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hes kahekümne viie aasta jooksul meid on austapud
oma poolehoiuga meie leivasaadustele, ja loodame,
et ha tulevikus see soe poolehoid püsima jääb,
mille tagatiseks on meie saaduste kõrge kvaliteet.
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naha õhukese korrana, annab näo- ja

Kirnus

Jlr. 8

käenahale Õrna. mati jume; on ideaal*
ne puudrialus.

c>
ona
foeem, puude*
la nüovesi
on näonaha ilu ja pehmusealalkoiä/adi

t?omd's
M*
puuder
• On valmistatud mitmes varjundis,
õrnalt lõhnastatud ja katab näonaha
õhukese, ühtlase korrana, andes näole
meeldiva jume.

(fond'»
kreem

£?ovxd's
näoMsi

• Tungib kergelt nahapooresse
• Sisaldab olluseid, mille ülesanne on
kaitsta nahka vananemisest ning sooja

ja külma liigsest mõjust
• On ideaalne puudrialus.
O „C* kreem on rasvaga kreem (Õö
kreem); puhastab nahka ja teeb selle
õrnaks ja värskeks.
G ..V" kreem on rasvata kreem, katab

Ü0

(Skin Freshener)

• Uudispreparaat Pond's seerias.
• On värskendava ja elustava toimega.
• Jumestab. tugevdab ja puhastab näo
nahka.

POND'S on tarvitusel kogu maailmas!

Esindusi A/S, Prov. 1. LILL - Tartus.

Klriuftamfseks, täblklrjutamtsefcs ja stenografeerimiseks
HARS-kopeerpliiats 754
tuntud parima söega ja hügieenilise kapsliga, 5 kõvaduses.
Saadaval klrjutusmaterjali-kauplustes.
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Teatan oma lugupeetud ostjaskonnale, et laupäeval, 27. nov. k. a.
avatakse teine jalanõudekauplus
„KORDIA"
Tallinnas, Laadaplats nr 201, tel. 315-14.
10% hinnaalandusega müüakse kõiki jalanõusid 3 esimest päeva. Külma ja
paha ilmaga kaupluse ruum kinnine ja soe jalgapassimiseks. Parim ostukoht igaühele.
Palun külastada!
Austusega omanik.

Ajakohaseim daamide ja h&rrade
Juuksetööstus
avatud

Kreutzwaldi e, tei. 316-09.

Konstaablile kallaletungija
sõjaringkonnakohtu alla
Sisekaitse iileitta otsusega antakse sõjaringkoimn
foljht alla A. St. Tettow, kes 28. okt. s. a. Lindora laa
dal tungis seljatagant kallale kohalikule konstaablile

Rüütelile, talle kiviga Pähe lüües. Konstaabel sai
peapõrutuse.

Hukkus Soome aurik
10 inimest uppus
Helsingi, 25. 11. (ETA) Mikkeli ja Lap
penranna laewalünil sõitis täna pärast lõunat aurik

õnnetus Saima järvel on, nagu nüüd selgud, uõuduud

rohkem inimohvreid kui esialgu arwwti. Uppuuute
arw tõuseb seniste andmete järele 10-ni, kuih kurde

„Turist" Pulmonnieme ko-hal karile ja wajus takse, et see arw weelgi suureneb. Lnuetuse põhjuse
MOOTOR » TEHNIKA • TEADUS • LENNU põhja. Õnnetuse silmapilgul wiibis aurikul uut asjuS wõimud ei ole weel jõudnud taielikule selgusele.
bes 30 reisijat, kes tormasid kohe tekile ja kogu On wõimalik, et õnnetuse peapõhjuseks oli äkiline tugev
ASJANDUS • SPORT • TURISM »
tuulehoog. Laew laks nii kiiresti põhja, et paljud ei
SISU: Pariisi autonäitus • Aarne Raidna: „Auto nesid kõik laewa tuulewarjulisele küljele. Selle suutnud tugewa weekeerise pärast päaSta endid ukse
mustlasena" läbi Euroopa • Teaduslik teede tagajärjel wajus aurik Ühele küljele ja uppus. kaudu, waid nad pidid põgenema aknast. Mitu «eest
uurimine Inglismaal • Mootor tarvitab liiga Reisijad suudeti enamikus päästa auriku pääste olewat jäänud laewaruumideSse ja uppunud üheS lae
palju kütteainet? • Hispaania kodusõda ja paadiga ja ühe kaldalt appirutanud wäiksema ivaga. Päästetud toimetati esialgu ühte lähemasse
autoasjandus • 7026 mootorsõidukit Eestis liik sõudepaadiga. Siiski uppus 4 inimest 3 meest tallu, knS neile anti esimest arstiabi. Kahe önuetuS
vel • Autode sissevedu firmade järgi • Auto
ohvri juures elluäratamiskatsed ei annud aga taga
kordaseadmine hilissügiseks • Ain Mere: Põle" ja 1 naine. Õnnetuse kohal on wesi nii madal, järgi. Täna jatkatakse ohwrite otsimist ja juurdlust õu
misprotsess diiselmootoris • Ed. Roomere: Dii et põhjawajunud laewast jäid paistma korsten ja nctuse üle. Lappenranuast tuuakse kohale päSStelaev ja
selmootor autol II • Ain Mere: Kuidas meie
tuuker. Uppunud laew oli õige wana ja öunetvSreifil
lendame. ? • Tehnilisi uudisi: Aquamo mast.
Helsingi, 2IZ. 11. (ETA) Eilne raske laewa- tema laadung oli arwatawasti liig raske.
bile. Uus prantsuse väikeauto. Kas tagatuli
põleb? jne. O Nõuandeid autojuhtidele: Laki
korrashoid jne. G Nõuandeid mootorrattureile •
Lühiteateid kogu maailmast • Spordi- jne. tea
teid • Ed. Roomere: Auto-elektrotehnika kursus
Briti resideerib oma poliitikat
VII ja A. Mere: Autotehnika-õpetus VI. Eriti
tähtsad igale algajale autojiihtijale .ja autokursus
lasclc • Rohkesti illustratsioone • Hind 50 s.
Nõupidamine Prantsuse ministritega
Kohe pärast lord Halisari tagasi saabumist deerida oma poliitikat mõnedes rahwuswahelis
Berliinist, sai teatamaks, et Prantsuse pea poliitika juhtidega, et mõlema riigi wälispolii
minister Chautemps ja wälisminister Delbos tiline suund jääks kooskõlla.
Nagu telegrammid teatawad. ei kõnelda Lõn
kutsutakse nõupidamisele Londoni. Mõlemad mi
Tall. Puutöömeistrile
nistrid on kutse wötnud wastu ja külastawad donis mitte ainult s)a!ifari erawiisilifest ja fe
Briti pealinna eelolewal esmaspäewal ja teisi ui salapärasusega looritatud külaskäigust Per
Vlöüblimüiigi Majan
liini, millele, olgu üteldud, ei ühel ega telsel
päewal.
dusühingus on
Ahenduses selle sõiduga kirjutawad mõned pool panda suuremaid lootusi, maid haaratakse
wälismaa lehed, et Briti tahab uuesti wötta kõik aktuaalseid wälispoliitilisi probleeme.
mööbleid
London. 25. 11. (ETA) (Reuter) Was
enda kätte Euroopa poliitika juhtimise. Teiselt
suures valikus endise
poolt kuuldub aga, et Briti tahab waid rewi tates küsimusele peaminister Chamberlain sele
tes küsimustes. Et ta aga ka selle juures tahab tas täna alamkojas, et lord Halifaxi Berliini
headusega. Tellimised
tegutseda täielikus kontaktis Prantsusmaaga, külaskäik on endastmõistetawalt üheks arutus
täidetakse täpselt.
siis osutub wajalikuks nõupidamine Prantsuse aineks eelseiswatel kõnelustel Prantsuse mutist
Tallinnas, Pikk t. 30,
ritega Londonis. Peaministrilt küsiti weel, kas
tel. 469-29.
Prantsuse walitsusega peetakse nõu, enne kui
ametlikult wöi mitteametlikult esinetakse ette
KOHALE JÕUDNUD
panekuga mõne lepingu wöi kokkuleppe sõlmi
iniseks Saksamaaga, mis wõiks puudutada
TRETORN
Prantsusmaa julgeolekut wöi mõne teise maa
julgeolekut, kes on liidus Prantsusmaaga.
Chamberlain wastas, et mingit niisugust lepin
gut wöi kokkulepet ei ole kawatsetud sõlmida.
Joobnud autojuht sõitis wastu
BOTIKUD
trammi
SUURES VALIKUS
Poolteist milj. kalamaimu wälja
Reedel ketta S paigu sõitis weoanto nr. A-1003
juht, Graniidi tän. nr. 3—B eiutsew Jüri Tukk,
haudumisele
Tartu mnt. ja Odra tän. nurgal oma autoga wastu
Isperia
Narma
katakaswatusmajal
õnnestus saada tanawu
trammi. Nagu juurdlusega selgus, oli autojuht täiesti
joobnud, mispärast ta ivaatamata trammijuhi korduma
tele signaalidele ei ole rööbastelt pööranud kõrwale.
Tukk wõetakse mastutusele joobnud olekus autojuh
timise. ja ettewaatamata sõidu- pärast.

sügisel pool miljonit lühetera ja 1 miljon meresiia.tera.

