mani liigutustega Kogu e1u1... Kümme päe
wa... kümme aastat... see on üks ja sama!
Kui mõtleks alati lõpule...
See on õigus, kostis Dewalter. Ja ome
tigi ehitame meie... Ehitasin tükk tükilt, te
mg jaoks, isiku. See muutus elamaks, isegi
minule. Sepitsesin ta oma püüetest. Teoa ar
mastab Stöphaue. Ja see oli rikas... Ah! Kui
teaksite, kui rikas ta 01i!...
Montnormand mõistis wäga hästi, nullis
test rikkustest ta kõneles, südame, waimu rikku
sest. rikkustest, mida rikkus oleks pidanud waid
teenima... Omakorda hakkas ta kõnelema sest,
mis ta anvas kasuliku olewat. Ta nägi oma
sõbra määratut walu ja et sest jagu saada, wis
kus ta sellele. Ühtlasi kummaline ja naeru
wäärne. ta püüdis seda HLwitada kääbuse ka
walustega, kes tahab maha lüüa hiiglast. Ta
leidis oiwalisi sõnu. Ta jutlustas julgusest, ün
nest kaswada kannatuses. Lõpuks pakkus ta
oma raha. Georges keeldus. Ta käis peale:
Mul on usaldust sinusse, lausus ta. tean,
et sa oled aus. Sa ei ole midagi halba teinud.
Km oled olnudki nõrk ja ettewaatainatu. sa
oled oma eksituse eest tasunud waluga. Sul

sin, sel tingimusel, et see end hästi tasuks.

ei ole enam midagi. Kuid ma laenan sulle,
millega ära sõita ja end. Senegalis sisse seada.
Mul on usaldust sinusse. Tean et sa sõidad ära
minu rahaga! Ja et seda mulle tagasi anda ja
mulle rõõmu teha, sa hakkad tööle. Sul. ei ole
õigust keelduda, kuna ma sulle loon kohustuse.
Kui tahad, kirjutad sellele naisele sealt kaugelt.
Sa wõid seda teha, ilma et tarwitseksid karta
ta otsust, kuna sa oled ära sõitnud.
Kuid Georges wastas talle „ei": kunagi
ci saaks Stöphane teada, et ta ön'talle wale
tanud. Ta ütles, et saadab talle kirja, et leida
ettekäänet reisile ja siis hiljem ühe teise, mis
teatab talle, et ta äraolek kestab ja et lõpuks
laseb ta aega toimida. Ei iialgi näeks ta teda
enam. Ta sõbra sõnad andsid talle jõudu. Tä
wiiks kaasa oma walu ja leinaks elawat sur
nuna. Montnormand nõudis talt. et ta man
miks, et ta sõidab ära. Dewalter mandus. Siis
teadis wana notar, et ta oli päästnud Georges'!.
Nad kallistasid teineteist ja Dewalter jäi ük
sinda.

Ta ciwas akna ja hingas öö külma õhku
sisse.

Ta tundis end meeleheitlikuna, kuid kind
lana. Tal oli jõudu, mis tal oli puudunud
neljakünmekaheksa tunni wältel, hoolitseda en
da eest. Ta ajas habeme ära, riietus ja läks
linna. Ta läks lõunatama wäikesesse restora
ni Saint-Lazare'i jaama lähedal, ja sundis end
ajalehte lugema. Ent ta oli wõnnetu mõistma
ainustki riim: Ta oli tegewuses oma walu waat
lusega, teades, et ta! tuli elada sellega. Ta oli
otsustanud distsiplineerida seda, nagu oma iga
päewaft seltsilist, nagu ustawat ümmardajat, ke
da ta kawatses maapakku kaasa wötta. Iga
kord kui Stephane'i kuju kerkis tas esile, maa
tas ta talle otse näkku, tahtes end harjutada
talle naeratama. Ta naeratas, ja ta kannatus
oli hirmus. Kuid ta oli oma julgusega rahul.
Ta tundis end õigel teel ning meenutas endale
oma wanuet ja raha. mis ta oli wötnud was
tn Montnormand'ilt, mandudes talle ära sõita.
Ta sammus oma korteri poole, millest ta
pidi maid järgmisel päewal lahkuma.
Kõndides, küsis ta endalt, kas ta ei nõrgene

kirja särele igapäewase vaimuliku artikli lapua

pastoreilt. Kuid wiimane selline piibli motol koostatud
waimulik juhtkiri on paigutatud artiklite wahele,'mil
les Soomet jälle sarjatakse, et ta pole wälja astunud
Rahwasteliidu rahuorganisatsioonist ja miks lubatakse
mõnel ringkonnal rääkida raha kogumise wajadusest
Hispaania kodusõjas nälgivate laste toetamiseks. See
on tema ..Kristlik moraal".

seal ülal, nois ruumides, mis lõhnasid roeel te
ma järel ja kas see poleks mõistlikum, kui ta
läheks hotelli? Kuid ta mõtles, et ta onlwaene
ja pidi nüüdsest peale hoiduma kõigist kuludest.
Ta mõistis ka, et walu on kõikjal ja et põge
neda oma kaotatud õnne pelgupaigast, oleks
argus ja asjatu. Nõnda jõudis ta maja ette.
Saabudes nägi ta Stöphane'i toaneitsit.
Ta nägi teda ja siis ei näinud ta teda enam,
sest to meeleliigutus oli nii äge. et mõne wiiwu
kestes, ta oli nagu udust ümbritsetud. Lõpuks
tajus ta, et temaga kõneldi.
Kiire häälega teatas talle toaneitsi. -et ta
waritseb teda peagu juba tund aega. et lady
Oswill oli Biarritzist tagasi tulnud, et ta abi
kaasa oli teda kohanud, ja et see oli ka ülal
korteris. Ta lisanõas. et Dewalter ei toimi
õieti üles minnes, et sir Oswill on alati rel
wastatud, kuid et ..proua" parast ei karda
ta midagi...
Juba ta kõneles üksinda. Georges. kantud
hinnust ja wõib-olla rõõmust, oli kadunud maj
ja, ning astmed näisid kaduwat ta samme all.
18.

Kuna Montnormand tegi pingutusi Dewal
teri päästmiseks ja ta ise, jäädes üksinda, kat
setas samaga, kaks teist jõudu, üks armas
tus ja teine wihkamine. segasid end ta
saatusse. Nad pidid ta üle end sulgema kruus
tangidena.

Jõudes Biarritzi. kuhu ta oli sõitnud maid
seks, et mitte ära olla Oswilli saabumisel. St phane sai teada, et see saabumine oli juba aset
leidnud, et ta mees oli jäänud mõneks päewaks
villasse, ja oli uuesti minema sõitnud. Küsitle
des teenijaid, need wastasid Stöphane'ile et
harra oli teatanud, et uus äri kutsub teda
Marokosse, ja et ta kasutab oma naise reisi
tagasisolduk- sinna. Ta oli lisandanud, et jääb
kuuks ajaks ära. ja et talle teadustataks., kui
luhtumch proua jõuab enne teda koju. See ta?
lituswiis oli Meelepärane lady Oswillile. Ta
otsustas selle järele, et ta abikaasa oli mõistnud
nende toelist olukorda, ja et ta oli nõus ' .e't
kumbki jatkaks oma wabaduse nautimist.

Kesknädalal, 24. nowembril 1937
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Töölise surm auto ja dresiini kokkupõrkel

Raske õnnetus Lutri tänawa Ülesõidukohal. Triigi walla weoauto kihutas mootordresiini
ette. Sõidukid Pääsesid kergete wigastustega
Teifipäewal kella kahe paigu põrkasid Lutri wälja. Eriti raskelt- ta aga wiga ei saanud, kuna
Ka weoauto ei saanud tõsisemaid wigastusi,
tauawa raudtee ülesõidukohal kokku mootordresima ta jäi püsti ja asfalti mööda mõned meetrid weel
mispärast ta omal jõul õnuetuskohalt lahkus.
ja weoauto nr. H-366. Sellejuures sai surma
edasi. Selletõttu pääsid wigaswsteta ka Kokkupõrkes näib esialgsetel andmetel täiel mää
waid wigastusi autol sõitew tööline Anton dresiiuis wiibinud töölised, kuna sõiduki ümber rai olewat süüdi autojuht Johannes Kuusik, kuna
Mottan, kelle elukoht Triigi wallas Paunkülas. minekul asi paratamatult oleks lõppenud õnnetu ta ülesõidukohal ei olnud küllalt tähelepanelik.
Weoautot juhtis samas wallas elutsew Johan malt.
Asja asus juurdlema Tallinna-Harju kriminaal
nes Kuusik, kes koos kahe teise töölisega pääfis
politsei.
waid ehmatuse ja kerge põrutusega. Tõsisemalt ei
saanud wiga aga ka dresiiuis witbiwad raudtee
lased. Dresiin jooksis kokkupõrke tagajärjel roo
Veoauto sõitis peole talumehe vankrile
bastelt maha.
Juurdlusega on selgunud, et weoautv nr. H-366
sõitis Lutri tänawat mööda sõjawäe keskhaigla
suunas. Roolil istus Johannes Kuusik ja tema
kõrwal üks tööline. Anton Mottan koos teise töö
kaaslasega wiibis aga auto schassii raamistikul,
kuna sõiduki tagaplatworm polnud chitatud wäljä.
Dresiin sõitis TallinnÄZäikse jaama poolt
Sadama jaama suunas. Selles wiibisid raudtee
walitsuse wansm rewident ins. Lemwal, liinijaos
konna juhataja ins. Jänes, 3. jsk. rewident Rii
toes, weoameti soojustehnik Lepik ja dresnni juht
Lemwatt. Raudteelased olid käinud ametsõidul
Wäänas ja wiibisid tagasiteel. Weerenni ja Ma
gasini tänawate wahel olid nad peatunud,, mispä
rast Lutri tänawate juures dresiini kiirus'oli
weel üsna wäike. Dresiini juht hindab seda um
öes 10—12 km tunnis.
Kokkupõrke põhjustas asjaolu, et wooautojllht
ei märganud õigeaegselt dresiini lähenemist. Seda

oli aga juba hilja sõiduki pidurdami
seks. Gaasi juure lisades püüdis weoautojuht
dresiini eest weel läbi sõita, kuid see enam ei õu
nestumld, mispärast kokkupõrge oli wältimatu.
Äks tagaraamil iswwatest töölistest suutis wiima
sel minutil weel hüpata kõrwale, kuna Mottan
jäi kahe kokkupõrkawa sõiduki wahele. Kiires
korras kutsuti sündmuskohale Punase Risti auto,
millega wäheseid elumärke awaldawat töölist ta
heti toimetada Tallinna linna keschaiglasse. Teel
sinna ta aga suri.
Kokkupõrke hoog paiskas teesihti rööbastest

50 qr.
Õnnetuse põhjustas wastutulewa auto täistuli y - ,

60s .

Hobusemees sai raskeid wigastusi
Teine liiklemisõnnetus juhtus eile õhtul kella
wiie paigu. Pärnu maanteel „Halliwanamche"
kurwi juures. Seal sõitis leiwaweoauto nr. A-894
peale Tuhala walla Tammiku asunduse Leina talus elutsewa talumehe Jaan Jaani p. Eh ala
wankrile. Kokkupõrke tagajärjel klikkus' hobusemees wankrilt, kusjuures ta kerest sai tugewasti
muljuda. Samuti murdus tal parema käe hm
ning näole Lekkis kergemaid haawu. Waukril pu
runes taginnine wasakpoolne ratas ja autol
parempoolne edelateni ning parempoolne pori
laud. Leiwaweoautot juhtis Girgeusoni tän.
nr. 25-õ elutsetv Walter Martini p. Arb et.
ülekuulamisel seletas autojuht, et tema olnud Nõm
melt teel liuna. Halli wanamehe knrwi läheduses sõit
nud talle wastn teine auto,'mille juht möödasõidul tv

lesid ei ole wahendanud. Heledast walgnfcst jäänud
Arbct esialgselt üsna pimedaks, mispärast ta oma siidniit
otsustanud pidurdada. Sellele tvaatamata joosnud aga
auto weel. mõned meetrid edasi, kusjuures tekkinudki kok
kupõrge maamehe wawkriga. Warem ei olewat autojuht
hohlsemecst üldse näinud. .
Talumehe wigastusc põhjustas asjaolu, et ta kukkus
wankrl -ja hobuse wahele, kus ratas temast wceres üle.
Mees toimetati rawimifele Tallinna linna keskhaiglasse,
kus tema wigastnsed tunnistat! raskete liiki kuulumaks,
kuid siiski mitte elukardetawaks.
Waatlus sündmusekohal näitas, et autojuht oli tõesti
katsunud, pidurdada, mispärast ta õnnetuses tõenäoliselt

süüdi et ole. KM eksis aga liiklemismääruste wastu

mõodasiitnud auto, mille juht tulesid ei wahendamtti.
Politsei asus seda sõidukit ja juhti selgitama.
Walter Arbet on Anna Nahkuri leiwatõõstuse Wät>
jawedaja.

sioommlie B»rm elektrirongi all

Ed. Wiiraldile Wiini näitusel kuldauraha

Raske õnnetus hilisõhtul
Nõmmel

Esines ainukese wAismaalasena erikutsel

Eile õhtul kella %11 paigu sai Nõmme jaama la
hedufes elektrirongi nr. 75 all surma tundmata noor
mees, kes hiljem osutus Nõmmel S. Pärnu mnt. nr

kunstnüke-akwarellistide ühingu juubelinäitus.. Eran

tegemist õnnetusega wõi tahtliku teoga, pole esialgsel:

dina UMismaalastest kutsuti sellest näitusest osa
wõtma Cd. Wiiralt 20 suuroma grawüüriga,

52 elutsenud 25-a. Edgar Johannese p. Prantsiks
Rongirattad purustasid allajäanul pea. Kas on siin
selgunud. Prantsi laip toimetati linna lahkamis

kambrisse.

Moorotrongi juhi ülekuulamisel selgus, et mõni

meeter enne Pärnu maantee ülesõidukohta oli ta roo
vastel näinud lamamas inimest. Lühikese wahemaa
tõttu osutunud aga rongi pidurdamine wõimatnks, mis
pärast see taies koosseisus lamajast jooksnud üle. Waat>.

Praegu vn Wiiuis awatud Wiini kujutawate

milledele on näitusel antud eriruum.

pale. Keha ja jalad olid tal jäänud terweks.
Surmasaanu taskust ei leitud mingisuguseid isiku:

Prantsuse riigipöörajate suuri kawatsusi

tõcndawaid dokumente, mispärast politseil' esialgselt e
õnnestunud selgitada ka surmasaanu isikut. Kuna agr

noormehel lavakast randmest saadik juba warem oli
lõigatud ara, oli fee politseile abiks isiku kindlakstege

Saadi kätte.parlamendihoone rändamise Plaan. Tähtsaid läbi
otsimisi Pariisis
Mässukawa oli roostatnd üksikasjaliselt

misel, mis ka peatselt õnnestus.

Oodata uusi paljastusi

Taihu piirkonnas oodata suurt lahingut

gementi. Seitse Jaapani rügementi on marssimas

Taiynanist Fengyangi ja Litfchih Poole.

Tok i o, 23. 11. (ETA) (DNB) Domei agentun

ri teatel on Hiina walitsus ostnud Nõukogude Liidult 50
sõjalennukit, nende hulgas kümme Pommilcunukit. Hii
na allikaist kuuldub, et Nankingi ja Takingi on saabu

Kaalutakse sõjakuulutamist
Hiinale!
Tokio, 23. 11. (ETA) (DNB) Majandus

leht „Tschugaischogyo" teatab, et kabineti sekretäri

nud 11 Nõukogude lendurit, kes on wõetnd Hiina len- ' admiral'

nuwae teenistusse. • 'i
Kaut on, 24. 11. (ETA) (Reuter) Jaapani len

Nuetsugu ja peaminister Konoye wahel
on eile olnud jutuajamine selle üle, kas tuleks
Hiinale - kuulutada ametlikult sõda. Lehe kuulmist
mööda on wümaseil pänvil walitsuse ringkonnis

Schang h a i, 24. 11. (EDA) (Havas) Ajaleht -

seda-küsimust tõsiselt kaalutud.

nukid Pommitasid täna Kantoni. UmbeS sada elanikku
on saanud surma.

Genosseuschast der Bildenden Künstler Wiens

lnsel selgus, et noormehel oli täielikult purustatud pea
mispärast on tõenäoline, et see oli asetatud raüdtecroo

Wastuhakkamise mahasurumisel on saanud surma 8W meefft. Hiina ostis Wenemaalt lennukeid

Sehanghai. 23. 11. (ETA) (Havas) Hiina ,„Takungpao" teatab, et umbes 10 Jaapani laewa on
agentuur Central News teatab, et Pärast kümnepaewa- >ristlemas Schantnngi ranniku lahedal. Armutakse, et
lift waikust Schansi Prowintsis Jaapani mäed on tege- .1 lähemal ajal on seal oodata Jaapani Mägede maavnmist.
mas ettcwalmistusi, et marssida lõuna- ja läänepoole.
Autze ja Taiku piirkonda on koondatud 12 Jaapani rü

Tulistati alla Wene lennukeid
Tok i o, 23. 11. (ETA) (DNB) Domei agentun

ri teatel on eilses õhnwõitluses Nankingi kohal Jaapani

lennukite poolt alla tulistatud kolm Hiina lennukit.

Allatulistatud lennukid olewat olnud Nõukogude Wene

päritoluga. ....

Jaapani nõudmisi täidetakse
Sehanghai, 23. 11. (ETA) (Reuter) Linna

walitsuse esindaja seletas, et linnanõukogu on otsusta

und taita Jaapani wõimude poolt 21. nowembril esi
tatnd nõudmised. Ta lisas, et tema arwates on jaaPanlascd Parast Schanghai okupeerimist õigustatud tar
witusele wõtma kõik abinõud selleks, et takistada Hiina
walitsuse Poliitilist tcgewust rahwusmaheliscl kontses
sioonalal.

Rahwusmahelise asunduse Politseimõimude foowil

panid wiis juhtiwat Hiina ajalehte oma ilmumise

Schanghais seisma. Samuti lõpetas oma tegewuse
Schanghais Hiina ametlik telegraafiagentuur Central

News.

Tokio, 23. 11. (ETA) (Reuter) Rahwuswahe

line komisjon, mis koosneb ameeriklasest, daanlasest ja
sakslasest, esitas Jaapani peakonsulile Schanghais ette
paneku neutraalse demilitarifeeritud tsooni loomiseks
Nankingi loodepoolses osas.

Pariis, 23. 11. (ETA) (Reuter) Nhel
läbiotsimisel Pariisis on leitud terme arhiiw do
kumente n.-n. ..kägülaaride" liikumise kohta.
Muuseas on katte saadud saadikutekdja hoone
ründamise plaan. Kuid plaanis ei ole märgitud
ründamise tähtaega. Samuti on leitud peaministri
asetäitja Leon Blumi korteri üksikasjaline plaan.
Pariis. 23. 11. (ETA) (Havas) Minist
rite nõukogu tänasel koosolekul siseminister Dor
moy andis aru esimestest juurdtustulemustest
salnrelwaladude asjus. Ta teatas muuseas, et
täna öösi on teostatud Pariisis wäga tähtis läbi
otsimine. Läbiotsimisel on leitud wäga huwita
waid dokumente. Olewat oodata uusi tähtsaid
paljastusi.

Pariis, 23. 11. (ETA) (Havas) ~Ce
Soir'' teatab, et ühenduses wandeseltslaste afää
riga on Louveciennes'is teostatud läbiotsimine
ühes lossis, mis warem kuulus Franyöis Coty'le,
kes oli parempoolse lehe „Ami du Peuple" oma
nik ja direktor. Läbiotsimisel olewat awastatild
16 meetri siigawuses maa all betoonkelder ühes
Maa-aluste käikudega.
„Paris-Soir" teatab, et wandeseltslaste afää
ris on olnud wiis uut areteerimjst. Waugista
tute nimed hoitakse suures saladuses. Leht ar

osa ka Hitler. Teiste kutsutute HulgaS on ka Itaalia
suursaadik Attolico, marssal von Blombcrg, kindral
Göring, admiral Raeder ja von Ribbentrop. Wiimanc
saabud Londonist seks otstarbeks Berliini.

„Helsingin Sanomate" kuulmist mõõda sisaldawat
Soome-Eesti kultuurlcping, mis Peaks tulema peatsele
allakirjutamisele, ka tingimuse, et soome kirikuõpetajnile

antaks õigus Eesti ingerlaste seas töötada. See tähen
daks seda, et Eesti Jngeris töötanud Pastor Helle Er
wiö saaks jälle luba minna tagasi oma endisele tööko
hale.

Kui leht küsis knnlduscle kinnitust Soome haridus
ministrilt Hannulalt, siis mastas see ainult, rt Soomes
pole Eestilt knltnnrlepingn asjus meel ametlikke pabereid
saadud, nii et lcpinyu sõlmimine on meel kõigiti lahtine.

Janson uuesti Belgia walitsnst
kujundama
Brüssel, 23. 11. (ETA) (Havas) Kuningas

pöördus uuesti minister Jansoni poole ettepanekuga ma
litsuse moodustamiseks. Janson nõustus alustama uusi
läbirääkmnsi. Enne seda kuningas oli teinnd ettepaneku
Portfellita ministrile Brunetste, kuid Brnnet, kes on fot
sialist, keeldus.

Wene vaimulikke süüdistatakse äraandmises
Wangistati wiis piiskoppi
Moskw a, 23. 11. (ETA) (DNB) „Jswes sioonilises tegewufes, walimiste saboteerinnses jne.
tija" awaldab täna uusi andmeid waimulike wan Ühtlasi on likwideeriwd usklike rügiwastaseid or
gistamise kohta Wenemaal. Kesk-Wenemoal ole ganisatsioone. Smolenskis olewat awastatud sa
tvat hiljuti paljastatud rühnl riigiäraandjaid, kel läjane klooster. Ühe kiriku keldriruumides olewat
le eesotsas olewat seisnud üks piiskop. _Sc salaja koos käinud eildised mungad ja talupojad.
rühm olewat ette walmistanlid terroriakte Nõuko
guds riigi juhtide washt. Siberis ja Wolga ääres
Eestlane Soomes jalgratta
on hlllgaliselt wangistatud mitmesuguseid lahk
wargil
usulisi baptiste, ewangeliste, adwentiste ja wana
Helsingi,
26.
11.
(ETA) Turu lähedal jalg
usulisi, kes olewat teostanud salakuulamist. Üks rattmvarguse pärast wangistatud
eestlane Harru 11 n n a
lahkusuliste jutlustaja olewat ühendust pidanud ma a, kes haigestumise tagajärjel oli paigutatud maa
ühe wälismaa diplomaadiga ja üks teine olcwat konna haiglasse, pani ööl wastu esnmspäewa toime enc
setapmise. Ta hüppas alla haigla neljanda korra
pidanud kirjawaheülst oma ustnvendadega wälis aknast.
Surm oli silmapilkne. Politsei on alustanud
maal. Üldse on Nõukogude Liidus wangistatud
waS piiskoppi, keda süüdistatakse kontrvewolut-

juurdlust sündmuse kohta. Unnamaad on hiljuti näh

tud kellegi soomlanna feltsif.

Natside juhte kaswatatakse
17 aastat
Berliin, 23. 11. (ETA) (Havas) Saksa töö

sandi jnht Robert Ley teatas, et lähemal ajal seatakse
Saksamaal sisse nns süsteem tulemaste rahmnSsotsialift
like juhtide poliitiliseks, maimseks ja kehaliseks kaSwa
kuseks. Kasmatus kestab 17 aastat. Alles pärast seda
kandidaadid wöiwad asuda juhtide kohtadele. Selle süs
teemi järele hakatakse kasmatama 4VOO noort, kcs ma
litakse kõikidest rahwakihtidest. Kasmatus toimub täieli

knlt riigi kulul.
Hispaania valitsus lahkub
Uus walitsus astub läbirääki
mistesse Feaneoga
Pariis, 24. 11. (ETA) (DNB) „sour"
teatab hästiinformeeritud Hispaania ringkonnist,
et Negrini walitsus astub lähemal ajal tagasi.
Uue wolitsuse etteotsa saawat Portela Valladares.
Uue walitsuse ülesandeks olewat läbirääkimiste
pidamine Salamanca wõimudega waherahu tin
gimuste üle.

rium awaldas kell 21.43 ametlikir teadaande, milles

üteldakse muuseas, et on paljastatud tõeline wandenõu,

mis oli sihitud praeguse riigikorra wastu. Wiimaseil
nädalail politsei on konfiskcerinud palju sõjamaterjali,
mis on suuremalt osalt wälismaa päritoluga. On kon.
siskeeritud kuulipildujaid, piisse, rewolwreid, granaate,
padruneid jne. Nüüd on selgunud, et oli tegemist sala
jase poolsöjaiväclise organisatsiooniga. Organisatsioonil
oli oma staap, diirood ja sanitaarteenistus. Orgnisat
sioon jagunes dimUsidessc, brigaadidesse, rügemeÄides
fe, Pataljonidesse jne. Kõik see näitab, et Lee organisat
sioon oli tegemaS ettevalmistusi kodusõjaks. KonfiSkee
ritud dokumentidest selgub, et wandcseltSlascd olid sead
nud endile eesmärgiks asendada mavariiklikku korda dikta

tuurilisc rcshiimiga, millele oleks järgnenud monarhia
restaureerimine. Mäösnkawa oli koostatud üksikasja
liselt. Läbiotsimisel on leitud hulk materjali ja doku
mentc, nagu juhised rclwade transpordiks, teated Mage
dc suuruse kohta mitmes departemangus, teated ohwit
scride nrtvu ja rügementide wanistufe kohta, Pariisi
wectorustiku täpne plaan, pahempoolsete ajalehtede ruu

mide ja sotsialistlike rahvasaadikute korterite plaanid,

ministrite ja parlamendiliikmete nimestik, keda pidi
wangistatama esimesel märguandel, kaust, mis sisaldab
määrusi sõjamoonaladnde tvallntamiscks jne. Need ettemakmistnsed on nurjunud tänu walitsuse walmsusele,

kellel on endiselt usku rahwasse. Wabariigil ei ole
enam midagi karta. Uurimisi jatkatakse endiselt. Walit
sus on seisukorra peremees, üteldakse teadaandes.

Sõbrustamine Wenega olewat rikkunud suhted Saksamaaga.
Rahwasteliit põdewat surmatöbe
Helsingi. 24. 11. (ETA) EdusKunna eil
sel koosolekul asuti 1938. a. riigieelarwe üksik
asjalisele käsitamisele, kusjuures tekkisid elawad
woidlused wälisministeeriumi eelarwe arutamisel.

Eesti-Soome kultuurlepingu
sõlmimine lahtine?

wab teadwat, et waugistatute hulgas on arhi
tekte ja ehitusettewütjaid, kes oa ehitanud kaht
lüsi keldreid Vendõme'! kwartaalis.
Pariis, 23. 11. (ETA) (Havas) Siseministee

Soome tunnustagu Francot!

Tähtis bankett
Berliin, 23. 11. (ETA) (Havas) Saksa-Jaa

pani kommunismiwastase pakti allakirjutamise aaSta
päewa puhul Jaapani suursaadik krahw Muscha Kodshi
annab homme õhtul saatkonnas banketi, millest wõtab

Jaapani wiied marsiwad Nailkingi pealt.

Näitus kestab 6. uvwembrist 19. detsenibriui.
Nagu nüüd Wnraldile teatatakse, on sama ühingu

jury oma koosolekul määranud Wiiraldrle kogu
Esimese teate järÄe kunstihoone direlktor oli ar
wälja pandud tööde eest kuldauraha Goldene
wamist awaldanud, et üks wäljapanÄuist, nimelt Ehremnedaille. Pealeselle on saadetild talle õnne
«Decamevoni" illustratsioon (kolme figuuriga) keesoow ja kollegiaalne terwitus.

Mäss Hiina mägedes?

Schanghai, 23. 11. (ETA) (Reuter) Hiinlased on saatnud tugewaid toetuswägesid Wuschingi
piirkonda, et pidurdada Jaapani pealetungi lõunapool Taihu järwe. Selles piirkonnas
oodatakse suurt lahingut. Suurem osa tsiwiilelanikest on sealt jnba põgenenud. Waata
mata Jaapani wagede parema tiiwa edasinihkumisele on seni Hiina Wusih-Kiangyini kaitseliin pnutn
mata. Jaapani sõjawäe esindaja tunnustas, et teade Wnsih wallutamisest oli enneaegne. Ta lisas,
et Jaapani wäed olid eile pärastlõunat weel w iie miili kangusel sellest linnast.
Schanghai, 23. 11. (ETA) (DNB) Teatatakse, et Hiina wägedes on olnud was
tu hakkamist. Pärast Kaschingi wallntamist jaapanlaste poolt Hiina sõdurid olewat keeldunud
oma juhtide käske täitmast. Wastuhakkamise mahasurumisel olewat umbes 809 meest surma saanud.

latakse tsensuuri poolt. Kas seda on tchwd aga,
see pole lõplikult weel teada.

./ •

Walitsuse poliitika peamisteks arwustaja
teks olid 3KL'i esindajad Kares ja Simojoki.
Rahwasaadik Käres öma sünawotus ütles muu
seas, et Soome peab oma wälispoliitikas asuma
iseseiswale alusele, et wältida hiipiknuku seisun
disse sattumist. Rahwasteliit ei pödewat haigust,
waid wiimast surmatöbe. Rahwasteliidu kollek
tiiwne julgeolek on eriti hädaohtlik wäikestele
riikidele, kes asetsewad suurte riikide wahel.
Belgia rahwuswahelist statuuti kogu Põhjalale
kõneleja pidas küll aga wõimalikuks
ainult Soomele, mille asend sarnaneb Belgia
omale. Välisminister Holsti külaskäikude koh
ta wälisrükidesse Kares arwas, et neist ei ole
olnud mingit tulu.
Rahwasaadik Simojoki tähendas, et sõbrus
tamispoliitika tagajärjel Nõukogude Wenega on
Soome rikkunud oma suhteid Saksamaaga. Kö
neleja pidas tarwilikuks wötta kaalumisele küsi
must. kas Soomel on weel põhjust edasi jääda
Rahwasteliit». Ta nimetas skandaaliks, et wä
lisminister Holsti on hääletanud Rahwastelii
dus Hispaania walitsuse poolt, ja pidas tar
wilikuks, et Soome tunnustaks tingimusteta
Franco walitsust. Ühtlasi ta päris, mida walitsus
kawatseb ette wõtta piiririkkumiste wältimisek?
Soome - Nõukogude Wene piiril.
Rahwasaadik Stenvall (rootslane) toonitas
seewastu, et Rahwasteliit on eriti tähtis wäi
kestele riikidele, kes ainult seal saawao kuulda
wale tuua oma häält. Seepärast walitsus peaks
tegema kõik, et süwendada arusaamist Rahwaste
liidu tühjusest.

künisto asjus Pärsias,-saabub tagasi Nkoskwasse. Ms puu
tub hääletanusse Genfis, siis olewat see sündinud was
tawalt delegatsioonile antud juhtnööridele. Belgia Mali
mist Rahwasteliidu nõukogusse tuleb pidada eduks Põhja
maa riikidele, kes on RahwasteHidus mördlemisi tihedas
koostöös Belgiaga, ütles minister.

Uus Abessiinia asekuningas Aasta hertsog.

Natsid tunnustawad jumalat
Fulda, 23. 11. (ETA) (DNB) Minister Kerrl

esines siin täna õhtul rahwnssotsialistide meeleawaldu
sel kõnega rahvussotsialistliku riigi maailmawaate ja

Holsti seletas, et seda külaskäiku on peetud edukaks kõiki

religiooni üle. Ta ütles muuseas, et rohwussotsialist
lik maailmamaadc tunnustav Jumalat ja jumalikku kor
da, kuid ci wõi sallida, et usku kasutatakse kurjasti po
liitilistcks vtstarwetcks. Nahwussotsialistlikul rcshii
mil ci ole usu reformeerimise eesmärki, waid ta püüab
ainult kindlustada Saksa riiki ja ühtlustada ning ühen
dada Saksa rahmast. Minister Kerrl lükkas katcgoori
lifclt tagasi kolmanda riigi waStaste poolt lcwitatnd

des riikides. Külaskäik on toimunud ednskunna kõigi

kuuldnsed, millede järele rahvussotsialism fcgawat end

rühmade nõusolekul. Priririkkumistc asjus minister sele
tas, et see küsimus korraldatakse siis, kui Toome Mõskma
saadik Arjö KvÄMM, kes mnib praegu kaubandusläbiräa

matse luua rahvussotsialistlikku riigikirikut, kuid meie
ülesandeks on takistada usu ja Poliitika ärasegamist.

Wälisminister Holsti oma wastnses artvustajatelc
tähendas Rahmastcltidu kohta kõigepealt, et ainult 10%
Rahwasteliidu tegelasist on tegemist poliitiliste kiisimus
tega. Kõigil teistel aladel on Rahwasteliit teinud edukat

ja positiiwsct tööd. Oma Mõskma reisi kohta minister

usulistesse tülidesse. Meie erakond, ütles ta, ci ka

"Võta mask maha enne kui vihastan!"