Pärnu m* K, Urla majas
(0)

Kawatsus oli küll tublisti enam marja koguda, kuid
kalasaak oli marjakogumise aial haruldaselt maike,
mispärast saadi ainult 30 prots. kamast taita.
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VSewateht

Kui suured eestlased oleme?

Uusi ülesandeid loomaterwishoiu alal

ido&e RäSUcuetu^

Loomaterwishoiu-osakond weteriuaarosakonna ks. Oskuskatse
weterinaaruestidele

Wälis-Eesti Päewaks 27. nowembril
Kiindumuse puudusest oma rahwusse oleme
wõinud kurta ainult sel määral, k««i«võrd seda Puu
dust kunagi tajusime. Loomulikult peatsime seojun

ves arwestama ka tajumuse laadi ia sügawust. Sa
muti nagu ei Pääse taeivariiki igaüks, kes ütleb
«issand-issaud", nii pole tihti «vähimatki kasu rah
wale nendest, kes oma rahivuslllst kannawad ainult

keelel. Wabadussõjas, millest rahivusluse fülven
damiseks ammutatakse ja wõib ammutada head
eeskuju kõige rohkem, muuseas «võis näha nimelt
seda, et tõeliste teenetega inimesed ise kippusid esile

kõige wähem. Püsiiv tunnustus suurele ja tähtsale
tuleb iseenesest. Aga kuua rahlvuslusc üks Põhilisi
nõudeid seisab selles, et igal sobüval «võimalusel ja

kõigis olukordades, kus muud tingimused on wõrd
sed, tuleb eelistada o«na rahlvuse liiknieid muude
rahwuste kõrival, siis üksnes tippude hindamisega
ja eesknjuks-seadmisega rahwuslnse töökamas kau

gele ei iõua, rahlvuse mõiste säilitamisel tuleb
eeldada ka «vaimse sideaine olemasolu, mida «või

malikult ühetaoliselt jätkuks igale rahlva liikmele.
' Wõib olla kindel, et korraldaksime —ja oleksi
me korraldanud juba ammu ka rahwuslnse suhtes
nii mõndagi endi juures teisiti siis, kui «neile meie
alasti. «väiksuses alati halastamatult ei pääsnuks
Ügi wõõrad mõjud ja kui meile praegugi ei puhuks
tänased ajaivairnil tuuled. Millist muud tõendust
«sieie nüüdsegi rahwuslnse tunnetamise pinnapeal
suse kohta tarwitsekski tuua siinkohal, kui waid neid

kauluhelisid klaweri saatel, mida kuulsid ühel äs
jasel õhtul tnööduiad ühest majast meie Pealinnas,
Üis asub üks meie «värskemaid isamaalisi (rahwus

lMe) organisatsioone? Kas oli laul ehk mõni neid
uusi juureloodud igatsuslikke isamaa- ja rahlva
lgule, mida «veel hiljuti propageeriti ringhäälingus?

Ei, helid, mida lahtisest aknast kuuldus paiskuWat täuawale, olid „Otschi tschornõja!" Järelikult
jääks waid oletada, kuiwõrd suurein «võib olla sel
line alluwus wõõrmõjudele rahwa hulgas mujal.
-7- Wõi käsitella neidki Põhjusi, miks meie Kodanike
(keskel tung oma laste Paigutamiseks uutesse, wäl
gäspovl talvalist kooliwõrku alvatnd «võõrkeelsetesse
Keskkoolidesse, lütseumidesse ja kolledshitesse, on

fuur otse «veidruseni? Eestluse uõuget selgroogu
Äi näe küll ka settes.

Kui «vanasti mindi mõisnike eest, kui tuhan
deid eesti talupoegi siirdus wälja kodumaa piiri
dest, otsima lahcdainat äraelainist Sarmaatia la
gendikel, siis oli see mõistetaw. Teatud määral
weel oli wabandataw ka uus wäljarändamisõhin,
lüilles alles iseseiswusajastul, aastatewahemikus
1923—27 Eesti Piiridest lahkus, kuhu aga sai, mitu

tuhat kodanikku. Riigi majanduslikud «võima
lused olid alles arendamata, olud selgumata,
inimestes kasivam teadlikkus eluhüwedest aga maa
lis neile Paljutõotatud fata-morganasid parematest

kaugetest randadest. Wõib kinnitada, et wälja
rändamine Eestist olnuks «nävksa suurem ka järg
nemid depressiooniaastail, kui igal wäljarän
nata-tahtjal ainult jätkunuks raha sõiduks. Eelmise

kinnue aasta kestes, kuni 1. jaanuarini 1936. ei.
«väljarännanute koguarw ametlikel andmetel siiski
ulatas kümnele tuhandele,, ja alles möödunud 1936.

aastal saabus olukord, kus «väljarändamise sihiga
riigipiiridest lahkunuid loeti «vaid 300-le. Siia
juure tuleb aga arvata ka defitsiit ülepiiriliiklemise
bilansis, eemalejääjad mere«nehed jms. Wõib nen
tida, et majandusolude paranedes «väljarändamine

Eestist Praegu ou küll soigus, aga niipea kui ker
kib ähivardalvalt silmapiirile uusi depressiooniohte,

wõib ta Paisuda uuesti, haarates eeskätt jälle mui
dugi neid, kes on aineliselt nõrgemal järjel. Peaks
olema mõistetaw, et wäljarändamise takistamine
kunstlike abinõudega, keeldudega jne. ei anna taga

järgi, tuleks iõuda wälja olukorrani, milles iga
waikestegi «võimetega kodaniku töötasuwus teda
enam ei sunniks kodumaalt lahkuma, milles ka
tema asendamine imporditud, odawate, kuid küsita
wa wäärtusega wälisinaalastega osutuks tarbetuks.

%V.V.DEMIN'i«
konservid
on tuntud headena juba lil) aastat

Peame jõudma nii kaugele, et need «veerand miljonit
eestlast, kes praegu asutvad wäljaspool Eesti piire,
enam ei saaks kodumaalt lisa, waid ümberpöördult,
nende suurenema tagasirändamise arwel peaks
osutuma lisasaajaks Eesti kokkukuiwaw rahwaarw.

armastusromaan

Saatuslik
eksitus
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Tekkis waikus. Oswill oli alandatud, paisete
puretud ja mõistis, et kaotas jalgealuse. Ta
pööras selja, et Stöphane ei näeks enam ta pilku
ja tegi hirmsa pingutuse, et puhastada seda
mürgist. Ta tundis, et see tal õnnestus ja
uuesti näitas ta rahulikku nägu. lihtlast mdl
gutas ta mõtteid. Stöphane'i käitumine imestas
teda. Talle näis, et ta armusese seisukord oleks
pidanud teda alandama. Naine, kes maksab,
on wähem uhke. Ta ei mõistnud Stiphane'i.
Ta otsis wäljapääsu. Siis ta istus maha. Iste
asus laua läheda! ja selle! laual oli kell. Äkki
helistas ta.
Mis te teete? küsis Stöphane.
Ta waatas Stöphane'ile silma ja wastas
hooletult, et ta tahab teed. Ta ootas, kuidas
reageerib sellele Stephane...
Te teate wäaa hästi, kelle korteris te
wtibite? küsis Stchhane kalgilt.
Oswill wöpatas: katse õnnestus. Ta tundis
et tegewus omandab kindlama kuju. Teener as
tus sisse, wöttis käsu wastu ja wäljus.
Oswill naeratas, istudes tugitoolis:
Kelle korteris ma wiibin? Kuidas siis?
Olen teie kodus, oletan!
Ei. wastas Stephane kiirelt jn ägedalt.
Miski ei saanud olla täpsem. Kuna Oswill
teeskles meel ikka mitte-möistmist. Stephane snn
dis teda selleks: ei, ta ei olnud mitte oma
kodus. Ta oli oma armastatu juures. Ja tõe
poolest. Oswill taipas.

ministeeriumi loomatervishoiu osakond nimetatakse üm
ber «veterinaarosakonnaks. Selleks on põhsilst aimud

-õli

aSjaolu, et riikliku iveterinaarala korraldusel on täita
mitmesuguseid ülesandeid, mis ei piirdu üksi loomater

See nõue peaks lahedalt mahtuma igasse rahwus

tvishoiu ja «veterinaararstliku abiandmise korraldamisega,

«vaid laieneivad ka «vctcriuaarpolitseilise ülesande täit
misele loomataudide tõrje korralduse ja loomariigist PZ
rit oleivate saaduste tõõtlc»nisc, turustamise ja eriti loo

likkuse minnnaalprogrammigi.

Wäidete hulgas, mida on kuuldunud neilt, kes
«väliseestlaste küsimusse juhtuwad külmalt ja üks

"Leipzigi" külaskäigu poliitiline

kõikselt, tähtsamana mainitakse seda, et enamik «vä
liseestlasi asub Wenes ja nendega pareina ühenduse

loomine praegu on wõimatu. Seejuures äga unus
tatakse, et aiad wõiwad muutuda, ja nagu näi
tab muude wnliseestlaste poolt kodumaale toodud

ja saadetud raha ja maiste «varade hulk, seni
tasuks pooldada Wälis-Eesti liikmnist ka Puht
materialistlikult seisukohalt. Wõõrsil hättajääuute
otseseks abistamiseks ja tagasitoomiseks riigil on
tulu,d kulutada «vaid üksikj«lhtu«neil, ja ka sellistelt
«väliseestlastelt kulud igal «võimalusel hiljem «nui

dugi nõutakse sisse. Ainiti kuuldub ka wäiteid,
nagi oleks «väljarändajate hulgas luhtumistüüpe,
igalaadi õnnekütte, pettureid, unistajaid ja
«madu ebasoowitawat ollust protsendiliselt niiwõrd

rohkel määral, mis lubab wäliarändajad selles suh
tes heita kõiki ühte patta. Seejuures muidugi jälle
jäetakse kahc-silma wahele, et nurjatuid weelgi hul

lemaid wõib leidiida üpris rohkem uimelt ka pai
galejääjate hulgas, nende kindlakstegemine oleks
waid maitseasi. Kui aga eeldada, d Eestigi tule
mi! peitub eeskätt waid tema inimmaterjali wäär
tuscs, siis «võib nentida nii mõnegi kindla näite tva
ral, et wõõrsil tõsisest elukoolist läbikäinutc wõi ka
otseselt õppimise otstarbel eemalwiibinute hulgast

kodumaa on wõinud endale wärbidä otse asenda
matuid tähtsaid jõude mba ka tänini. See, mis
meil ju senisegi inimmaterjali arendamise ja eelis
tamise suhtes päriselt haledal «viisil näib lonkawat,
on eeskätt s e l ek t s i o o n i pu u d u s.

Asjaolu, et ig a wii e s eestl a n e on wä lis e estlan e, lihtsalt ei luba. Wälis-Eesti
liikumisele suhtuda ükskõikselt. Kui näit. hõimu
liikumisele, mis enesest on hoopis efeineersem, iga
teadlik kodanik ön nõus omistama fa otse ratsiona
listlikke sihte, siis wõrdlusena üiksnes needki 156.000

hinge Nõukogude Wenes, kes wiimasel rahwaluge
misel end tunnistasid eestlasteks, wääriwad meilt
küll meenutamist ja sentimentaalsetki poolehoidu
ülimal määral, kuni kord suudaksime neile pak
kuda ka rohkemat. Ja lähemal kaalutlusel Wene
eestlaste püsiwus rahwuse tunnustamises isegi la
seb tekkida kahtlust, kas oma rahwuse salgamise ja
iimberrahwustumise püüe ning tendents kodumaa
piirides pole s««urem sellest, mis ta on wõõrsil?
Näib olewat kindel, et Wene eestlased oskawad laul

da „Otschi tschornõja" kõrwal ka muid, omi
laule ilma õppuseta, et nad oma lastegi paigu
tamisel kooli kemplelvad „moes«olewate" wõõrkeelte

tarvidusega «vististi wähem kui teelvad seda mõ
nedki meie seltskonnatalad Tallinnas. Muide, «vii
maseile «vabandamaks jäägu küll asjaolu, et näili
selt nad alles samastaivad ivaiinset kultuuri ja te
ma saatvutamise hõlpsust selliste importeeritud tsi-

Ivilisatsioouimöuudega,' uus neilgi «veel nii äsja
Puudusid.

Wälis-Eesti päew, mida pühitsetakse ülemaa
itnilikus ühtekuuluwuses. juba mitmendat aas
tat igal nowembrvkuu wiimasel lanpäeival, on hom

me. Tema mõtte leiamegi selles, et kõikide teiste
pühade ia pidupäctvado kõrival ta on määratud
homsel e. Paremale Eestile, sellele ühisEestile, mida ehitab nii iga wõõrinõjude pn
hastustules wahenditult karastatud «väliseestlane
kui ka iga «võimeline rahlva poeg ja tütar kodu
inaal. Iga liiwaterakest, mida on sasinud tuul.
muidugi enam ei leia; •- aga kui on tehtud kõik,
et neid teri säästa ja siduda müüriks «võimalikult
kõiki, siis müür oi «varise. Selle osawa, kõike
ehitamisel, ta jääb Püsima kuni aegade lõpuni.
Kui talitame nõnda, siis ka küsimusele, kui suur
eestlane on eestlane, «võime alati wastata liialda
mata ja täies rahuldustundes: ta on suur.
Alfred Tamm.
Ta taipas, et Stöphane kõneles tõtt. Ta
taipas, et see salong, see luksus, oli Dewalteri
salong, Dewalteri luksus. Kuid seekordki eksis
ta: ta uskus, et see petis oli kahtlaste abinõu
dega endale raha muretsenud. Ta nägi silmapiiri
muutuwat ja tal oli mingi ähmane eelaimus, et
leiab sealt tegewuswälja. Ta kqgus end ja tun
gis waid ettewaatlikult edasi, «vaenlase maal wii
biwa salakuulaja kawalustega ning julgete kahe
mõtteliste sõnadega, et hästi uurida maa-ala.
Ma ei ole teie kodus? lausus Oswill.
Maata! Oleksin uskunud seda!
Stephane arwas, et Oswill tahtis teda selle
lausega masendada. kuid ta oli täis põlgust me
he wastu. Oswill oli üles tõusnud ja uuris
pilguga ümbrust.
Ta naeratas:
Siis ma olen härra Dewalteri 'kodus?
Tal on tõepoolest ftrnrepärane maitse. Biarritzis
oli tal üpris ilus sõiduk. Siin on tal üpris'
ilus korter.
Stsphane küsis talt:
Te tunnete härra Dewalterit?
Oswill wastas joonelt:
Tundsin üht. see ei ole sama.
Tal oli pilklik naeratus, millest Stöphane
enam aru ef saanud. Ta mõtles, et Oswill
teab inidagi ta sõbra mõnest sugulasest.
Stchhane küsis weel:
llht tema omakseist?
Ei, wastas Oswill. Kedagi wäljarän
dajat. Ei mingit suhet teie omaga.
Stephane kehitas õlgu. Mis puutus temasse
teine Dewalter, wäljarändaja?
Ärge konelge mulle sellest, wastas St phane.

Ma ei kõnele teile sellest.
Teener astus sisse, tuues tee.
Tänan! Minge, lausus Osivill, ja istus
uuesti, nagu olnuks ta oma kodus.
Marjates seda, ta tegi hiigla pingutuse, et
täpselt «väljendada talle tulnud mõtet. 'Ülimalt
ärritatult waatas Stsphane pealt, kuis Oswill
suhkurdas .oma teed. . '

made ja lomnäsaadustc ekspordi alal. Wctcriuaarosa

tähtsus
Riia «vene lehe Tallinna lirjasaasia teatab oma lehele

kond oma ametkonnaga tegutseb siin analoogiliselt polit
srilc ja pitriivalivrle ning peab seega alatiselt olema ival
tvcseisnkorras ja oma korraldustega asnma tege«m«ösc
otsekohe, kui on saadud teadaanne «või kui on karta häda

siit ..Leipzigi" külaskäigu puhul: .

ohtu riigile ja rahiöamajandnsclc. Euroopa riigid on
Praegu raskelt infitseeritud suu- ja sõrataudiga, mis

dis kcrhtleniata poliitilist iseloo m u (Nkeie sõ

«võib sattuda ka EeStissc. Sellepärast peab «veterinaar
osakonna käsntnscs oloma adiniuistratsioon, mis «võib
tagada mõjuivat töölerakendamist hädaohu korral.
Seadusega luuakse «vrteriimnrnõukogu. Nõukogu
järele on seni olnud tnngiiv «vajadus, sest «veterinaar
osakonna töös on järjekindlalt osutunud tarivilifcks otsida
kontakti põllumajandusega ja nntmcsugnste muude asu
tustcga. Seni on «neil nõupidamisi peetud eratviisil ja
neil polnud küllaldast jarjekindlitst.
Seadusega nähakse ette iveterinaarala korraldus lin
nadc ja alclvitc ndininistratiitvpiircs. Lõppeks seab sea
dusceluõu üles nõude, et kõik «veterinaararstid, kcS taha
tvad astuda erialasele amctkohalc riigi «või omawalitsusc
teenistuses, pratvad õiendama ivastatvn oskuSkatsc selle

„Saksa sõjalanva ..Leipzigi" külaskäik Tallinna kan

renduscd. Tolk.) ning seda kriipsutas alla eriti laowa

komnndöri kapten Lölvischi kõne, millega ta pöördus koha
liku aija>ki!vM:duse osiudajate poole. Löivisch luges «raja
löseks äva mävtrda, et tvaatmnata Saksa lao!vastiku tööga
illekoaviuatusele, leidis „Lc«pzig" siiski ivõtmal».sc külas

tada Tavlinu-a, et anda tunnistust Saksamaa
eriliselt sõbralikust meeleolust Eesti
«vastu. Edasi kõneles ta «väga palju Saksamaa vel-

Ivnstunnse hädawaialisirsost, kusjuures näitas solilele, et

pärast Vovsailles': vahulepiugnt asutus Saksamaa dcs
aivincvriituks. kuua kõik teised viigid jäiisid oma sõjalise
jõu mitte amult «vähendamata, «vaid hakkasid seda ka
suureudamagi. Eriti peatus kapt. Lütvisch praeguse

Saksamaa ja pii rit a g uste sakslaste

ühenduse suures. Kogu ta pikk. kõne algusest kõpuni
oli selgelt poliitiline, mille juures kordMvalt kviipsutati

alla uue Saksamaa eriti sõbralikku suhtu
mist E e s t i l e.