Mekuninga adjutant
Westelisi wihftid kohwikulaua tagant
Esitlen end aupaklikult: Tuudor Tika on
minu nimi. Tulin äsja maalt. Ja suurte loo
tustega. Mul oli wäljawaateid karjääriks, sest
mind kutsus mu sugulane härra Samarüütel.
Hützan tedai: lühidalt Samoks. Ta wöttis mu
lahkesti -sinnas wastu ja ütles: ..Pole wiga,
ajame asjad jutti. Usun, et saan sind tarwitada.
Mul on teoksil hiigelplaanid." Edasi rääkis mu
sttgulane: ..Suwel suwitasin Ruhno saarel. Olin
siuir naiste lemmik, kahjuks polnud saare nais
pere kuigi suur ja mä siirdusin mandrile, pea
suuri plaane täis. Midagi gigantset on sündi
mas, wennas."
. Ma küsisin siis, et kas ei saaks natuke lä
hemalt kuulda neist gigantseist plaanidest ja
. Samo seletas: ..Tahan asutada moesalongi, mis
Ma suuruselt trumpab üle kõik senised selletaoli
sed asutused. Leidsin ammugi, et Eestis ei ole
moeasjanduses kõik korras. Inimesed käiwad
nagu juhtub. Ei mingit stiili ega euroopalikku.
Siin peab tulema järsk ja otsustaw pööre. Mul
on homme juba kohwikus kohtamine mitme
kunstnikuga, kellelt tellisin salongi.sisustuse ka
wandid:"
VII.
' Ma julgesin siis sugulase tähelepanu juhtida
sellele, et Samo warem tegeles ikka wainisete
Mussolini islami kaitsja
asjadega, kuidas siis nüüd. äkki need ärilised
Arääölastele
wõitluses. Pälestiiuä' pärast ja
tuhinad- ja tüürid? Samo wastäs: „Tüsi küll,
omg suurriigi loomisel on julgustajaks ja erguta
et ma olin ja. olen praegugi kirjamees ning ' jaks Mussolini.'' kes tcinawu märtsikuus Liibüas
kõnelesin ka raadios' Runo naiste rahwus sooritatud triumfisõidul! kuulutas.''enda Islami
röiwaste wölust ja sama saare ilust, aga keda kaitsjaks ja. laskis endale kinkida-islami-püha mõõ
fte. waimne' tegewüs üksi toidab. Tahan' säüda ga. Mõningate selle sõiduga ühenduses olewate as
moekuningaks ja sina pead' olema mu adjutant." . jäolude meeletuletamine selgitab' sündmuse tähtsust
Sellest' suurest auametist kuttides leidsin 'ma,

et on aeg hoolitseda oma wälimuse eest ja ma
tahtsin minna juuksuri juure, et lasta maha wöt
ta oma pikaks kaswanud salgud. Samo aga
ütles: „Ara sa seda tee. Las' su lakk jääb nii
nagu see on. Mll wöid sa aga ajada oma lo
kid hästi kohewile. See annab su lõustale in
telligentsema ilme ja kohwikus daamid armas
tawäd kahupäid."
..Daamid?" küsisin ma. ..Mis on mul nen
dega tegemist? " Samo naeris: ..Küll sa oled
aga naiiw. Ma ütlesin ju sulle juba. et pead
olema mu adjutandiks. Sa pead teadma, et
mul on oma moesalongi asutamisega palju tege
mist ja sel ajal kui ma ise ajan härradega as
ju on sinu ülesandeks lõbustada mu daame.
Küllap sa homme näed."
Äärgnewäl päewal istusimegi siis kohwikus,
kuhu tulin suure kartuse ja wärisemisega, sest
mina kui. maalttulnuk ei osanud kujutella selli
seid peegelseintega saale ja sthwakaid näitsikuid,

kes liikusid laudade wahel nagu kewadhaldjad
walguse säras. Vahtisin awasui kõike seda uh
kust ja sära. Samo müksas aga mulle külge
ja käsutas: ~Suu koomale ja ära wahi ringi
nägu mõni mühak. Vaata, sealt tuleb preili
Kõkstu. Tal on poolteist miljonit ja ma kosik
sin ta, oleks tal waid natuke wiisakam wälja
nägemine. Sa wõid temaga niikaua westelda
kui ma õiendan ärilisi asju."
Samo tutwustas mind preili Kökstule ja
läks ise teise laua ääre, kus istus kaks kõhe
tut meest, üks paljaspea ja teisel kohewil lokid
nagu mul. Ma hakkasin preili Kökstuga west
lema ilmast ja linahindadest, mis olewat wiima
sel ajal tõusnud. Preilit aga selline teema ei
huwitanud ja ta küsis, et kas ma olewat maalt.
Siin pidin ma juba Samo juhiste kohaselt wa
letama ja ma wastasin: „ÖH, ei. Kuidas preili
seda arwab? Olen wana linna kala, aga mul
pole olnud wõimalusi liikuda seltskonnas, kuna
pakilised äriasjad wõtawad kõik waba aja."
Siis ilmusid meie laua juure weel preili
Kiküpuu ja proua Ternes. Mind uuriti ja
wahiti nagu oleksin mõni neegus wõi mulatt
francolaste armeest. Kolme kaunitar! tuliste
pilkude all sattusin ma sedawörd werest wälja,
et pillasin laua alla kaks kooki ja kohwitassi,
mille kuum sisu langes õnnetuseks preili Kika
puu jalakesele. Preili kilsatas niisama waljusti,
nagu saksa plika, keda ..Leipzigi" madrus kõdi
tas kaenla alt. See wahejühtum äratas kohwi
kus üldist tähelepanu. Õnneks tuli warsti Sa
mo ise ja ma wõisin hingata wabamalt.
Õhtul olid Samol juba kawandid moesalongi
sisustusest ja ruumidejaotusest käes. Ta näitas
neid mulle ja seletas õhinal: ..Vaata, siia tule
wad härrade ja siia daamide mööduwõtmije toad.
Siia mannekeenide tribüün. Ja siia klientide
salong moodsaima mööbliga. Edasi ümblusatel
jee, sukatrippide ladu ja korsettide kablnett.
Kõik plaanid lõplikul kujul koostame lähemail
päewil, homme läheme aga moesalongi mööblit
waatama."

Teisel päewal algastme rännakut mööbli
ärides. Esimeses äris. kuhu astusime, ei rahul
dunud Samo. Ta küsis: „Käs teil midagi stiil
semat ei ole?" Ja kui äris tõesti ei leidunud
Samo maitse kohast mööblit, siirdusime järgmisse

ärri. Siin uppusime sõna tõsises mõttes samet
polstrisse. Kõik toolid, diiwanid ja kuschetid
olid nii pehmed ja mugawad, et ma poleks raat
sinud siit enam liikuda. Samo aga rääkis: „See
mööbel rahuldab mind enam-wähem. Saadan tu
lewal nädalal siia oma asjaajaja-direktori, kes
walib sobiwad üksused wälja ja õiendab arwed."
'Ariomanik kummardas Ugawasti ja saatis meid
tänawani, kus Sajno härrasmehelikult pahan
das: ..Aga kuhu on jäänud siis minu limusiin?
Ah. neid autojuhte küll! Käse teda oodata, ta
kaob minema." See oli muidugi öeldud selleks,
et äriomanik teaks kellega tal tegemist. Tege
likult kõmpisime me aga tuldud teed tagasi.
Nii algas mu linnaelu. Ja umbes samas
järjekorras areneb fee olemine edasi. Igapäew
istumine kohwikus, jutukad daamid, jutuwa
din ja muusika. Samo fekeldab pidewalt iga
suguste tegelinskitega, mina lõbustan tema daa
me. Muidu päris kena olemine, aga keskpaiga
wõtab mesiseks see alatine kohwilörpimine. Maal
elades polnud mul sellest aimugi kui ränk on
kultuuriinimese elu. Ma. ootan nüüd pikisilmi,
millal Samo lööb lahti oma moesalongi ja
tõuseb ise moekuninga troonile. Moekuninga ad
jutandina muutub see elu ehk rohkem wastu
wõetawöks.

Aga mind kiusab siiski üks salajane mõte
ja nimelt see. et kui kosiksin preili Kõkstu köi
gi ta miljonitega ja wütaksin ise midagi ette.
mis wabastaks mind kohustusest olla Samo
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Teised lehed
Wõitlus Püha Maa pärast
Kas raudtee parlamendi kont
rolli alt wälja?
„P ostim e h e s" wõtab —sepp sõtta kawat
süste Puhul raudteede walitsomist ümber korraldada

ja need eripõhikirja alusele wiia. Leht kttjmab
selle kawatsuse wastu: .
GripMiri wõiks ju küll

parem Ma. et oripöhikirjaga i«aks
järelewalwe alt täiesti wabastada. W enipõhito too®
nõnda koostada, et raudteede eelarwe bn sa avuomde
kinnitab ,vabariigi walltsus. ,lma et rähivaesuÄ>uS

raudteede majanduspoliitikat mag ta «Zigr payu

mõjutada. Nõnda kaugele ei tohi aga meie snsn umma.
Deüseks põhjenduseks, mis on mõnede
poolt toodud oripõhikivja wajaduse kmtjeks. on soe. et on
põhikiri wõinraldaks randtoe teenrjaskonna Mromat rajus
temrist, niihästi isiklise koosseisu poolest kui ka tooaja

ja ka temaga seotud lootuste' ulatust.

Mussolini saabus Põhja-Aafrikasse sõjalaewas
tikul, mis sel puhul sooritas ka suurema ulatusega
manööwreid. Mauööwrite teeniaks oli: kas Jtaa
lia laewastik suudab panna wastu kahele waenuli

Jtia selles mõttes ei paista meile oripGiÄrja
dus MllM kaallmxrna. Meie teada kuulub meie

sele laewastikule, millest üks tungib peale idast ja

teine läänest Jtaalia-Liibüa meretee läbilõikami
seks? Kas Itaalia laewastik suudab lüüa tagasi
mõlempoolsed ataagid ja hoida ära waenuliste

teonijaskowna teenistuspinge maailmas ejrmeAe

hulla nõnda et meil on teenijaid teede pukuie m vlmgrae

liitumisega avwestades tvahem kui muM. Seda on ra
meie snhtiwad raudteelased ise kordnwalt srietmruo ja
lellele lisanud juu-rde. et teonijaswima wlchttÄMMscht tl
saaks küll enam kõnelda. Wene ajaga wõvreldes on mmt
mitmel raudteeliinil rongide liikmnme kahe- kurn kolme
kordseks kaswanud. kuna aga jaamatoomj-ate crvwu on

laewastike ühinemise?

Wõib arwata, missuguste riikide laowastikud
on mõeldawad selles manõõwris ja mis tähtsus oli

sel demonstratsioonil araablaste maailmale, kes
on wäenujalal niihästi Inglise kui Prantsuse woi
mudega. Kuna Itaalia, . laewastiku. manööwrid

palju lvähendatud. .

GripöWvvja toajadust on hxrvemalt
poolt põhjendawd ka sellega, et mitmes riigis o-n vaud

täitsid loodetud ülesande, 'oli sellega- antud ka wä

gew sissejuhatus Itaalia ja araablaste sõpruse
manifestatsioonidele. Et seda weel - enam tõsta
wäljä, kirjeldasid itaalia ajalehed wäga wärwirik
kält santal ajal Briti Somaalimaal; Tuneesias ja
Älsheerias käimas olewaid sisemisi wõitlusi araab
laste'ja kohalike wõimude . Neid wõitlusi ja
Tripolitaanias walitsewat itaalia-arggbia sõprust
toonitasid ka itaalia raadiojaamad. -

Liibüa - pidustusi - oli tulnud, jälgima araabia
wõimukandjaid kõigist Wahemere-mapdest, koguar

wus ligi- 2Q99 inimest, kes olid toimetatud kohale
laewade ja autodega ekskursioonide näos: 159 wä

lisajakirjaniktt hulgas oli rohkesti araahia ajaleh
febe kirjasaatjaid.

Islami mõõga andis Mussoljuile.üle würst So
liman Caramanli, kes kuulub Tripolitaüuia dünas
tia otsekoheste järeltulijate hulka.' Mõõga wastu
wõtmisel tõotas Mjjssolini kaitsta kõiki islamiusu
lisi, tegemata wahet, kas nad' kuuluwad Itaalia
poolt walitsetawatele maa-aladele wõi mttte. Ja
marssal Balbo oma kõnes ütles: „Duce on islami
kaitsja. Kiitke tema nime ja paluge jumala õnnis
tust tema tegudele. Ta ei ole mitte üksnes itaal
laste juht, waid ka teie juht. Ta on sõdur ja wõit
leja nagu teie ja Rooma presttishi kaitsja, kes on
kõigi Wahemere-rahwaste ema. Oma wõiduga juu
da lõwi üle on ta oma rahwa wiinud wastu heaOlule ja heledale tulewikule. Duce, wõitmatu ja
Wõidukas, kindlustab kõigile kuulsuse ja rikkuse."

Üllatuslik sõprus

teedel eripõhiktti. .

Mussolitli triumfisõidul Liibüas
pann islami wastu, on itaallased hakanud araab
lastele tegema kontsessioone just usu alal.

Kalifaadi langemisega Konstantinoopolis hak
kasid islamiusulised üldiselt tundma muret usulise
juhtimise unestikorraldarnise üle. Tekkis katvaisus
kutsuda kokku ülemaailmlikku islami kongressi. Kong

ressi pidamise loa saamiseks pöördus araablaste
juhtiwamaid tegelasi, end. Türgi minister ja Pales
tuna kuberner, sel ajal Tuneesia kohtuminister,
Prantsuse walitsuse poole. Seal jäädi aga kurdiks
araablaste soowi wastu.

Sellest haaras kinni Itaalia walitsus küllalt
osanmlt. Ta pöördus Genfis astuva emiir Chekib
Arslani poole ja pakkus oma kaasabi islami
kongressi kokkukutsumiseks. Arslan, kes on endine

Türgi parlamendi liige, tunnustatud kirjanik, luu
letaja ja ajalehe wäljaandja, seisab lähedas ithen
duses Jeruusalema suurmufttga. Nende kahe
utehe teeneks tulebki pidada peamiselt araablaste

poliitika ja usulise liikumise kallutamist Itaalia
sõidnwette.

Esimesed islami kongressid peetakse Jeruusa
lemas. Neist hakkawad wõtma osa ka Itaalia
walitsuse delegaadid. 1935. a. on kongressi nõu
kogu alatise liikmena kohal ka faschistlik rahwasaa

dik krahw Bernardo Bartillelini Amidei, Rooma
ülikooli professor ja Napoli idamaa-instituudi pre
stdent, kes teatab oma pöördumisest islamiusku.

Itaalia sõprus araablastega on tõsiselt üllata
nud Inglis- ja Prantsusmaad, kellel araablastega
on kestwalt olnud häid.wahekordi, ;luijn Itaalial
on tulnud elada üle just wäga suuri raskusi. Maa
.ilmasõja ajal olid Itaalia alla kuuluwad araab
laste maa-alad tõsises käärimises, nii et itaalia oku
patsiooniwäed olid sunnitud paljudest kohtadest ta

Weel 1932. a. tuli Tripolitaanias ette 269 rel

Araablaste ja itaallaste suhete üllatusliku muu
tuse uurijad on tulnud otsusele, et selle põhjendu
sed peituwad usulisel pinnal. Kuna Prantsuse ja
Inglise walitsus ei ole osutanud küllaldaselt tähele
Käsualune. Olen pannud tähele, et preili ei olegi
mülle nii ükskõikne. Weel täna kiitis ta: ..Teil
on selline mehine profiil, härra Tika. Ja teie
käitumine, see on mioagi harukoHset."
Õhtul oli aga mul rääkimist Samoga. Ta
ütles: ..Sina, mana wennas, ära tüki mu pruu*
dile ligi. Sinu ülesandeks on maid daame lõbus
taba."* Ma wastasin siis: ~Sa ise ütlesid ju,
et preili Kõkstu ei ole wälimuselt suurt wäärt,
kuidas sa nüüd siis pahandad?" Samo wastas:
..Välimusega olgu kuidas tahes, aga poolteist
miljonit, neist peab algaw ärimees oskama lugu
pidada."
Nii et esialgu ei ole mul wäljawaaateid tõ
husaks partiiks. T. T.

hakajmd wõtma ära oma lapsi prantsuse kooli
dest ja saatma neid itaalia koolidesse. Tuneesias
ou aga sellele lisaks ligi pooled elanikud itaal
lased.

Kui. Prantsusmaa tunneb muret oma PõhjaAafrika pärast, on hakanud Inglismaa mure kas
ivama ka Egiptuse pärast, kellele ta möödunud aas
tal tunnistas iseseiswuse, püüdes oma huwide kait
set korraldada sõprus- ja kaitselepinguga. Nüüd on

aga Egiptuses muutunud wäga elawaks itaalia
propaganda, mis toetub seal elawale 89.999 itaal
lasele ja kuningas Farukile, kes on awalikult dekla
reerinud oma sõprussidemeid Itaalia kuninga
kojaga, kuid teisalt kandideerib ka kaliifi kohale,
nagu me märkisime warem.

Allaheidetud Abessiinias on Itaalia hakanud

wasttwksa tvõib öelda, et mõned errpvhikirjaga ning isegi

eraraudteed (kns tegewnswabadus o« waga suur) an
kriisi ajal satttmud tveel halwemasse olukorda, km on

meie raudteed. .

Ja tviwtaks see. mis ühele maale on jovNv nrng atv
tarbckcchane. wõib olla teisele maale täiesti tvastutvot
nmw. sest et mõlemad need maad tvöiwad olla wäga eri

ncwas Mikovras. , . 4 ~=. . T.
Wiimasel ajal on raudtee kattsjave poolt

ette toodud tveel seda. et mitmed riigi ettesvvttcd on meil
isegi aktsiaseltsideks muudetud ja seda osaliselt ka nendele
majanduslikuks tegutsemiseks suurema tvabaduse aridmi-

seks. . . .. ..

Ka see eeskuju ei.pea paita, sest ei jaa ju randtelS
kuidagi tõvnmtada näiteks metsa- tvõi pöbowkitvitöõsiu
sega, kus tuleb sageli wäga kiiresti reageerida turu olu
loovale. Seepoolest ou raudtee rahuilikmnas olukorras,
kuigi ta peab konjunktuuriga ning üldise majandusliku
olukorraga aowestama.

Ja peale selle ei saa meie oma raudteed tvamxlda
kui mõnda eramajanduslliku kaubamaja, keAe ainsaks
sihiks on wõimalikutt rvhkern teenida sellele waatamata,
mis ümberringi sünnib. Sääraseks kasutaolleivaks ette
lvõtteks ei ole meie raudteed kunagi olnud ja nad ei wõi
selleks ka tulewikus saada. Riigiraudteede ülesandeks on
esijoones rtchwamajandu.se teenistuses olla ja kui seda
üldsuse huwid nöucrwad. siis isegi kassalise puudujäägiga
töötada.

Raudteede majanduspoliitika peab olema kooskõlas
'.valitsuse üldise majanduspoliitikaga ja wiimast kõigiti
toetama.

Raudteel ei saa olla mingit erilist majrmduspolii

harrastama sealsete kristlaste wastast poliitikat ja

trfcrf.

soodustama islamiusulisi. Ras Desta awantüür
ja selle werine mahasurumine on toonud endaga
kaasa weel terwe rea surweabinõusid Abessiinia
kristlaste wastu, kelle hulgas Itaalia wõimud leia
wad ka oma tugewamaid wastaseid. Meeldiwaks

Meie raudteede majanduspoilirtka tvõib seista ainult
ajakohaste liiklemiswahendite muretsemiseks ja nsnde

uis kontsessiooni õliallikate uurimiseks, kuid et taga
järjed osutusid kehwadeks, jahenes itaallaste huwi

tekojale: ~1928. aasta operatsioonide, tulemused,

wastatud kokkupõrget, milles sai surma 1699 araab
last, kes peale selle kaotasid weel 29.999 lammast.
21.099 kaamelit ja 6.999 Hobust.

dud tähele, et araablased on wiimase aasta jooksul

75-aastane Jeemeni kuningas iman Jehia awal
das oma itaaliasõbralikke tundeid juba tükk aega
tagasi. 1926. a. lepinguga itaallased said Jeeme

selt kui nüüd. Nii ütles 1929. a. asumaade minis
ter kindral de Bono oma aruandes Itaalia saadiku

de warandused."

wamist itaallaste wastn, agitatsiooni ja waemi
aga Prantsuse wõimude wastn. Ttnteesias on pan

tabanud eripõhikirja alusel- raudteid km teisigi. Otse

vahwamajanduse huwides otskarbeikohasoZ kohutarmises.

Et raudteede oripõhikirjale lviinnsega lahendaksime
meie raudteid majandusele ja rakendaksime nad seniseist
tveel wchkom rahtvmnajandrise teenistusse, seda meie ei
usu. Wäh emalt ei ole sellelt seisukohalt woel koegi püüd
nud raudteede oripõhikivja wajadust kaitsta.

(JbapuUa*
na '
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1926. aastal sõlmitud sõpruslepingu imendamises.

sõnad ja aruanded kõlasid sel ajal hoopis teissugu

ei anta armu. „Ma häwitan kõik, inimesed ja nen

wõidakse panna tähele araablaste sümpaatiate kas

ega ka kellegi teise poolt näidatud, et ovipõhSirja
wötatvad raudteed töötaksid paremini kui teised raugev.
Mere teada ei ole tvümane majanduskriis ntttte wäh«n

ajal teele Harrari islamiusuliste delegatsioon, kes
kinnitas Abessiinia islamiusuliste sõprussidemeid
Araabia walitseja Jbn Sandiga.
Uut sammu Itaalia mõju laiendamiseks Araa
bia Poolsaarel nähakse ka Itaalia ja Jeemeni

Alles 1923. aastal suutsid itaallased asuda Lii
büa uuestiwallutamisele. Selle juures ei saadud
läbi ilma kärmusteta. See ainult suurendas araab
laste waenu itaallaste wastu. Paljud Hakkasid lah
kuma maalt. Nii rändas Tripolitaaniast wälja
umbes 299.099 inimest Egiptusse, prantsuse
Mahgreb'i ja Wäike-Aasiasse. Itaalia wäejuhtide

mässulisele, ei tema perekonnaliikmele ega pärijale

muusika jne. Kuid suurt mõju awaldawad araab
lastele kahtlemata ka Itaalia sõjawägede .wõidud
Hispaanias.
Kõigis Prantsuse Põhja-Aafrika asumaades

sensatsiooniks araablastele oli aga, kiti möödunud
aastal Abessiiniast läks Mekkasse palwerännakute

ganema.

kus meie wastu wõitles 2509 mässulist, on: 2302
mässulist surmatud ja kümned tuhanded loomad
konfiskeeritud wõi tapetud." Ja 1929. a. awaldab
kindral Badoglio oma kuulsa proklamatsiooni Tri
politaania rahwale, milles üteldakse, et ühelegi

ja teostama sotsiaalseid uuendusi. Itaallaste kultuu
rilist penetratsiooni jaadawqd sõjalised demonstrat
sioonid, sõjalaewade külaskäigud, uhked mundrid,

Sellega ei saa küll midagi põhjendada, sejt epvMs
on weel rohkem raudteid, kes töötawad ilma oripohtktt
jaia. Ja teiseks oi ole ei meie raudteetvalttsuse Poott

Abessiinia ja Franeo
Algab suur itaallaste ja araablaste sõbrutsemis

ajajärk. Araablased Piirawad oma nõudmisi Jtaa
lia mõimude wastu, need rewideeriwad oma kolo
niaalpoliitika meetodeid, wägiwalla asemel, näida
takse Pehmust, koguni õrnust; araablaste teadusli

kele ja kunstilistele üritustele hakatakse pakkuma
siluri soodustusi. Itaalias asutatakse islami uuri
muste teaduslikke instituute, ajakirju ja ajalehti.
Itaalia raadiojaamad hakkawad tegema islami pro-

Pagandat, mille teralv ots on pöördud Inglismaa
ja Prantsusmaa wastu. Kuulsaks saab eriti Vari
raadiojaam Itaalia Somaalimaal.
Itaalia ja araablaste sõprus areneb ItaaliaAbessiinia sõja ajal juba nii kaugele, et Chekib Ars
lan propageerib kõigi islamiusuliste püha sõda
Abessiinia wastu. Samuti oskab Itaalia kasutada

Jeemeni wastu. Wahepeal kurameeris Jeemeni
kuningas Nõukogude Wenega (1928. aasta sõp
rusleping) ja Inglismaaga, et nüüd aga uuesti
leida Itaalia Poolt wäljasirutatnd kätt.
Pan-Araabia Itaalia kaitse all
Kiti Maadelda araablaste rahwuslikku ja usu
lift käärimist, mis praegu on haaranud Põhja-Aaf
rika ranniku, Egiptuse, kogu Wäike-Aasia kuni
Pärsia laheni, mis peab wiima Suur-Araabia
woi araabia riikide konföderatsiooni loomisele, siis

näeme, et selle riikliku kujuwõtu telg langeb Pu
nasele merele ja Suezi kanalile.

Sama telge mööda arenewad aga ka Itaalia
wallutused Wahemerest India ookeanile. Wahe
mere ääres asetseb Liibüa, lahutades Tuneesia
Egiptusest, kuhu Mussolini ehitab strateegilisi au
toteid (neid käiski ta awamas islami mõõga Mas-'
tuwõtmisel) ja koondab igakord fõjawägesid, kui tal

terawneb wahekord Inglismaaga. Wiimased tea
Kindral Franco alustas teatawastt oma ekspedit ted kõnelewad jällegi 119.999-mehelise sõjamäe
siooni Hispaanias alu! suurel määral Maroko koondamisest Liibttassc. Saksa allikad on kordu
araablaste abil. Rõhutatakse, et Franco on sõlmi mait jtlhttnud tähelepanu sellele, kuiwõrd sobiw
und liidu Maroko islamiusulistega ja et Franco mõimalus olewat Itaalial Liibüast ja Eritreast
ja Itaalia wõit Hispaanias tähendab uut pööret ning Abessiiniast wõtta Egiptuse Sudaani ja Egip
islamiusuliste ja araablaste saatuses.
tust (kus pealegi itaaliasõbralik mool tõstab pead)
Lootes Itaalia abile ja oma soowide täitumi pihtide wahele ja murda neid ära Briti posit
sele Itaalia kaudu, on araablased praegu üldiselt sioonide reast. Teiseks kujukamad Itaalia Eritrea.
tugewas käärimises, leides selleks soodustusi itaal
Abessiinia ja Somaalimaa suletud rõngast Briti
laste Poolt. Peale Araabia poolsaare ja Wäike- Somaalimaa ja Prantsuse Dshibuti ümber Punase
Aasia on see käärimine haaranud ka Põhja-Aasri mere Aafrika-poolsel kaldal, kuna Araabia poolsaa
ka araabia maad, kus itaallased wiimasel ajal on rel ohustab Aadenit itaaliasõbralik Jeemen ja
hakanud asutama rohkesti koole araablaste jaoks Saudi-Araabia. Briti kindlaimaks kantsiks Araabia
hästi propagandalises mõttes Hispaania kodusõda.

Poola algkool algab tegevust
Poola lapsed õpivad eesti keeles
Kiviõlis töötavate poolakate laste kooliküsimus
on nüüd lõplikult lahendatud ja koolitööga tehti
juba algust.

Ruumid on' saadud kohalikult algkoolilt, kus

töötatakse õhtupoolikul. Õppejõududena tegutsevad

kohalikud algkooliõpetajad ja õppetöö toimub eesti
keeles, mida poola lapsed õpivad haruldase usinu
sega.

Jõuludeks loodetavasti saabub kohale ka poola
kooliõpetaja, kes annab lastele emakeele õpetust.
Praegu on poolakail koolieaks! lapsi 43. Paljud
lapsed pole üldse oma emakeeles õppinud, kuna va
remalt, kui vanemad töötasid Prantsusmaal, õpetati

seal koolides vaid prantsuse keeles.
Poolakate usinus eesti keele õppimises peaks
andma head eeskuju ka kohalikele venelasile, kel

suurem osa lapsi oskab küllaldaselt eesti keelt, kuid
sellele vaatamata on neil koolis eriklassid ja õppetöö
toimub vene keeles.

Poolakad oskavad juba vähese ajaga rohkem
riigikeelt kui mõned venelased, kes pool eluaeqa
on siin elanud.

poolsaarel oli sõprus- ja liiduwahekorras asuw
Jrak, kuid tänawusest riigipöördest on seal ka
kaardid segi. Transjordaania, Briti mandaatriik, on
aga Jbn Saudi kestwate nõudmiste hädaohus ja
Palestiinale on pöördud kogu araabia rahwaste
wõitlus. Kui wõtta meel arwesse, et Prantsuse
mandaadist wabanew Süüria on alatises käärimi
ses, siis näib olewat selge, et Itaalia ja araabia
rahwaste koostöö on suunatud Inglismaa ja Prant.
susmaa wäljatõrjumisele Punase mere ümbrusest
ja Wahemere idaosast, ja et Itaalia koos käärima
araabia rahwuslusega walmistab wõtma oma kätte
neid seisukohti. Pan-Arcmbia loomine on mõeldäw
praegu ainult Itaalia toetuse ja kaitse all.
(Järgneb.).

Keflnadalal, 34. nowembril 1937
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Kilingi-Nõmme plahwatus kohtusse
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Poola poliitika- ja töö-keskustes

Kooli juhataja J. Parts lvõetaksc wastutuselc. Teda süüdista
takse cttewaatamatusest tekkinud surmamises

Kiiretempoline industrialiseerimine

Kõik plahwatttsohwrid kewadel järelewaatusele
aega rawimiscl TartuS. Peale närwikriisist paranemist
la wabastati Kilinni-Nvmme 2. alukooli juhataja kohalt

wastutuselc mõtmiseks selles, et ta tänawu 20. apr.

juhatajaks.

ja mnarati Pärnumaal Koonga walla Kõima algkooli

õpilastele kooliruumides silmi näidates ei wõtnud
tarwitusele ettewaatuse abinõusid ja käsitas silme
hooletult, millest tekkis plahwatus; Plahwatnsel sai

raskesti kannatada 50 last, kellest 17 surid; rida
lapsi sai kergemalt wigastada.

Prncgu on kogu asjatoimetus prokuröri käes. Kohtu
uurija poolt teostatud juurdlus testis pikemat aega jn
seepärast on nrwata, et jnrcljnurdlust ci tule ning P.
wastu tõstetud süüdistus wõi kohtus arutusele tulla
juba detsembris. ASja arutamine toimub Viljandi ring

konuakohtu wnljasõiduistangul PiirnnS.
J. P. waStu on süüdistus tõcstctnd kriminaalseadus,

tiku 8 431 1. lõike põhjal. Nimetatud paragraas kõne
lcb süüdlasest, kes cttcwaatamatnscst on tekitanud surma
juhtumi ning karistusmäärana on ette nähtud wangiStns

mitte üle 1 aaSta. Sama paragraafi 2. lõige lubab

Pürnn hninins on ellujäänud plahwatusohwritc rawi
nnnc lõppenud. Kaks põletishaawnde.aa last on wecl
Tartu kliinikutes, aga ka need pääscwad peatselt koju.
Suuremale osale raskele põletishaawadena lastele jai
üsna raskeid wivastnsi ning nende edaspidine abista
mine on paratamatu.

Riik wõttis ohwritc rawiknlud, mis ulntnwad iile

20.000 kr., oma kanda. Ahistamist on aga seni toime

tatud ainult seltskondlike summade arwel, mis on praegu
plahwatusohwritc abistnmise Pärnu komitee walitseda.
Komitee pidas oma wiimase koosoleku läinud csmnspäe
wal ja rahuldas toetuscsaamiscks paarkümmend palwct.
Tnlcwal kewadel komitee korraldab wigastada saanud
laStele üldise tcrwisliku jürelcwaatnsc, et komitee hoole

karistusena määrata kuni 3 aastat wangiStnst, kuid siis
Peab olema wastutuselc wõctaw eksinud kchtiwatc mää

kandelt körwaldada neid, kelle wigastused on lõplikult
Paranenud ja elukutse waliknt ei takista. Jnwaliidscte

tata.

laStc tnlcwikn eest hoolitsemise aga pcawad edaspidi oma
mureks wõtma kaS riik wõi oinuwalitsus.

rustc mittetäitmises. Kuid scllcS J. Partsi ci süüdis

Poola tööstuse sektori laienemise põhjustest

J. P. tcatawasti wiibis peale plnhwatust pikemat

Viljandi 1. jaoskonna kohtu-uurija esitas Wil
jandi riugkouuakohtu prokurörile määruse KilingiNõmme 2. algkooli endise juhataja Jaan Partsi

Organiseerimatute organiseerimiskoosolek

Poolas on praegu teoksil palawlik industriali
seerimise protsess. Ehitatakse uusi jõujaamu, me
talliwabrikuid, awatakse wastseid kaewandusi maaPõuewarade ekspluateerimiseks, laiendatakse lennu
kite- ja sõjatööstuse tehaste toodangu wõimet ning
saluuti raudteewõrku.

Kesk-Poolas, Wisla ja Sani jõe piirkonnas on sün
dinias uus tööstusrajoon. Nelja-aasta kawale wasta
ivalt on kalkuleeritud uute tööstuste rajamiseks üm
marguselt inwesteerida 3 miljardit zlotti (1 zlott 70
senti), missugusest summast üks osa saadakse riigi
eelarwe korras ning sisemaa kapitali mobiliseerin»se abil, kuna puudnw jagu kaetakse wälislaenudest,
milliseid saadud mainitud otstarbeks pikemaajalise

laenuna Prantsusmaalt ning kanbakrediitidena
Rootsist ja Jnglisest.

Töötawast rahwast on Poolas rakendatud töös
tusse 10% (tööstustöölisi heal konjunktuuril oli
ca 870.000), kelle tööst ja teenistusest toidetakse ligi

.15% kogu rahwastikust, s. o. ümmarguselt 34.5
miljonilisest elanikkonnast. Rahwuslikust sissetule
kust moodustawat aga tööstuslik sissetulek 37%,
mis näitab põllumajanduse tagasihoidlikku tasuwust.

Poola industrialiseerimise protsessi uute töös
tuste ja maapõuewarade ekspluateerimise laieitda

Uued ühingud taotlewad üheõiguslust üliõpilaskonnas

tamisega seoseS olewate küstmuSte lõplikuks lahendan»-

gud samme omawahel liidu loomiseks. Kuna asutatud
ühingud on kõik rahwnSliknd ühingud, organiseerimata
üliõpilaste keskel aga ka wühcmuörahwuscst üliõpilasi,
siis leiti, et need wõiwad kutsuda ühingu ellu omaette

seks. Koosolekule oli ilmunud õige rohkesti üliõpilasi
ja seetõttu ci mahtunud nad koosolekut pidama audi-

kusjuures see ühing wõiks aga ka kuuluda üldisesse
liitu.

Organiseerimata üliõpilaste büroo kokkututscl Peeti
ctisipäcwa õhtul ülikooli peahoones suurem organisce
rumala üliõpilaste koosolek uute üliõpilasühingute asu

toorinm nr. 2, waid tuli üle kolida suuremasse nudi
tooriumi nr. 5, kuhu mahtus üle 200 üliõpilase. Sel
lele wantamata pidi osa üliõpilasi ruumipuudusel ta

gasi pöörduma. KooSolrk kestis kella 8 öösi.

Koosolekul andis organiseerimatute büroo abicsi
mees V. Miimeste ülewaate äsja ellukutsutud kolme

ühingu ideoloogilistest ja struktuurilistest alustest.

Samuti loeti ette ühingute põhikirjad.
Koosolijate Poolt wõeti wäga clawalt sõna ja esitati
mitmesuguseid selgitawaid küsimusi. Sõnawõtjatcst aga
ükski ühingute asutamisele ega ka nende ideoloogilistele
alustele waStu ei rääkinud.

Võeti wast» otsus, millega kiideti heaks täiel mää
ral asutatud ühingute ideoloogilised alused ja nwnldnti
soowi, et ellukutfutawad ühingud jätkasid oma tcgewusi

ja taotlusi üliõpilaste üheõiguslust suunas. Samuti

peeti tarwiliknks, et senine organiseerimata üliõpilaste

büroo jaakS püsima erisihilise organisatsioonina. Sa
muti awaldati soowi,' et niipea kui ühingute Põhikirjad
on ülikooli walitsuse poolt kinnitatud, astuksid ühin-

Peale eelloetletud otsuste ja seisukohtade leiti, et
ühingu lähendamiseks ja majanduslikult seisukohalt läh
tndcs, peaksid nad asetsema ühiscS hoones. Et ühingu
tcsse kuulub aga suur osa kehwi üliõpilasi ja et neil ci
ole ka praegu wilistlaskogusid, kes ühingud wõiks majan
duslikult aidata toetada, siis otsustati teha organiseeri,matnte büroole ülesandeks astuda samme ülikooli wa
litsuse ja haridusministeeriumi eecs toetuse saamiseks,
et eriti lahendada ruumide hankimisega seoses olewaid
raskusi. Koosolekul munfcaS märgiti, et haridusm'mis

ter on omal ajal lubanud toetada organiseerimata üli
õpilaste organiseerimist.

Lõppeks waliti ühingute liidu põhikirja koostamiseks
ja liidu ellukutsumise eeltööde tegemiseks komisjon, kn
hu knnluwad igast teaduskonnast ja osakonnast 2 üliõpi

last. Komisjon astub kokku kõige lähemal ajal.
Eilses lchrS ilmunud naisüliõpilaste ühingu asuta
jäte liikmete seas on eksikombel märgitud H. Grossi ni
mi, peab aga olema stud. mcd. E. Sarri.

"Vanemuise" aastapeakoosolek
Selts andis ülejäägi, teater Puudujäägi. Endised juhatusliik
med waliti tagasi
«Vanemuise" seltsi peakoosolek peeti tclsipäewa õh
tnl uues kontsertsaalis ja sellest wõttis osa. wõrdlemisi
rohkesti seltsi liikmeid. KooSoleknt awadeS seltsi esi

wastu tasakaalus 30.320 krooniga ning teatri 1937./38.
hooaja cclarwe tasakaalus 137.700 trooniga.
Järgnewalt seltsi abiesimees K. Pahk andis tõhusa
ülcwaate teatrihoone juure, ja ümberehituse töödest,
märkides muuseas, et ehitused lähemad pisut kallimaks,

tähe all, kuna seltsi kogn tähelepanu on olnud pühenda
tud «Vanemuise" ehitustöödele ja teatri ulualuse han
kimifcle Saksa teatrisse. Aasta jooksul manalasse wa

kui need esialgu olid kalkuleeritud ja seda just kesk
kütte arwel. Kõigi ehituste teostamine nõuab töcuav
lisclt kulusid kuni 400.000 krooni. Juhatusele on antud
blankowolitus summade hankimisel. Viimane tahab
kõik teha, et ilma lifakoormatusteta küsimustest iile
saadaks. Siin tuleb mitte üksi kogn ..Vanemuise" liik

mees direktor J. Piiroja märkis, et möödunud aas
tal on seltsi tegewus möödunud erakorralise ajastu
risennd seltsi liikmeid Eh. Kallast, A. Kruusperri ja

Jwan Rcswowi mälestati püstitõusmisega.

Seltsi 1936./37. aasta kulude ja tulude aruanne, mis

tasaakaluS 31.277,08 krooniga ja milles ülejääki
5.851,68 krooni, kinnitati ühel häälel, ülejääk otsus

tati kanda ehitusfondi arwele. Samuti kinnitati ka
~Vanemuise" teatri tulude ja kulude aruanne, mis ta
sakaaluS 121.843,53 krooniga. Teatri tegewus on nn

nud möödunud aastal puudujääki 3.602,21 krooni.

Huwituscta ci ole siinkohal märkida, et tulusid on au
nud sõnalawastused 12.679,90 krooni, operctilawastn
sed 11.971,75 krooni, oopcrilawastuscd 1.226,50 kroo
ni, lasteetendused 1.537,85 krooni, ringrcisictcndused
18.889,84 krooni jne.
„Wancm»ife" seltsi 1937./38. aasta eclarwc wõeti

Aljechin-Euwe selgimata
20. partii arenes Euwe paremuse all
Eile mängiti Amsterdamis, hotell ..Krasuopolskis"
malemaailmawõistluse 20. partii. Aljechir.' juhtis wal
geid ja Euwe musti malendeid.
Kuni 6. kõiguni eilne partii kopeeris mitut eelmist,
Nimrowitschi kaitsega mängitud partiid. . Siis Aljechin
tegi 7. käigul uuenduse, mis aga märgätawat kasu ei
toonud. Aljechin saaivutas küll odakaksikus paremuse,

mespercl, maid ka kogu Tartu seltskonnal kaasa aidata,
sest seda suudetakse teostada maid üksmeeles.

Seltsi juhatusest liisu läbi wälja languned liikmed

E. Ein, J. Kitsbcrg, SL Pahk, K. Lepp ja A. Pau waliti

kolme aasta peale juhatusse tagasi. Juhatusliikmcte

asemikeks waliti V. Onton, A. Rccdre jn E. Jlp. !llc

otsustati peagu sõnawõtmisteta. Selgitust paluti waid
mõne aruande Punkti kohta, ja sedagi ainult ühe sõna
wõtja poolt.

' Eesti-Leedu maavõistlus males
Veebruaris korraldatakse Liidu 10 a. juubelipidustused

23. nov. saabus Leedu Maleliidull telegramm,
milles teatatakse meie Maleliidule oma ettepane

kust, pidada Ecsti-Leedu maavõistlus 30. nov. ja 1.
dets. Leedu 8-iiikmeline rahvusmeeskond jõuaks Tal
linna umbes 30. noV. paigu.

Aljechin ei wõtnud pakutud ohlvrit lvastu, sest Euwe

Smidt, Raud, Tiim, Friedemann, Laurine, Villard

Aljechin kaotas odakaksikuse. Euwe tungis tvank
riga Aljcchini teisele joonele. Et ka Enive lipp ähwar
das sinna tungida, siis paistis Aljcchini seis pärast 28.
käiku kriitilisena.
Aljechin sooritas wasturiinnakn Euwe kuninga posit

sioonile, mille tn laostaski, kuid pidi seejuures andma
oda 3 etturi eest.
Pärast musta -10. käiku partii on katkestatud.
Katkestusseisus on Aljechinil lipp ja 5 etturit; Eu

tvcl lipp. oda ja 2 etturit, üks Euwe etturitest on
kohe löödaw.

Partii tulemust ennustada on praegu rnSke ja tnIcb oodata tänaõhtust partii jätkamist.

Matschi seis on niikaua aga endine. Aljcchiu juhib
2-punktilisc eduga 101,4 :SVJ.

TEMS'i esivõistlused males
Ikka rohkem hakkawad selguma grupiwõitjad, kcS
pääsemad finaalturniiri.
Kõige rohkem Iväljaivaatcid finaali pääsemiseks

omaivad: 1. grupis Willard 8 punktiga. Lauriuc
7 p., Palm ja Rootarc 6 p. ja A. Fricdcmaun 5
punktiga.

2. grupis Sepp 8 punktiga. Isracl 7Vi p., Sa

kowski. Tcpals ja Rud. Pruun 5 punktiga.

3. grupis Tiin, GVi punktiga. Kalde üVi p.,

Golikoiv, Sappbcrg ja Rich. Pruun 5 punktiga.
Igast grupist pääseb kolm parimat finaali.

Puhtu laid looduskaitse alla
Looduskaitse nõukogu koosolekul otsustati mötta
looduskaitse alla Puhtu laid Läänemaal. Pulstil laiul
on keelatud wõtta maha puid riigiparkidc walitsuse loa
ta. Samuti on Puhtu- ja Adra laidudel keelatud kala
paatidel randuda, wõrke kuiwatada ja wõrkc mette lasta
50 meetri ulatuses rannast. Spprreisijail ja turistidel
on liikumine laidudel lubatud selleks määratud teedel ja
radadel.

Looduskaitse alla mõcti meel Tiirnkari ja -ala saar
Minimaal, palju manu Puid, kime ja rändrahne mitmes

maakonnas. „

hästi korraldatud tööstuse., Tööstuslikust arengust

oleneb suurel määral rahwa jõlvkus ja kultuurilise
taseme tõstmine. Ja esijoones wõrdselt arenenud

vusmecskonda määrati tugevuse järjekorras: Keres,

ja Blumenoff. Reservi määrati Remmelgas, Laht, Lo

Minister K. Selter wcstlemas Poola majanduselu juhtidega. Vasakult? Poola kaubandus-tvös
tusminiftri abi Ros e, minister K. Sel t e r ja Poola rahaminister ning ministrite nõukogu abi
esitnees Klviatkowski.

tööstustega mug euam-wähem wõrdse kultuurilise

tasapinnaga riigid wõiwad omawahelist kaubawa

manil. Viimane oma ligemate kaastööks
tega, meie mõiste kohaselt ministriabidega spet
side Rosega ja Sokolowskiga on toonud uusi
korraldusi Poola wäliskaubandusse ning' on awa
nud sellele awaramaid wärawaid ühes industriali
seerimise kamade mäljatöötamisega. Kuna nüüd
wäliskapital on inivesteerimisküps Poola tööstusse
ja Poola ettewõttcisse, siis on selleks osutunud
wajalisteks ka eeltööd ning wõimete näitamised,
mis ühelt osalt on lasunud just eelnimetatute

hetust arendada inõlemale poolele tulutoowalt.

Teiseks on Poolas rahwa juurekasw kaunis
suureprotseudiline. Igal aastal on sündiwuse
arw ligi pool miljonit ning rahwa loomulikku juu
rekaswu ei suudeta mahutada täies ulatuses põllu
töösse. Uutele töökätele tuleb muretseda tööwõima
lusi industrialiseerimise kaudu. '
Mainitud asjaolud osutawadki peatgureiks, mis
sunniwad arendama iseäranis jõudsasti Poola töös
tuse suureitdamist.

õlgadel.

Aga kas kamadest jõutakse realiteedini? Kas
sellest ci tõmba kriipsu läbi n.-n. ..Polnische Wirt
schaft", mis tegelikult jälle kõik segi lööb?

Kui niinister A. Roman Eestit kükrstaZ, siis
pr. Roman wäga põhjalikult tungis meie nais
liikumise küsimustesse, ning naiste organisatsioo
nilistesse probleemidesse. Ja Poolas selguski, et
see polnud tingitud paljast uudishimust, waid
asja enese pärast, sest pr. Roman on Poola nais
liikumises juhtiw kuju, kes redigeerib üht naiste
ajakirja ning aktiiwselt on tegew kodumajanduse
korralduse alal.
Tähelepanu ja wastutulelikkns, mida minis
ter A. Roman abikaasaga ning oma ligemate
kaastöölistega näitasid mitte üksi meie mcyandus
ministrile ja Pr. Setterile, maid terwele Eesti de
legatsioonile, oli niiwõrd soe ja südamlik, mida
tänutundes tuleb kwiteerida. Nagu elawad leksi
konid olid nad wastusewalmid meie kiisimustele
ning samuti tähelepanujuhtiwad warem tehtud

Esitatud küsiniusele wastates peab esijoones htIctama meele, et poolakad on juba Gdünia sadama ja

Gdynia linna walmis ehitanud kümne aasta jook
sul, ja nuut ntajanduspoliitvkaga näidanud oma or
gguiseerimise wõimeid ning julgelt allistatud üri
tuste lõpule miimist.
Kui Poolakad pärast maailmasõda heitlust ning
oknpatsiooniikke maharaputamist taas said omal
maal peremeesteks, siis oli Poolas sõjamöllus
ntahapõletatud 1.800.000 elumaja, 4.500.000 ha
põllumaad sööti jäänud, Wilno ja Radomi wahe
lisel raudteeliinil .oli 12.580. amethoonest ware
metes 3836 ja 010 jaamahoonest täielikult Hälvi
tatud 574. Mitmesuguste konfiskeerimiste taga
järje! talupoeg Paljaks tehtud. Mitmet sorti käi
bel olewad rahamärgid wäärtusetuks muutunud
jne. Aga kui sellest kõigest hoolimata maale jälle
uus elu tuli, hooned parandati, põllud künti ja

eksisammudele.

Wasakult: Pr. Selter, minister A. Roman ja
pr. Roman.

seemendati, wabrikute korstnad suitsema hakkasid

..polnische Wirtschaft" mõiste.

Lastes silmi eest mööda neid raskusi, mille
ivõitmisekS on tulnud Poolal pingutada, alles siis
selgub see suur ülesehitaw töö, mis on tehtud ja
mis jätkub praegu täie hooga.

30. nov. ja 1. dets.

Teisipäevasel Malcliidn juhatuse koosolekul ot
sustas Liit Leedu ettepaneku vastu võtta ja oma
nõusolekust teatada Leedu Maleliidule. Eesti rah

oleks saanud taguri tagasi parema lõppmängu juures.

Esiteks ei saa ükski riik julgeoleku ja üldse oma

olemise mõttes waadata rahulikult-kindlalt tule
wikku, kui ta tööstuslikult arengult on jäänud tuu
duwalt maha oma naabritest. Poola kaks suurt
naabrit, Saksa ja Tschehhoslowakkia ewiwad aga

ning kaeivaudustes töö algas ja kord jalule seati,
wisjonikomisjoni liikmete arwu tõsteti seniselt kuuelt
8-le ja sinna waliti A. Mägi, A. Pakosta, J. Nirk, J siis oli ju solge, et soe nõudis organiseerimise
Mägi, G. Kallamis, F. Saarscn, S. Pant ja V. Palm. annet ja etteivõtlikkust, mis on tegelikult kustula
Koosolek oli üksmeelne ja kõik päcwakorrnpunltid und Poola ettewõtlikkuse halwustajate leksikonist

kuid jäi arengus oma wastasest maha.
Partii arenes Euwe wäikcsc paremuse all. 17. käigul

Euwe toredasti pakkus Aljcchinile ratsut ohwriks.

mise suunas kiirustawad ning Põhjnstawad wäga
mitmesugused tegurid. .

JOHNNIE
WALKER

Gdynia sadamat ja samanimelist linna, mis
on Poola iseseiswusaegne snurehitns, nimetawad
ka sakslased sunrsaawutnseks. Selle ehitamise al
gatus ning lõpulewiimise an kuulub praegusele
rahaministrile ja ministrite uõuNogu abiesime
hele E. Kwiatko w s k i l c. Kuid Gdynia la
mises uute . laevaliinide kandu on silmapaistwak.
teened jälle kanbandus-tööstusministril A. Ro Linakuivatamisel süttisid hooned
7-kninc warss leidis tulesurma

Minimaal Porkuni MallaS Nurmetu külaS tekkis

esmaSpäewa hilisõhtul tulekahi, mille ohwriks langesid
Joosep Hübncri pärijate talu miljaknimatis, ait, kuur ja
wiljapeksuküün, mis moodustasid ühise katusega ehi

'übmi 7i)/ud/vw

Hoone ühes wallaswaraga, milles kogu talnmajnpi
damise masinad, suur osa loomatoitu, milja jne., hämis
täiesti. Tulesurma sai ka 7-kuinc Zsobusemarss. Kogu

mziaiSnaäf

kahju hoonete põlemisest hinnatakse 3000 kr., mallaswara

wäartus 4VOO kr. Kindlustatud oli hoone 1000 kr. eest
ja osa mallaswara (>95 kr. eest Porkuni maStaStiknscs
kindlustuskassas.

Kustutustöö oli raske ja põlema hoone suhtes otse
wõimatu. Tuletõrjel oli tegemist allatuulc umbes 20
meetri kangusel asetsema elumaja ja sellega ühise katuse
all olema loomalauda ning hobusetalli päästmisega. Tuul
kandis tulelondid ja sädemed hoone katusele, mida siiski

seepärast Keres otsustas Hollandist järele pärida, kas
seal ollakse nõus simultaani edasi lükkama.

suudeti kustutada. Teine ait, mis asetses kooS tarcga,

les on harukordsed ja pealegi Kerescl tuleks koh
tuda esimesel laual oma vana rivaali Mikenasega,

häwines kogn sisemusega, nagu ka miljnknimatis. kuur jn

küün. Talu wallnsmarast, mis asetses kuuris ja küünis,
hämis hobusejõuline miljapcksnmnsiu, rohu- ja milsnlöi

Samal juhatuse koosolekul kinnitati ka liidu
10 a. juubelipidustuste kava. Juubelipidustused al
gaksid üleriikliku malepropaganda nädalaga ja juu
belituriiiiriga ning lõpeksid kontsert-aktusega ..Es

kaja, tunlimasin, adrad, äkked, 4 mankrit, 4 rege ja muud
marss sai tulesurma.

Juubelipidustused toimuvad veebruari lõpul.

arwamns, et leegid püüsid mõimutscmn tarctraatidc Ma
helt alla kuttctorudclc langenud linakiududcst. mis wastu
kuumi torusid süttisid ja andsid leegi, mis läbi traatide
sütitas linawarred ja edasi kogu hoone.

Eestis asuvad maleseltsid. Pidustuste peakorralda
jaks määrati Ä. Kalve ja abiks Ä. Remmelgas.

Hcimtali matta Vanamõisa talus clutscm 25-aastanc
Joh. Wä h i lastis kaitseliidu mintpiiSsist- kuuli rindu

oma õemehele Oskar Enbcr f il c. Laskmine toi

mus jvovttud peaga maidluscl, knmb on talus pcreme

Prantsusmaa kõwendab side
meid Poolaga
Warssami, 23. 11. (ETA) (Havas) Poola

sotsialistide häälekandja «Robotnik" kirjutab Prantsuse
mälisministri Tclbosi eelsciswa külaskäigu puhul: Del
bosi sõidu eesmärk on selge. Vastusena Mussolini kü
laskäigule Berliinis jn kolme faschistlikn riigi bloki loo

misele Prantsusmaa tahab toonitada ja kõwendada oma

hcks. Tegelikuks peremeheks on Enders. Mähi, kes

püssi, mis alles hiljuti talle mälja anti. ning laskis

lnskäigust, mitte ainult seepärast, et Poolg tunneb

sellest oma õemehele rindu kuuli, mis läbistas kopsu ja

mäljus seljast. Wignstus on clukardctam.
Wähi läks pärast teo sooritamist konstaabli juure
teatama juhtumist.

Hukkus kaks Briti lennukit
London, 23. 11. (ETA) Eoulsdouis (Surrri)

srnhwkonnas) põrkasid eile õhtul kokku kaks Briti ühc
istmelist lennukit. Mõlemad lennukid läksid põlema ja
kukkusid alla. Sccsolijad said surma.

,e£:
EESTI OSAKOND V
M
PIKK 25. V

Kuidas tuli alguse sai, selle kohta malitscb kindel

poliitilisi sidemeid Poolaga ja Wöikeliiduga.

elutseb snmaS talus, tõi oma mäitc tõenduseks kaasa

vIPI

kraami, rääkimata loomatoidust. Ka 7-kuinc hobuse

tonia" kontsertsaalis. Pidustustest võtaksid osa kõik

Laskis õemehele kuuli rindu
Wiljn n d i, 24. 11. Täna hommikpoolsel ööl

Tjlu

dude läbikäikude suurendamises ja ühenduste 100-,

suurema malesimultaaniga. Kuna maavõistlused ma

ainult ühe esindajaga.

kergest' wäärtnsctuks bilansi-postiks.

tuse.

rup, Uulberg, Sepp ja Kalde. Maavõistluse korral
dajaiks määrati Kalve ja Villard.
Nagu meister Kereselt kuuleme, on tema osa
võtt Eesti-Leedu maavõistlusest kahtlane. Keres on
oma nõusoleku annud 1. dets. esineda Hollandis

Koosolekul otsustati veel jõulude ajal peetava
maleturniiri korraldamine anda Tartu Maleseltsile.
Turniir toimuks kahes grupis ja võitja viiakse liidu
klassi. TEMS saab turniirile saata 3 maletajat, _
Tartu Alaleselts, Pärnu Kalevi Alaleklubi ja V.R.S."
igaüks 2 maletajat. Teised seltsid saavad esineda

Selles käitumises awaldus see soe ja südam
lik Poola rahwa suhtumine Eestisse, mis on wa
litsennd juba mõlema riigi iseseiswu.se taas saa
mise esimestest päemadest ning järjekindlalt on
süwenennd. Kõiges selles wõib olla oma ports
jon romantikat, ja midagi sarnast, mida sõnul
seletada ci suudeta. Aga see „midagi" on siiski
olemas. See moodustab aktiwa, mis ei muutu

Meie tuuucmc kõige elamamat rahuldust Delbosi kii

Prantsusmaale sünipaatint, maid ka seepärast, et liit
Prantsusmaaga on Poola huwides, öelgu hitlerisõbra
likud poolakad mis tahes.

Danzigis konfiskeeriti Poola
ajalehti
Danzig. 23. 11. (ETA) (DNB) Sttn on wii
mastel Päewadcl konfiskeeritud neli Poola ajalehte

haawawatc karikatuuride awaldamise pärast Hitleri

kohta, samuti ebaõigete teadete awaldamise parast po
liitilistc sündmuste kohta Tanzigis.

Salapärane kohtuprotsess
Roomas
Rooma, 23. 11. (ETA) (Reuter) Riigikaitse

eritribunaalis on praegu arutusel uus protsess, mida
ümbritsetakse suure saladusega. Ajakirjandusel ci mõi
maldata tuua mingit informatsiooni selle protsessi koh

ta. Ka karistatuste arm ci ole teada. .Kuulduv, et
kaebcalnscid süüdistatakse salakuulamises Prantsusmaa

kasuks. Samuti ci ole teada, kas kohtnotsuscdki awali
kult teada antakse. Wiimase kahe kuu jooksul erittlbu
naal on ligi 100 isikut riigimnstnse kihutustöö pärast
mangi mõistnud.

Maailmanäitus suletakse
homme
PariiS, 23. 11. (ETA) (DNB) WaStukäiwalt

möödunud nädalal liikunud kuuldustele, mille järele

Pariisi maailmanäitust pidi pikendatama kuni pühapäe
wam, teatatakse nüüd, et näitus suletakse neljapäcwal,
25. nowembril, kell 24.
Näituse külastajate arw tõusev üle 31 miljoni. Näi
tuse piletite müügist wiimasel Päcwal saadud summad
lähemad Pariisi waeste toetamiseks.

Salakuulamise afäär Soomes
s)elsingi. 23. 11. (ETA) Wüimude poolt
on paljastatud Antrea raudteejaama lähedal
Wuoksenlakso tööstuspiirkonnas falakuulamis
afäär, millesse on segatud wennad Lauri ja
Mariti Ahtiaised. Nende talus on leitud raadio
maina täielik sisseseade ja igasugust süüdistus
materjali.
Terrorism tõstab Indias pead
London. 23. 11. (ETA) (DNB) ~Evening

News" amaldnb pessimistliku artikli seisukorra kohta

Briti-Jndins. Leht teatav, et Indias on terrorism
tõstmas pead. Ta amaldab kahetsust selle ale, et Ben
gaalias on mabastatnd enam kui 1.000 poliitilist man

gi. ühtlasi leht toob waljawõtte India nädalalehest

..Wcckly Statcsman", kus üteldakse: Kommunistide
agendid on esile kutsunud streike ja rahutusi suurtes

tõõstuskeskustes Kalkuttas, BomvayS, Ahmadava
dis, Eawnporcs ja mujal. Kommunistide Poolt maja

omanike wastu alustatud rünnaku tagajärjel on ühen
datud promintsides maksma pandud üürnike moratoo
rium. Politseinike ja meeleavaldajate merised kokku
põrked PnndshabiS ja Bangalorcs, kohalikud kokkupõrked
muhameedlaste ja sikhide Mahcl, ulis on nõudnud palju

ohwrcid, need on asjaolud, miS tõendawad JndiaS
walitsemat korralagedust.
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9#*wa ! e h l
Mihkel Aitsama uus ajalooline jutustus
„Markii ajastu" Tallinnas

Eestimaa kuningast - Kõlli Toomast

Sitfftow wastuwõtt. Raehärrade ja aadlikkude „must suwi" a. 1819. Linna katastroofiline
majanduslik seisukord. Hoogus „kodukaunistamistöö" ja fassaadimuutmine
Eilsel Tallinna Ajaloo Seltsi koosolekul mag. R
Kenkmaa kõneles kindrallnberner markii Pau
lucei tegewusest Tallinnas 1819—29. Referent
märkis, et Eestis ajaloo kestes tähtsaid ülesandeid ja

kikust siiatukekust 31. märtsil samal aastal. Raad ot
suskas uut kõrgemat ülemust loasiu «võtta kõikide wa
uade kommete, tatvade ja pruukide kohaselt. Hiljemin
keelas Paulucci kategooriliselt igasuguse piduliku ivas.

kõrgeid ametkohia täitnud tvõõrnmalasiest

iuwõtmise.

viib kaks kõige wäljapaisiwamat itaallased.

Esimene neist oli sellal köikwöimsa paawsti legaat Mo
dena piiskop Wilhelm, kes aastail 1225 ja 1226. .samuti
1237 ja 1238 käis siinseid sassiläinud tvõimusuhteid ja
Liguslllke ning warandnSlikke «vahekordi korraldamas

Weel asiiia aasia 1. juunil Paulucci ilmus teis

kordselt Tallinna, teostades siin raekojas rewisjoni, na
gu märgitakse raeprowkollideS.

Erilist tähelepanu pööras ta kassadele ja «vaes
lastekohtusse sissemakstud kapitalidele.

ja kelle tegewuS haaras peagu kogu Euroopat nmg
ulatus oma mõjuga isegi kaugele Gröönimaale. Teme

Kuna rctvideerimi««e oli - nähtaivasti ette teada, siic
mingeid erilisi puudusi ei leitud. Sellest hoolimata oli!
need 2 csiinest Paulucci reisi Tallinna maäraiva täht
snscga kogu te»na edaspidisele tegewusele siin: Tui

ralkuberneriks. Et talle 1823. a. seni ta haldamisele

ivunud kohal siinse seisukorraga, mis oli kirjeldatud kau
««ts põhjalikult 4. apr. üleantud eksposees ja arwcsta
des isiklikult saadud muljeid, asus Paulucci kõige ener
gikisemalt tööle, et tuua «vajalikke parandusi ja uuen

itaallane markii Philipp Paulucci tegutses siin
600 a. hiljemini, olles 1819.—29. a. Eestimaa Und
kuulunud Eesti-, Liiwi- ja Kuramaale lisaks allutati

ka Pihkwa kubermang, siis «valitses ia laialdasemat
maa-ala kui äkski keskaegne ordumeister, piiskop «või tc
pärastine riikliku keskwöimn esindaja kohal.

Sündinud 1779. a. Põhja-Jiaalias Modenas, tee

nis Paulucci noores eas mitme riigi sõjatväes ja siir

dus wiimaks 1807. a. koloneli (polkotvnikn) aukraadis

Wene teenistusse. Ta tegi siin kiirelt karjääri, tõus
tes «varsti keiser Aleksander I usaldusosaUseks ja soosi

kuks. 1812. a. oktoobris määrati ta esiteks Riia linne
söjakuberneriks ning õige pea ka Liitvi- ja Kuramaa

tsiwiilülemjuhatajaks. Ta osutas Wene riigile rea
teeneid. Kõigepealt puhastas ta Kuramaa prantsuse sö
jawägedest ja

duši. Wististi kunagi enne ega ka pärast poke Talli»
na raekojas kui ka teistes asutistes töötatud niisugu'
tulise kiirusega kui nüüd, sest peagu kõiki otsuseid saada

Ivad märkused, et need tuleivad teostada
..ajalviitmata", ..lviilvitamatukt". „uii ruttu kui tvähce
«võimalik" jne. Näib, et iseloomult järsk. Ivasturääki
««isi mitte salliiv. ajuti isegi brutaalne Pmilncci teg

tookordsetele linnaisadele raehärradele nii mv

jntva peapesu o»na esimesel siinkäigul, et see neile kanali

elatvali meele jäi.
Kõigepealt ning arlvatatvasti kõige põhjalikumalt

1319. a. anti Paulucci ülemwaliisuse alla ka tol

leaegne Eestimaa kubermang, üheaegselt teatega Pan
lucei määramisest saabus Tallinna ka sõnum tema isik»

seisundi parandamiseks.

Selgus, et mitte ainult «väikelinnad, Maid ka Tallinn
oli kaubanduse peagu täieliku soikumise tagajärjel ma
janduslikult pankroti äärel.
Politsetivalitsuse Tallinnas reaoganiseeris Paulucci
põhjalikult ja määras siia uue energilise politseiülema.
Ainult linnakompanii, mis oma koosseisult oli ajast ja
arust, ei suutnud ta asendada uue ajakohasemaga. Kaks
korda ulatusid Paulucci esildised ses asjas keisrini, kuid

lükati tagasi. Riigil puudus raha. Põhilise uuenduse
teostas Paulucci uue ehituse- ja tulctõrjcniääruse tväl
jaiöötamise ja kehtimapauekuga.

Eriti südame lähedal seisis Pauluccile Wana-Tal
linna sellal ainelise kitsikuse tõttu tväga wiletsaSse sci
süüdisse sattunud tvälisilme tõstmine, ehk nagu

juba siis tahwaS seda tegewust nimetas, linna
„iluStamine".

Suurimat tähelepanu seejuures loomulikult pööras
Paulucci majade fassaadidele ja ivabamatele liiklemis
«võimalustele, nõudes .tänmvatele ulatMvate treppide
kõrlvaldamist ja kõnniteede ehitamist.

Rahwa pärimuse järele olewat Paulucci isiklikult kä
snndusametnikcl lasknud Slitvärwiga majade tänawale
nlatuwatele osadele ja körwalehitistelc «närkida tähtaja,

milleks need pidid olema kõrwaldatud. Ta ei olewat
ijiklikillt sugugi sallinud ka keskaegset gooti stiili tera
mate wiilude ja akendega. Et anda eeskuju selleks,

kohasena «vangla küsimus, llitg linnawangla asutati
Wene tänawale nr. 23 ja raha selleks saadi n.-n. „lü«namarkade" käibelelaskmisega. Kõikide Eestimaa tu

laenas ta vmas taskust 2000 pankorubla piirjermeister
Sale mannile tema maja «väljaehitamiseks ja kordasead
miseks. ühtlasi mõjutas ta, et tähtsamad ametisikud ko
hal samaks otstarbeks omalt poolt 10.000 pankorubla
Salemaun ile lisaks cmdsid.
Üldse oli Paulucci »«cid kmdralknberuerc. kes kõige
attinosemalt ja kõige mitmekülgsemalt Tallinna olude

bevmangli Uimades asutati

kujmidamisest osa tvötsid.

pahandas Paulucci't tookordne wõimatu wiletsas seisin:-

walmiStaS salajaste läbirääkimistega ette Preisi
lahkulöömise liidust Napoleoniga ning uhinemise
Senega.

erilised komisjonid nende laostunud majandusliku

dis oleüv Tallinna linna töötvangla (Zuchthaus). Ta
pani kõik ülemad ja alamad instantsid korraga tegetmis
se ja selle tiilemnseks oli, et kiiresti lahendati nnc aja

Tuhandete Eesti talupoegade organiseeritud lahing sõjawäega
iseseiswa talupojariigi loomiseks
Lühemal ajal hakkab ilmuma „PüewaleheS". meeste wüljapeksmise Eestist. Nagu
Mihkel Aitsama sulest jÜrjekorraline ajalooline naha «vanaaegsetest ürikutest, Kolli roomas tahtls
jutustus, mis oma p 8 n e w a sisuga, teema küsit enese kuulutada
lemiswiisi ja ulatusega ületab sama autori
iseseiswa Eesti talupoja
senised kirjutused.
riigi kuningaks
Pikemate uurimiste jürele arhiiwides M. Ait
ja
tituleerida
oma
staabiülemat kaaswõitkejak
samal on õnnestunud saada selget ülewaadet eesti
kindraliks.
Niisuguses
meeleolus peeti «vii
talupoegade
suurest werisest wastnhakka mis e st ja sõjast ligemale 150
aastat tagasi.
See talupoegade wastuhakkamine oli oma ula
tuselt ja tagajärgedelt isegi tunduwalt suurem
meile hüsti tuntud „Mahtra sõjast", sest see haa
ras Harju, Jürwa ja Viljandi maakondi.
Talupoegade saadikud organiseerisid mitmes
maakonnas wastastikust abistamist ja ühist was
tupann tolleaegsetele wöimumeestele. Vastupanu

murdmiseks saadeti Tallinnast mitme! puhul
suuri sõjawüe ü k s u s i suur
tükkidega,
mis alul löödi tagasi talupoegade malewa poolt.
Eesti wabadnstarmastawate ja julgete talu
poegade eesotsas oli K õ l l i Toomas, kes 'sea
dis oma malewa eesmärgiks Tallinna w a!l nta mi s e ja muulastest w õ imu -

maks «verine pcalahing tuhandete meeste osawõkul.