Kpt. LÄvisch oi, «vana ohüvitsor ja tconib lactvastikus

juba üle 25 aasta. Maailmasõja ajal oli ta ohi viisor iks
sellel lna.val. m«s k«m>lus Liibaivi «vallutanud cskaad
risse.' Korgc kiire käiguline ristleja ..Leipzig" alles õige
hiljirti pidas tcenistuist Hispaania «vetes. Nagu teada,

kohase koinisjoni ees.

Lihajärelewaatus laiemale
alusele
Samuti on esitatud «valitsusele seaduse katva, mis
muudab kehtiwat seadust ja «nillc järele liha järclcivaa
tus rajatakse laiemale alusele.
Tapamajade ja lihajäreletvnatusc seaduse alusel on
omavalitsused kohustatud neis linnades ja aletviteS, kus

elanike ar«v ületab 3000, sisse seadma ia
sunduslikku lihajareleniaatust. «Elle nõude alusel tegur
setvad praegu kõigis linnades (peale Paldiski) ja kuu
remas osaS alewiteS awalikud tapamajad ja lihajarele
«vaatuse asutused. Kuid on terivc hulk aletveid ja ale
«vilke, kus terwishoiu olud wasatvad samuti lihajarele
«vaatuse korraldamist, olgugi et elanike artv seal ei
ületa 3000 (Keila, Rapla. Kiwiöli jne.). Neis kohtades
«võib põllutSSministeeritlmi «veterinaarofakond funtmsl»»
lihajarcletvaatusc nüüd seniks enda hoole wõtta ja seda
korraldada seni kuni seda «vastatv omawalitsns ise tege
ma hakkab.

Ka weterinaarwelskerid raken
datakse loomataudide wastu
wõitlemisele
Põllutõöministcr on esitanud «valitsusele loomatau
didc «vastu »võitlc»nisc seaduse muutmise eelnõu. Kehti
»vas looniataudide wastu «võitlemise seaduses loetletud
taudide puhul on looinarstlik abiandmine lubatud ainult
«veterinaararstidele, kõigil teistel on fee keelatud.
Meil leidub kohti, kus üksikud külad «või talud aset
sc«vad 20 «või rohkem km eemal «veterinaararsti
kohast, ning säärastesse kohtadesse waljasöitmlne näiteks

sigade punataudi puhul abi andmiseks osutub tihti ras
keks iimg sõidu- ja päcwarahadc näol riigile ka kulukaks.
Mitmesse säärasesse kaugemasse nnrka on maawalitsnSte
polt aitietissc pandud kutscõiguSlikud wctcrinaarwelSkerid.

kellel aga puudub õigus taudi puhul abi andmiseks.
Põllutõõministcerium ja loomaarstide koda on kaalmmd
kusilnust, kas ci oleks otstarbekas rakendada mõnede loo
matandidc tõrje alal tõõlc ka kutscõiguslikkc wcterinaar
welskereid, ning on anvamiscl, et kutfeõiguslikud wete
rinaarivclskcrid «võiksid «vcterinaarosakonna direktori wo
litusel osa wõtta mõningatest loomataudi tõrjetöödest,
eeskätt sigade punataudi alal. «amuti «võiksid wetm
naarivclskerid abi anda ka hobuste nõlctöbe ning «õne
muu kcrgemaloomulise taudi puhul, lluc kawatsetawa
seadusega tehakse abiandinisc kord seega painduwamakS
ja kergemaks.

juhtus möödunuid fuivel Wahemvrel kõ>um tekitanud lugu,

niida kapt. Lõlvrjch oma «vestlusel Eesti ajakirjanikega
ei jätnud puudutamata
..Leipzigi" Tallinnas «viibimise ajal asetasid Saksa
cchivitjmd pärja mitte ainult Wabadussõjas langenud

. Inglite |B kodumaa

Eesti sõdurite kalmudele, «vaid ka erilise pärja

ülikonna- ja mantiirildeid

rügemendis (Kirjasaatja mõtleb nähta!vasii Balti
patabjoni. Tõlk.). Siin leidis aset tenve rida «vastu

soovitab

saksa sõdurite hauale, kes olid teeninud kohalistls Balti

«võtte, lõuna- ja õhtusööke Saksa killaliste auks. Erilist
tähelepanu neile osatas kohalik saksa noorsugu. Saksa
madvuisod olid alatiselt ümbritsetud teejuhtidest, kelleks
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viidi saksa koolide nais- sa meesvpilased."

Ruhnu saare valitseja Kures

Kui Palju laste toetussummasid
faawad linnad ja alewid

saare haiglas
Ruhnu tuletorni ülema W. Karineeme terivis hal
wenes sedawõrd, et ta toimetati mootorpaadil Kures
saare haiglasse. Teel tagasi Ruhim kaotas Paat pro
pelleri ja pidi hadapürje abil tagasi Kuressaare pöö

rama. Mootorpaat, mis kuulus Ruhnu tuletornile,
tõmmati Kuressaares maale, kuhu jääb ka talivekor
teri. Paadis olrntd ruhnulascd lahkusid teise lactvaga.
Haiget läks Ruhnust ära tooma ka «veeteede «valit

suse aurik „Sekstant", kuid mootorpaat haigega oli
paar tundi enne „Sekstandi" Ruhnu jõudmist saarelt
«väljunud Kuressaare suunas.

Sosiiaalministeeriumist "määratud 94.300 krooni
puudustkcmnatawate laste toetamiseks jagati linnade ja
aletvite «vahel järgmiselt:

Haapsalu linnale toitlustamiseks 1162 kr., keha
katetega «varustamiseks 100 kr., kokku 1262 kr. Ku
ressaare linnale toitlustamiseks 1162 kr.; Narwa lin
nalc ühes Nariva-Jõesuuga toitlnstamiseks 10,358 kr.,
kehakatetega «varustamiseks 1.600 kr., kokku 11.958 kr.;

Nõmme linnale totilnstainiseks 5.421 kr., kehakatetega
lvarnstalniscks 100 kr., kokkn 6421 kr.; Otepää linnale
toitlusta«i«iscks 581 !r.. kehakatetega ivarustalniseks

100 kr., kokku 681 kr.; Paide linnale toitlustamiseks

Kultuurkoondise ajakirja
nimeks „Waramu"

968 kr., kehakatetega «varustamiseks 400 kr., kokku 1368

kr.; Paldiski linnale toitlustamiseks 290 kr.; Pctseri

Uue organisatsiooni ..Kultuurkoondise" kawatsetawa

ajakirja nimeks on juhatus «valinud ..Waramu". Nimi
on ette pandud Foh. Aawiku poolt ja see on tuletatud
kahest sõnast:' mu «vara.

Praegu komlekteeritaksc ..Waramu" toimetust ja kaas

tööliste kaadrit. Wiimaste suhtes ei olcivat «valik suur,
kuna mõeldawaist kaastöölistest paljud asuivat äraoota
>val seisukohal. Nõnda kuuldub Tartust, kust „Wara»nn"
«vöiks oodata kaastööd, et seal ainult «nõui üksik selleks
on nunud nõusoleku.
..Waramu" proowinumbcr loodetakse «välja «veel enne
jõule.

linnale toitlustamiseks 1549 kr., kehakatetega Ivarusta

misels 200 tr., kokku 1749 kr.; Pärnu linnale toitlus
taimseks 8131 kr., kehakatetega «varustamiseks 1000 kr.,

kokku 9131 kr.; Põltsamaa linnale toitlustamiseks 531
kr.; Rakwere linnale toitlustamiseks 2904 kr., kehakate
tega «varustamiseks 600 kr., kokku 3504 kr.; Tallinna
liintale toitlustamiseks 23.232 kr., kehakatetega «varus
tamiseks 2600 kr., kokku 25.732 kr.; Tapa linnale toit
lustamiseks 968 kr., kehakatetega «varustamiseks 200

kr., kokku 1168 kr.; Tartu linnale toitlustamiseks
12.390 kr., kehakatetega «varustamiseks 2000 kr., kokku