Kolli Toomas wiis oma talupojad sõtta or
ganisccritnlt lippude all wiinkiorkestri ma r si helide saatel. Puudulikult «varustatud ta
lupojad tapsid wene wügede juhid, kuid pidid hil*
jcm siiski alistuma ja loobuma iseseiswa EeSti
riigi loomise kawatsnStest.

Mihkel Aitsamale omases sorawas ja rahwa
likus keeles küsitleb ta ajalooliste tõsiasjade põh
jal talnrahwa tolleaegseid cluwiise, kombeid,
perekonnaelu, eriti peatudes eestlastele
alandawa kurikuulsa parunite
„c sim e s c õ õ õiguse"
juures, mis pisut warjatüd kujul jätkus ka Kr
jeldawa sündmuse ajastul.
Mihkel Aitsama uus jutustus kestab mitu
kuud. Nii nagu eelmiste tema kirjutuste puhul,
on ka see rikkalikult illustreeritud piltide, jooniste
ja ürikutega.

Halifaxi külaskäik ei ärata lootusi
Üliõpilasrahutusi Austrias

24. NOVEMBER

Protest õppeaja pikendamise wastu
Siin, 23. 11. (ETA) (D?lB) Siini tehnitaüli

Innsbruckis on kuulutanud wälja protcStistreigi arSti

koolis oli täna rahutusi. Lõpuks oldi sunnitud sulgema
ülikoolihoone. Samuti oli rahutusi kaubandusülikoolis,

teaduskonna üliõpilased.

mille tagajärjel oldi sunnitud õppetööd katkestama. Täna
keflpäewal korraldasid üliõpilased uulitsail meelcawaldnsi.

õpilaSrahutuste põhjuseks on asjaolu, et kawatseti piken
dada õppeaega mõnedes teaduskondades. Täna õhtul oi
süstasid Siini ülikoolide rektorid omawahelisel nõupida
rnisel awaldada läkituse, milles kutsutakse üliõpilasi kohe
alustama uuesti õpinguid. Läkituses tähendatakse, et strei
kisav peaksid arwestama sellega, et streigi edasikestmisel
ähwardab streigijuhte raske karistus.

Politsei ajaS meeleawaldajad laiali. Seni on «vangis
talud 45 isikut. Ka Grazi Ülikoolis oli meeleawaldusi,
millest wõttis osa umbes 300 üliõpilast. Rektori nõudel
läksid üliõpilased laiali, üliõpilaste koosolekul otsustati
kuulutada protestistreik kuni eelolewa nädala alguseni.

Otsestest läbirääkimistest Briti-Saksa wahel ei saa niipea asja
London, 23. 11. (ETA) (HavaS) . Lord Hali

takse sellele Londonis. MiS puutuv asumaade kusi

lamcndis seletusega Berliini läbirääkimiste üle. Ar

et lord Halifax ci ole saanud Berliinis palju selgust

fax esineb homme aruandega ministrite nõukogus läbi«
rääkimiSte üle Saksamaal. AlleS Pärast ministrite nõu
kogu koosolekut peaminister Chambrelain esineb par

VEBL

Siin, 23. 11. (ETA) (DNB) Siini ülikoolides

«•Etöö

on üliõpilased otsustanud alustada protestistreiki. iili

watakse, et peaminister esineb lühikese seletusega, käsit

ledes läbirääkimisi üldlsteS joonteS. Parlamendi ring'
kõnnist seletatakse, et põhjus, mispärast walltseb niisu»
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gunc diskreetsus lord Halifaxi läbirääkimiste üle, fci>
fnü selles, et need läbirääkimised ei ärata palju loo>
tnst. ühtlasi kaheldakse koheste nutc läbirääkimiste al

gamises. Paistab, et Berliinis on nähtud majandus
like läbirääkimiste algamises ühendriikidega poliitilist
akti, mis on moodnStannd kahctsuswäiirsc eelmängu

lord Halisaxi läbirääkimistele. Teiselt poolt Saksu

Andke oma tellimised sisse.
Mitmesugune

Politseipeegel
Arwete õiendamisel rusikaga näkku. Jmanta tän.

maailm

nr. 59—18 eluisew Eduard Aksel atvaldas politseile, ei'
teda on rusikaga nüfku löönud samas maias korter nr.

13 elutsew Ewald Kolumbus. Tüli tekkinud neil töö
arwete õiendamisel, kusjuures «valdaja lööjale öelnud,
et teeb sellest rohkem tööd. Wiimane ägestudes löönudki
selle Peale awaldajat.
Liiklemismäärustc rikkumise pärast ivõetakse tvastu

kusele autode nr. A—7l3 ja A—1744 juhid.
4 rahurikkujat. Wvalikns kohas rahurikkumise pärast
wõctakse tvastutusele Liilvamäc tän. nr. 25—15 elutsetv
Wladimir Johanson, kindla elukohata Hermani, Moppel.
Niguliste kan. nr. 16 elutsetv Heino Mutw ja Wene tän.
nr. 12—8 elutsetv Jaan Tomson.
Joobnud isikuid paigutati politsciarestimajja 5.

Loodetaw ilm
neljapäewal, 23. nowembril
Keskmise kiirusega lõuuakaarte tunti. Muutlik pil
tvituS ja hommikuti pmguti udu. Öökülm ja päsmal tem
psvaruur 0-kraadi ümber. Kohati kergeid sademeid.

ne, kel teile on midagi ütelda," rääkis sir Sey

mour, „kuid mul on oma eluajal olnud niipalju teid
rõõmustavaid haigusi, et pean oma kohustuseks teile

nõu anda, mida peate tegema ja mida mitte. Mind

võiks peagu pidada kutseliseks abitarvitajaks. Es

malt: ärge laske oma patsiente oodata. Me teame,

et olete suure praktikaga arst ja teame ka, et
olete asjatundja jõud, sest muidu me ei tuleks
teie juure. Arge laske oma naist eraelus rääkida
teie arstimiskunstidest, sest need on tüütavad ja
kaotavad teie patsiendid. Arge jutustage meileoma
rikastest patsientidest, sest meie ootame teilt selget

musta ülikonna vastu meil on usaldus. Võhik näeb
arstis kõikvõimsat abistajat, ärge röövige talt seda

sl»/- j
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SHERLOCK HOLMES
JA DR. WATSON

SAABUSID TÄNA.
Nagüme kindlatest alli
katest oleme kuulnud,
saabus eile Tallinna ing
lise parim detektiiv koos
oma assistendi dr. Wat
soniga. Arvatakse, et
selle kuulsa kriminalisti
ilmumine on seoses min
nn

gisuguse sensatsiooni

sünnitava asjaoluga.
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usku. Olge alati sõbralik ja armastusväärne, siiski
kui teil selleks pole tuju. Hea arst peab olema
ka hea näitleja. Ütelge oma toaneitsile, et pat
sient ootab ukse avamisel temaltki tahket nägu,
seda rohkem kui ta on ilus. Kahjuks avavad
teie uksi sagedamini naised, kelle näojooned näivad
ütlevat: ..Liit viib tee kalmistule." Patsiente endid
võiks liigitada järgmiselt: 50 protsenti neist on
normaalsed ja loomulikud inimesed olge nende
vastu lahke. 30 protsenti on arad ja kohmetud,
käidelge neid hoolitsevalt. 10 protsenti on snobid
neid peate teravmeelsustega üle trumpama. Ja üle
jäänud 10 protsenti on idioodid. Tänage taevast, et

neid on olemas. Nendega võite teha" mis tahate.
Kahju ainult, et neid pole rohkem kui 10 protsenti.

INGLISE MAA-ARISTOKRAATIA LAOSTUB

loomulikke aineid.

Käsikäes uute meetodite ja uute ainete otsimi
sega käib ka toiduainetetööstuses töötavate töö

liste ja käsitööliste oskuse ja ametihariduse ümber
kujundamine. On käimas kõigi käsitööliste hariduse
ümberkujundamine, millele paneb krooni riigi kutse

koolide võrk. üldse peab ütlema, et Saksas püü

takse praegu elustada käsitööstust, teha seda eht

saks käsitöö kultuuri kandjaks. Sümboolselt: ta

hetakse saavutada seisukorda, nagu seda kujutab

Wagneri ..Meisterlaulja", kus Hans Sachs on ide

aalseks käsitöölise eeskujuks. Kuipalju ja kui kaugelt
seda tuleb ühendada praeguse majanduse ülesehi
tamisega, see on juba teine küsimus.
Uus kondiitrikunst näiteks on tõestanud, et kon

diitrid võivad küllaltki maitsevaid torte valmistada

ka ilma mandliteta, mida valuuta puudusel praegu
Saksamaale sisse ei veeta. Mandlite asemel võetakse

pruunistatud pähklaid. Ploomitort, milles oli vähe
ja nende segusid kombineerides nii maitsvalt val
mune. oli teravmeelselt teiste ainetega asendatult
mistatud, et muna vähesust polnud tundagi I

Uutel riiklikel kutsekoolidel on väga esindus
likud hooned, kus on ka omad hästisisustatud hal
lid ja teised esindusruumid. Kõik see peab käsitöö
õpilasis tekitama austust oma ameti vastu ja kas

vatama neis Iseteadvust. Ennemalt püüti käsitöö õpi
lasse istutada alaväärtuslikuma seisuse tunnet, nüüd
aga püütakse temas kasvatada usku, et temagi löö

on tähtis ja viljakas rahva majanduslikus üldorqa
rnsmis. Õpilased elavad kogu Õppeaja koolis ja

kuid praegu maksab seal veel iga õpilane 60 marka
õppemaksu ja 25 marka nädalas ülalpeo eest. Õpe

tajaiks on ainult esmajärguüsed meistrid, kes on
oma ametalal olnud heapalgalistet kohtadel. Kuid

õpilasedki pole enam mingid algajad, nad on enne

seda juba õppinud alamais kutsekooles ja peäle
selle pikemat aega praktiliselt töötanud. Ses kõr
gemas riiklikus kutsekoolis, nad saavad, nii ütelda,

viimse lihvi. Kondiitrite teoreetilistesse õppeaine
tesse kuuluvad ka saksa keel, raamatupidamine,
seaduste tundmine, niipalju kui see puutub nende

käsitööd, müügikunst, dekoreerimiskunst ja Saksa
maksusüsteem. Kuld sellest üksi veel ei piisa. Kooli

vaadates nende ridade kirjutaja astus ka keemia
laboratooriumi, kus õpilased peavad väga tõsiselt
töötama. Iga õpilane, kes lõpetab riikliku pagari
ja kondiitrikooli, peab olema nii hea keemik, et
võib ise täielikult leiba analüüsida ja ütelda, mil
line on ta toiteväärtus.
Mida kõike moodsad pagarmeistrid Saksas pea

vad teadma, seda näitas kooli külastajaile pagar
meister Richard Lubig, kooli kutseline juhataja. Te

ma on suurepärane Keemik ja on leivaküpsetamise
oma uurimustega seadnud uutele alustele. Ahju ees

seistes Lubig pidas kuulajaile leiva küpsetamisest
nii põhjaliku keemialoengu, et ajakirjanik tundis end
tema ees täieliku võhikuna. Niipalju ainult võis

sellest kõigest mõista, et meister on leiutanud uue
leivaküpsetamise viisi. Ta ei lisa taignale enam vana
haputaigent, vaid tarvitab erilist hapcndamismceto
dit, mis lühendab hapeadamisprotsessi, hoiab leiba

Majaperenaine rääkis

..Majaomanikuks olete hakanud? Kust te need

krooni'. Lellest varandusest' langes riigile päran
dusmaksuna 350 miljonit. •. Oletame, et poole va
randuse pärija sureks mõne aja pärast, varandust
oma poolt lisandamata, siis saaks rahaministeerium
sellest summast uuesti 176 miljonit. Järgmisel
surmajuhtumil 87,5 miljonit jne. Sagedaste sur
majuhtumitega sugukonnas oleks algeliselt 700miljonäline varandus mõnekümne aastaga läbi.

Umbes nõnda on nüüd juhtunud Richmondi hert

sogi sugukonnaga.. Kui kuues Richmondi he. tsog

1903. a. suri, jättis ta järele 216.000 hektaari maad

Shotimaal. Veerandsaja aasta pärast, 1928. a.,
suri seitsmes hertsog ja tema pärijad pidid jällegi
maksma suurt pärandusmaksu. Kuid juba seitsme

aasta pärast suri see hertsog ja praegune hertsog,
kaheksas järjekorras, pidi müüma 72.000 hektaari
maad, et suuta tasuda pärandusmaksu.

EHITATAKSE KIRIKUT,2I. SAJANDI
INIMESTELE

Liverpoolis ehitatakse praegu kaht esinduskiri
kut. Juba 1004. a. pandi seal nurgakivi anglikaani
katedraalile. Sõda tegi ehitusele takistusi ja alles
POSI. a. võidi kirikut esmakordselt jumalateenistu
seks tarvitada. Kiriku välimus ja tornid peavad
valmima alles 1050. a. Arvatakse isegi, et hoone
ei valmi enne 1054, a.

Alul lootsid anglikaani kiriku ringkonnad, et
nemad püstitavad sellega kiriku, mida ei suudeta
ületada. Kuid 193<3. a. pandi sellesama katedraali
lähedal alus rooma katoliku kirikule, mis oma ehi
tusplaanide järele peab tulema suurim maailmas.
Uus katoliku kirik peab oma mõõtudelt ületama
isegi Karis Courti näitusepalee Londonis. Senine
ehitustegevus on selgitanud, et uus kirik võiks val

nauern värske, tõstab ta munavalge sisaldavast ja

Toitainete asendamine „ersahidega"
Neliaastak tekitab Saksas uusi ideid. Jäädes saavad sealt ka ülalpidamise. Pagarite ja kondiit
ustavaks vanasõnale, et vajadus murrab isegi raua,
rite koolis on tube 60 õpilase jaoks. Igas magamis
leiavad sakslased ikka ja jälle vahendeid, mille abil
toas on 8 voodit ja kõik magamistoad on sisus
on võimalik toitainete puudust teha vähem tundu tatud väga spartalikult. Tööruumid on aaa hästi
vaks. Tekivad uued tootlusmeetodid, mis võtavad ja mugavalt sisustatud, samuti ka ruumid, kus õpi
niinimetatud „ersatzidel" vastiku „psüühhilise mai
lased elavad päeval. Klassiruumid on varustatud
gu". Paiguti valmistatakse ja muudetakse „er vaialiste õppevahenditega. Kooli õppekavas on ette
satze" nii hästi, et nad nii ja teisiti isegi ületavad nähtud, et seal võib elada ja õppida riigi kulul,

wõiwad esile kerkida. Muljed, mis lord Halifax o«

kaasa toonud Berliinist, seletatakse parlamendi ringLon
nist, ei ärata seega lootust kohcStc läbirääkimiste alga
misekS Inglismaa ja Saksamaa wahcl.

antenniga

Ifullasepa 0 S«t W 3-03

Inglise pärandusmaks on ühes aegadega, kus
aristokraatial on äritegemine raskenenud, saanud
peamiseks aristokraatia varanduste hävitajaks. mida alles 21. sajandil. On võetud tarvitusele kogu
Mõne aja eest suri väga rikas reeder, aristokraat, 20. sajandi ehituskunstitehnika, kuid siiski on pea
kes jättis järele meie rahas umbes 700 miljonit gu kindel, et enne 2040 aastat uus kirik ei valmi.

Saksa kutsekoolides

mitmesuguste Euroopa küsimuste kohta, nagu wäljas
pool Saksamaad asuwate Saksa wähemuSrahwuSte
küsimus, mis tckitawat Londoni, teatatvat rahutust
Ent kahtlemata on lord Halifaxi rahustatud Saksamaa
kawatsuste suhtes Kcsk-EuroopaS, kuid seejuures ole
wat antud kullalt selgeSti mõista, et Saksamaa kawat
scb iga riigiga eraldi nõu pidada küsimuste äle, :nu

Oma

£m« fcfiiDon

Hicks pidas kõne arstidele mehe seisukohalt, kes ..on
65 aastat olnud patsient". „Oieti oleksin mina viini'

vastust ja lohutust oma kannatusis. Meie tuleme
teie kui usaldusväärse arsti, kuid mitte kui krah
vitar X. majaarsti juure. Arge jutustage seltskon
nas oma praktikast, jätke meile vähemalt illusioo
nid. Olge alati hästi ja tõsiselt rõivastatud. Teie

VI
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PATSIENT JA ARSTID
Westminster Hospltalis Londonis korraldati hu
vitav õhtu arstidele. Tuntud näitleja sir Seymour

DAAMiDE & _
härrade raisepaart

jnhtiwad isikud ei olewat annud Enroopa majanduslike
probleemide lahendamisele niisugust tähtsust, nagu im

muSfe, siis olewat ilmnenud, et Saksamaad ei suuda ra
huldada mingisugune majanduslik kokkulepe. Berliinis
olewat eriti toonitatud asumaade nõudmist. Paistab

kergendab seedimist. Maitselt on see leib suureEärane.
Kui meistrilt
küsiti,siis
misütles
ta arvab
artuli segamisest
leivale,
ta, etmaisi
neid ja
ai
neid ei tohi enam pidada „aseaineiks", vaid lisan
dusiks, mis parandavad leiva kvaliteeti.
Kondiitrite ja pagarite koolis valitseb muidugi,

rahad wälja wõtsite?"

..Mu mehel on klndlapalgaline koht. Niipalju
me küll pole teeninud kui teie, kuid oleme eluaeg
olnud kokkuhoidlikud. Saime mölaga osta juhusli
kult müügile tulnud maja. Raske on aga mõlaga ras
sida, müüksime maja jälle meelsasti maha."

..Ent muidu? Kuidas majaomaniku seisus ka

meeldib?"

..Tööd on küllalt. Kui sul on ivana maja, pole

midagi, üür on odam ja üürnik sees «vaikne, teed ise
oma wäikescd remondidki. Meil aga maksaivad 60 kr.
kuus kolme toa, teenijatoa ja wannitoaga korterite
eest ja seda nõudmist, mis siis on!"
..Nimelt?"
..Tuleb mul nüüd kõike korraga suhu? Täna hom
mikul näiteks üks käjs kaebamas, et tema uks kriuk
sub. Endal on auto. «valagu weidi masinaöli hingedele!
Eile õhtul käis ametnik nõudmas, keelaku meie ära, et

ülaltüürniku lapsed töusewad kell 6 hommikul ja

jooksewad mööda põrandat, peletawad tema une."
..Kaewatakse ikka, et majaperemehed ei taha las

tega üürnikke, nüüd tuleb wälja, et üürnikud isegi
ei salli lapsi."

dis allüürnikuna, et oleksime lastel keelanud suwel

hambaharja peab paigutama klaasi vasakule küljele

ja hari ülespoole, sest nii kuivavat see paremini,
Seal need hambaharjad seisavad klaasalusel ridas
tikku kui sõdurid, sest ka kõik klaasid seisavad
täpse korra järele. Asetab keegi oma klaasi või

harja teisiti, peab ta maksma 10 penni trahvi kooti
lõbustuskassasse. Kuid kõik kooli lõbustusõhtud vee
detakse ilma õrnemasoo osavõtuta, sest kooli korra
12. paragrahvis seisab: ..Oppureil on keelatud naisi

tuua kooli ruumesse, sest see rikub kooli reputat

siooni". Kohtumistest ja seltskondlikust lõbustusest

kooli õpilased võivad mõelda alles pärast kooli
lõpetamist.

Seda, mis siin jutustasime pagarite ja kondiitrite
koolist, tuleb ütelda ka lihunike kooli kohta. Sealgi

on õpilasi ülikülluses, sest praegu peab saksa lihu
nik oskama iga lihatükki kasutada. Riiklikus lihu
nike kooli uurimisinstituudis lahendati hiljuti küsi

mus, kuidas parimini kasutada tapetud loomade verd.

Aasta jooksul saadakse Saksas 130 miljonit liitrit

loomaverd, kuid seni kasutati teda võrdlemisi vähe,

peamiselt verivorsti valmistamiseks. Nüüd on aga

uurimisinstituut leidnud, et erilise meetodiga võib ve
rest saada neidsamu munavalgeaineid, mida leiame

pealegi."

..Kuidas nõnda?"
..Näeb näiteks, et üürnikul on kodukaunistamise
aastal aknaeesriided määrdinud. ..Kulla rahivas, ri
kute mu maja «välimuse, andke nad siis juba siia, mul

on täna pesupäewl" Eit peseb aknakardinad oma

seebi ja weega ja waeivaga, kas see pole suuremaks?"

..Kihutagu niisugused üürnikud wälja."
..Kust ta paremaid ,võtab? Wanamoodi ehitus,
klosett õuel. iga korralik üürnik räägid iveetseest. ra
hakas üürnik niisugusesse korterisse ei koli. Wana

moodi kortereid ou kõikjal külluses. Läheb üürnik

wälja, tuleb teha kallist remonti, uus üürnik aga wöib
olla ei maksa ka. Parem siis juba aja läbi managa."

„Kuid meil siin, südalinnas, «võetakse ära laa

..Oli meilgi naabruses juhtum: Elas siin koja

kui ta juure ilmusid ärimehed ja esitasid: maksame
teile 130 kr. teie kahe toa eest. kui annate nad mere

kontori alla. Kojamees kolis üles ühte wäikesesse

tuppa, mille eest maksab majaomanikule ainult 30
krooni üüri. Sada krooni teenib nüüd oma kojamehe
korteriga ..puhast". Andis oma teenistuskohagi ära."
„Aga uute kontoriruumide remont ja muu. kes
selle maksab?"

„Ari ise kõik. Ehitas korteri aknadki omal luilm
laiemaks ja remonteeris ruumid."

Waatlcd iibulaklopsi tellinud naabrit ja mõtled:
..Kes ta küll on?" Inimene nagu kunagi, kuid
kujutcllu kerkib midagi peeglist wana kummuti
'Ä1. Irt nagisemast riidekapist luitunud
pluusiga kaetud sohwa kürwal ..omaette sisse
kaiguga toas soliidsele härrale..." Kõik on
siin söögisaalis eeskujulikult korras, kuid ko
dntusc tunne suureneb, mida rohkem sa harjud siin käi

ma. nähes oma saatuskaaslasi. kes ei wüi isegi seda

. omaks nimetada, mille alla pannakse jalad

oolt tulles, keda siit lahkudes ja ettekandjale täna ei
tea mitmendat korda juba leiwaraasukesi pabersalw

rätile pühkida jättes täidab mõte: ..Sajab lume
lörtsi. E« tea, kas kodus ka ahi on köetud?"

Waba on see elu ju. kõik teemad sulle teised ja

kolmandad inimesed, kellega sind ei seo kohustus
koidikud, kuid juhuslikkusest olcnewalt waba. Sinu
toitlustamise eest hoolitseb kõigepealt wöõras Kogu
rahma kokk. B
..... inimeste kaader, kes ei pane jalga oma
söögilaua alla söögilauaga me seni ometi oleme
wffif r-,UK ü*fl. oma kultuurist suureneb aasta
; en ju aia arengust tingitud, see on osa

üldisest tuleivikust. Tuleiviku areng wiib inimese kes
ama ivahem ivoib lapikest maakeral nimetada omaks

Lm-J05 . "öiselt ühisköökide ja ühissöögi'saalide poole, ühiskondlikkus süwcneb, ükskõik, kas
so.i. disml mvi konserivatismi hüüdsõnade all.

Kui hinnad töuscmad, on minu elutark pocnaine
kohe esimene selle üle nurisema. Nuriseb ostjate sü
damed kergeks. Ostjal endal polegi enam maja nuri
seda. Ostja maksad nõnda hoopis kergemalt kõrgen

Meie ei ela romantilisel ajastul, meie mõtleme
ütE L-n616 {oD.lnaf,na kure ja odaw toitlustamine

datud hinda.

seda perekonna eest. Nainegi on waba ses - ühiselu

Kuid mul ja teiste! minusugustel on «?..?! kohti,

ühiskoõgist on ivaga praktiline, ei sea inimesele isik

ihü koormat. Mehel pole maja Hoolit

kus hinnad pole peagu sugugi kerkinud. Need on

""s pöörad söögisaalid, mida ei kata
SEL,! JlQ 1 {l' 0n "aiscle ainult sissesõidu

linult wäikese kasu põhimõttega.

. ..Wanatiidruku paratamatu saatus!' ,vöiks ülgv
kehitades ütelda. „Ia kas siis «vanapoiss ei igatsegi
Ons see tema süü.'kui ta pole

meie ..söögisaalid". Neid on niipalju, et nad wõistle
wad üksteisega ja nende seas on ka ettewötteid. mis
Ühistegeliste! ja krtstlikelgi alustel tööta,vad wöima

Tomatiklopsi makaronidega. körwitsapudingit

ga on võimalik kontidest võtta välja kõik rasv.

armastawaid inimesi, nagu seda wähese raha eest roh

rasvast. Nüüd yn leiutatud eriline odav masin, mille

kem ei wõi saada, kel alatiselt wõi ajutiselt pole oma
majapidamist.

Jalad wööra laua a 11...

on võimalik kätte saada ainult väikest osa sellest

gemini seeditavad kui liha.
Pealeselle on lihunikekooli keemikud.leidnud uue
söõgirasva allika. Teatavasti on värsketes kontides
kuni 16 prots. väärtuslikku rasva, kuid keetmisega

TeleL 444-01.

„Kas üürnikud mansawad ka korralikult üüri?"

..Meil õnneks seni korralikult. Kuid mu manal
ristiemal Nõmmel on majake. Tema oma tubade
eest peagu üüri ei näegi. .Maksab meel üürnikele

pohlasalatiga wöid endiselt saada 23—40 sendiga
jchnitslit juurwiljaga 33—30 sendiga. Ainult seapraad
hapukapsastega on 5 senti kallinenud. Katsuge ise
selle raha eest ,valmistada neid täis- ja poolportsjo
neid, nagu neid teile serweeritakse walgete linadega
kaetud lauale, millel on öitsivaid lilligi. (Ebaintiimne
..ilu" ja ..mugawus" kõigile.)
Siin käib kontori- ja kantscleiametnikke. õpeta

lihast, kusjuures need munavalgeained olevat ker

riidekauplus

Tallinn, V. Karja t 7.

meile, lapsed aaa ei lasknud teda õppida."

mees (peremees on wälismaal) kahetoalises korteris,

oma asjad asetama teatava korra järele, näiteks

soovitab.

M. KABAL'I

aias kilgata, nagu ta ütles. Tema «valmistus eksa

kohe värskesse õhku sportima jooksma, sest ka leiva

oma laskeväljak. Pesuruumis peab iga õpilane kõik

patent rull-aknaliiste

jookse, siis on kohe kaebus: ..Arwasin siia kolides, et
majas on intelligentsed inimesed, kuid eksisin." Keegi
professori tütar, kes oli ajutiselt tulnud pealinna, nõu

sugused ugerikud niisamasuguste ebamugawustega.

küpsetaja peab olema terve inimene. Koolil on ka

Msaid RiloSn

..Hoidku, et lapsed treppidest üles ja alla ei

nagu kõikjal mujalgi Saksas, täielik sõjaväeline dist

sipliin. Tõustakse kell kuus hommikul ja minnakse

Araablaste juhte Si Allal El Bassi, kes tabati
prantslaste poolt ja saadeti wälja Marokost.

jäid, ekskursioonidel, kodusust ja puhtust

hoowiks. kuhu homme enam ei tahaks tulla

leidnud puhast ebaegolstlikku kiindumust?"

naist. Naise kalkulatsioonid on
i Q egoiltlikud wörreldcs mehega. Naine
bifjf!'i KUa !' m,s on baetud ja ilustatud tema
fü. „V, Uv l "llt)a on ostnud ja «võimaldanud katta
jee oodatud, loodetud, kuid nii «visalt tulem mees.
Ent nende kalkulatsioonide täitumisel perekonnm

5..» luurduks jälle ja inimese massistumine tihi»»
söögilaudade taga pidurduks.

S. M.

ÄeffnSbttlol, 24. nowembril 1937
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Perekonnateateid
Kohalikke teateid
Leivatööstus A.-s. „Rotermann'i
Tehased" 25 a.
Samal ajal ka kolme meistri 25 a. töö
juubel
25. now. 1912 asutati Tallinnas kogu Eeöti kohta
esimene mehaaniline leiwatõäStuS ja sest ajast saadik
tunneb meie pealinna publik n.-n. Rotermanni leiba.
1912. a. seati Rotermanni leiwawabrikuS nleS 8
aurutorude küttega kahekordset lei«vaahju ja aaSta HU
jem ehitati juure veel 8 samasugust leiwaahju. miSsu
?nne leiwaahjude anv püsib ka praegu. Leitvatõõstuscs

on praegu tegevuses 45 töölist meister J. Maimwere
juhatusel.

ühtlast on ka meiSter J. Maimwere! 25. a. teenis
tuSjuubcl a.-s. ..Rotermanni Tehased" leiwawahrikus.
Peale J. Maimwere an 25. a. tehaSte lei«vawabriku tee
niStnseS olnud weel abimeiSter G. Jõgisoo ja aiimeiS

ter R. Jürlmaa.

Ei ole huwitnsetu siinkohal märkida, et a.-s. „Ro
termanni Tehased" leivatehase tööprotsess toimub täleSti

mehaaniliselt. Leiva sötkumine, jahu ja «vee sõtknmise
anumatesse laskmine, leiwataigna jagamine ja kaalu

mine ning leibade walmiKwormimine kõik toimub

masinatega.

Uusi ehitusi
Linnavalitsus kinnitas järgmised ehitusprojektid:
R. Paju projekt kolmekordse elumaja ehitamiseks

JSraeli tan. nr. 6.

H. Simsoni projekt puust katusekovraga elumaja ehi
tamiseks Orase tän. nr. 8.

H. Kulli projekt muudatuste kohta kiwist üürimaja
püstitamisel Paldiski mnt. nr. 26-a.

Kelnerid soovivad kutseseadust
Praegune kord. kuS igaüks wöib asuda kelneri ko
hale. kutselisi kelnereid ei rahulda. Kutseühiuglaste ar
wates wõiksid kelnerina teenida waid need, keS kutsele
wastawa ettevalmistuse ja kutsetunnistuse on oman
danud.

Üle 60 märgukirja valitsusasutustele
on esindanud tööliSküsimmse kohta aasta jooksul töölis
koda. Tähelepanu on leidnud waid mõningad märgukir

jad.
kuna enamikus nad ei ole soowiwd tagajärgi
annud.
Pagari tööliste nõudmiste asjus
pükapäewatöö seaduse ja teiste ülelinnaliste paga-ritöö
liste koosolekul wastu wõetud resolutsioonide kohta kuu

leme, et ka teine töösturite organisatsiooni pagari

ja leitvatööSturite poolt ei olda enamiku resolutsioonide

elluviimise tvaStu. Selle tagajärjel esitavad pagari

töölised juba tulewa nädala alul märgukirjad wastawa
tele asutustele.

Kullasepatööliste
ringkonnist kuuldub, et peremeeste poolt lubatud palga

lisa asjus on ilmnenud mitmel pool möõdcchiilinguid
palgakõrgendusest, missuguste nähete tvältimiseks tähe

tickse samme astuda. Muide on kullaseppadel praegu
aktnwsed eeltööd käima? ühingu 16-aastase juubeli ta*
hiStamiseks. Kullasepad on üks organiseeritum kutse
ala, kuna orgmnseermmte protsent ületab pea 100%.

Kohtuhoone maaala asjus antud vastu
lause tuleb läbivaatamisele
Sunbwöõrandatawate kinnisvarade Harjumaa hin

damiskomisjoni lähem istung peetakse 2. dets. Sel

istungil on paetvakovras klchttihoone ehitamiseks kin
niSwarade sundwoörandamise seaduse põhjal riigile
sundwöõrandatawate, Tallinnas. Sakala tän. ja Esto
raa puiestee nurgal asetsewate nelja kinniswara hinda
mise kohta antud «vastulausete läbivaatamine.
Teatawastt hindas komisjon kohtuhoone ehitamiseks
stmdvõõrandatawate kinniswarade ja nende päraldiste
hinnaks 52L.000 kr. Selle hindamisega ei jäänud aga
rahule nii kinniswarade senised omanikud km ka kohtu
ministeerium ning esitasid mõlemalt poolt tvastulaused.

N. Goldschmidt sõidab Soome külalis
dirigendina
Homme hommikul sõidab ..Aegnaga" Soome Töö
liSmuusika ühingu orkestrijuht N. Goldschmidt. keS soom

laste kutsek pühapäewal pchatab Turus sümfoonia
kontserti.

Diplomeeritud minööre
Möödunud pühapäewal lõppes Tallinna linnawalii
fuse haridusosakonna poolt registreeritud löhketehnika

kursus kasutamine", mille osawõtjateks olid
peamisrii tegelikud lõhkeainete käsitajad ja lõhketööalal
töötajad.

Kursllje wajadus tekkis sellest, et lähemal ajal. on
oodata tööstusliku kutseoskuse nõukogu määruste ellu
«viimist lõhketööde kohta ning keelatakse tulewikus lõhke
tööde juhatamine, sooritamine ja lõhkeainete kasutamine
isikuile ilma tvastatva kutseoskuse tunnistuseta.

Löhketehnika kursus toimus dipl. pürotehniku A.
Wirge särelewaltvel ja juhtimisel ning kestis ühes prakti
liste töödega ligemalt kolm nädalat.
K««rsuse lõpetasid ja said diplomi järgmised osawöt
jad:

W. Alleri, R. Astower, R. Aunroos, H. Kangur. A.

Karjamees, J. Karu. E. Klooster, A. Kriiwer, A. Mit
ner. E. Lepmetö, J. Lille. E. Mutter. K. Must. H. Möl
la. A. Nigula, G. Pohl. J. Pukisaar, J. Rooger. J. Sil
berg. F. Tiistvelt. G. Tärk. J. Wiikberg. J. Willamäe.
J. ühtigi.
Tööstuslikult ja sotsiaalselt nii tvajalise kursuse läbi

tviimisrie aitas kaasa ja toetas seda wõimaluse piires poola
lõhkeainete «vabrik a.,s. „Lignoza" oma kohapealse esin

daja ins. K. Jürgensoni kaudu.

Piiskop Rahamägi detsembris
Londonisse
, Neil päotvil saabus piiskop H. B. Nahamaele kutse,
osa wötta kirikute kaudu rahvusvahelise sõpruse eden
damise maailmaliidu (World Alliauce) täidesaatva ko
mttee istungitest, mis peetakse Lodonis 9.—1'5. det
sembrini s. a. Piiskop kawatseb nendest istungitest osa
võtta.

Loomade- ja lihahinnad
kolmapSeval, novembril
Põüutöõkoja alatisel loornaturul veiste pakku

mine keskmine. Nõudmine rahuldav. Veiste hinnad
eelmisest nädalast veidi kõrgemad.
Pullid maksavad 57—61 s. tapakaalu ja 26—31
s. eluskaalu kilo.
Bammnsad lehmad 56—62 s., keskmised 52—56

s. ja lahjad 45—48 s. tapakaalu kilo.
Mullikate hinnad tavaliselt võrdsed pullidega,

ainult eriti nuumatud kaup hinnas tunduvalt kõrgem,

5. o. 65 s. piires tapakaalu kilo.

Lammaste pakkumine väike. Nõudmine rahuldav.
Tapetud lambad ilma nahata ja pudemeteta maksid

40-50 s. kilo. Etuslambad 25-30-36 s. kilo.

Sigade pakkumine kogu käesoleval nädalal kui
ka täna suur. Nõudmine keskmine. Hinnad, mis juba
möödunud nädala lõpul kaldusid nõrgenemisele,
arvel. Tapetud sead ühes pea-jalgadega maksid 67
76 s. kilo. Tendents selguseta.
Nahkade hinnad

Veisenahad toorelt 90 s. kilo. Vasikanahad 4.50
kr. piiras tükk. Larnbanahad 2—4 kr. tükk. Hobuse
nahad 12—13 kr. tükk.

. Samasse lähedusse, Kunderi ja Kuhlbarsi tänawate
nurgale ehitati uus maja. Igale maja rängale asetatt
tvalgustustulp. igal tulbal S lampi, kokku 18 lampi!

teemal: „W a stolud maa ilmapoliitika §".

Seekordne ettekanne, mis on wiinme mainitud tsüklist,
käsitick Araabia ja Palestiina küsimusi. Sissepääs loen
gule on tasuta.

Selgitus õli- ja lakkwärwidest. Testi Majaomanike
seltsi järjekordsel neljapäewaöhtul, 26. now., kell 7 öht,.
(Eesti Laenupanga ruumes, S. Karja 18),- selgitatakse
küsimusi krohwseinte tvärwimisest õli- ja lakkwäütvidega.

Piiskopi puhkus. Pärast konsistooriumi detsembri
kuu plenaar-istuugit, 2. dets. s. a. kawatseb piiskop ka
sutada oma tänawuaastäst puhkuseaega paari nädala
kestvusel.

Nõmme Rahvaülikoolis kõneleb E. Wiliberg 24. no
wembril kell 7 teemal: ..Muusika rahwa hinge «väljenda
jana".
Haigekassa volinike Üldkoosolek tuleb kuuldawasti
kokku 19. dets. k. a. Päevakorras eelanve ja tegewus
kawa wastuwvtmine ning muud haigekassaga Ahenduses
olevad küsimused. Ka majaehitamise küsimus tuleb üld
koosolekul kaalumisele, mis ajaks loodetakse selgusele
jõuda ka riigi poolt antawate summade suhtes.

Uudis! Xötnivesi
19-33
meisterlikult õnnestunud lõhnalooming firmalt
I F. Schwarzlose Söhne, Berliinis.
Ainuvalmist. Eestis. Lab. V.TREUBLUT, Tallinn
Hinnad 1.70 ja 2.50.

sentimentaalsusest ei saanud temagi midagi veenvat

Teater • Muusika
„Minu täditütar Warssawist"
Signe Pinnaga
Kaks väga kerget asjakest järgnesid teineteisele

Tallinna vene teatris eelmisel teisipäeval Curt
GÖtzl „Ingeborg", mis oli Umber ristitud „Kuu
paistese öö saladuseks", ja eile Louis Verneuili „M i
nu täditütar- Varssavist". Nii Curt Götzil
kui Louis VerneuiFil on igas suhtes paremaid näi
dendeid, aga praegunimetatuil on see voorus, et
neil on kummalgi väga vähe tegelasi. See võiks

soodustada ettekande paremat ettevalmistust, mis oli
..Täditütrega" ka sündinud, ..Kuupaistese ööga" aga

mitte, nii et seal osa tegelaste kõrvad silmnähta

valt pikenesid etteütlejakasti suunas. ..Täditütar" läks

märksa libedamalt ja tekstikindlamalt, nii et peale
mõne tarbetu kogeluse ei saaks õieti midagi ette
heita.

Nagu Sacha Guitry oma naisele Yvonne Prin
tempsüle, nii on Louis Verneuilgt kirjutanud terve

rea näidendeid oma naisele, rumeenlannast prantsuse

näitlejatarile Elvire Popescole. Ka ..Täditütar" kuu
lub selle ligi kümne näidendi hulka, ja nimiosa
oligi härra Louis' poolt määratud proua Elvire'i!e.
..Täditütar" on tüüpiline prantsuse kerge ja

kergemeelne komöödia, menurikas, aga sealjuures
kuulumata seda liiki väärtuslikumate toodete hulka.

Ta on osavasti konstrueeritud mehhanism, mitte

elav organism, nukutaoliste tegelastega, kes peavad
Ütlema neid vaimurikkust jutumärkides ja ilma, mis

nende loojale parajasti pähe tulevad, ja kes ei ela
omaette elu. uhe sõnaga, see oh üks neid lava
teoseid, mis pikapeale ei rahulda publikut ega tõ

teha. Täitsa oma kohal oli ka R. Glasunova II oma
..õnne" kõiksugu kombineeringutega kindlustava Lu

cienne'ina. Väga hea oli N. Ustjužaninov oma
naist petta tahtva ..õilsa sarvekandjana" oli palju
hästitabatud ehtsat koomikat. N. Svon s k i oli
oma kahe naise vahel kõikumises vastuvõetav, aga
ta peaks enam tähelepanu pöörma oma kõnetehni

kale eriti kiirkõnes.

Publik lõbutses hästi. V. Mettüs

Buda Firkušny klaveriõhtu
Noor tšehhi klaverikunstnik Ruda Firkušny omab
väljapaistva pianistliku ande. Tema hiilgav tehnika
ning painduv ja modulatsioonirikas löök võimaldavad
tal kasutada esitatud helitöis suurt dünaamilist mit

binatsioones publiku väga suureks lõbuks.

Ettekande kohta ei saa midagi halba öelda. R.
Glasunova 1 oli komöödia hoolega lavastanud

ja annud talle tarvilise kerguse. Nimiosa mängis

nagu prantslaste hulgas rumeenlanna venelaste
hulgas eestlanna, pr. Signe Pinna veetleva sarmi
ja 'ilusate nüanssidega; ainult lõpueelsest võltsist

ja Maria Mendel. Jakob Miidel ja Elisabeth Simson,
Johannes - Woldemar Einblau ja fiufomrlfo Kukurus.
Toompea koguduses: Lui-Egon Dreimann ja Helene-

Rosalic Kärp. Arnold-Siegfried Tähe ja Ida Kuvikinik.
KmÄ-Wisileht ja Karin-Anita Appolberg, Peeter Kaevt

ja Marie-Wline Kraun. Alfred Pirn ja Hilda-Jronc

Toomi. Boris Oberschneider ja Erika Wors.

Pauluse kogudnseS: Peeter Kasak ja Linda Mihkel
son.

Püha.Waimu koguduses: Karl Kissa ja Etva Waht
ri-k. Ewald Küla ja Leili Helenurnl.
Aleksandri katedraali apostliku õigeusu koguduses:

Kalju Lõoke ja Raissa Suu.
Abiellunud:

Tallinna linna perekonnaseisuametis: Avnold-Wolde

mar Ojari ja Alide Tuur. Karl-Julius Kuusmann ja

Martha Rumberg. August Kiil ja Linda-Marie Kõrwek,
Roland-Eberhard Bessevt ja Benita-Marie Eisbär, Kus
taw Kauer ja Salme Laurits. Ernst-Woldemar Nurmeta
ja Meta-Hrieene Kalwik.
Sündinud:
Tallinna liuna perekonnaseisuametis: Johann-Hein
rich ja Marta-Eugenie Palisel tütar Sirje. NikoTai-PaulAugust ja Anna-Wiktooria Redlichil poeg Edwin-MausRoman. Georgi ja Aleksandra Minini! tütar Eugeenia.

Kristjan ja Sölma Jaamal tütar Loelu, Martin ja Marie
Marjaku! poeg Ülo. Woldemar ja Gerda-Marianne Leesil

poeg Walmar-Eerrk Eduavd ja Rosaalie Pärnal tütar
Hebwe. MeDsander ja Liisa Proosit tütar Helwe. KurtHormann-August ja Luise Wu-pperfeldil poeg Thomas.

riede LMol tütar Jlwe. Jerwant ja Cbith Peschekarsanil
Mar S-ieAa-Florencc-Sofia, Leonhard ja C«»genia Rat
nikul tütar Ellen-Linda, Karl-Gustatv ja Marra Padaril
poeg Enn.
Surnud:
Tallinna linna perekonnaseisuametis: Kustaw Alles,
Pllvt, Jürima, VkachAde-Sophie Bitner. Liisu Leiidtorff,
Aleksander Kübbar, Anna Wäli, Alek«ander Pukspuu.
Maria Hermann, Julie Paulberg. Johann ttmda, Robsrt
Kaup, Anna-Katharina Heilmann.

nia kontsertsaalis.

Mis puutub käesoleva kontserdi kavva ja muu
sikalisse külge, siis on see oma mitmekesiduselt,
muusikapalade sisulise külje ja hoolsa ettevalmis
tuse tõttu kõiki rahuldav ja väärib laiema pub

jaile lahemaid seletusi.

Bietags seljatas Klapuchi
Praha maadlejate 3 wõitn ja 6 kaotust Riias
Teisipäewa õhtul «võistles Riias Tschchhoslowakkia
politsei maadluömecskond. fcß teatawaSti läinud nädalal

Tallinnas tegi kaasa W. S. Spordi junbeliturniiri.
Tschehhid Pidasid RiinS üldse üheksa matschi, millest «võit

ka ameerika-lccdulafed, kuid need sellel matschil kaasa ei

mänginud. Pühapäewal Kalew saawutaS korwpaM

wõidu Leedu kaitseliidumeeökonna Grandile üle tulemu.

sega 18:16 (13:8). Lisaks sellele «võisteldi toeel lee
dulaSte fooiuil wõrkpallis, kusjuures Kalew wõttiS Lee.
du meistri ISO üleolevalt 15:2, 16:4.
Leedu kasipallimeistri JSO-ga saavutati kokkulepe
selle korvpallimeeskonna võistlusreisiks Eestisse. ISO
võistleb Tallinnas Kalewi «vastu 8. detsembril arvata
waSti tenniöhallis. Teine matsch leedulastel mS. bet
femvril Tartus artvatawaSti sealse NMKü vasw. Siin
«võistleb ISO koosseisus kaasa ameerika-leedulafi. kes
tänavu kevadel töid Leedule Euroopa meistri tiitli.
Kaunases «võistlusreisil käinud Kalewi meeÄonda
kuulusid mängijatena Kärk, Altosaar. Paalberg. Amon,
Rooni. Kasak, Kaasik sa O. Treier, esindajatena O. K o -

ni ja E. Bern. Kaunases faawutati ühtlasi kokku

sid kolm ja kaotasid kuus. Raskekaalus Klapuch saawu
tas lätlase Zvcinicksi üle tõõwõid» 3:6, kuid matschil

lepe. et Tallinna Kalewi jalgpallimeeskond sõidab 15.
aprillil Leetu, kusjuures tal tuleb Pidada 4—5 matschi.

Kalninsch seljata? Nrbani ajaga 9.10 min. Keskkaalus
lätlane O z o l S seljatas Pelikani ajaga 8.40 min. Ker?
gckcskkaallls Mikka (Tschchhoslowakkia) wõitiS lätlase

peetakse üle riigi 3.—9. detsembrini, kusjuures võistlus protokollid tuleb saata ära raskejõustikuliidule hiljemalt
11. detsembriks. Tartu linn soowis. et tema tulemused

Bietagsi waStu laks õlgadele BietagS sai selja
wöidu aiaga 6.60 min. Poolraskekaalus lätlane A.

Jakubaitise 3:0 ning riialanc DanilowS omakorda
wõitis Avonari 3:0. Kergekaalus E. Kalninsch
(Riia) wõitis KunSti 3:0, sulgkaaluS Kundzinsch
(Riia) wõitis Mesteki 2:1 ja karbeskaalus N i c (Tfcheh
hoslowakkia) wõitis Beinarowitschi (Riia) 3:0.
Tartu poksimeeökond Leetu.

Naskcjõustikuliit andis Tartu Kalevile loa võist

lusreisiks Leetu. kusjuures 4. detsembril toimuks seal
Tartu-Kaunase ja 6. detsembril Tartu-Klaipeda linna
võistlus poksis. Tartu meeskoima koostas Tartumaa
spordiliidu 'juhatus.

Wiiendad tõste-korreSpondentSwoistlused

arvestataks koos Tartumaaga, kuid raskejõustikuliiou
juhatuse otsuse kohaselt arwestatakse edaspidigi Tartu
ja Tartumaa «võistlustulemused lahus.

RaSkejõuLtrkuwõlfilusi Lõuna-Tartumaal.

Raskejõustiku alal on Lõuna-Tartumaal silmapaift
waid jõude ning rida spordiseltse on pühendanud end
täiel määral raskejõustiku harrastamisele. Käesolewal
nädalal 26.—27. now. peetakse Arul. 2.-6. dets. Rõu
gus ja 13.—15. dets. Elvas raSkejõustikukursused.
Tartumaa esiwõistlused tõstmises toimuwad 27. skp. Arul,

kuna Eltvas on ette nähtud 12. dets. EÜva ja Wirts
järwe malewkondade-vahelised tõstewõistlused.

Vanemuine sõidab Riiga
KölasKSiguetendujed Petseris. Walgas ja Rüngits

Wanemuise teatril on ette nähtud 4 külaskäigu
etendusi, nende seas külaskäik Riiga eelseisval lau

sõidab ka teatriwaliisuse esindaja.
Riiast süidetakje otsekohe Petserisse, kus on ette
nähtud etendus Petserimaa Eesti hariduspäewa puhul
pühapäewal ja kus samuti tuleb ettekandele ..Lipud
tormis". Peale nende kahe külaskäiguetenduse korral
datakse weel reedel ja laupäewal operetitrupiga eten
dused Walgas ja Rõngus operetiga ..Rohelisel aasal".
Esietendustest on ettewalmistamisel Juhan Jäigi

korraldusel. Ette kantakse H. Raudsepa ..Lipud tor

mis". Riiga sõidab näitetrupp 25-liikmelifes koos
seisus. Tartust wäljutakfe reede hommikul. Kaasa

Kadrioru apteek. Narva mnt. nr 64. Tel. 303-01.
Suur-Pärmi apteek. Pärnu mnt. nr. 63. Tel. 433-21.
E. Matsani apteek. Niguliste tan. nr. 6. Tel 436-06.
E. Urmi apteek. Sakala tän. 3. Tel. 308-66.

V.0.C.8,
V.S.O.P.

Nõmmel:

satiiriline näidend ..Põrgu" wüi „Küik naiste pä

Trossini apteek. Apteegi tän 4.

rasi". Näidend tuleks Wanemulses esilawastusele.
Näidendile on kirjutanud muusika E. Tubin, samuti
on pörgupidustuste stseeni J. Urbelt poolt kombinee

Sünnipäewalapsi

ritud tantse.
Kuna selles etenduses on suurel määral kinni kõik
meestegelased, siis «vastukaaluks on samal ajal wali»

Richard Sibul, politseiametnik, sündinud 26. now.

tud ettevalmistamisele ungarlase Desider von KosZto
langi komöödia ..Anna Edes", milles on kaastegewad
terwett 14 naist ja ainult 4 meest. Muusikalavastus
test käiwad harjutused ..Faustiga", mis jõuab lamate
jaanuari esimesel poolel. Lähemal ajal wõetakse ette

1386. a. Kanepi kihelkonnas. WSrumaal.
Aarne Wiisimaa. ooperilaulja. sünd. 26. now. I*B9B.

a. Sangaste trallas, Wõrumaal.
Theodor Liim«nn, memendustegolane, sünd. 26. now.
1397. a. Lõpetanud Käsmu merekooli kauge jõibu-ckapteni

walmislamisele ka R. Blaumanni ..Rätsepad Silla

- dstckomiga. j piki aastaid. - P-megu

matsil", mis lawastatakse ehtsa läti teosena, ja müü

laÄvad«mmnik. „Kalanduse"' peaosani! ja direktor.

Riisumiskatse Nõmmel

Viljandi teatrimaja maksaks
150.000 krooni

Süüblone mõisteti witeks aastaks junnitööle

Ringkonnakohus mõistis nlsumlskatje pakast 5
aastaks sunnitööle 26-a. Aleksander Tamme.
6. juuli hommikul kella %9 ajal läks Marie Laan

Nõmmel Mustamäe tänavat kaudu turu poole. Tä
nawal rahwast liikumas ei olnud, wastu tuli ainult

Neil päevil said ..Ugala" teatri tegelased kätte
rias Tallinnas. Skits on valmistatud teatritegelaste
näpunäidete järele. Kalkulatsioonide kohaselt Vil

seks etenduseks on Riia natsionaalteater lubanud anda

kasutada oma kostüüme jne. Sarnutt tuleb tükki la»
wastama ja etenduse läbiwiimifeks nõu andma üks

Läli näitejuhtidest.
5. detsembril on laste-esietendus. Ette kantakse

R. Kiplingi „Mougli".

uue teatrimaja skitsi, mille valmistas arhitekt Sacha-.

keegi noormees. Laane kohale jõudes see noormees
haaras ta turukorwist ja käekotist kinni ning püüdis
neid ära rebida. Laan aga käekotti lahti ei lasknud,
waid hakkas karjuma. See heidutas noormeest, nii et

jandi uus teatrimaja maksab 150.000 krooni.

iltsuse poolt otsustatakse jaatavalt, on tõenäolik,

Teatrimajale on otsitud kohapeal sobivat asu
kohta, kuld jäädud lõpuks ikkagi peatuma krundi

ajal.

ta põgenes.
Kes oli see noormees?

ja mis ka linna plaanis ette on nähtud rahvamaja

poolt tehti teatavaks, et ..Ugala" praegusesse saali
on lubatud mahutada 200 istekohta ja rõdule 40 is

Kahtlus langes Aleksander Tammele, kes on
«varemalt mitmel korral karistatud. Tamm näidati
Laanele ette ja «viimane, tundis temas ära selle, kes
riisuda tahtis.
Sellele waatamata Tamm end süüdi ei tunnista
tanud ei eeluurimisel ega kohtus. Ta seletas, et olnud

hommikul sa sel kellaajal Tallinnas Heeringa tan.
oma õe juures.
Õde kuulati kohtus tunnistajana üle. Ta fele
las, ei mõnikord on wend ta juures hommikuti käi
mid, kuid siis ta on tulnud ikka umbes kella 10 paigu.
Kas wend toi hommikul tema juures käis, seda ta ei
mäletanud.

Kohus mõistis Tammele eelpool nimetatud sunnitöö
karistuse.

liku rohket osavõttu. Huvi tohiks publikule pakkuda

juures, mis asetseb Vaksali tänava ja Mõisa tee nurgal

asukohana. Nimetatud koht asetseb väljas äriraioonist
ning seega teatrimajja äriruume ei kavatseta ehitada.
Pealegi äriruumide ehitamisel läheks hoone märksa _

Teisipäeval viibisid teatriseltsi esindajad dr. F.
Saar ja M. Alaavcre Tallinnas, kus neil oli soov
saada riigihoidja jutule, et viimasele kanda ette
Viljandi teatritegelane palvet. Nimelt loodavad Vil
jandi teatrijuhid riigilt saada asutatavale sihtasu

Dvorak (1841—1904) on tähtsaim tšehhi rah

ja meloodia, mis vahest üsna lihtsa kuju väljendu

sis võtab. Sümfoonia e-moll, ~Uuest maailmast", on
kirjutatud Ameerikas, kus autor oli 1892—1895 New
Yorgi konservatooriumi direktoriks. Kõneallolev he
litöö tundub nagu olukordade kirjeldusena kodumais
tele tuttavatele. Et Dvoraki helitöödes olulise osana

selle helitöö väärtuse ja meeldivuse. Siin esinevad

Peale eelkirjeldatu on kavas veel teisigi väär

orkestri saatel prl. Sglvia Tobias (harfi, A. Su
tinski (flööt) ja H. Sü ts (viiul). Tähelepanuvääri
vaimaid reprodutseerivaist kunstnikest on meil kaht
lemata Estonia teatri kontsertmeister H. Stits, kes
oskab nooti elavaks ja nauditavaks teha, noodid
on jäänud ikkagi kuni tänini ainult muusika
loomingu ülesmärkimise abinõuks, kõik oleneb väljen

dusest, sel alal on nimetatud solistil suured voo
rused, ta suudab publikut võluda isegi kõige väik
semate romanssidega.

Eeloleval kontserdil on kõigil teatri- ja muu
sikasõprade! juhus ja võimalus, et mõtelda ka nei

le, kes igale teatrikülastajale on pakkunud ja püüd
nud pakkuda oma parimat. Orkester on annud palju

ijusaid elamusi igale, kas ooperi või opereti näol.

Neil aladel orkester etendab tähtsat osa.
On ju orkestriinimestel täita eriti ooperis rasked
ülesanded. See on ehk laiemale publikule teadmata,
mis sünnib ooperis. Võimatu, et seal muusika ..era
pooletuks" jään, ka orkester tõmmatakse kaasa. Vist
igale teatrikülastajale on meele jäänud, kuidas kogu

orkester korraga karjatab; samuti kui vihase kahe
võitluse ajal laval orkestris trompetid ja pasunad
üksteise järel nagu lõhkevad, valusalt välguvad
flöödid edas-tagasl tormavate viiulite passaažide
vahel. Sageli on kuulnud iga teatriskäija, kui kohu
tav trummipõrin ja vihased pasunate sõnad kuulu
tavad, et üks kangelasist laval on surmavalt haa

L

ASTAT
AVAVII?
A

tusele alusvaraks 50.000 krooni. Sihtasutuse põhikiri
on juba koostatud ning kui alusvara määramine va-

vatud jne. Vee! palju teisigi elamusi toob kuulajaile

tegevusel on meil võimalik muusikat näitelava pil

vuslikest heliloojaist; tema töödes elab slaavi rütm

tekohta.

restoraniruumid.

eriti tšehhi kuulsa helilooja Anton Dvoraki sümfoo
nia viimistlemisel.

Teedeministeeriumi ehitusjärelevalve inspektuur!

teatrimaja ehitada turuplatsi ääre, nagu kord kavat
setud, siis tuleks jällegi arvestada suuremate sum
madega. Teatrimaja keldrikorral on ette nähtud vaid

lähemate orkester. Säärast helikunsti kuuleme
teatriorkestrilt ja seda nimetame muusikaliseks si

kordaminekuks on orkester teinud suuri pingutusi,

et Viljandi saab uue teatrihoone juba kõige lähemal

kallimaks ja need rikuksid maja fassaadi. Kui aga"

seegi, et orkester esitab oma kava täies u 1 a
tuses ilma dirigendita. Kontserdi heaks

tuslikke programm-muusika palu.
Orkestri ettekannete kõrval esinevad solistidena

huvipakkuvaimaid tõotab olla kahtlemata teatri or
kestri tuluõhtu-kontsert, mis toimub 25. nov. Esto

EeSti Võimlejate Liidu juhatus nStub kiiremas korras
kokku selgitamiseks, mil määral Võimlejate Liit Eesti
Mängude korraldustöös kaasa lhõb. Eesti Mängude
küsimuse kohta annab Eesti Spordi Keskliidu esimees
riigisekretär K. Terras homme ajakirjanduse esinda

Kesknädala! waStu neljapäeva:

kahe käega mängituna. Veetlevalt ettekantuna tuleks

Käesoleva hooaja sümfooniakontsertide seerias

lükata siiski 10.—12. juunini 1938. a. Kuuldawasti

meeskond JSO-ga, kellele kalewlafed alistusid napilt
21:23 (8:11). ISO meeskonda kuuluwad teatawaSti

Apteekide ööwalwe

kele igatsus kodumaa järele.

oma parima lava alt

endisele seisukohale Eesti Mängud toimuwad ,vaa
tamata Eesti Võimlejate Liidu soovitusele neid edasi

Kalewi käsipallimeeskond jõudis tagasi wiistluSrei
silt Kaunasesse. ?uS wõisteldi laupäewal ja pühapaewal.
Laupäewal oli Kalewkl Lorwpallimatsch Leedu meiSter

päewal. Riias esinetakse Wälis-Eesti paewa puhul
Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise Seltsi kutsel sa

taavide-tehnikaga, mis on arendatud säärase kiiru
seni, et nende käigud helisesid Liszti sonaadis nagu

Nende tnluõhtn-kontsert, kes teatripublikule pakuvad

olekust «võttis osa ka Eeöti Võimlejate Liidu esindajaid.
Ligi viis tundi kestnud mõtetevahetuse tulemusena jäi
keskliidu juhatus EeSti Mängude korraldamise küsimuses

puutöökoda ühes tarviliste tööriistadega. Meesliikmed,
kes huvitatud puutöö õppimisest, «võitvad end registcee
rida osakonna büroos. Osakonna üldkoosolek peetakse
30. nowembril.

kil. Imeteldav on tema sõrmede väledus passaaži
des, aga veel enam ta üllatab kuulajaid oma ok

„Estonia" teatri orkestri süm
foonia-kontserdi Puhul

Eestt Spordi Keskliidu juhatuse.koosolekul eile õh
tul oli pikemalt ja üksikasjaliselt kaalumisel 1938. a.
Eesti Mängude korraldamise küsimus, kusjuures koos

puutöü6 õppima

ka jumalagajätt ja kojuränd Uuest maailmast
Vanasse maailma. Eriti jõulisena lööb kohati lõk

veel nentida Chopinl b-moll-scherzot ning es-duur
etliüdi. Haruldase selgusega ja äärmise kiirusega
möödus ka sama autori raske etüüd do-mažooris.
Meeldivaks vahelduseks osutus asjaolu, et R.
Firkušny kontserdi kava sisaldas kaunis rohkesti
siin veel mitte mängitud uudishelindeid Smetana,
Suki. Martinu, Debussy ja Prokofieffi klaveritoo
dangust. Säravamailt neist helises Suki ..Humo
resk", mille kordamist nõuti õige kestvalt, kuid
kahjuks tagajärjeta. Kontsertant sai kuulajaskon
nalt tugeva menu ja elavate kiiduavalduste osali
seks, mistõttu tal tuli anda rohkesti lisapalu. Loo
dame ta kunsti kuulda ka tulevikus.

Leedu korwpallimehed Tallinna
Kalewi jalgpallimeeskond aprillis Leetu

Eesti Mängud siiski 1938. a.

ÜENüTO-l on õnnestunud muretseda osakonnale

mekesisust Tõlgitsuslikust küljest kaldub ta enam
lütirilisusse, mis ilmnes kumeramalt Llszti h-moll

sonaadi ettekandes, kuid deemonlikult kirglikel het

SPORT

Joann ja Anna MivowÄ tütar Jewgenia, Edgar ja Elf

esinevad rahvaviisid, siis leidub ka nimetatud teo
ses Ameerika neegrite ja indiaanlaste meloodiaid.
Mulje on, et see kõik pakub kokkuvõttes meile ki
reva eksootilise pildi. Nende meloodiate kontrast
puht tšehhi rahvaviisidega ongi, mis moodustab

sisema hingelaadiga näitlejaid. Kohati on ka ehtsat

huumorit, teiselt poolt aga nalju, mis korduvad
peagu igas prantsuse komöödias või jandis, nagu
näit. see laste kohta, kes abielupaaril võiksid
olla. Kogu aeg tundub, nagu autor lihtsalt ei raat
siks lõpetada, ja seepärast ..komöödia" venib nagu
Miki-hiire nina.
Teemaks on muidugi armastus väga suuris ju
tumäraes, ja ..kolmnurki" pakutakse kõiksugu kom

za Hella Pank.
Jaa««i koguduses: Andres Osbek ja Leida Kraan.
Johannes Käruoja ja Juuli Kiirmann. Priiibiif Teermid

Mõne reaga
Peatoimetaja H. Tammeri loeng Araabia ja PaleS
tiina küsimustest. Täna, kolmap.. 24. skp. kl. 20. esi
neb ..Päewalohe" peatoimetaja H. Tammer Tallinna
Rahwaülikoolis (S. Kloostri 16) kolmanda loenguga

Enam-tvAhsm korralik «valgustus on küll Laulupeo tä
nawal Tartu maanteelt kuni Kunderi tänawcmi, kuid
sealt edasi. Kunderi tänavalt kuni Tovwi lauahoowini
ei ole LHM walgustuslampi. Nimetatud «vahemaa on
aga üle 200 m pikk. Ka pole suudetud sellele tänmva
osale ehitada gacesijuhtmeid. Torwi lauahoowi kohal on üks petrooleumilamp. See
wahete-wahel põleb, waihete-walhel mitte.

ja Lukida-Armilda Kalamees. AnuÄd- Aleksande-r

langesid täna veelgi peaasjalikult kauba rohkuse

Laulupeo tänav nõuab valgustust
naw, pole suudetud korraldada tanawawalgustust.

Linda Angelius, Karl-Jcttmar WittSten ja Margot OM,
August Solo ja Charlotte Kuusik, Meksandor Wvlgomt

Vasikate pakkumine väike. Nõudmine keskmine.

Tapetud vasikad ühes nahaga 50—70 s. kilo. Elus
vasikad 30-40-45 s. kilo.

Laulupeo tänawal asetsewate majade omanikud kur

dawad, et 27 aasta jooksul, mil asutati nimetatud tä

Kihlatud:
linna perekonnaseisuametis: HaocM Kesser
ja Adele Tinno, Elmar Düüna ja Alma-RoMie Waäjfer,
Kovnelius Kraff ja Meriande Leisberg, Martin Liiber ja
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tuatsiooni maalimiseks. Ainult ettekujutusvõime kaas

diga kooskõlastada.

Muusikameestel teatriorkestris on vägagi väsi

tav ja närvesööv töö, eriti ooperis, mis nõuab ühes

lavaga äärmist täpsust. Kas suudame siin hinnata
muusikameeste tööd?! See on tööala, mille juures
inimene peab kogu aeg pingul olema, oma vaimse

ja füüsilise jõu koondama ühte punkti nooti,
vastasel korral ei ole meil võimalik saavutada seda,
mida võime nimetada muusikaks selle sõna täies
mõttes.

Neljapäeval, 25. skp., on Estonia teatri orkestri
tuluõhtu-kontsert, kus orkestril on võimalus avalik
kusele demonstreerida oma võimeid, esitades sümf.-

kontserdi kava täies ulatuses ilma dirigendita, mis
pole meie oludes sugugi tavaline nähtus. Loodame,

et iga teatri- ja muusikasõber täidab oma kohus

tuse orkestri vastu ja lunastab selle väikese veksli

kassast, mille tähtpäev on 25. nov., kell 8 õhtul

kontsertsaalis.

Kolmapäcwal, 24. nowembrl

7.00 äratusmäng. 7.05 tvõimlemist. 7.20 Päeva
uudiseid. 7.25 Honunittontsert heliplaatidelt. B.l9'hom

mikpalwus Jaani kirikust õp. T. Tallmeister. 3.30

Tallinn: Turuteade 17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00
Anton Kasemets: Eesti muusika arengutee (IV). 18.30
Zelleri operetimeloodiaid. (Heliplaadid.) 19.05 Glasu
iwtvi balletinmusika. (Heliplaadid.) 19.40 päewauudi
seid. 20.00 õige aeg. Ilmateade. Hinnanoteeringud.
20.05 Artur Kapi laule. Magda Päts (sopran) % 20.25
põllutöökoja rohumaade eriteadlane agr. H. Selja: Hei
naseemne küsimus uudismaadele rohumaade rajamisel.
20.65 põllumajanduslikke teateid. 21.10 tangorütme.
(Heliplaadid.) 21.35 lastewanemate weerandiund. Lil

me Ploompuu van Nest: Kas laps usaldab mind?
21.50 Artur Kapi õpilaste helitööd. RR orkester, juh.
prof. R. Kull. 22.55 päewauudiseid.
NcljapSewal. 25 nowembril

Niisiis: ärgu kõndigu keegi nimetatud tähtpäe
val Estonia kontsertsaalist mööda. See on iga
kultuurinimese kohus. Ed. Kõoraägl

7.00 ärawSmäeng. 7.05 wõimlemist. 7.20 päewa
nudifeid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10 hom

„Estonia" teater

laami. 18.00 kohtvikmminsika „Kullasest". 18.30 inglise

Keskn., 24. nov., harilike hindadega operett

„Tatra tüdruk".

Neljap., 25. nov., harilike hindadega H. Raud

sepa komöödia .Mees, kelle käes on trumbid".

Reedel, 26. nov., harilike hindadega Smetana

ooper .Müüdud mõrsja".

Töölisteater
Täna Ruts Baumani tuluõhtuks .Mehe küljeluu"

17. korda. Algus kell V2B õhtul. Pääsmed 49
150 senti.
Neljapäeval ..Kolmekrossi ooper" 8. korda
Eesti Draamateatri ringreisid

Laupäeval, 27. skp., tuleb ettekandele 35. korda

„Suvi" ja pühapäeval 100. korda „Kevad", milliste

ringreisid lõpevad kolmapäeval.