12.390 kr.; Türi linnale tvitluStainiseks 774 kr.; keha

Nõupidamine suwipidustuste
asjus
Riiklikus propagandatalituses oli eile pärast
lõunat suurem nõupidamine Eesti «vabariigi 20.
aasta suwipidustuste korraldamise asjus. Nõu
pidamine, mida juhatas talituse juhataja E. Ki
gas t e ja millest wõttis osa umbes 30 isikut,
Lauljate Liidu, Kaitseliidu, Spordi Keskliidu j. t.
organisatsioonide esindajaid, teatriinimesi, kirja
nikke ja arvustajaid, pühendus peamiselt wlswal
sinwl «vabariigi 20. eluaasta pühitsemiseks katvat
setawate masslawastuste küsimusele. Mingeid
kindlaid otsuseid nõupidamine ei teinud ega wõi
nudki teha, küll aga asuti seisukohale, et tulewal
suwel juubeli-wabaõhuetendusena tuleb eite kanda

uus toos, mitte aga rahulduda juba emte ettekan
tuga. Selle teose teksti muretsemise moodustena
olid kõue all w a l i k w õ i s tl u s (3 näidendit +
1 dramatiseering) tuntud kirjanike wahel ja w a b.a

«võistlus. Millest wõiks osa wõtta iga soowija.
Leiti ka, et on weel üks kombinatsioon: walikwõist
lus, kusjuures «võib kaalumise alla tulla ka «väljas
poolt «valikwõistlust sisse saadetud töid. Ettekandele

tuleks muidugi siis Parim toos.
Tulewasuwiste- «nasslawastustega seotud küsi
iiiuste igakülgseks uurimiseks «valiti «viieliikmeline

komisjon: A. Oinas (esimees), Prl. E. Wiir
salu, kapt. A. Truuwere, A. Kolmpere
ja L. K a l m e t, kes oma seisukohad ja ettepanekud
teeb teatamaks sellele organisatsioonile, kelle hoole
smviste Pidustuste korraldamine antakse «vabariigi
«valitsuse Poolt.

Niigihoidja kinnitas A. Mälgu
Lagle talu pidajaks
Raamatufondi komisjoni ettepanekul kinnitas
riigihoidja eile kirjanik A. Mälgu „Lagle" talu
pidajaks.

katetega «varustamiseks 200 kr., kokku 974 kr.; Tõrire.

linnale toitlustaiuiseks 581 kr.; Walga linnale toitlus
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taimseks 3291 kr., kehakatetega «varustamiseks 500 kr.,

HALOSSE, BOTIKUID

kokku 3791 Jr.; Wiljandi linnale toitlustamiseks 3872
kr., kehakatetega «varustamiseks 500 kr., kokku 4372 kr.;

parandab

arwestawa energia wiljana, niis oli kulutatud tema

Nõudke kõ ikj a I !

Rterre Frondale'

Põllutõöimnister on esitanud «valitsusele une «vete
rinaarala korraldamise seaduse. Selle järele põllutöö

2*i
Dip/. raadiomeister
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Kordan teile, et raiskan teid uksest wäl
ja, lausus Stöphane. Teie weidrused ttletawad
piiri. Te ei tunne härra Dewalterit, minu oma,
nagu ütlete... See ci ole sugugi hädatarwilik,
et mõista minu tundmusi. Mul ei ole midagi
teie eest marjata, kuna teil ei ole minu wastu
mingisugust kohustust, ei ühtki õigust minule.
Öelge mulle, mis tulite siia tegema? Kuhu me
tüürime? Ootan!...
Kuna Oswill jõi, närwles Stephane üha
enam: . '

Kolme minuti pärast, teatan seda teile
ette, katkestan westluse. Kolme minuti pärast.
Teil on seni aega oma teejoomist lõpetada.
Too 011 wäga halb, lausus Oswill sleg
maatiliselt.

Ta tõusis üles ja hakkas uuesti käima.
Talle näis. et ta oli leidnud lõpuks oma mõtte.
—. Ootan, kordas Stöphane liikumatuna.
Oswill tuli ta juure tagasi. Ta naeratas
hirmsalt:

Näete, algas ta. palun teilt andestust.
Astusin siia sisse, nagu tahaksin kõik lõhkuda,
närwilisena... Ma ei tea mispärast! Teil on
õigus, mul ei ole mingit õigust. Ma ei ar
masta teid, ei ole armukade...
Stöphane lausus:
Ma ei ole teie naine.
Tean seda, hüüdis Oswill. Tean seda.
Ärge korrake seda kogu aeg!
Leppimatult andis Stephane talle wastu:
—' Ärge sundige mind selleks.
osn>ilhl oli himu tä kallale karata ja teda
lüüa, nagu tal seda juhtus lõbunaistega. Ta
muljus oma käsi ja haakis nad teineteisesse.
Tal oli õela looma ilme. ent äkki leidis ta
jõudu lõtwumiseks ja jatkas leplikul toonil,
pehmete liigutustega:
Kõneleme ilusti, tahate! Ilusti... Ma
ei armasta teid. te ei ole minu naine, isegi
mõista! Te ei ole minu naine, kuid olite seda.
Te kannate meelgi minu nime... ja nagu üt
lesin sisse astudes, ma wöin ikka tulla sinna,
kus teie olete.

Aörit liimale toitlustamiseks 1549 kr., kehakatetega
«varustamiseks 400 kr., kokku «949 kr.; Antsla alelvi
«valitsusele toitlustamiseks 581 kr.; Ellva alewilvalit
susele toitlustamiseks 387 kr.; Iõhtvi alelvitvalitsusele
toitlustaiuiseks 484 kr.; Kunda aletviivalitsuscle toit
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lustamiseks 581 kr.; Mnsttvee alcwiwalitsusele toitlusta
iniseks 581 kr. ja ettenägemata kuludeks 719.70 kr..
Toetussummad laste abistamiseks pärast 1. aprilli
1938. a. määratakse unest eclariveit ja kui on selgunud
kuipalju selleks krediiti lubatakse.

TEL. 314-73

Oswill peatus rahuldatuna, et oli selle punkti
kindlaks määranud. Stephane kuulas teda ilma
et ta oleks midagi ilmutanud, kannatamatu
teada saada, mis Oswill tahtis, pisut rahutuks
muutunud ta äkki laitmatiust kommetest, ning
walmis wastuseks. Kuid ta säilitas Oswilli
ees oma ülla käitumise: ta ilusad huuled olid
suletud: ta marjas oma silmade leeki ripsmete
taga. kuna mees jatkas. nüüd talle otsa waa
tamata, nagu oleks ta kartnud, et teda ennast
wöiks läbi näha:
Tulen koju reisilt. Lähen Biarrit.si, te
ei ole Biarritzis. Lähen Ritzi, te ei ole Ritzis.
Järgnen teie toaneitsile ja leian teid... siit...
härra Dewalteri juurest, kes on kindlasti...
aumees, heast seltskonnast ja pealegi seisukorras

teid armastama...
Ta katkestas oma kõne ja uuris Stchhane'!
sel korral. Ta nägi. et ei ükski ta sõnust ei
paistnud püsilikena sellele naisele. Siis jatkas
ta enesekindlalt.
Te näete, lausus ta. olen aus: ma ei
püüa teie ebajumalat purustada ja kahtlematult
ei suudakski ma seda. Tunnen teid: te ei ole
autu ega uhkuseta. Te olete pealegi arukas:
et teile meeldida, peawad härra Dewalteril kind
lasti olema kõik wooruse^
Stephane wastas:
Tal on need.
Oswill kummardas «viisakalt:
Tal on need. Te pole noid atsusewõi
metuid armunuid, kes wüiwad eksida neid hu
witawa mehe moraalse ja ostetawa wäärtuse
suhtes. Härra Dewalter on. tunnistan seda. kal
laletungidele ligipääsmatu.
Ja siis?
Mulle walmistab see tuska...
Minule on see õnneks, lausus Stephane.
Oswill naeratas: ta naeratus oli oie üriteos.
Suur näitleja poleks seda paremini teinud.
Selles naeratuses oli headust, kahetsust, weidike
õrnust, hõng kibedust, ent pilget ei põrmugi,
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oh! mitte põrmugi. Stc'phane'i ees seifis waid
aus mees, kes «vapralt kiitis oma waenlast.
Ja ta rõhutas isegi:
Kahtlemata on ta intelligentne, aus. Ta
on siiras... Ta on rikas...
Ta ei waadanud enam Ste'phane'ile otsa.
Ta püsis, silm kadunud tühjusse, nagu mees,
kes on suunatud waid ühele mõttele.
Millele te mõtlete. Oswill? küsis Stö
phane.