.Mees trumpidega" ringreis, mis liigub prae

gu Tartu—Petseri—Valga liinil, lähemad etendused

on neljap., 25. skp., Petseris, reedel, 26. skp., Osu
tas, laup., 27. skp., Haanjas ja pühap., 28. skp.,
Sännas. Etenduste algus kell 8 õhtul.

mikpalwus Jaani kirikus kand. mag. L. Teder.
3.80 turnteade. 13.00—13.40 kooliraadio. „Klaaspu

deli elulugu" õp. Paul Usai. 17.50 heliplaate ja rek
feele tund edasijõudnuile R. Seth. 10.00 sisepoliiti

line ringwaade. 19.15 heliplaadiuudiseid. 19.40 paetva
uudiseid. 20.00 õige aeg. Ilmateade. 20.00 Tschaikoivski

laule. Karl Ots (tenor). 20.25 pool tundi perenais

tele. Kodumajandusfoja kodukäsitoö-nõunik Tiiu Kadak:

Mida kinkida jõuluks. 20.55 tantsude-kontsert. RR or
kester, juh. F. Nikolai. 21.25 kirjanduslikke uudiseid.
(Tartust.) 21.40 keelpillimuusika. IM orkester, juh. F.

Nikolai. 22.10 instrumentaalkontsert (VIII). (Hett

plaadid.) Paganini: Viiulikontsert nr. 1, D-duur, op. 6

(Allegro maeStoso Adagio espressivo Rondo
(Allegro spiritoso)) Dchudi Menuhin (wiiul) ja

Pariisi sümfooniaorkester. Juh. Pierre Monteux. Sole

hift A. stksip. 22.55 päevauudiseid.

Aumere helsinglaste lemmikuks
Teatavasti kutsuti Hubert Aumere tänavu sügi
sel viiuldajana Helsingi suurhotelli „Kämpi" teenis
tusse. Nüüd kirjutab ..Helsingin Sanomat", et Aumere

mäng on juba jõudnud paeluda helsinglaste huvi.

Pealeselle, et ta mäng hääleliselt hästi sobib ansamHmängu, meeldivad publikule Aumere soolonumbrld,

mida ta kannab ette väga virtuooslikult, osavalt ja

kauniheliliselt.
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NSewa l e h i

Siseriigist

Riigikohus

Wenelased tahawad pääseda ka Eesti üldlaulupeole.

Harlumaatt
Riigihoidja ja süjawägede ülemjuhataja pilte koo

Narwa wene laulukooride juhid tahawad astuda Laul
jate Liidu ees wastawaid samme, et tulewal suivel pee
tnwast üleriiklikust laulupeost lubataks wõtta osa ka

wer ja Ko. kiwitrükikojalt tellinud riig,ho,d,a ja sõja
mägede ülemjuhataja pilte, kumbaaist 23 eks. Pildid
on määratud Harjumaa kooliwaittsuseie, kes need

wene laulukooridel. Raviva wenelaste sihiks 011 see, et
nad saaksid laultipeol esineda iseseiswalt mõne la,ilu
ettekandega wene ühendatud laulukoorilt. Kas selleks

lidele. Haridusministeerium on Tallinnast R. Toh

Harjumaa koolide wahel kooliwalitfuse ara
nägemise järele. ... ..
Leests tuleb näitekunsti kursus. Leesi Haridusselts
ja Eesti Haridusliit korraldawad 1.—17. dets. k. a.

saadakse nõusolekut, on praegu teadmata.

mille tegelikuks juhatajaks on näitejuht-instruktor

nähti haawatud ja «verejälgi lumele jälwa metskitse
kannul kihutawat. kaht hundikoera, kette käest kits

Kolga-Leesi haridusseltsi ruumes näitekunsti kurjuse,

Marie K a l b e k ja kuhu «võetakse kuulajaid 30 iim
ber.

Tartust
Õpilane sõidutas auto wastu posti. Teisipäewal

kella 3 paigu sõitis auto B-63 Lina ja Kalewi
tän. nurgal wastu posti. Nagu selgus, oli autojuht

Ploom koos autojuhtimist õppima noormehega har
* jutusjöidul, kusjuures noormees kaotas aga walit
semise rooli üle ja sõitis kõnniteele. Wastu posti sõit
nud autos wiidis keegi Petersoni nimeline isik koos

oma 3-a. tütrega, kokkupõrkel paiskus tütarlaps

wastu juhiruumi ja sai näkku kergemaid wigastusi.
Tartus miiiidi jälle maju ja talusid. 4. jaoskonna
kohtupristaw müüs csmaspäewal 10-nest oksjonile

määratud kinnistvarast 4. 3 kinniswara ei tulnud

üldse müügile, kuna ühele kinnistvarale ei leidunud

ostjaid. Peeter Piho ja Woldemar Korjuse päralt
olema hoone ja Tartus asetewa kiswist tööstushoone
ühes krundiga ja körwalhoonetega omandas Jaan
Midkel Tartust 9110. kr. eest.
Tartumaal Wäike-Konguta mõisa maal olewa
Jaak Pütsepa krundi 3.8 ha suuruses ostis Alekjan
der Pruuli 2020 kr. eest.
Walgamaal Tahewa mõisast eraldatud ivakutalu

Solba (suurus 65,5 ha) mõttelise oja omandas

Martin Kallas 3010 kr. eest.
Tartumaalt Alatskiwi mõisast eraldatud Wassili
Frolowi krundi 1,7 ha suuruses ostis Feodor Bubnow
731 kr. eest.

seni. Kohaliku arsti pooli «võeti tarwitusele eltewaatus
abinõud haiguse lewiku tõkestamiseks.

Elekter ka Holstresse. Praegu koosiatake kama
sid Wiljandist lõuna poole jääma Paistu walla elektri
fitseerimifeks. Nüüd on elektriwatgustuse saamiseks

Virumaalt
Metskits hundikoerte käes. Warangu wallas

Maawalitsuse rändauhind Malga maama i susile.
Walga maawalitsus otsustas wälja panna rändauhin

kokku ja auto wajus pehmesse kraawi. Teine auto

naks suure karika Walga parimale malcivkonnale

kõikidel wöistlusaladel kokku. Seekord saab karika
Walga linna malewkond. Karikas antakse üle 1. dets.
linna malewkonna aastapäewa puhul.

mõlemad autod wälja saadi. Siid «võetakse nüüd

metsadewaiitsuse poolt uuendamisele.

Kapsasupp plahwatas'. Türsamäe uue õliwabrilu
ehitustöölise J. Kusnetsowiga juhtus omapärane õnne
tus. Mees oli pannud pliidile keema kapsas,,pi. Plckk
nõule ta pani kaane ttigcwasii peale. Keemise ajal tek
lis nõus rohkesti auru, mis aga ei pääsnud wälja. Kui
K. liigutas su.pinõu, kõlas tugew plahwatus, tekkel leu
das ühes tulise supiga mehele wastu nägu. Keetv rasw

Köwa karistus Sillamäe massikaklejaile. Sõrmkoo
gu lvedamisel tekkinud massilöömingu osalisi. Türsamäe
kactvanduse töölisi ja kohalikke elanikke, karistas nüüd

Narwa prefekt karmilt. Peategelastele E. Eskorile,
?l. Pilkmale. O. Harismannile ja R. Korkaiscle mää
rati karistuseks 100 kr. rahnirahtvi wõi selle mitte
maksmisel 60 paewa aresti. M. Tõnissoni karistas
prefekt 5,0-kr. >või 30 päcwaga ja W. Pctrowi. J. Nait
set ja A. Kukkurit 10 kr. wõi 10-päcwase arestiga.

Pidulised tõid kokku 5,00 kg-i wauaranda. Teisi-päewa

Tartumaalt
Wargad puuridega pangalaeka kallal. Mõni päetv
tagasi tungiti Rõngu alewikus sealsesse ühispanga
ruumi, mis asetseb seltsimajas. Teistpäewal oli kohal
«vargust selgitamas Tartust kriminaalametnlk. Wargad

olid töötanud tuiiuute puuridega puurimise teel
pääsnud nad ruumi ja ka panga kappi. Raudlaeka

puurimise olid nad aga pooleli jätnud ja puure maha
jättes põgenenud. Esialgu puuduwad «varaste kohta
andmed.

öütul korraldati Kose walla. Kriwasoo kiilas wanaraua
pidu. kuhu püüsid inimesed usse ainult wanaratia eest.
Pidulisi walgus kokku haruldaselt rohkesti. Igaühel oli
kaasas suur pakk «vanarauda. Piletite kontrollijal oli
ukse ees kaal. et ..tembeldada"' niisuguseid omapära

Rakverest
10.000 kr. toetusi tuletõrjele. Rakwere tuletõrjele
saabus kätte riigi litaeelarwe korras määratud toetu

sest 10.000 kr., millega lunastataks? wälja Linna

Maeti Wikjandi wanim wiiikebaupmees. Esmas

kaupmeeste' Seltsi wanim liige. 78-a. Jaan Lepik.
J. Lepik oli Wiljandis hästituntud
tegelane, kelle ehitatud on ka Viljandi «vennaste

nimetati konstaabel Ewaid Paala Tartust. Uus abi

komissar saabus kohale csmaspäewal, asudes samast

on õigusteadlane.

läkaköha all. Laps pidi olema surnud loomulikku
surma ja laip maeti Viiratsi surnuaiale. Nüüd on

aga ema awaldanud, et tegemist pole siiski loomuliku

surmaga. Ta on arwamicl., et laps on kellegi poolt

tusest sõjawäes.

Soodsatel tingimustel müüa

nööbitööstus.
Omanik tööstuses kella 16—17.-ni.

Koidula tän. 11.
Juhuslikult müüa ilus

krunt

Paari kinnist ja maakiriku kohta paremini ehita
tud kirikupink! Audru em.-lut. kirikus, wastu kiriku
kantslit, nimetatakse Audrus ..sakste toolideks". Neis

kirikupinkides istus tawaliselt Audru mõisa omanik
oma prouaga, lastega ja mõisa wäljapaistwama tee

kirikusse jumalateenistusele, harilikult ainult jdulu
õhtuti. Kõigil teistel jumalateenistustel seisid need
..sakste toolid" tühjad, wähemalt see. kus istus parun
oma perekonnaliikmetega.

pcenjoolcrebcud. Kes selle hoobi mehele andis, on
praegu teadmata. Ametliku juurdlusega on selgitatud

niipalju, et R. pummeldas Wiljandis koos Holstre

meestega, üks meestest on ivötnud Ristikiwit rinnust
kinni, annud jalaga hoobi ja luisanud uksest wälja.

mete soow ja nõue oleks ehk rahuldatudki, kui' mitte
wastu ei oleks seisnud jee, kes koguduses ja kirikus on
esimese teenija kohal, kes ütles, et ..sakste toolid"
jeiswat muinsuskaitse alt. Käis siis Audrus muinius
kaitse esindajaid ..sakste toole" oma- silmaga maata
mas ja hiljem teatati koguduse juhatusele kirjaga Tal
linnast, et muinsuskaitse ..sakste toole" kirikust kõris»

Kolm perekonnaliiget haigestus sorlaktsje. Wana-

tainast ei takista, see tähendab, et need ei' kuulu
muinsuskaitse alla. Sellegipärast ei miidud ..sakste
toole" kirikust wälja. Protestiks lahkus ka selleaegne

Wbidu walla Saksa talus haigestus sariakisse kolm
perekonnaliiget, nimelt kolm tütarlast 6—ll a. manu

..sakste toolid" scisawad kirikus endiselt omal kohal.

Viljandimaalt

Rolleri
kanaarialinde

iiksikclamud. krundid (1000

00.000 kr.) Tallinnas. Nõm
mel (4 korl. 0000 kr.; 3
niaja 20.000 kr.), Tapal,
.sj.nlas; talud, sulvituSkohad

koguduse nõukogu esimees ametist. Ei aidanud seegi

Soovin osta töökorras

21. skp. kaotatud naisterahva

veoauto,

või renditingimustel. Kirj. slt.
~35/2835".

Müüa
ühe uksega riidekapp, köögilaud

õiglase hinnaga

ostan ja müün
kesed kapid. Lai 28—1-a.
Meriväljal.
palituid,
Kirjad iii. ..27/2907".
ülikondi,
26. notv., kell 1 p.
Odawasti minia 2 ja 3 onReedel.
pritsimaja saalis
raadioaparaate,
uksega
»
fotoaparaate,
riietekapid
õmblusmasinaid,
Kauba 38 töökojas, hootvis.
Näha kuni kella 10 õhr. krt. 4
grammofone jne.
Südalinnas müüa kapitaalne
Tartu mnt. 1. Ost-müük.
kapp. üksikud tugitoolid, wäi

, Hind Kr. 155.000, väljamaks
Kr. 100.000. Kirjad slt.
~22/7482".

Fotoobjektiive,
suurendamisaparaat 4X6, tu

gew soliidne statiiw ja foone
odaw. müüa. Jakobsoni 28.
foto J. Winnal.
Müüa vähese kaubaga

aiaäri
(kalmistul) hea läbimüügiga.

Müügile tuleb tvill. käsitöölõu
ga. kindaid, sukki, meestcr. sär

giriiet, nööpe ja palju muud.
Linna oksjonaaior (ollliri).

Brlljante, kuld-, hõbe-,
antiikasju
ostab kõrge hinnaga

LKiasinilmiskim
Kuninga tän, 6, telef. 431-59.

Hästi hoitud

frakk ja smoking

Soovin osta

maja

Ostan

peatuse ja Toomkiriku vahel.

36—2.

21. nõlv. s. ct. kadunud

hagijas.

leidjaid palun teat. Lõuna i.

tisleripingi.

B—s.

Kirjad slt. ~11/2891".

Teatada slt. ~25/7485".

Ära joosnud Nõmmel must

f

käpad kollased. Palutakse tea
tada Wabaduspst. 69. teles.

ajakirju, noote, pööningukolu ja »16 -44.
muud ostan. Kirj, slt. ~16/7476"

Sooivin osta korraliku

maja

Mitmesugust

..Meremeeste Kodu" iikw.-komisjoni, Stauistawa

Kelpschi ja Wiktor Pihlaku wastu; Aleksander Kraami
kass.-kaebus Leena Kraawi nõudeasjas abielulahuta

inise pärast: Paul Sawimäe kass.-kaebus Anna ja

Ferdinand Snmojoni nõudeasjas; Wiljandi linna kass.-

pärast tema nõudeasjas Pärnu maugimaja wastu;
Mihkel ca,uiölln Tõnis All ese; Mari Kangur,
Mihkel Kahu; Alaric Waresc Jakob Kuuse:
Michla (Molllja) Meierowitschi Linda Parika ia
Aleksander Waldi; Ella Palmi ja Johannes Põder,
wahriised nöudetoimctused.

Administralnw-osak. awalikul kohtuistungil 10. dclj.

1937. a. kell 10 homin. Tallinnas oi, arutusele mää
ratud järgmised. toimetused: Werner Mchks. Gustam
Mänd, korterite puuduse körwaldamisc ühing ~Cor
ona", Karl Riik, 1) maksudewalilsuse direktor. 2) Jo
hau Taar. Edgar Rüekcr. 'Albert Lipasaar. Anna Tim

kaebus Riigihoiukasja wastu; Tanil Taaderi kass.-

bcrg ja Edit Roosiorg. Johan ja Elisabeth Sisask.

asjas; Karl Samueli p. Malleuse kass.-kaebus sur

Johanna Niglas, Frits Laats.

kaebus Wöru majandusühisuse ..Põllumees" nõude

August Jüris, Aleksander Jwanoivitsch, Eduard Talts,

nud Karl Juhani p. ZRalleusc suulise testamendi as

jas; Jjak Berkountfchi kass.-kaebus Leijer Ratcu

Tallinna fondibörs

kass.-kaebus surnud Kristjan Kuljuse pärijate kinni
tamise asjas; Jaan Wannase kass.-kaebus Johannes.
Rukholmi nõudeasjas; Martin Tambergi kass.-kaebus
Anna Weiferiku nõudeasjas; Hans Ilusa kass.-kaebus

24. novembril 1957. a.

Junoli

..36/740.6".

Soowiit osia pruugitud

väike
auto.
Teatada hinnaga slt. „6/7õo6'

Ksciunuci

tarvit. peakõõma ja juuste
väljakukkumise vastu, ning

abielluks

4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 72.50
6 ivaunas 100 Litti 61.00 62.50

2,5 Amsterdam 100 Guldn. 200.60 204.10
3 Pariis 100 Pfr. 12.27 12.52
2.5 Zürich 100 Sfr. 83.55 84.95
2 Brüssel 100 Belgat 61.40 62.40
5 Milaano 100 Liiri 18.99 19.34
5 Varssavi 100 Zlotty 68.80 70.50
3 Praha 100 Tškr. 12.71 12.93
3.5 Viin 100 Šillingit 68.50 70.20
6 Oanzig 100 Guldnat 68.80 70.50

kaebuses Elmar Tuule nõudeasjas; Eesti ap.-öigeusu
kiriku ning kohtu- ja siseministeeriumi kass.-kaebustes
Pärnu Ekaterina kiriku ap.-öigeusu koguduse nõude
asjas.

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Martin Suigu

saare. Jaan Wassi ja Hans Bergmanni kass.-

kaebustes Soosaare l. weeühingu nõudeasjas.

Järjekorrast jäeti walja Saarde ühispanga kass.-

1 grpuhast kulda

kaebus Madis Nõmmiku, Jüri Tombergi sa Johan

~ . . , . Nominaal* .2,

Kriminaal-olak. kohtuistungil 17. now jäeti taga

..Wöime" (Aliide Pimpernclli süüd.), Liina Pihlaku,
Augult Rannata, Emilie Rinne. Johannes Pars
manni, August Kclderi, Jaan Haljaste, Joosep Tam
me ja Mihkel Loorenlsi ning Aleksander Jansoni

5% Eesti Maakrediit*

seltsi pantlehed 100.— 96 97
Wargnsi pealinnas

(Murustc) kasf.-kaebujed.

Kaewatud otsused tühistati: Joann Rowikowi,

kass.-kaebuses.

Läbi waatamala jäeti Linda-Alide Mätaku kass.-

kaebus.

Arutusele tulnuab
Tsiwiil-osak. 30. now.: Mats Krügeri Lowiise
Krügeri; Liisa Pleesmanni Miiim Taugi ja surnud
Hendrik Taugi pär.-tombu; Jaan llhtigi Eesti töö»
Uste kindlustusühingu; Mihkel Matsina j. t. Hans
Weinbergi piir.-tombu; Jaan Lattiku Ewa Pö

sõbraks,

Kaks raudteelast

Krohviliiva

Pärnu mnt. nr. 36 asctsewa maja juurest waraslaii
Niina J s c tõukekelk 10 kr. wäärtuses.
Hugo T e d e r i korterist Keemia tän. nr. 4 warastati
70 kr. raha.
Wcnetuni käsipakkide hoiukohast warastati August

Wirga pakk tööriistadega 60 kr. iväärtuses.

0.-ii. Raadio kooperaiiitvi autost warastati Uuel

tänaival raadiotehnika õpperaamat 80 kr. wäärtuses.
Terase tän. nr. 3 asetsemast köögist warastati' Hille
E i n s o o kuldkäekell 80 kr. wääriuscs.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJÄ
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Iseseisvad sümpaatsed prouad

ja preilid! Kes teist tahaks

tasuta ära artda Orava tän. ehi leida jääva
tusel, Silikaadi peatuse juures.

elukaaslase,

Korralik tütarlaps soovil) leida

mehise sõbra.

31, ja Luk 24. Kirjad enesekir
Teatada slt, ~39/2839".
jeld. ja võim. fotoga slt. ~21/
7321".

see kirjutagu 2 cluspettunnd
vaesele, kuid hingeliselt rikkale

mehele. Kirjad: Vändra post
kontor ..Isikutunnistus nr.
655990 A." ettenäitajale ja
..Isikutunnistus nr. 185 P."
ettenäitajale.

Preilid ja vabad prouad, kes
teist laenaks kuni jõuluni üksi

Pühendage

TAPAL

kule poissmehele

Nsscsõiinud wäiksema kin
niswara omaw paremates aas

Kui sobime, võite leida endale
kõhklemata elukaaslase. Olen
otsustanud, et on vaja. Kirjad

võtab
taies mees
tutvuks
ja „l.aste Rõõmu" telli wasiawa naisolewusega, et
SIL ~34/7294".
misi |a kuulutusi vastu ühise cttewõtte ja kodu luua.
Tõsiselt ellu sichtuiv 29-a.
Wäike enese- ja clulookirj.
ncht sooivib
ning müüb üksikuid soowitaw. Kirjad flt. ..35/
tutvust
7-155".
wasiaiva heasüdamliku mees numbreid Paul Erna koo
Tutvust
isikuga wan. 20—40 a. Zoo litarvete-äri Jaama t. 3.
soowib jõukas wauapoiss elu
dikuil sa flirtijat! mitte tüli

tutvust

majand. kindl. prl. lvüi pr. üle riigi! Lihtsad ja tõsised!
ja fciflufcb ci huivito. Teiega sovwiwad tõsist
Kirjad slt. „ 14/7304".
tutvust
Arenenud naine!

ja kirjaivahctnsr abielu tnõites
kolm kindlapalgalist noort wa

abielu mõttes 18—30-a. neiuga. Kui otsid fcirc-fct ivaimsclt lmc-ti
ja kaks noor: tütar
isi arenenud andckot ausate pinie napoissi
lasi jõukamast perekonnast. Tõ

Korralikud karsked härrad,
pensionärid, 40—55 a. kel on

tega meest: kni Znl on ide
aaliks iveclgi järeltulew ingn
ja mitte too masside ..sale
joon", siis tule alla! Mul
on fännis kodn. kns on paljn
igapäewast leiba. 3iin on ka
paljn Päikest, on lilli, on iln
mõisteid, on wäärtustc hin
nanguid. on jnmaldamisi!..
Tule enne. lni weereb päike,

Suurem korras
maja
müüa soodsatel tingimustel.
Majas keskküte sa oma wec
wärk. Künda Tartus. Tols
toi tän. 3—l, tel. 178. i

41—1 ja 5—6,

sümpaatse naisterahvaga, kes
du tän. 14—4.
Ostja Otepäält
pole tüse ega suur, vanus 32
ostab kuni 27. nov. kõike, mis
Kadunud väike koer 38 a. Foto soovitav, kuid täna
kellelgi müüa on, nagu: mööb
Müüa surma puhul mitme leid, riideid,' pesu, saapaid, va sileda ivalge kartvaga, körwa va- (kiir-) foto, Peale eesti
sugust wana
nu ja uusi raamatuid, õmblus dcl. esimese jala kohal ja. saba keele the letters may be written
toakraaml.
masinaid, grammofone, jalgrat juures pritunid laigud. Rihmal on Engiish selle tagajärg
Räha tvõib 24. ja 25 noiv. kl. taid, # õlilampe, vaskasju, söögi rcgisir. nr. 333. Palutakse hea võib olla ühise elu loomine.
3—7 p. I. Tsemendi t. s—lB. nõusid, ka igasugu pöönigukolu. tasu eest ära tuua tvõi tea Kirjad Pärnu, P. Ruiso rmtkpl.
Lahk. pakk. kirj. slt. ~21/7361".

tada Jmanta 43—1.

„Mr. K.".

on avatud

kella 7 homo», kuni kella
8 õhtul, samuti öista roa*

fide ajal. «Päevaleht" il
mub muugile Rakveres kell
17.45 p. I

E Videvik,
Rakvere jaama raamatukapp

•»

Soodus ostukoht
„Päewalehe"
raamatukpl.
S. Karja tän. 23,
kõnetraat 446-11 ja
479-25. Pikk tän. 2.
kõnetr. 429-83.

sistcke kirjadele ivastus garau

leeritud. Kirj.: Oiakivcre. Laa
da tän. 15. lius söögisaal.

noore haritud naisega (lahuta soov provintsis elada,
Diivan ja kušett
..Aita", „luta". ..Nkats".
tud. lapsega)? Kirjad ühes õige
kirjutagu
..Hans" ja ..Märt".
OSTAN
nime,
aadressi
ja
.
soovitav
fo
Tallinnast umbes 40 km, odawa hinnaga minia. Telli
Kooliõpilane kaotas 20. nov.
samavanusele prouale, kinnisva
omnibusetee ääres ja lähemast mised .ja parandllscd. Sadul
toga slt. ~5/2845".
raomanikule. Kirj. elulooga šlt.
Noor haritud preili
võimed (2)
raudteejaamast 5 km. müüa sepatöökoda ..Wcllo", Niine 1. pruugitud riideid, ülikondi, pa
J 5/2855".
Sale
6-jalane
korralik
üle
40
tutvuks
ilus ühes tükis SO-ha
lituid, pesu, saapaid, pandipi Palun ära tuua või teatada Vil
Hotell-restoran
talukoht
ieteid, õmblusmasinaid, jalg jandi tän. 8, poodi või realkooli aasta mehine väliseestlane, kel
nilc fofje: olen jn niiüd täiesti intelligentse ivaese sümpaatse
näpud veel päris põhja ei puutu,
rattaid, mööbleid. Tulen kohale. kantseleisse.
Põldu 30 Ha, Heinamaad 12
Rakvere
jaama
2250
krooni
üksi!
Ainult 3iim tõsised mälumisega auahne noormehe
Suur
Karja
t.
B—B.
Ha mis on kõik kultitvecriind.
soovib astuda
kirjad, foto ia aniobiograasia ga. .Kirj" sü. ~3/7503".
ja ülejäätv osa karjamaa leht eest; pudnkauplus 2000 kr.
slt. ..-10/7-120".
Esmaspäcwal. 22. 11. 37.,
raamatukapp
puumetsaga. Miük ühes elus eest; söögimaja 2800 kr. eest; Kellel on majadega või ilma
kirjalikku
2 lväikcst korralikku pr.,
kaotatud . ..

ja eluta intventariga. Hooned kohwik-koudiitriäri 5000 kr. eest
krunt Kadriorus
kuldkäevSrukett
on wäga korralikud. Ainult tõ ja miimed' teised ärid ja töös või selle ümbruses müüa, palu (kallis mälestus), teel sada
lahingusse
sised ostjad teatagu slt. ~40/ tused müüa. Teateid J. Kühle
masse. Ausat leidjat palutakse
takse teatada slt. ~33/7333".
7300".
Ivactvatasu eest ära tuua Koi ausa korraliku mitte abi rajava
kontorist. Wanaturg 6. kella

oma waba aeg
enesearendami
sele, lugedes

kaaslase leidmiseks 30—45-a.

naisinimesega, soowiialv äri
wõi kinniswaraomanik. Tähele
Soovin üürida
36* a. karske iõfifc iscloomu pann lciawad ainult * tõsised
akordeoonl
flo
sümpaatne ivanapoiss soo soomid. Kirj. sli. ~31/7401".
(4 rida basse) mängu õppimi
wib peatselt
seks. Teatada tingimused slt.
abielluda
Hallo, tütarlapsed ja poisid
~2/7302".

O S

6% Eesti Hüpoteegi
Panga pantlehed 100.— 90 91
1927 a. 7% Välis
laen (dollarites) $ 1000.— 3650 3750

reli, Andres Kääriku, kahjukannatanu tööstus-0.-ü.

Alfons Mihkelson» ja Joosep Jalakase kass.-kaebustes.
Otsuse kuulutamine lükati edasi Aleksander Kuuse

•o *2

Vllttpaberld Tiitt ? £

järjeta: Jaan Pärtfeli; Juhan Maari, Jaan Kõma
toomase, Eduard Metsase. Ahja jsk. terivishouarsti
dr. Johannes Parsmanni. Karl Tootsi, Wiktor Kaa

kohe üksiku tagasihoidliku me Kirjad: Kiviõli postkontor
kutunnistus nr. 706069.
hega Kirjad slt. ~31/2831".
Härrad töölisringist, kes

(kliiring) 147.50
3.75 Helsingi 100 Srnk. 7.98 8.10
2.5 Stokholrn 100 Rkr. 93.40 94.60
3.5 Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82.05

wastu; Jaan Keksi ja Albert Wüerashansu kass.-

mees soovib tõsist

abielluks

4 Berliin 100 Rmk. 146.25 148.10

koha ostu-müügilepingu kinnitamise üle; maksujõuetuks

juuste kasvu edendamiseks.
Eht ainult ..punase ankruga". Keskealine kindlas ametis noor
Lihtne varandusega
varandusega neiu
n

2 London 1 £ 18.11 1835

1,5 New York 1 $ 3.60 3.67

tunnistatud a.-s. Eesti Kommertspanga Hkwideerimis
komisjoni kass.-kaebuses; Marie Waetdi kass.-kaebuses
Aleksander Laksi nõudeasjas Mari Muru sa kaebaja

slt.' ~24/7364". . /

jamaks kokkuleppel. Kirjad slt.

Tšekid Oitjsd Müüjad

0

otsuse peale ..Sõkla" talukoha ostu-müügilepingu
asjas; püllutööministcer. kasj.-kacbujes Würu-Petseri
kinnistusjaoskonna ülema otsuse peale ..Kalda" talu

tada. Tauawale ei ilmu. Teat.

18.903—20.000 kr. wäärtnscs.

Kiri. slt. 26/2866".

Parima hinnaga

Sosi, Amaiie Smvolaise, Marie Tamme ja Reet Kogen
wastu surnud Jaan Tamme koduse kirjaliku testamendi
tühistamise pärast; Anna Grünbaumi kass.-kaebus
Ado Päewa wastu; Eesti Hüpoteegipanga kass.-kaebus

30-40 krooni?

hundikoera kutsikas,

keskm. kõhnale kasivale hinna hinnaga 20.000—23.000 krooni.

wäärsclt müüa Sakala t. 41
7. kl. 2—3.

Tsiwiii-osak. kohtuistungit 16. now. jäeti taga
järjeta: Grete Tamme kass.-kaebus Johan Talluki,
Reet Käppa, Ann litti. Leena Intsaare, Ants Tal

tuccl lühikest ncfia (prowintsist Ausat leidjat palutakse endast
tutvuksid
sisse sõitnud) pruugitud mööb teatada või kell ära tuua vaeva vara omavate näitsikutega ühise
leid. riideid, õmblusmasinaid, tasu eest Nõmmele, Kurni tän. mugava kodu loomiseks „Rut

sootvitaw hüpoicegiwölaga. >väl

kivimaja.

ringkonnakohtu kinnistusjaoskonna ülema otsuse peale;
Wladimir Jaugi crakacbus kass.-kacbusc tagasisaatmise

saatmise pärast.

olla noorele tütarlapsele õilsaks
Nõmme aukohuse Tõnismäe kirj. slt. ~29/7329".

Ostan kobe uue või pruugi märk rihma küljes. Triiist wal
tud
laivalits. tvälja autud. Ausaid

tän. 2, hooivilpajas.

Wehlmanni kass.-kaebus tema kaebe asjas Tallinna

thali erakaebujes kaebaja poolt esitatud kaebuse tagasi

Lp. härrad, kes teist tahaks

kuidtaskukell

4 tonnist alates, järelmaksuga

müüa. Koniar ..WahcndnS".
Pikkialn 3. kella 10—12 ja
4, piihap. kl. 12—5.
2—3 Vi.
Juhuslikult lniiüa uus
grammofone ja igasugu pöö
moodne
uiugukolu. Tulen koju ostma.
lapsevanker
Palmi tcat. kirj. slt. ..3/7383"
Ostetakse
Vi hinnaga. «Modern", Wiru
müüakse Pikkjalg o—7, kl. 11

rendamise pärast: Aleksander Esseni kaebuses tulu
maksu asjas; Marta Edenbergi kaebuses elukindlustus
summa kinnipidamise asjas; surnud Jaan lanuau pär.tombu kaebuses tulumaksu asjas ja Alwiiue Gross

Schmidti wastu.

Waba Eesti ajastul isejeiswufe püsides hakati ko
gudusest soowi awaldama, hiljem 'nõudma, esiti arg
tikult, aeg-ajalt aga ikka julgemalt, et ..sakste too

omakorda põhjustas jalaga löödud hoop kõhtu ja

majad,

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Jakob Straumc
kaebuses kaebaja tööwdtmcknotuse protsendi mntcsuu

Kaewatud otsused tühistati: Põllutöoministeeriumi
kass.-kaebuses Würu-Petseri kinnistusjaoskonna ülema

„Sakste toolid" Audru ew.-lut.
kirikus

Jalahoop põhjustas surma. WiNandis ,'alavära

Head tnlukad

Wassili Käo Saaremaa maaowawalitsuse; Gus
taw Suuremäc lulie-Adclc Suurcmäc; Liisa 800Inse Aleksander Adorfi; Leena Wariku Alma
Wariku ja Kunilda Teder,; Marie Koppcli Hans
Soo; Linda Wiloli August Oti; Amalia ,a Karp
Ruusc Helene ja Elmar Koltsi; Aleksander Estam,
Rudolf Orawa; Ella Kuke Peeter Wilpcri;
Alide Martini Peeter Lellcvi; Aliee. Anna-Mane.
Helga ja Jüri Kompuje Karl Kompuje; Emilie

Pauluse, Erna Niggoli. Helmi Peskowi kass.-kaebus
Kai Lintsi nõudeasjas kahjutasu pärast.

wöimu meele tuletawaid tunnuseid. koguduse liik

Kaduma on läinud wecl Skarjatina walla ja küla
esanik. 20-a. W. Rentkow. Artvatakse, et R. on'salaja
põgenenud üle piiri, ci pääseda sel teel sundaja teenis

kacbc asjas Raasiku jsk. kohuipristawi tegewusc pea c:

haiguse sõjawäeteenistusest sültuwaks mittetunnistamise
pärast; Aleksander Pillmanni kaebuses kaebaja haiguse
söjawäeteenistusest tingituks mittetunnistamise pärast.

Hilda Ilusa nõudeasjas; Arnold Niggoll, Margarcte

selt surma saanud ttue-Kariste taluniku Peeter Risti
kiivi laiba juures wüeti teijipäewa! ette lahkamine
surma põhjuste selgitamiseks. Arst jõudis otsusele, et
mees on surnud kõhukelme põletiku tagajärjel, mida

üles kohalike rahwamajade seintele.

diivaneid

Meile kirjutatakse

lid" kirikust eemaldataks. Ei tahetud oma jumala
kojas enam näha kaua küllalt walitjenud wöürast

riigitegelaste ja wene kirjanike pilte, mis on pandud

Reimanni: Eduard Püümanni liass.-kacbus Jun Aule

bergi nõudeasjas ja wastunõudes; Aleksander Kuljuse

mürgitatud. Seda silmas pidades otsustati laip hauast
wälja kaewata ia toime panna lahkamine.

osanud riigikeelt, siis kukus L. eksamil läbi. Kodu
wallas L. tunti hea joonistajana. Ta joonistas meie

tugitoole, kuschette jne. Sauna
t. 1, tel. 476-61.

Järgmine Lvuna-Eesli gaidjuhtide päew otsustati kor
raldada Walgas tulewai kewadel.

nijaskonnaga. Hariva itmus Audru kiriku patroon
parun Pilar von Pilchau ühes terwe kogudusega

tööline 24*0. Jwan Lj asin on läinud salapäraselt ka
duma. Mees oli jätnud oma korterisse maha isegi mit
mesuguseid riideid ja toakraami, mille järele ta pole
seni ilmunud. Tuttawaiele L. olcwat seletanud. et ta
minewat kodukülla, Skarjatina walla, Qmuti. külasse,
kuid sinna teda ei ilmunud. L. oli haritud noormees.
Ta tahtis pääseda riigi kur.jtklisitõökooli, kuid et ta ci

Kõige odavamini ostate ja

osakonnale ja gaidide peawanemaie pr. E. Hünersoniie

senine abikomissar W. Krims paigutati hiljuti uuele
teenistuskohale Tallinna, kuna uueks abikomissariks

Kreenholmi tööline läks kaduma. Kreenholmi tvabrikn

tellite heast materjalist moodsaid

dena Eesti gaidide malewa sekretär gdr. S. Elken.
gaiderkogu esinaine gdr. L. Juske, instruktor E. Koff
j. t. Lõpuks saadeti terwiiusi haridusminist. noorsoo

parun Pilar von Pilchau, Audru kiriku patroon,

Lapse salapärane surm. Hilja aja eest suri ühes
Wiljandi perekonnas 6-kuinc laps, kes oli kannatanud

Müüakse

päewaküsimusi. Kohal wiibisid kõrgemate noorteiuhti

koguduse palwemaja altar enam kui 35 aastat tagasi.
Uus abikomissar. Wiljandi linna polLseisaoskonna

päewast ka oma ametikohuste täitmisele. E. Paala

Narvast

wölsid osa rohkearwulijett Malga, Wöru ja Pelseri

gaidijuhid. Paewa jooksul peeti gaidellu puutuwaid
referaate, näitlik koondus ja arutati ühiselt noorte

Viliandist

takse woolikute muretsemiseks.

kandis Pikalaenu Panka üle.

Roortejuhtide päew Petseris. Möödunud pühay.
peeti Petseris Löuna-Eesti gaidjuhtide päew, millest

naranda. Kuna peo ..tnln" oli ootamatult suur, siis

päewat fsingitati Wiljandis maamulda kohaliku Wäike

asjas; Aleksander ttniweri kaebus lisatulumaksu asjas;
Hans LUguse kaebus tulumaksu asjas; Harald Kautre
kaebus sissenõudmise asjas; a.-s. ..Lafermc" 3 kaebust
tulumaksu asjas.
Kaewatud otsused tühistati: Amaiie Turbi kaebu
ses kaebaja algkooliõpetaja kohalt «vabastamise asjas;
Johannes Petersoni kaebuses söuwankritemaksust mit e
«vabastamise asjas; Jaan Muttiku kaebuses kaebaja

luki, Helene Poti, Ann Tamme. Jaak Tamme. Marie

Petserist

kaivatsctakse niisuguseid pidusid korraldada Naviva-ta
guslcs wcae küaldes tnlotvikusli.

Laenu-tzoiukassa poolt protesti lastud ühingu wcks
leid 8500 kr. suuruses summas, ülejäänud osa kasuta
Pealeselle laenustatakse ühingul ümber 20.000 kr.
wölga maja obligatsioonide kindlustamisel Pikalaenu
Pangas, kusjuures laenu protsendist 3°/ o kannab «va
litsus, kes selleks meidi üle 7000 kr. ulatnwa summa

haigestumine sariakisse, mille tõttu desinfektsiooniks
kool on ajutiselt suletud.

tvanarauda. kuid enamus pidulisi oli toonud kaasa märk
sa rohkem. Kogusummas andis ptbtt sisse 500 kg-i tua

Alewiwalltsus pääfis «vastutusele wõtmlsest. Äge
deerimistulemuste selgumisel, kestudes üle tunni, üks
abialewiwanem oli talitanud mitmes asjas liiga „pere
mekelikult". Ettepanek wötta wastutusele kogu aiewi
walitsus kukkus ühe häälega läbi.

Sarlakid Tahewas. Tahe,va algkoolis tuli ette

seid pileteid. Pileti hinnaks oli ette nähtud 2 kg-i

Elvast
dad waldlused puhkesid Elwn alewiwolikogns rewi

Valgamaalt

põletas üleni mehe näo. Ta toimetati kohaliku arsti
juu>re, kes andis kcrpsasupi plahwatusel wiga saanud töö
lisele esmaabi.

parast; surnud August 9lrmuliku kaebus kaebaja hai
rast; a.-s. ..Eestisiidi" kaks kaebust tulumaksu asjas;
Tallinna Eesli Põllumeeste Seltsi kaebus tulumaksu

Valgast

tahtis esimest wälja wedada. kuid langes ka ise sisse..
Kogu öö tehti hulga meestega pinewait tööd, enne kui

haiguse süjatväcteenistusest sültuwaks inittetum,istami'e

Nõrgamõistuslik jäi kadunuks. Tarivas,u walla

Sündmusest teatati ametiwöimndele.

selgitab asja politsei.
Teist päästes Ife kraami. Kunda «veoautoga juh
tus Kunda lähedases Kaja «vahtkonnas õnnetus puude
weol. Metsateel asetsew truup wajus autokoorma all

wolgade korraldamise asjus; Karl Puusepa kaebus
guje sõjawäeteenistusest saaduks mittetunnistamise pä

Kööfi talust läks juba nädalapäewad tagasi kaduma
wanem meesterahwas. kes oli nõrgamõistuslik. Mees
pole koju tagasi ilmunud, mispärast omaksed karda
wad, ci ta wöis kergesti metsas eksida ja hukkuda.

nähtawasti lahti rabeles. Koerad tunti ära ja nüüd

Admwistrattiw-ojak. kohtuistungil 16. now. jäeii
tagajärjeta: Johannes Luumanni kaebus põllupidajate

soowi awaldanud ka Holstre watd. Elektrienergiat

soowib Holstres saada ka rida tööstus!.

dcri; Eesti laewaehitusc 0.-ü. Willem Lcllepi;
Armilda Nikluse Maks Aili; Fricdnch Wosv
bergi Räpina wallaomawalilsusc; AleKsius Kapa --Jllarion Rümdschcnlio; Lisctte-Nlaric Lepiku. Hilda
Lillepea j. t. Anna Kristclstcini; Olga Jaani t.
Mändi Jüri Abrami p. Mündi; Auna Kepi •
Peeter Kepi; Christjau Raabc Hans Tossu ja
Jaan Kuke; Alwinc Wardjase Hans Wlibergi:
Anna Kljukoivi Rudolf Masja; Pawel Rudakom,
Karl Siimoui; Jaan Wanakesa Karl Wtl'
Icrnsi; Hugo Baumanni Rudolf Johansoni; -rrsod»
rich Metsi Johan Aawiku. Paul Jugcrmanm t.;
Johan Tomsoni ja Jaan Sauli «vahelised nonde
asjad. .
Tsiwiii-osak. 3. dets.: Hugo Rcimann, —. L„ia

Otsuseid

Kaks noort, siunv. tntarl..

kõrg. mnnsikakoolist tnnvnksid
wancmatc

jõuk. härradega

soliidse sõbra leidmiseks. 51 tti.

pal. slt. ~167516".

futvust
abiellumise mõttes õrnahine
lisie uaie-leaa löölisrim.rkonna

manadns 25—10 a.. soon
töökae-, karske sa armas:
io,a:sew keskealine mees.

witaw. kel endal juba nnnl
nicame iväike kodu olemi
laenata 30 krooni kolmeks tublide meestega, kellega wöiks Flirtijaid valui: mitte iül-n
kuuks korralikule preilile? Kirj. saata mööda saarlaste pidu da. Aadr.: Tigastc randi
flt. ..33/7413".
õhtu. Kirj. slk. ..20/7480". laam. Jüri Fändar.
Kas leiduks

kaastundlik härra, kcs julgeks

Tehakse

karusnahatööd
mnhlve. kraesid, boasid jne.
Parandatakse ka igasugu iva
nu karnsnabkcsemeid. Heeringa

tän. 3—13.

Minni 24. Manni 25.
tutvuksid

Soonrin suurema

jahuveski
rentida wõi wäiksema osta.
soolvitaw übeS põlluga. Tea

ted Koeru. Tominga kauplus.

~PÄEVALEHE"
üksikuid numbreid müüb
KEILA-JOAL
August Puusepp

Kesknädalal, 24. notvcmbril 1937

Pae w a i. e h t

Sissesõitnud karske laitmatu

Wa atakfe wilunud

Tööotsimised
Kõigiti aus korralik keskea

neiu soovib
passijaks või teenijaks. On ise
seisev majapidamises, ka vilu

PANIJAID

vajab teenistust, mis wõimal
tob äraelamist. Warem foto-,
flcktro-. raadio-, moto-tehnili

l»p. löttsturld!

.A. *Bl4*.

majateenija

Intelligentset kena

sootv. oma korteriga. Teat. stj.
..35/7413".

oSlU'Müügt alale. Pakk. ühes
!üh»k. eluloo kirjeldutega |1(

Wõimaldage õhtuti autokoolis
otsib kohta, oskab hästi keeta, köitvale maanoormehele puu
omab head tunnistused. Kirjad tööstusse töölisekoht, on seni
slt. ~38/7338".
sel alal maal töötanud. Kirjad
slt. ..6/7386".

Tisleri

maaler
otsib remont-, mööbli- ja sildi
töid. Teatada slt. ~2/7342" või
Luise tän. 17—2.

Vabrikud ja tööstused, või
maldage mingisugust

tööd

slt. ~9/2889".

Hiiu tütarlaps palub pisarsilmil
majateenijakohta

23.

vajatakse söögisaali Tartu mnt.
81.

Noort toitunud

vaja, soovitav ' maalt. Mööbli wastatva palgaga saab ärilise
'tööstus A. Kluge, Laulupeo 1.1 wilumusega ja tvarandusega
õpetan hästi ja kiiresti

klants

Ivõi wõib ka perenaiseabi olla.

ei põlga ühtki tööd. Kirs. slt.
..1/2381".

naiskangrut

mees tööstus-kattbandusettewõt käsitelgedele kohe tarwis. Was«

tnscd slt. ~28/9488".

tesse. Pakk. kirj. sli. ..38/
7458"

triikimlst.
Teateid saab Astri tän. 16—7.

- Maasõiiudes wilunud täiesti

Wajatakse puhwse armastajat
tertvet

Linna lähedale tallu tarwis
tublit . . '
tüdrukut.

lapsehoidjat

Rätsepa
kes hästi karjatalitust tunneb. 4-kuise lapse juure. Teatada
abiiist,
otsib
kohta
sõiduautole
kaas>
23. notv. kella 13—12 kuni 28. now. slt. „A 8841".
Karske, mittesuitsetaja äri
kes oma töös vilunud, vaja. Kaub.
omanikuna
sõiduki
ühiselt
kasui
Tarht
mnt.
32. hoowis.
lise kalduwusega
Waja rätsepaärisse
tamiseks. Tingimused wäga !Reimani tän. 25—8.
Maale
Ivaja
'
maanoormees
soodsad. Kirj. sll. ~29/7409".
Tüdrukut,
jookll
kes tunneb kõiki talus ettetule
teenijat
palub kohta kas ärisse, lattu
vaid
naistetöid,
tarvis
linna
lä
tvõi tööstusse. Ei põlga ka
Klantstriikija j
hedale maale tallu. Kaubelda Tulla kauplema kohe pärast le
füüsilist tööd. Kirjad slt. ~22/
poissi
kesknädalal, 24. skp., lehe ilmu he ilmumist Zuur Tartu mnt.
7362".
otsib tööd pesumajja. Uus t. imisest alates kuhi kella 6 õhtul 33, leiwaärisse^
Noor
5—5-o. I
S. Tartu mnt. 6, A. Mälivere Maale 2-liikmel. arsti pe Pakk. flt. „B 4697".
moeäris.
Hlfu tütarlaps
rekonda waja
Saarenelu
!
Noor neiu leiab head
otsib kohta, perenaiseabiks, lap
teenijat
Väikesesse talusse linna lä
teenlflust.
sehoidjaks, lihtsama perekonna palub kohta teenijaks (oskab
kes
keeta
oskab.
Kaubelda
isikll
Wärke kautsjon sootvitaw. 2aa»
teenijaks tvõi kusagile õpilaseks. tveidi keeta) wöi kangrutöüle lhedale tvaja
Wismari
13—13.
knni
reedeni
teenijat
ta õige nimi ja aadress slt.
Kaubelda Uus Kalamaja õ—4 (õppinud tööline). Teat. slt.
Küsida kella 4—6 Lennuki 38, 26. skp.
„ 19/7479".
„ 18/7398". i
wõi kirjad slt. ~34/7454".
puuwiljakioskist.
'
Korralik 29-a. noormees ot- *
Osanikku
Perenaise
sib kohta lukuseva- wöi
Kr.' 'l7OO wajab suurt tulu
kas vataja kohta
2
tüdrukut
andetu ettetvõte, ' ' kapital -jä
sepaaniiisek»,
soowib kolme kohalikku ja ing
ka bensiini- ja Petrov- itartvis talusse karjatalitusesse.
130'kr. kuus-kindlust. + %%
lise keelt tvalitseja tvanem tunneb
leumimootoreid, ennem kõigil !Tartu mnt. 32, hooivis, täna
Kirjad slt. ~13/7433".
daam. Kirjad slt. „7/7427". aladel
töötanud. Teat. kirj. slt. 1kella 3—5, hommikul B—lo.
maaneiule, on kõigega rahul.
Pai. kirj. slt. ~40/7300".

Aus korralik neiu

karske

~31/7371". -

Vajatakse ärijuhi kogemus

Maalt sõitnud wene keelt Itega
neiu (on warem teeni- '
Kirjad slt. ~10/ nud) palub
vastutavat müüjat tarwis Kadaka tee 8, liimi
kohta
wabrikussc.
majateenijaks.
kes tunneb koloniaalala. Soo
Pakk, sll. ..34/7374". z tviawaldused ühes eluloo- ja
Maaler
senise tegewuse kirjeldusega slt.
i.p. tööandjad!
otsib tunni- tvõi tükitööd. Töö
Suuremasse tallu wajatakse
~3/2883".
kiire ja korralik. Teatada slt. Wirk 23-a. neiu palub süda
korralikku ausat
mest mingit tööd maja
„23/7448".
Passijat
teenljatkeetjat.
teenijaks wõi nõudepesijaks. On
Kutsetunnistusega
waremalt teeninud. Kirj. flt. tartvis 3 korda nädalas. Tulla
Küsida
Estonia pst. 23—3.
~22/7492".
juuksur-neiu
pärast kl. 6 õhtul Nõmme,
. Provintsialevis üksinda elav
Lõuna tän. õ—2.
Lp. tööandjad!
vanem akad. haridusega härra
Palub kohta. Kirj. slt. ~31/ Wõimaldage
neiule koht rätse
7461".

Ainult peale varju ja kätele
tööd, oh kodumaal

Gümn. harid, keskm. aast. preili

otsib teenistust ükskõijt mis
alal, kas laste juure, üksiku

,pa käealuseks (laagritööl wilu
nud). pcalseõmblejaks wöi üks
j kõik mis tööd. Rahul kõigega.

Kolmeliikmeline Pere wajab vajab

kohe

majateenijat,
kes ka kuueaastase lapsega

iKtrj. flt. ..39/7419".

hästi sobiks. Aadress teat. slt.

! Kas tõesti ei leidu

~23/7363".

mingit tööd

juure perenaiseks, kassasse, kon

Vajatakse

kontoritöödele
torisse või mõnd muud tööd. vaesele harit. neiule? Olen hir
Valits. keeli, tunneb kantselei- mus raskes seisukorras. Lepin saksa keskkooli haridusega.
iga tööga. Varem olnud äris ja
natspraktikanti, v.
töid ja masinakirja. Kirj. slt. j kohvikus, räägin saksa keelt,
kes tvalits. kolme kohalikku keelt
»2[7j>o2" või telel. 474-72.

Lp. tötfandjad!

Kaks saarenoormeest tugeva töö

jõuga paluvad tööd. Ei põlga
tööd. on rahul kõigega. Kirjad
slt. ..37/7497".

Uhe kuu palk sellele,
kes wõinmldab korralikule ja
karskele noormehele mingit tee
liistust ükskõik mis alal. Kir
jad saata: Pärnu. Riia 72-a,
Ä. Org.
Lukusepp-mehaanlk

saowib tööd metallitööstuste

j Kirj. sh. ~217422".

Neljaliikmeline perekond otsib

kojamehekohta
või keldrikorterit. Kirjad slt.
..38/7418".

Saarlane sooivib

tisleri juure

Modisti

ta slt. ..23/7403".

tarvis Tartu mnt. 6, „llo".

Kirjad slt.
teise tööSwsse, tvõib ka ise edatsiöppimiseks.
~9/7389".
Kirj. pal. slt. ..8/7468".
. Lp, tööandjad!

Triikijat

16-a. aus maatütarlaps pa mõistab. Reimani 22—2.
lub mingit
teenlstuit

wõib söögisaali nõudepesijaks,

mchele mingit tööd (tvõib ka gega. Kirj. slt. ~39/7456".
ajutine olla). Teat. slt. ~21/
Lp. tööandjad!
2901".
Gümn. harid, aus ja töökas
Lp. prouad ja härrad! noormees palub mingit teenis
Palun, wöimaldage maalt tul tust ika ajutist). On kantse
nud korralikule tiitarlapsele leis töötanud. Teat. slt. ~27/
ükskõik mis alal, on warent
teeninud. Kirj. slt. ~21/7481"

hajäetud, lahutatud või vallas-)
ema ühe 2—5-aastase lapsega.'
Saksa keele oskus soovitav. Pak

Vajatakse kudumistööde

õmblejat.
Teat. slt. ~20/2860".
Iseseisvat

juhatajat

7487".

Korralik eesti neiu otsib

vajab suurem aurujõuline viita

toatüdrukuks

ja jahutööstus. Tehnilised ja

kohta

wäiks. haru. perekonda
Meestetöös ja näoratvis wõi
üksiteenijaks. Oskab keeta, tva
täiesti wilunud
litscb eesti ja satta keelt, en
juuksur,
sümpaatne noormees, soowib nem teeninud Riias haritud

ärilised teadmised tarvilised.
Soov. kirj. slt. ~9/7349".

2 tublit töömeest

Üksik jui"a vajab iseseisvat

Waja tvilunud .
nõudepesijat

Maanoormees soowib

öplpolsikohta,
kas tisleri- wõi lukuscpatöö
alale. Pal. teat. kirj. slt.
~17/7477".

Igasuguste tikandustööde

tikkija

rahtvas palub '•
passikohta.

tutialvatcm. seega töö saamine

preili. _ tunnistusega, kes tun
neb põhjalikult naistetööd ja

omab hea tööoskuse, wajab
wastawat kohta lähemal ajal
Tallinnas. Lahked pakkumised
stt. ..29/7449".

lootusetu. Kirj. pal. slt. „1 /
7501". '

Kirjad slt.. ~3/7343".

kond otsib 3—l-toalist
korterit
kesklinna Wabadustväljaku
Kaarli kiriku ümbrusse
Kirjad flt. ..37/7377".
Lasteta abielupaar wajab

Nõmmele
tvõi Rahumäele 2—3-toalist
korterit. Sootvitaw jaama lä

mm). Trükitud lumivalgel trüki

h j ..«.i. «- eueseie

paberil. Endist „Võõrsõnade

tüdrukut,

oskab. Tulla Maakri tiin.
34-5.
Tarwis kiiremas korras

mööblisadulseppa,

Kindlas teenistuses noor

mees soolvib

väikest tuba

wöi kaaSüüriliseks (mitte fclb
risse). Pakkum. ühes hinnaga
flt. ..29/7369".

paneb rõhku ja
soovib, et tema kir

üürile anda. Nälja kl. 3—7

köites eks. maksab Kr. 1.75 roh

jad mõjuksid sa
muti nagu tema ise.
valib

kindlas leenist., intell. isikule ~S. V. L." köite hind: kalingur

üle anda äri
osalise sisseseadega. Sobi tv
laiendada toiduainete-delikatess

kaupluseks. Teal. saab Laenu,
panga nurgalt lehekioskist.

kem, poolnahkköiles eks. maksab

Kr. 2.75 rohkem. Uahelustelli
mise puhul tuleb „V. L." eks.
ja tellimisraha saata kirjastusele:

Kirjastus „Raamat" Tallinn,
postkast 22 (Lembitu t. 16—4).
Posti jooksev arve nr. 287.

Hr. Saar & Ko
TALLINN * TARTU

Voodikoha

saab naisterahtvas oma woo
diga. täielise pliidi tartviiusega.

Kaupmehe tän., 8 kr. kuus.

Küsida Nartva mnt. 67, kioskist

Soodsa hinnaga ostate

Uus tän. 5

Korter

puhweii-, riiete-. raamatuZap

kaks tuba. köök, esik tväl«

pe. kirjutus-, söögi-, diiwani

sa üürida. Kölcri tän. 22—10
Puuhoov

laudu, diitvaneid. raadiotoole.

Suur valik moodsaid
armatture

2 korralikku noormeest soo ära anda suurte laduruumidega.
toitvad eraldi sissekäiguga mõb
Soov. kirj. slt. ~35/7295".
leeritud

tuba

Korralikud maksjad, üür kuni

Pood

korterit
wõi 2 tuba tvajatvad 2 täis

ühes korteriga ära anda ö!e 12
küsida krt. 3, sealsamas.

käiguga mugavat

Luna tän. 6—9.

25. kr.. Kirj. flt. ..11/7391"

puuwoodeid, tualetre. toole jne.

Järelmaks. Uus t. 5. P. Soo
mc mööbliäri.

Müüa pruugitud

€£dhO
Lai 1, telef. 450-29

mttöblit, riideid,

pesu, pudeleid, sulgi, raama
tuid. pilte ja igasugu teisi asju

Pärnu mnt. 102. Müümine:
esmasp.. neljap. ja laupäetval

kella 10—1 e. l.

2 mööblita tuba,

Talu
Juhuslikult miilis
koos tvõi üksikult, erasissekäi
juhuslikult müüa 6000 kr. eest
guga. ühes köögi tartviiusega uus meesterahva karakulmüts, Suurus 40 ha, põldu 10 ha.
Üksik härra vajab erasisse sa kõrwalruumidcga ära anda. keskmisele kasvule talvpalitu Talul hulk palgi mc isa; hooned

kaswanud korralikku inimest.
Pakk. slt. „1/7421".

Abielupaar otsib väikest

korterit

kaasiitirlliseks
Lasteta perekond soovib

korterit

Korralik kindlas riigiteenistu
ses noormees otsib 1. detsemb

vajab 1. dets. või hiljemalt 1.

jaanuariks

Kirjad slt. ~4/7504".

Kindlas teenistuses isa ja

tütar tvajatvad

mööblita tuba

mitte linnast tväga kaugel.
Kirj. slr. ~39/7459".
Lasteta abielupaar wajab
2—3-toalisr

Puuvijjakauplus

(kantud) karakulkraega, nahast

korralikud ja uued. Jäneda

jope ja uued viltsaapad. Näha jaamast 10 km. Kirjad H. Pee
kella I—2 vahel või p. 1. 5—7 dow. Järtva-Peedu p.-ag.
vahel Vene tän. 7—3.

korterit

võimalusega müüa 5000—10.000

Otsin 4—6-toalist

korterit
Kalamaja rajoonis. Teatada

Stoallne korter

mootor,

werandaga wälja üürida 90 kr.

kuus. Soliids. perek. Wana

Kalamaja 3. hoowimajas

r

j^j

MöM. tuba
erasissckäiguga ära anda Ta«
tari 62—2.

Jalatoed, konnasilma

Äriruum

jalaraviabinõud
10-2 - 4-6.

Vene tän. 11—6

Pakk. slt. ~18/7358".

slt. ..29/7489".

Uus äririiul

flt. ..32/7432".

tuba pliidiga, linnajagu täht
korralik daam otsib odavamat suseta. Pakkumised 1. dets. slt.
~24/7404".

korterit

või mööblita tuba rahulikus ma

Sissetöötatud

pesumaja
ruumid ära anda. Kirj. flt.

dets. Pakk. Uhus hinnaga slt.

lihakauplus

TAILINNAB

Korter

- või tuba mööblita. Kirjad slt.

õmblusmasln
ja vana maal, kirjutusmasin.
Tulla õhtupoolel kella 4—B

KULIA-KEILASEPA ÄRI
U N.JEFIMOV

ne vedrumadratsiga), petrooleu
miahi. Olga tän. 5—7.

HARJU 35
„Kuid Lõvi"

kond (vähe kantud), grammo
fon, 2 voodit (üks reform-, tei

Müüa meesterahva

Suures
valikus

poolkasukas

(lambanahast) kängurukraega ja

Komposti ja
heinu .
müüa. Jahu tän. 12, telefon

wälja üürida ühele wõi lahele 441-74.

korral, isikule Jmanta 31—6

käekell!,
äratuskell!,
lauahõbedat,
kuld- ja kristallasju.
Kuldamine, hõbetamine,
parandustõõd. -

Ostan kulda ja hõbe
dat kõrge hinnaga.

KÜLMUTUSKAPP
E

Crasissekäiguga päikesepoolne

mööbl. tuba

~20/7360".

Kiiresti müüa „Singer" kabi

üks smoking ja üks must üli

mütsiga. Vismari tän 31.—15,
heas rajoonis. Küsida Hermani hoovimajas.
2—7.

tuba

~19/7359".

postamendid, marmor, ja teisi

asjn. Lai 34—6.

vastas.

Odawasti ära anda

Korralik

jas, soov. 4. jaosk., kohe või

Müüa
head waibad, poonimiskast,

hästimöbi. tuba

2 korralikku ametisk. neidu „13/7433".

'Rahuarmastaja haritud väga

„19/2899".

üürile anda crasissekäiguga müüa, hind 45 kr. Näha võib Kentmam tän. 7—5.
Urla majas (turu ääres) äri 6

soovivad, odavamat

korterit

firma Tkaudia, 30 HP. ja
aurumasin, 13 HP. Kirjad slt.

nett-

ja kaubelda Türnpu tän. 5—2.
Wesitväratva t. . 13—9, O. K. ühele wõi kahele. Zoomit, täie
lise
wõi
osal.
pansioniga.
Müüa väike kuid võimas
tuba köögiga või vaheseina
Mittesuitsetaja korralik' mees Kaupmehe 31—4.
mootorratas,

korterit

nafta

Wastu päikest 2. korral, hea krooni eest. Maht 2700 m 3.
soe
Kirjad slt. ..24/7324".

käidawas kohas ühe
kohe wõi edaspidi, Balti kesklinnas
toaateaknaga suure tagumise
jaama. wõi sadama rajooni. ruumigadets. algusest ära an
Pakk. ühes hinnaga slt.' ~2/ da. üür mitte
kallis. Riiulite
7462".
leti hind 200 kr. Soow. kirs.

2 kindlapalgalist isikut otsi-.
kes iseseistvalt töötada oskab.
Töö aasta läbi. hea tasu -eest.. vad väiksemat
korterit
Msk-Kalamaja 2, . töötuba.

Waja nooremat, tvilunud

mftbl. tuba

(„S. V. L." müügihind on praegu
brol. Kr. 8.75, peatselt Kr. 9.50).

hedale. Teatada flt. ..34/2874"

< Vanem naisterahvas soovib

kes iseseisvalt karja talitada i 1- või 2-toalist väiksemat

ära anda —-tuba ja köök. Al
msjsteenijat
perekonnaga va berti tän. 37—3.
Soowitaw. kes ka äritegctvu- _jabRiigiteenija
meesisikule ära auda. Tele
Rähumäe-Nõmme ümbrusse
sega tuttaw on. S. Tarttt nt.
Kaarli kiriku piirkonnas saada fon korteris. Keutmani 7—l.
12—15, kella 6—B õhtul.
korterit
tuba,
ja vanni tarvita
Noor neiu võib fotolabora• suurus 9—lo r.-s. Teatada ühes erasissekäiguga
misega. Samas saada veel mööb

tega. Tulla kauplema 25. no

linna. Koidula 22—4.

Wajatakse . ajutiselt suuri

Kaubelda koha peal.
Nooremat

mööbli

sadulseppa
kestvale tööle kohe vaja. Ja

kobsoni 4, Vahenurm.

Tööpakkumised,

Vajatakse heade soovitustega
tugevat

Virtin
kes tunneb oma tööd, leiab ko

Aus. korralik maalt sõitnud
ba restoranis
LO-a. neiu otsib
dama tän. 10.

teenistust

tihedat teksti (formaat 135 X.200

kaks garnituuri pehmet pols
[ V" TcinuM^fc

hinnaga'slt. ~3/2843". •

lita tuba köögi tarvitamisega.
; Korralik faheliitmcline : pete# Allkirjaga ~ varustatud soovid
saata slt. ~31/7331".
lorid,,soowib I—2-toalist

II *AI ATI VAKSItED

Et.EKTRiSELTS

termööblit ilma pealmise kat
teta, ja kabinettmööbel (naha
ga kaetud). Võtan vastu kõik
sugu mööbli polstertööd. Pikk

tän. 15, hoovi peal, telefon

432-62, sadulsepp G. josua.
NÕMMEL JA MUJAL
tvembril kella 11—-^l2 Kristii tulla. Järele küs. Pikk tiin. 58,
AEG
korterit
ne heinamaale, Metsa 19. Tal tuba 3-a, kella 5—7.
„
TALLINN
RACKOJAPL
V
, soowitaw uttes majas. Kirjad
Juuksetööstuse
Möbl.tuba
linnas. ___
slt. ~36/7376".
Tarwis tvilunud
ükskõik mis alal. Wõib ka õpi
ruumid
Elumuumse tõttu müüa
.Odavasti ära anda naisterahva
Majateenijat,
juuksurit
poisiks tulla. Kirjad slt. ~30/ kes ka keskm.
Zoowin tahe toa sa köögiga üürile anda kindlas teenistuses
mantel
teeta oskab, tar meesietööle. Kindel koht. Läbi
7450".
ühes sisseseadega välja üürida,
uus maja
korterit
daamile Toom-Kuninga t. I—4. kas ühes elukorteriga või ilma. vähekantud, lambanahkse kraega.
lvis wähemasse perekonda ära rääkimisele tulla Wana Kala
las
ahjuwõi
keskküttega.
Kor
Korralik keskealine naiste-1> sõiduks suuremasse prowinisi maja 33. ärisse.
Nõmmel, Pärnu mnt. 10, Sili Küsida 23. ja 25. nov. Karu t. põitpalkehüus tvesiwarustusega
. ralik kaheliikmeline perekond.

Korralik noormees otsib
mingit
tööd

line. Linnas ilma omasteta ja

juuksur

trükk (endine „Võõrsõnade lek
sikon 1929—1931.a.). „S.Ü.L."
sisaldab 1408 suurt Ihk. veergu

omaniku haiguse tõttu ära an
Müiia tvähe pruugitud
Vanem soliidne kõrgema hari da. Teateid saab kino ~'Kungl
korterit
klantspesu--^
Maja
mõttel,
osa
triikimise masinad
2 tuba köögiga. Teat. ühes dusega ametiskäija härra otsib a" juurest ajalehekioskist.
1. dets. väikest sooja mugavat
hinnaga slt. ~10/7310",
Nõmmel paremas rajoonis, bussi Teateid saab Nõmmel. Raud
mtfbl. tuba
Kaasiiiirilise
peatuse juures ehituselolevas tee tän. 16.
vanni tarvitamisega, 4. või 5.
Ametiskäija^preili soovib
majas ühes keskkütte, vanni ja
ruumi
politsei rajoonis. Pakkumised
vesivarustusega ja autogaraaži
leiab meesterahtvas. Küsida dega,
Odatvasii müüa
hinnaga slt. ~8/7508".
mööblita tuba
soovi järele korterisaamise
Tatari 2—l, paraaduksest

erasissekäiguga
lihttöölisi
mool. tuba
Oskari iän.. .75 mullatööle,> soovitav ' kesklinna lähedal.

L,inna lähedale maale vaja

Erasissek., tvanni kasut.

Varanduslikult kindlustatud Tehnika 2—13. •
intclligetttne 3-liikmeline pere

Kindlas ametis käija lasteta Teat. slt. ~26/2906".