Ta wastas suure pehmusega:
Mõtlen sellele, mis ma tahan teha...
Mis te tahate teha?
Oswilli ilme muutus inglilikuks. Ta was
tas:
Tahan end lahutada lasta.
Stephane ootas kõike, kuid mitte seda. Ta
teadis Oswilli olewat kangekaelse ja püsis häm
mustatuna, nähes oma meest end wöidetuks
tunnistawat. Ta ei uskunud oma kürwu. Kuld
Oswill naeratas ikka ja niiwürra isaliku ilme
ga, et see tegi Stöphane'i kaitsetuks.
Tänan teid. lausus ta. Te tulete mu
foowidele wastu. Ma ei oleks teilt nõudnud
oma täielist wadadnft. Soowisin seda, kuid ma
ei. tahtnud teid jätta. Kuna te mulle seda pa
kute...
Teen rohkem kui et seda teile ainult
pakun, wastas Oswill. Tahan, et oleksite, täiesti
waba ja üksinda kangelase ees. keda teie süda
on raalinud Te tänate mind? Ei ole mille eest.
Teie õnnele põiki wastu astuda?... Seda ma
ei teeks.
Oswillis oli hirmus rõõm. Ta tegi üliinim
likke pingutusi, et seda mitte näidata, tahtes
Stephane'! lõpuni petta. Ja tõepoolest. Stö
phane pidi uskuma, et ta on siiras, niiwürra
marjas ta oma salajasemat mõtet. Ta ilme
muutus pisut naljakaks ja ta näis iseennast
huletsemat.

Ta ütles:
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Vali noomitus sakslaste koolidele
Väga lugupeetud
Koolide õpilased täitusid tänawatel wõõraste meremeestega
sobimatul kombel
Saksa sõjalaewa „Leipzigi" külaskäigu puhul
kohalike saksa soost kooliõpilaste ebasünnis käitu
mine tänawail ja mujal awalikes kohtades ühes
küllasaabunud meremeestega on nüüd leidnud amet

liku järelmängu haridusministeeriumi kooliwalit
suse direktori poolt 4 kohaliku saksa kooli juhatajale

saadetud hoiatus- ja noomituskirja naol.
Hoiatus kõlab sõnasõnaliselt järgmiselt:

//Haridusministeeriumile on saanud teatawaks,
et ühe wälisriigi sõjalaewa külaskäigu puhul mõ-

nede Tallinna koolide õpilased, muude Hulgas ka
Teie juhatatawate koolide mitmed õpilased,

onwõõraste meremeeste seltsis
käitunud tänawail ja mujal
awalikes köhis õpilastele sobi
matul kombel
ja distsiplineerimatult, nii et see on tõmmanud
endale ebameeldiwalt kodanike tähelepanu.
Kuna selline luä nr käitumine pole esinenud üksik

juhtumitena, waid hulgaliselt, tuleb sellest järel
dada, et mõned koolid, mille hulka kuuluwad ka
Teile alluwad koolid,

Külaskäigust Benjamino Giglile,
uudiseid filmltähtedest Ja filmidest
BI

pole suutnud kaswatada oma
õpilasis oskust käituda wäl
jaspool kooli

ja kõigest muust
kuvitavast loete
värskes _

numbris

See huvitav iumaalleht paljude piltidega
maksab ka pärast 1. detsembrit

endiselt ainult 10 senti.

Mmlelie" Molle!
Eelpool nimetatud põhjusil tunnistas Haridus
ministeeriumi kooliwalitsus
Teie töõ kaswatuse alal puudu
kikuks
ja nõuab waljude abinõude tarwitusele wõttu, et
sarnased wäärnähted Teie koolide õpilaskonnas
enam ei korduks, ühtlasi hoiatades, et kordumiste
wõib järgneda Teie karistamine
kuni teenistusest wallandami
sen i."
Hoiatus saadett wälja täna ning kooliwalitsusc
direktori ja sekretäri allkirjaga.
Üldse said selle hoiatuse Tallinnas asuwa 1
saksa kooli juhatajad 5. gümnaasium, Toomkool,

Suurenenud kulude katmiseks on päevalehtede „Postimees",
„Päevaleht", „Vaba Maa" ja ~Uus Eesti" väljaandjad ühiselt
otsustanud

Glise kool ja saksa erapvogümnaasium.

Säärase kaswatusliku puuduse eest
tuleb wastutawaks lugeda koolijuhatajat, kes jareMult ei ole küllaldaselt täitnud endale ametiga

KooliwÄitsusele on nii sündmuse ajal kui ka
meie lehe kirjutusele järgnewalt paljud kodanikud
teatanud eelmainitud wäärnähetest. Ministeeriu
mil aga polnud wõimalust uurimist teostada kuni
tuhandate inimeste ülekuulamiseni ja piirdus waid

seatud ülesandeid kaswatuse alal.

wastuwmdlematute faktide konstateerimisega.

ja õpilastele sobiwas distsiplineerituses.

Ajalehtede hinnad on meil püsinud juba üle 10 aasta muutuseta.
Vaheajal on aga paberi hind kallinenud ja toimetamise, trükki
mise ning muud ajalehe väljaandmisega seoses olevad kulud
tunduvalt suurenenud. Vaatamata sellele on ajalehtede sisukust
järjekindlalt tõstetud, kausta suurendatud ja võetud tarvitusele
mitmesuguseid tehnilisi uuendusi, et lugejaile pakkuda võimali
kult parimat. Nende asjaolude tõttu on ajalehtede väljaandmine
seniste hindadega muutumas majanduslikult kahjulikuks.

ajalehtede hinda tõsta

Välismaa ajalehtede hindadega võrreldes jäävad siiski veel Eesti
ajalehtede hinnad ka pärast hinnakõrgendust madalamaks.

Briti kolm tingimust Francole:

Alates 1. detsembrist s. a. on
•Päevalehe*' üksiknumbri hind 7 senti.

Monarhia uuesti jalule!

TELLIMISE HINNAD:
Aluseks.lB7o. a. põhiseadus. Valencia juhtiwatele isikutele tagatagu julgeolek

Postiga

Madrid külmas |a näljas
Pariis, 26. 11. (ETA) (DNB) „Jour"
teatab Burgosest, et kindral Franeole olewat üle
antud Briti kaubandusesindaja poolt allakirjuta
tud noot, milles Inglismaa pakkuwat end sobita
jaks praeguses konfliktis. London esitawat Fran
eole kolm tingimust: 1) monarhia jaluleseadmist
Hispaanias 1876. a. põhiseaduse alusel, 2) Valen
eia walitsuse juhtiwate isikute julgeoleku tagamist
ja 3) Kataloonia prowintsi statuutide austamist.
San Sebastia n, 26. 11. (ETA) (DNB)
Madridist saabunud teated kiunitawad kuuldusi, et
Madridi elanikkond on nälja külma tagajärjel
sattunud troostitusse seisukorda. Kõik haiglad on
tulwil haigeid ja surmajuhtumite arw on kaswa
nud kohutawalt suureks. Terwishoiuministeeriu
mi ees on toime pandud ägedaid meeleawaldusi.
Meeleawaldajate laialiajamiseks oli rahwuswahe-

Ime brigaad sunnitud awama wle. Enam kui
20 isikut sai surma ja üle 60 isiku haawata.
Pommid Gnadalajarale
Madrid. 25. 11. (ETA) (HavaS) WalttsuS

wastaSte lennukid on pommitanud Guadalajarat. Len
nukeilt on alla pillutud üle 100 pommi. Pommitamise
tagajärjel on saanud 12 isikut surma ja palju haawata.
WalitsuSwaStaSte lennukid olid sunnitud põgenema wa
litsuSwägede lennukite õhkutõusmisel.

Hispaania, kes alustab oma elu kindral Franco juhti
misel, taotleb kõigiti rahu Euroopas ja haid suhteid
Inglismaaga. Uue Hispaania ainsaks waenlaseks on
bolschewism. Edasi Alba hertsog toonitas, et kindral
Franco walduses olewas Hispaanias walitseb taielik

-London, 25. 11. (ETA) (Reuter) Kndral

Franco agent Londonis Alba hertsog awaldas Reuteri
esindajale antud interwjuus rõõmu selle üle, et kauban
dussuhted Inglismaa ja Hispaania wahel seatakse jälle
jalule, ühtlasi ta awaldaS lootust, et Inglismaa man
gib Hispaania kaubanduses jälle niisama tähtsat osa

nagu warem. Inglismaa wõib olla kindel selles, et

Seati ametisse ülikoolide komissar
teatel on üliõpilaskonna streigijuhid otsustanud
jatkata aktsiooni. Nii Miini kui ka Grazi ülikoo
lides on loengute boikoteerimine täies ulatuses
läbi wiidud. Miini ülikoolis oldi sunnitud eksa
mitähtpäewad edasi lükkama määramatuks ajaks.

Täna algavad kaitseliidu üleriiklikud
malevatevahelised lahingväljaõppe lõpp
võistlused, mis kestavad kolm päeva. Igal
päeval võistleb 5 malevat. Võistluste ees
märgiks on virgutada jagusid lahingilmeli
sele laskmisele ja väljaõppele. Võistlused
peetakse Valdekis. Võitja saab kaitselii
du ülema rändauhinna.
Pühapäeval peetakse patrullvõistlused.
Võistluskoht tehakse teatavaks alles
võistluse eel. Patrullid koosnevad 5 me
hest, kes peavad täitma maastikul antud
ülesande kompassi ja kaardi järele. Võist
lused lõpevad kell 4 pl. kaitseliidu ülema
juuresolekul.
äeepiüifrkauafa
mitmesugustes eriliikides on müügil

paremates kellaärides. Nende hea
dust tagab Junghansi kaubamärk.

teeriumist teatatakse, et 23. nowembril märkasid Prant

nud surma uks araablane. Jerunsalema tvanalinnas

ki, seega kokku 51 milj. franki. Mainitud tellimiste

on rahwuswahelise brigaadi 309 ohwitseri, kes wiibisid
kuuajalisel puhkusel Pariisis, wäikestes rühmades uuesti
saadetud üle piiri Hispaaniasse.

Cfiampagne
„ERNESTIRROY"

Kelmuse pärast mõisteti 3 aastaks wangimajja Ar
nold Nömborg ja 1 aastaks Alf-ved Laupa, kes ühiselt
silid psmud f-a A. ja V. Mietenfilt tvälja ehitusmatsrKli.

Reims

Juba aastast

niiwürd tihedalt, et autode liiklemine seal on wäga
raske.

Kultuurnõukogus wastu wõetud sihtkapitalide
walitsuste eelarwed, samuti wabariigi walitsuse
käsitlusse kuuluma eelarwe summad jäid seekord
walitsuses kinnitamata, kuna majandusministee
riumist saadi kiütuurkapitali tuluna Piirituse- ja
wiinamüügi arwelt weel 8666 krooni ulatuses uusi
tulusid juure.

Nüüd kutsutakse 2. detsembriks kultuurnõuko
gu erakorraliselt kokku ja eeltähendatud 8666
krooni tuleb .jagamisele sihtkapitalide wahel. Pool
sellest summast langeb nagu tawaliselt wabariigi
walitsuse osale ja 16 protsenti arwatakse kultuur
tegelaste pensionikassale.

Weduririke ajas sassi raudtee sõiduplaani

tuntud kogu
maailmas kva

Tapa ja Tamsalu wahel jäi teele Tallinna - Walaa reisijaterong.
Õnnetuse põhjustas weduri kaitsekorkide läbipõlemine

liteetmargina,<

*

t.
r*z

Sõjawägi otsib hukkunud
lennukit
Sofia, 25. 11. (Havas) Poola lennukit, mis
üleeile Saloniki ja Sofia wahel jäi kadunuks, ci ole
ikka weel leitud, üheksa Bulgaaria lennukit ja mitu
wäefalka on teostamas osimisi mägedes Petritschi piir
konnas, kus lennukit oli teistpäcwa pärast lõunal Mii
mast korda nähtud. Otsimist takistab tunduwalt halb
ilm, nimelt lumesadu.

Mõni minut enne kella 3 ööl.wastu tänast
Päewa läks Tapa ja Tamsalu jaamade wahel
rikki Tallinn-Walga reisijaterongi nr. 13 wedur
AK-16. Weduril olid põlenud läbi kaitsekorgid,
mistõttu rong jäi teele, kuni kohale saabus Walga
poolt tulewa rongi nr. 11 wedur. Sellega toime
tati teele jäänud wagunid ja wigane wedur kella
1 Tamsalu jaama, kuhu Tapalt kutsuti wälja abi
wedur.

Tee! tekkinud rikke tõttu hilines rong nr. 13
Tamsalust wäljasõiduga üle 3 timni, kuid sellest
tingituna oli takistatud ka teiste rongide liikle
mine. Nn sai rong nr. 11, mille wedur käis
teele jäänud rongi ära toomas, Tamsalust wäljuda
alles 2 tundi 36 minutit hiljem sõiduplaanis ette
nähtud ajast. 1 tund ja 10 minutit hilines ka
Tamsalust Türile minetv segarong nr. 16, kuna
tuli oodata Tallinna poolt tulewaid reisijaid. Sa
madel motiiwidel hilines weel ka Tallinnast
Haapsalusse wäljuw rong, uus Tartu Poolt tule
waid reisijaid ootas 33 minutit.
Wigane wedur toimetati rongi nr. 11 koos-

Kino „MODERNIS"

.Kärvamas" asus teele

Pühapäeval, 28. novembril kell 12 päev*i

Gdyniasse

avalik
kõnekoololefe

Eile pärast lõunat saabus Tallinnast luba
„Järwamaa" wäljasõiduks, mille järele ka aurik
kahe Paldiskist lahkus. Soodsate ilmastikuolude

seisus parandusele Tapa raudtee depoosse. Millest

kaitsekorkide läbipõlemine tekkis, pole esialgselt
teada. Inimestega mingisuguseid õnnetusi ei tek
kinud. Samuti ei saanud wigastada ka raudtee.
Wagunib jooksid wälja
rööbastelt
Eile õhtul kella Poole kaheksa paigu jooksis
Puka jaama 6. tagawarateel rööbastelt wälja
kaubarongi nr. 166 koosseisu kuuluw telliskiwi
dega laaditud kaubawagun. Mis õnnetuse põh
justas, pole esialgselt selgunud. Mahajooksmise
tagajärjel purunes üks waguni uks ja tee sai
üsna tilgewasti rikutud.
Teiue samalaadne õnnetus juhtus eile õhtu
poolikul Kopli kaubajaamas a.-s. A le Coq'i haru
teel. Seal jooksid parempoolsete ratastega roo
bastelt maha 6 lahtist ja 1 kinnine kaubawagun,
mis samuti olid laaditud telliskiwidega. Õnnetuse
põhjustas pöörangu wale seade. Tee sai rikutud
66 m ulatuses.
ga kestab ..lärwamaa" reis Gdyniasse 2 päewa.
Seal wõtab aurik pärast relwade ja laskemoona
mahalaadimist Peale süsi, millega tuleb tagasi
Tallinna.
..Wirumaa" on Gdynias oma relwad juba
laadinud maha ja eile õhtul algas ta kiwrsäelaa
dungiga tagasisõitu Tallinna.

Kõnelevad: E. Särgava:

Meie fa meie riik.
I. Tandre: Üleminekuaja
kandvaid Ideesid.
Esineblsamaaliidu segakoor H.Roosmajuhatusel

LÕPUKS KINOETENDUS
Sissepääs kõigile vaba

tatakse. on Tartu jaamaesisele walgustuspostio asetatud

Majandusministeeriumist saadi 8000 krooni lisatulusid

1820

Auto sõitis wastu posti
Eile sõitis Tartu Eesti Majandusühisuse weoauto
Tartu jaamaesisel wastu walgustusposti, seda wigas
tades. Õnnetus oli politsei andmetel tingitud autojuhi
ettewaatamatusest. Nagu meile aga wäljastvoolt tea

Kultuurnõukogu tuleb uuesti kokku

täitmiseks olewat Prantsuse sõjaministeerium annud
loa. Edasi teatab leht, et 15. ja 20. nowembri wahel

on plahwatanud uks pomm, miS ei ole aga tekitanud

Kuristus kelmidele

Tallinna Eesti Kirjastus-Uhlsuse juhatus.

d'Jtalia" teatab, et tal on usaldatawaid andmeid uute
sõjamaterjali tellimiste kohta, mis 19. ja 2v. skp. on
antud Valencia walitsuse esindaja ja sõjawaelifc ata
schee poolt Prantsuse sõjamoonatchaselle. Lehe teatel
on wabrikuile juba taidetud tellimiste eest makstud 32
miljonit franki ja uute tellimiste eest 19 miljonit fran

1938. a.

taadi teostajat, kes antakse hiljuti loodud eriliste sõja

Kõik talituses varem vastu võetud tellimised täidetakse endiste hindadega.

Valencia tellis sõjamoona Prantsusmaalt
Rooma. 26. 11: (ETA) "(DNB) „Giornale

Moskwa, 26. 11. (ETA) (DNB) Kõigist
keskuste tähtsamaist ametnikest on maha lastud
Harkowi piirkonnas neli, Põhja-Kaukasuses kuus
ja Samaras üks ametnik. Sabotaashiaktide pä
rast loomakaswatuses on Swerdlowski piirkonnas
maha lastud huis jnhtiwat ametnikku. PõhjaKaukasuses on Hukatud wiis isikut rahwusliku te

Välismaale Kr. 4. kuus.
Aadressi muutmine 25 senti.

wöltida niisuguste wahejuhtnmite kordumist.

Nõukogude Liidu osadest saabub sõnumeid uutest
protsessidest ja surmaotsustest. Lõikuse kogumise

suuremat kahju. Politsei on wangistanüd kolm atcu
kohtute kätte.