Kirj. slt. „25/7365'\
Teeb ka ise töödele kowandeid. Peseb pesu. keedab ja tunneb
preili soovib
fõifi. majatöid. Ontab tunnis masse ärisse wilunud kohalikke : vaja, võib ka vanem praktikant.1Ametiskäija
Teat. slt. ~28/74487.
olla. Palk kindel. .'Vana Kala võitoakaaslaseks
tusi. Kirjad slt. ..11/7471". keeli 'valitsejat
vajab väikest tüba mööbli
nalsmUUjat
maja 37
ga. Teatada kirjal, slt. ~33/
23-a. aus tvaikne majan koloniaalkauba alale. Kirj. slt. Wajatakse
Juuksur
7293".
dttslike raskustega wõitlew
~38/7378". •
v. orkestrit
maaneiu palub pisarsilmil tee
soovib kohta. Kirj. slt. ~34/ nistust. Soowitaw üksikule tvõi
õhtuks 27. now. Wana Wiru• kestCma ja poeg soowiwad wai
Puuseppi
7414".
6 ..Lismaa". Läbirääkimis
tvanemale abielupaarile teeni
korterit
jaks-perenaiseks, laste wõi hai wajatakse Raudalu mnt. 8 km. teks kell 10 wõi pärast kl. 19.• kas tuba ja köök wõi tuba
Tallinnast hõberebaete kasivan õhtul.
gcie
juure.
Tunneb
majapida
Tartu
. pliidiga, wõib ka kelder olla.
mist, on terlve ja mitte närtvi dusesse. Töö on tvarju all.
soovid tööd.

Kirjad slt. ~40/7880".

Wanaturukael 18. söögisaali,, ga.. Soovil. 2., 3. või 4. linna otsib
jaos. Kirjad slt. ~12/2852".
tulla kl. 4—-11).
kaasUUrnlku kohta
Piketnaks ajaks tarwis
'üksik: vaikne preili soovib üksiku naisterahva juure. Kirj.

tarwis. kes mõistawad palke
kohta. On töötanud wälismaal, perekonnas, omab tunnistused.
tahuda ja metsa maha wõtta. tooriumi
omab kutsetunnistused, wõib ka Pal. teat. slt. ..23/7483" ivöi
muist kännu pealt, muist juur
teles. 303-94.
õpilaseks

osanikuks olla. Nõustub ära
sõiduks. Kirj. slt. ..10/7470"

tuslikum teos kui seda oli endine

perekond soovib

kumised "ühes lühikese'enesekir 1 —2—3'toafiit.' On korralik
jelduse ning palganõpdmiste , maksja. Kirjad slt. ~14/7354".

tvaja kuiwäle pesule, kes tööd oma labidatega.

Palun wöimaldage 21-a. noor tööstusse õpilaseks, nõus kõi

tööd kas teenijaks, passijaks,
soowitaw oleks pesumajja wõ:

Korterit

möbl. tuba

kodus * töötamise võimalusega.
perenaist.
Kirjad slt. ~39/7299", Võib olla ka üksik (lesk-, ma

leiab tööd. Wõrgu tän. 3.

täpsematele töödele wõi mõnda oluga tütarlapsele käealusekoht

seiswana töötada. On täpsetes
töödes wilunud. nagu tvormid.
mairiitsid ja masinachitusalal.

Korteriotsimised

rist väikest '
perenaist,
korterit
Poleerija,
preilit või prouat kuni 35 a., i Balti jaama lähedale. Kirj. slt.
kes valitseb täieliselt saksa ~40/2840".
Pakkumised fotoga J.
naiste- loõi mecstemhtvas, keelt.
Linnateenijä väike perekond
Meril, Narva jaam.

lihtsamatele töödele. Patt. saa

Lp. õmblejad!
Palun wöimaldage maapärit

üksiteenijat

ja tuleb toime ingliskeelses kir äratähendamisega slt. ~37/7057"

jawahetuses. Soow. slt.
~4/2884". , . . ,• *

tööstusruum

erasissekäiguga ja esikuga üüri leksikoni' võib »S. V. L."
le anda Kaupmehe tän. 10—1. broS. eks. vastu Umber

1-lilgl autojuht

palub õmbleja juure tööd. on
wilunud. wõib olla ka kraami-

ligi 100% võrra suurem .ja ula

Välja anda

Sõjatväelane tväikese pere Hind Kr. 24. Näha kella 3—5. vahetada praegu ainult Kx.
konnaga ivajab 2- tvõi 4-toal.
6.25 suuruse juuremaksu eest

Kindla koha

Õpipoissi

Suur

võõrsõnade leksikon

ära anda üksikule kindlas tee
sisaldab üle 35.000 võõrsõna ning
nistuses härrale, hind 25 kr.,
võõrkcclse-ütlusc ja tarksõna sele
asub trammipeatuse lähedal.
tuste, päritolumärkmete ja haal
Soov. kirj. slt. ~23/2863".

jaan. 1938. slt. „A. 8791".

9—lo hommikul. '

Põllumajanduses tvilunnd

"Täiesti vilunud

tuba

Linna lähedale maale waja kohe tarvis ärasõiduks parimas
60 r.-mtr., 1. linnajaos, telefo
tüdrukut.
se lokaali puhvetisse. Küsida aknaga, detail-kaupluse jaoks.
Kaubelda kesknäd., 24. nolu;, ..Hotel Bristol" Rataskaevu täii. Soovitav tagaruumidega. Pakku niga. Soov. kirj. slt. ~11/7351".
kella 3—5 <5.. Tartu mnt. 52 tuba 42, täna,' 24. nov. kella mised palutakse saata kuni 15.
üksik tuba

Poolõppinud
naisjuuksurlt
meestetööle tarvis, kas palgale
noor tisler
Wanem wilunud 1 või protsentide peale. Koht on
noormees
hea. Teatada slt. ~28/2865".
teenija I
saab
tööd,
Narwa mnt.
kcs tunneb puutööd ja masinaid, otsib kohta paretnasse perokon- '
töötuba.

H. Haljaspõllu

sissekäiguga mööblita • vannitoa
ga' ja köögiga

damisjuhisiega. „S. V. L." on

ruume
kesklinnas, käidavas kohas, I—2

karske

sootvib kohta talltt wõi mõisa. da. Keedab, küpsetab iseseis
tvalt, räägib wene keelt. Pakk.

ari

preilit

: 4 (sissekäik Lutri tän. hoo s—7'õhtul või 25. nov. kella
wist).

Sümpaatset

Kirj. slt. ..10/2590".

Vanem soliidne en-gros firma
soovib leida

Müüritvahe 17 kübaraärisse.

Waja laste juure usaldus
wäärset lastearmastajat
Inimest,

mntii tvöimalik. Ei põlga ühtki
tööd. Pakk. pal. slt. ..24/7444"

Aus korralik keskealine

abilist tvõi praktikanti tvaja

9

Trükist ilmunu J

_ Ilus kuiv. päikeseküllane era

tvajatakse Kodumajanduse Ins,
tituudi ehitusele. Hariduse 3.

>es äris ja laos teeninud. 1.
liigi juht. tunneb raamatupi
nud väikeste lastega. Omab tornist ja tvalitseb keeli. Ga
head soovitused. Kirjad slt. ~38/
2838".

Älombitud ja tahutud. pae

kiwide

noormees
line

Nr. 320

„Liit" Uut Sa

Passijat

Wajamc wiluntld

seppa

Teat. slt. ..38/2878V

Korralik perekond otsib

korterit

tuba köögiga wõi lvahesei
P õllutöör iistad ew abrit D.- Lõh- naga. sootu. 3.—4. linnajakku.
mus ja Pojad. Rakwere. Jaamai Kirjad pal. saata slt. ~37/
puiestee 25.

Puhvetipreiiit

slt. ~8/7388".

Soolvin korralikku

Wenetitrulk Wirn tänaivalc 2

Kateiseopi

üürile anda inteli. härrale, 25
kr. kuus. Kreutžvaldi t. 13—8.

Autokuur
ühetoalise korteriga või ilma ära

kaadi peatus.

Korter
2 tuba, köök, esik, vesivarus

joonis ära anda. Küsida Rae
kojaplatsilt ajalehekioskist.

Kaks mööblita tuba

ära anda, võib ka ühe toa

juhuslikult ära anda hästi

tarvis reservuaaritööle Rakve• kesklinnas, umbes 30—40 r.-

nõudepesijaks, kokaabiks. wabri vaja päeviti lapse juure. Teat. wäikcsi piimanõu. Tasu pii -1 rcs. Kaubelda neljapäeval kell1 sülda põrandavinda. ühes wäi
kuSse jne. ka omab tunnistusi. saab Villardi tän. 19—4, pärast mas >või rahas. Kirj. jlt. ~16/ j 8 hommikul Tallinnas, Pronksii kese komorirtiumiga wajatakse
kella 3.
7396". 1
Kirj. slt. ~2/7382''.
3—4.
kohe. Teat. slt. ~3/2883".

metallvoodit

Müüakse
müüa. Jahu tän. 12.

Kesklinnas juhuslikult müüa

maja

sissetulekuga 3000 kr. aasta;

Hind 25.000 kr., väljamak

Tapal kahekordne I
maja j

Müüa ilus

kirjutuslaud

Juhuslikult müüa odawasti

ilus

naister. kasukas
Uus Tatari 11—1.
Kohe odavasti müüa

kasepuust ärilett,
suurus 395X80, kaks lihtsat

kontorilauda, kapp j. m. Näha
iga päev kella 9—6 Kinga 10—1
Ulimoodsaid

lapsevankreid
suurima hinnaalandusega. Ja
kobsoni 4.

Kohe odavasti müüa jalanõu
soodsatel tingimustel ehituskrunt deäri

müüa, suur. 7X4, võib ka pooli suurus üle 400 ruutsülla, asu
müüa. Teateid saab Sireli tän. koht Valdek! tän. ja Vabadus
Küsida Narva maantee ja Vene 11—5 Tallinnas ja Tapalt Õhtu puiestee rajoonis. Pakkumised

puuviljakiosk.

puiesteel 24.

Kiwimäcl. Kirj. slt. ~26/7406"

Narva mnt. 45—2.

minev

turu nurgalt putkast.

Laoruume

kaks

Tööhobune

Kiosk
(puuvili, ajalehed) Kalamaja ra

Ümberkolimise tõttu müüa

reformpõhjaga, kiiktool ja muud
Männiku teel 35, omnib. Liiva toakraami. Januseni 3—2.
peatuse juures.

anda Side tän. 6, küsida maja
hoidjalt või'Kaupmehe t. 31—3.

ja kõigi mugawustega. Nõmme-

4—2.

tusega ära anda Nõmmel,

13.000 kr. Vahetalitajal! Mitt
saada, vanni tarvitusega, kind tülitada, tõsiseid ostjaid palu
2877". " '
las teenistuses isikule, kesklin kirjutada slt. ~40/7340".
Aanem meesterahwas soowib nas. Soov. kirj. slt. ~38/7208".

ettekandja: . 'ja kraamijat, kes ! kaasüüriliseks
Jooksupoiss!.
Teat. Vef Eesti Osakonda, pesu peseb, waja ärasõiduks.
Tulla Rüütli t. .16. tuba 10,, üksiku naisterahtva juure. Kirj.
Pikk 25.
2. korrale.

vanainimest,
kes iga äripäewa hommikul
kell 8.30 ajal wiiks käeotsas

Tiiba

Juuksurit

saata slt. ~12/7352".

vaateakna
dekoratsioon.
Näha iga päev kella 9—6-ni.
Kinga 10—1.

Pärsia vaip
Diivanid
Tuba,J
Head
mööbliga wõi ilma. Manni sa 3X1% mtr, Kaukaasia seina
ja
kušetid
musta mulda
telefoni tarwimsega ära anda. vaip 4XI mtr, karusnahkvaii
Soowi korral vansioniga. (Hiina Bars) müüa Koidula tän müiia scwdja hinnaga Liiwa. saada. Teat. Tartu mm. 74
14-3.
laia 36. töökojast.
Rüütli 4—7. tel. 440*46.
14. tel. 317-42.

Jb. 320
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K.

Eesti Draamateatri
ringreisid
„Mees trumpidega"

Vittem £ettepii

Hugo Raudsepa komöödia
3 tvaaiuseZ.

Näitejuht Ed. Tikk.
Dekoraator W. Blunt.
Räpinas, now.

Petseris, neljap.. 25. now.
OsulaZ, reedel. 26. now.,
HaanjaS, laup., 27. now.,
SannaS, pühcrp., 28. now.,

mälestavad

Karulas, teisip., 36. now.,

toompea Jiaarfi koguduse

Antslas, kolmap.. 1. dets.,
Wälgas, neljap., 2. dets.,

juhatus fa nõukogu.

Soovin kohta
uskliku rätsepa või õmbleja käe
aluseks, tunnen mõlemat tööd.

Dr. Kropman
V
ft_—

Surma läbi lahkunud end. nõukoguliiget

Silmaarst

Pärnu mnt. 21,

Hambaarst

Korralik maatütarlaps

Sergei Refonsky

palub kohta

Pikk tän. 47—5
võtab jälle vastu hambahaigcid lapsehoidjaks või nõudepesijaks.
äripäevil kl. 9—12 ja 2—7 õhtul, Kirjad slt. ~6/7306".
pühap.kl. 10^—1.

Kunsthammaste
laboratoorium.
Hambatehnik
Ä. KOPPEL
Elan nüüd Narva rant. 4—3,
' telef. 312-52.

Algus igal vool kell 3 õhwl.
Seerseoteater

Tunnid

Katvas:

1) ~ReiZ umbcx toa" A.

Avaldan sügavat kaastunnet

Awenariuse lugu lastele. Nuku
teatrile kohandanud A. Kiwikas.

2) Lillhaldjad" A. Kiwika

Vittem JLcttepi

dramatiseering hiina aineil.

3) .Mänguasjade mäss"
G. Helbemäe lugu lastele.

perekonnale nende raske kaotuse puhul
E. LERENMANN.

Näitejuht Wold. Alew.
Lawapildid U. Martin.

kojamehekohta

~11/7311".

majateenijakohta,

Algaja soovib võtta

Lp. tööandjad!

jaks või ükskõik mis tööd?
Võib ka õpitasekoht olla või

Masinakirja
tunnid

Tähtede taga nüüd koidab snl taewas,
ootus ja lootus seal täide sul läeb!

wanemad ja õed.

JEydia Simottkeuse t. Jioiosotva
(aiind. jDjaftonomo)

Tantsud— Gerd Neggo ja
S. Bärenklau. >

soovib

teenistust
On töötanud tööstuses, kontoris
ja äris, tunpeb: masinakirja, ole
mas soovitused. Teat. slt. ~13/

Kautsjonivõimeline maanoor

Matemaatika

mees otsib

stuudio.

Omaltsed.

tütarlaps

H.G.Rossmann
Kinga 1.
Kõnet. D—10; %4 %5.
Tel. 434-18.

..SUVI"

Kirjad slt. ~14/2854". .
Lp. tööandjad!

HARJU 35—1.

Masinakirja

Võtan enda peale kõiksugu ehi
tus- ja remonttöid soodsate hin
dadega. Paldiski mnt. 45-a—l.

. Inglise, prantsuse, saksa,

kõrg. har. meesõpetaja- Ber

lihtsamasse perekonda, soovitus

olemas. Kirjad slt. ~19/7319".

Vilunud pärsia

vaiba sõlmija
tööd. Kirjad slt. ~25/
ettewalmistamine. Nõrkade otsib
2865".

järeleaitamine. Kirjawahetus.
Tõlked. Tatari 24—6.

Mittfiekesiseliii laste iu*.
3 waatuses (6 "pildis)
Näitejuht. Leo Kalmet.'
gemisvara on
Lawalnldid Pmn tHnmuun
Riietus Karin. LutZ.
„LASTE RöõM"

Pühapäewal, 28. nowembril,

.Kevade"
Andres Särewi dramatiseering
3 waatuses (6 pildis) O. Lutsu

ZoadaanttQ.
Teatatakse, et 30. novembril 1937. a. kell 10.00
Tallinnas, Pikk tän. 20, Kaubandus-Tööstuskoja
ruumes peetaval enampakkumisel müügile
määratud
patäidesf
jäävad väljapakkumata müügiüksused nr. nr. 51
ja 52 Kivinõmme metskonnast, kokku umbes 140
tm. okaspuupaike.

Noor korralik'abielupaar otsib

A-S . «Eesti Metsatööstus"

majahoidjakohta >
võib ka juure maksa. Kirjad}
sh. ~31/7291". •

Pliksirätsep j
otsib' tööd. On vilunud tellitud !
töös, võib ka kodus teha. Kirj.

Varem' teeninud '

majateenija

astuks .

osanikuks

Kr. 2000—3000 soliids. ettesõt
tesse. Omab väga head" kind
lustused. Kirjad saata sh. ~13/
2853".

Kohtla-Järwe kaevandus annab välja arvates
. 1. jaanuarist 1938. a. rahvamaja alkoholita

einelaua

Ruumid, küte, valgustus tasuta. Toidu-ja kööginõud
kaevanduse poolt Einelauapidaja peab võimeline olema

vajaduse korral toitlustama suuremat arvu külalisi.
Kirjalikud pakkumised ühes senise tegevuse kirjeldusega

saata aadr.: Kohtla-Järve, telefon «jõhvi », kust saab
ka lähemaid teateid.

Korralik noormees palub

kütjakohta

tööstusse, asutusse või erama

jasse, omab teoreetiliselt ja

praktiliselt - täielised teadmised,
palub kohta paremasse perekon on vastava kursuse lõpetanud,
da perenaiseabiks või restorani on k? igasugu muu kind
nõudepesijaks. On rahul kõigega lama teenistusega. Teat. kirjal.
Kirj. slt- ~1/2841". / ,
sjt. ~26/7295".

Harjumaa Keila valla Tuula algkoolimaja ehi
tuskomisjon annab Keila vallamajas 7. detsembril
1937. a. kell 12 avalikul suusõnalisel vähempakku
misel välja

Tuula algkoolimaja Umber- ja

MlilllllllWIIIMIIIIIIIIMIlllWINIIII»

100. korda

Pidud

Sissepääsul vabatahtlik maks, alammäär 10 senti.

Majaomanikud!

Palun, võimaldage. ausale korra sh. ~32/7332".

A Särewj dmma.n'eering

kell HS õhtul ,

teemal:

„Kuidas ja millest tekib waimuhaigus"

või-laste juure päeval. Pai. teat.
slt. ..8/7068".

ja füüsika, tunnid igas ulatuses. ärisse kaubalattu, vabrikusse.

Laupäcwal, 27.. nowembril, litzi ja Merweri meetod, kii
resti ja põhjalikult rääkima.
kell U 8 õhwl
Ladina keele üinnid. Eksamitele
35. korda
Oskar Lutsu

loengu* kõneleb dr. med. K. TOOMINGAS

teenistust

Kaastegew.Gerd Neggo tantsu wene ja hispaania keelt õpetab

Vann. adv. abi

Lahkus jäävalt meie väimees ja sugulane

õhtuti kooliskäija

kiirkursus 10-s.pimedal süsteemil likule noormehele ükskõik mis
sugust tööd, tunneb veidi puu-, Korralik karske mittesuitsetaja
Harju 35—1.
raua, • värvimistööd, kohaneb
maanoormees
kõigega-kiiresti. Kujad sltl ~24/
~1001 55". Oludekohastanud
otsib lihtsamat tööd ladusse või
2864".
Heino Auto.
Saksa keel.
veoautole. Reimani tän. 5—4.
Latvastus Elmar Nerep.
Lawapildid Pärn Raudwee. Konversatsioon, tõlked, ' kooli
Soovin
Kõrg. harid, isik, organiseeri
kava. Rüütli 2—5. Tel. 433-86;
Muusika W. Jakobson.
majateenijäkohta väiksemasse nud ja juhtinud üle 5 aasta ise
Riietus— Karin Luts.
Kella 8-—l2 ja s—B.
seisvalt kaub.-tööstusl. ettevõtet,

33. eluaasta] lahkus siit maailmast meie unustamata tädikene

TALLINNA NAISHARIDUSSELTS
korraldab neljap., 25. nov. s. a. kell 8 õhtul Pärnu m. 41
(tagahoovil) Tallinna Rahvamaja saalis

25-a. noormees

Nunne tän. I—2. Õpilaste vas 7315".
tuvõtt kella 10—1 ja 4—7 õht.
palub päevasteks tundideks mjn
Korralik haritud 25-a. preili git tööd, kas ärisse õpilaseks

7348".

nAladlniimelamp"
. • . (2. jagu)
MutnasML laulude ja tantsu
dega 8 pildis, samanimelise
mumasjutu zärele kogust

sega noormees, kes valitseb 3
kohalikku keelt, otsib vastavat

ajutine töö. Pakküm., slt. ~15/

tunnid. Tehnika t. - IZ—l4 alal, päi. teat. kirj. slt. ~8/
(aiawäratvast).

4. korda

Energiline

35 s., eelmüügil Estonias, alates 23. skp.

koos' noodiõpetusega. Teotada Kas tõesti ei leidu virgale töö otsib poolõppinud tisleri kohta.
ühes tingimustega slt. ~22/7322" kale naisterahvale mingit tööd Võib ka mõni muu töö olla.
vabrikusse, tööstusse, kraami Kirjad slt. ~5/7345".

Lp. tööandjad! ~

kell 4 p. l.

Kreisleri, Thomasi j. h helitöid.
Pääsmed: Kr. 2. kuni 50 s., õpi'.

~33/2833".

viiulitunde

mehele mingit tööd ükskõik mis

mälestawad ta 2. surma-aastapäevvat

23-a. maaneiu

Maalt tulnud noor tütarlaps ot

7353".

Laupäewal, 27. notvembril,

KAVAS: Mozarti, Schuberti, Brahmsi.
Rosbini. Saare, Aaviku, Tschaikovsky,

tööd

Kaubelda kella 18—20 õhtul
palub kohta tööstusse, majatee
Kcntmani tän. 11-a krt. 8.
nijaks, vabrikusse või mujale.
HLpTtööa n d]äd! ~~ Teat. Liivalaia t. 58—2 „Epp".

Kas leidub karskele 23-a. noor

surn. 24. now. 1935. a.,

P. P. Lüdig.

Energiline saarenoormees, 24
a. v>. otsib mingit sisemist

Võimaldage ajutiselt raskustesse kohta või esindust. Tutvusring
sattunud noormehele mingit tööd, kond Tallinnas ja provintsis.
on nõus kõigega. Teatada slt. Pakkumised kirjal, slt. ~4/7344"

r

Eesti Draamateater Tallinnas.

KONTSERT

ärisse, tööstusse või lattu. Poo
2. noort Läänemaa neidu (üks lekuupalk soovitajale. Kirjad slt.
Vormsi saarelt) vajavad
~37/2837'V .

Lp. tööandjad!

!u 2S-S.

Karl «Jänes't,

koloratuur-sopran

on olemas tunnistused ja soovi
tused. Kirjad slt. ~23/7323".

abiliseks või söögimajja nõude
pesijaks. Kirj. slt. ~36/7336". hea välimusega ja esinemisosku

kiirkursus ia harjutused.

Armast poega ja wenda

Ada Juurup'i

Neiu soovib

sib * kohta toiduainetekauplusse

Rõngus, PiihaP., 5. dets.

nukuetendus

Abielupaar palub

Mees teeb ka majas igasuguseid
remonttöid. Kirjad palutakse slt. teenijakohta oma korterist käies,

Telefon 459-15.

Kuld- ja kautšuktööd.

päewadel algusega - kell 4 p. l.

O

Kirj. pai. slt. ~29/2869".

Vastuvõtt kl. tO—l2 ja 4—6.

Törwas, reedel 3. dets.,
Tsirgulinnas, laup., 4. dets.,

Saznades kohtades, samadel

Kolmap., 24. nov., kellBõht
Estonia kontsertsaalis

1 . Juba weeraiid aastasada walmlstame |

juureehitustööde lõpuleviimise

| kõrgekwaliteedilisi |

(vooderdamise, uste, akende ja seesmised) tööd,
tööandja ja ettevõtja materjalidest.

särgi.

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid Pärn Raudwee.
Kassa awaiud neljapäewast
kella 11—l c. I ja s—B õht.

Tagatis 10% pakutavast summast.

Tööde lõpetamise tähtaeg 1. juunil 1938. a.
Ligemaid teateid saab Keila vallamajast igal

tööpäeval kella 9—14.

I kontoraamatuid I

Keilas, 22. nov. 1937. a. Nr. 793.
Keila vallavanem

mii
W Kiire tellimiste täitmine. Kõik erisoowid täidetakse 1
__J
mirTlMTii

ESTONIA
Vaikses leinas

Kolmapäewal,. 24. nowembril.

TEATER
P.Liebus abikaasaga'— Abja-Sarja.
Perekond Liebus V.-Antsia.
Perekond Tarmisto Õisu*

Kesknädalal. 24. notvembril,
kell pool 8 õhtul
13. korda
harilike hindadega

Jatra tüdruk"
Operett 8 waatujeS 15 pildis.
Tekst: Juuli Nõõmusaare. üm
ber töötanud Agu Lüüdik. Priit
Ardna muusika.

kell %8 õhtul ,
Ruts Baumani tuluõhtuks
17. korda

Mk- kälieloo"
M. Joiuni naljamäng laulu
dega 3 waatuses 15 pildis.
4O —l5O senti.
Neljapäewal. 25. nowembril.
lell õhtul
8. korda

~Kolmekrossiooper
Pääsmed Kr. 2.50 30 j.
J.
Gay
B. Brechti lugu lau
Neljapäeval, 25. novembril,
ludega 3 vaal. 10 pildid fC
kell õhtul
12. korda harilike hindadega

Armast I klassi õpilast

„Mees, kelle käes on
trumbid"
Hugo Raudsepa komöödia 3 v.

Pääsmed Kr. 1.50 kuni 20 s.
Reedel, 26. novembril,
kell 5/68 õhtul
6. korda harilike -hindadega

„MUüdud mõrsja"
B. Smetana ooper 3 waatuses.

Pääsmed Kr. 2.50 30 1.
Laupäowal, 27. nowembril,

mälestab kurbuses
Tallinna linna 8, algkool.

14. korda harilike hindadega

„Tatra tüdruk"
Operett 3 waatuses 15 vildis.

Tekst Juuli Liõõmusaare. üm
ber töötanud Agu Lüüdik.
Priit Ardna muusika.

Pääsmed Kr. 2.50 30. s.
Teatri kassad awat. kl. 12—4

Waikselt uinus igawesele unele minu ar

p. L ja õhtul kella 6 poole v.

mas mees

HansOniks,
'täna viimast päeva

sünd. 21. Xl 1883., surn. 23. XI 1937.

Kirstupanek 24. nov. kell 8 õhtul Wene
tän. 1—24. Matmine 25. nov. kell 1 Pühavaimu

„Naiste
kk

kirikus ja sealt Rahumäe kalmistule.

Sügavas leinas abikaasa.
Homme

g,,LASTE RÕÕM" MI laate maailm. |

„Ju-Ju"
Maria Andergast,
Albrecht Seboenhals,

1 täpselt. Igasugused enliniatuurid. Sobiwad hinnad. 1
f GUSTAW PIHLAKAS j

Odawad NORRA
° kalossid

| KIRJAÜMBRIKUTEHAS, PABERKAUPADE, KÖITMIS-JA LINEERI- |
§ MIS TÖÖSTUS, TALLINN, TOOMPUIESTEE 18, TELEF. 434-79 |

>s botikud
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KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD
23. nov. sitse tulnud kirjad.

Kutsetunnistusega

En gres ladu ~ELGEN" Uus 1.14

pagar
otsib tööd, võib ka ärasõiduks.
Kirjad slt. ~22/2862".
23-a. maanoormees soovib väi
kese tasu eest . vorstitõõstusse

1/2481 3 1/3121 1 22/6602 8 22/2622 30 või lihakarni
õpilaseks.
1/6501
1 2/6582 . 1 22/6762 1 22/3582 1
Pääsmed 25—150 «endini.
2/6702 3 2/6462 8 23/6843 , 2 23/2703 3 Kirjad slt. „17/2857".
2/6542 1 2/2482 1 23/6763 1 24/6564 I Südamlikud prouad, võimaldage
Reedel. 26. novembril,
3/6503 1 3/6823 3 24/6404 1 24/2744 2
kell V2B õhtul
neiule tööd
4/2484 , 7 4/6984 3 24/6844 1 25/3105 1 üksiku proua juure või väike
viimast korda uldhindadega
4/6944
"
3
4/6504
2
. 25/6645 1 25/6605 2
perekonda, oma korterist
.Häda õnnega"
4/6384 2 ' 4/2524 2 ! 25/6965 1 26/6686 10 sesse
käies. Kirj. slt. ~10/2850".
Juhan Kihulase tomöödia
4/3444 1 4/3364 4 26/6526 I 26/2746 1
3 waawses *5 pildis.
5/2605 4 5/6545 1 26/3586 1 27/6647 4 Aus keskharidusega, sissesõitnud
Pääsmed 25 sa 50 senti.
5/6825 2 5/6985 1 27/6727 9 27/2707 3
neiu palub kohta
6/2726 10 6/2526 2 27/7007 1 27/6807 1
Laupäcival, 27. nowembril,
6/2566 3 6/6466 ?3 28/2748 2 28/2548 1 ärisse, haiglasse, tööstusse või
kell %8 õhtul
6/6866 1 6/6346 1 28/6648 2 29/7009 ,3 ükskõik kuhu. Kirj. pai. slt.
4. korda
6/3486 1 7/6787 1 29/2709 2 29/6649 3 ~2/2842" või helistada ainult
harilike hindadega
7/6987 1 7/6747 1 29/6769 1 29,6639 1 pärast kella 3 telefonil 430-70.
.Inimesed ajujääl"
8/6748
11 8/6988 1 29/2749 2 29/6809 2
Pääsmed 20—125 sendini.
8/6668 3 - 8/2728 1 29/2509 1 30/6650 3 Korralik töömees palub töös
9/6629 2 9/6869 3 i 30/6810 2 30/2510 1
Esmaspäcwal, 20. nowembril,
või midagi muud pikema
10/3370 1 10/6990 2 : 30/6490 1 30/6610 1 tusse
52. korda
ajalist
10/2650 3 10/6510 4 30/2750 2 31/6771 6
uldhindadega
tööd.
10/7350 1 11/6551 11 31/6931 2 32/6492 1 Kirjad slt. ~15/7355".
.Õitsev meri"
11/2491
3
11/6991
3
'
33/6493
7
33/6933
9
Andres Särewi dramatiseering 11/6551 1 11/2611 1
1 33/6853 1
Noor maaneiu
Aug. Maigu romaani särgi 11/6791 1 11/6911 1 33/1497
34/6534 2 34/7014 6
palub koltta
3 waatuses 3 vildis.
12/6952 2 12/6352 1 34/6814 1 35/6535 4 perenaiscabiks
tvõi üksitcenijaks.
Pääsmed 25 ja 50 senti.
12/6672 1 12/2732 3 i 35/6855 1 35/7015 3 on enne teeninud.
Kirj. slt.
13/2733
5
13/2533
2
Kassa awatud ma väew
: 35/6695 1 35'2075 1
luõi Pikk t. 29-a
13/6873 3 13/6473 1 35/6015 1 35/2475 2 „31/2571"
kl 12—4 w t> ~8
13/6993 3 14/2734 4 ' 36/6776 3 36/6896 1 krt. 20. 14/2614 1 14/6994 5 ' 36/2436 1 36/6976 5 Korralik noormees soovib
14/6554 1 15/6995 4 37/6817 21 37/6697 13
ma>ateenijaks.
15/6635 6 15/6355 1 38/6938 6 38/6418 1 Tuleb toime tubaste töödega,
15/6755 1 16/6636 3 38/3598 1 38/6618 3 oskab iseseisvalt keeta. Kirjad
16/6316 6 17/6517 9 1 39/6579 3 39/7019 4 üle Eesti slt. ..28/7328".
Arstid
17/2537* 1 17/2577 1 39/3359 1 40/7020 4
17/6557 2 . 17/6597 2 : 40/3400 1 40'3120 1
Majateenija,
17/6547 1 17/2497 1 40/2680 2 40/6740 1 venelane, otsib kohta, oskab
17/6357 1 18 6578 3 40 3560 2 40 6830 1 keeta ja peseb pesu, omab tun
18/2698 2 19/2739 6 > 40 2480 1 ' A. 8780 6 nistusi. Pai teat. kirj. slt. ~29/
19/6679 4 19 6839 1 A. 8736 13 A. 3711 2 7289".
19/6999 3 19/3539 1
B. 4625 3 K 112 3
20/2540 3 20/2700 3 M. 11332 1 R. 11358 3
Neiu,
21/2501 1 21/6601 1 Metsaametnik 541 . 1 gümnaasiumi haridusega, otsib
Sise- ja nahahaigused.
21/2541 1 21/6881 1
Helmile 1
mingit teenistust. Kontoritöis
10—12, 4-7.
21/3261 2 21/6241 1
Abielluja
1
kauaaegne praktika. Kirjad slt.
Viru 22—3, telefon 447-61.
21/6641 1 22/6482 2
Kokku 515 kuja. ~37/7337".
Tallinna QreSti trütt

. Sv- V. V. Ehitus-Korteriosakond annab < välja kir
jalikul
.vähempakkumisel 11. detsembril 1937 a
kell 10.00

Wcilli muusika.

kirjalikud, kinnistes ümbrikkudes pakkumised riisi
hangete seaduse § 42 nõuete kohaselt märgusõna all:
" ,rn4-tSu-.hankimise vähempakkumine" saata osakon
nale Tallinnas, Uus tan. 10, eclpooltähcndatud ajaks.
Pakkumiste tagatistrahvi suurus Kr. 900— Tingi
mused naha osakonnas äripäevadel kella B—l 3.

Therese WiitismanM
lie edufzursiis
Wene fän. 12—B.
Kõnel. 2—4 p. I.
Ääesolewa cmcflri wiimne kursus algab

lähemal aial. Kavas peale muu
Ka uuemaid Jõulutoite.
Cand. rer. mere. HANS MARQENS
Raamatupidamise kursused
x , õhtuse jõulugrupi abus 26. nov
Õppemaks 30 kr.
Lõpetajaile diplomid.
Viru tän. 14rÄn^Fetaiu-le
Mornid. Viru
Opetus põhjalik ja kiire.
Suurem tööstus otsib kaasatöötajat

OSANIKKU
Pakkumised slt ,17>7397'».

'mus müügile
TA™LOORAAENE KALENDER
Saaval ajalehekioskites.