. Talitusest ise ära viies —25 senti kuus odavam.

nia lennukeid, mis suures kõrguses lendasid üle Prant
suse territooriumi. Kohe alarmeeriti Pau sõjawäebaasi
lennueskadrÄ. Ent wahepeal Hispaania lennukid olid
lennanud tagasi Hispaania territooriumile.' Prantsuse
suursaatkonnale Barcelonas on tehtud ülesandeks tõsta
protesti selle piiririkkumise wastu. Prantsuse wõimnd
on wõtnud tarwktuscle waljemaid kaitseabinõusid, et

Surmaotsuste laine kestab

Torm wiis kalurite wõrgud
Viru rannas möllas hiljuti tugevam
torm, mille algamisest kalurid polnud
teadlikud, nii et paljudel suurem osa võr
kudest ka merre tormi kätte jäi. Mahu gewnse ja sabotaashi pärast.
ranna kümnekonnal kaluril viis torm ära
Ühistegelist auhinnatõid
räimevõrgud, kusjuures üksiku kaluri kahi
kõigub 100—150 krooni piires. Purusta
Akadeemilise Uhistegewuse Seltsi juhatus arwesta
nud ja ära viinud on torm võrke ka teis des seda. et Eesti ühistusasjandust käsitlewat teadus
teski randades.
likku kirjandust on wähe, otsustas wälja kuulutada
peale Tartu ülikooli AUS-i nimel wälja kuulutatud
Torm, lumetuisk ja weetõus
auhinnatöö weel järgmised auhinnatööd: 1. Tarbijate
Pärnus
ühistuste omatööstus Eestis. 2. ühistusasjandus rah
Pärnu, 26. 11. Eile valitses Pärnus ja wusliku kapitali loojana Eestis. 3. llhistuslise pangan
Pärnu lahes tugev SW torm, mis ulatas duse osatähtsus Eestis. 4. ühistuste finantseerimine.
B—9 pallile. Tormiga käis kaasas ka äge 5. Erapooletuse põhimõte ühistusasjanduses. Soowi
lumesadu. Kuna Tartu ilmajaam õigeaeg jail on wüimaldatud kokkuleppel AÜS-i auhinna
selt hoiatas kalureid, siis keegi merele ei tööde korraldamise ja hindamise toimkonnaga kirju
tada töid ka teistel teemidel.
läinud.
Tõusnud vesi ujutas üle Pärnu supel
Auhindadeks on määratud: 1. auhind 100 kr.,
ranna. Torm lõhkus ka telefoniühenduse 2. auhind 50 kr. ja 3. auhind 25 kr. iga teemi kohta.
Kihnu saarega.
Tööde esitamise tähtpäewaks on 1. now. 1938.a.
Uusi terroriakte Palestiinas
Tartu ülikooli poolt on AUS-i nimel wälja
Jeruusalem. 25. 11. (ETA) (Havas) Täna Kuulutatud auhinnatöö, teemil ..Piimaühistuste kulud
oli Palestünas uusi terroristlikke akte. Haifas terro meil ja mujal", mille esitamise tähtpäewaks on 1. okt.

ristid on awanud tule ühele autole, kusjuures on saa

6 kuud Kr. 9.50;
9 „ 14.—;
12 .. 18.50;

Prantsusmaa protesteerib
Pariis, 25. 11. (ETA) (Havas) WaliSmmis

Kaitseliidu üleriiklikke võistlusi

Seepärast on Junghans-kellad väga
sobivad kinkideks. Junghans-kellad

edasi Kr. 1.50 kuus, s. o.

kord ja rahu.

suse walwepoStid Hispaania Prantsuse piiril Hispaa

Franeolased röõmnstawad

Austria üliõpilased ei rahune

Miin, 26. 11. (ETA) (DNB) Üliõpilaste
streigi mahasurumiseks on ministeeriumi direktor
Skribensky nimetatud ülikoolide liidukontissariks.
Komissari ülesandeks on langetada otsus ülikooli
puuttlwais küsimusis ja wahejuhtumeis. Lehtede

1 kuu ...... Kr. 1.80;
2 kuud „ 3.60;
3 5.—;

Loodetaw ilm
laupiiewal, 27. nowembril.

Köwu lääne- ja loode-tuuli. Pilwine ajutiste sÄgi
nemistega. Kohati lumelörtsu. Sisemaal öökülm, päe
wal temperatuur 0 kraadi ümber. Saartel ia rannikul
sula.

ijJa, kliimana sujuvadpõoHci
j»"l

ja naha varustamine loomulike rasvollustega on
raskendatud. Seepärast vajame nahahooleks bk>
loogilise mõjuvusega vahendit, mi? täielikult na*
kasse tungiks, nahka tugvendaks ja ilmastiku mõ
judele vastupanuvõimeteks muudaks, ükski naha*
hoolevahend ei sobi selleks paremini kui Nivea,
sest Nivea sisaldab Euceriiti, ollust, mis sarnaneb
täielikult meie loomulikule naharasvale. Tarvitades
oma nahahooleks järjekindlalt Nivea:kreemi, orhate

alati kadestamisväärt sileda ja õispuhia jüme.
Hinnad alates 30-nest sendist. / Werner tvtehks, fa*on
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Itaalia nais

„Ikka veel oleme teineteise sarnased!"

kunstnike näitus
Rasmus Kangro-Pool

Paari päeva eest avati E, Kunstimuuseumi ruu
mides väike kunstinäitus, kus esineb oma loomin
guga kaksteist itaalia naiskunstnikku. Kunstihuvi-

Hstel oleks küll põhjust jalutada Narva maanteele,
et vaadelda kaugete külastajate vaimutegevust.

See kunstinäitus on korraldatud Savoya print
sessi Bona, Eestis oleva Itaalia saadiku ja meie
haridusministri aupatronaaži all ja taotleb' nende

kultuuriliste suhete pidamist, mis sõbralikud riigid!

üksteisele lubanud.

'.r.

Meie teame, et Itaalia kord minevikus sammus
kogu läänekultuurimaäde kunstielu esirinnas, andes

ja kandes renessansi suiirlöomingut ja olles kuni
läinud sajandi esimese pooleni selleks ainukeseks,
kunstielu Mekkaks', kuhu. tõmbusid kokku' kogu
maailma künstiandelised inimesed - küpseks aren
dama oma kunstiannete , võimeid. Kogu, hilisem
klassitsistlik-akadeemiline mõtlemine\ kunstist ja
esteetilised teooriad ehitati nendele kunstilistele
veendumustele ja tungidele, mis pärit olid vana
klassikast ja itaalia renessansist.
Kunstiloomingu psühholoogiale võhikulisis
ringkondis hellitatakse* tänapäevani' arusaamist, et

väid see kunst ongi täiuslik ja küps ka tänapäeval,
mis esineb võimalikult tolle suure aja renešsans

Aruvälja Ann

Wõitlus Püha Maa pärast

likult.

Meie seltskonda võiks käesolev näitus ' eriti
huvitada kui õppekäik. Sest meil on avaldatud ar
vamist, et eesti kunstil pole mineviku 'kogemuste

tugevat renessanslikku põhja ja seepärast ta olevat

hoopis eemal vanast heast renesisahslikust kuns
tist, Nüüd meie inimesed võiksid veenduda sellise

mõtlemiviisi ekslikkuses,: sest nad näeksid, kuidas,

suure renessansi kodumaal uus kunst samuti on

moderniseerunud,-hagu meil ja mujal.
Selle lühikese saatesõna pidasin vajaliseks nen

dele laiadele hulkadele meie haritudki seltskon

õigustab naiste ühisrinnet
•" IX.

neidl salajasi 'niiditõmbamist, mida wõetakse ette
wastastikku, neis tsoonides, kuhu iooksewad kokku

nast,', kel vähe on mahti olnud tegelemiseks kunsti
nende huwid. Üheks niisuguseks esmajärguliselt
küsimustega, aga kes siiski sageli kunsti üle ar tundeliseks tsooniks.on Vahemeri, ja eriti tema
vamisi peavad avaldama ja meie oma kunstnike idapoolne osa seal teostuwa - käärimise ning Jilg
üle teevad otsuseid.
Mõni aeg tagasi meid külastanud itaalia graa lise ja Itaalia Huwide kõtkllpõrkainisega. Seda
fikanäitus ja nüüdne itaalia naiskunstnike näitus . praegp.teostuwat relwästttswõidnjooksn ei Põhjen
on jätnud minule mulje, et seal. kunstielu, ei 'ela' - dä ükski riik muidugi kallaletunginnse tahtega tei
mitte väga kõrget õitsenguajastut. On tundmus, . sele riigile, waid Põhjendab seda ainuüksi rahu alal
et, sealgi kunsti rohkem tehakse, kui ta t-eos
- hoidmise tahtega, kuid asjatundjad ia Puudutatud
tu h suurest loomistungist.
Nüüd kõneldakse osalise suure õigusega, et riigid ise esijoones saamad küllaldaselt aru, kelle
kunst kipub jääma eluvõõraks, elust väljasseisvalm ' mastil on sihitud relmastumine. .
nähteks. Eks tule see sellest, et loomistungid tun
duvad vähevajalistena ja elu tungleb teiste huvide . . Kui möödunud aastal Inglismaa algas oina
ümber.
suure relwastusprogrnmmi teostamist, uus peab
Olen pannud tähele, et eriti maalikunst kipub wiidama lõpule 1942. aastaks, ütles oma kõnes
•jääma kõige kõrvalisemaks kunstiks. Maalid ei Praegune Briti Peaminister Neville Chamberlain,
taotle midagi, mis seoks meeli, vallutaks südameid,
valitseks ilutahteid. Hoopis hoogsamalt esineb selleaegne warakantsler: »Ma arwan seda olewat
' kõikjal skulptuur. On tunda, et elu vajab skulp riigi huwides, kui nia teoroetiliseltki ei määra kind
tuuri ja skulptuur seepärast on ka elulähedam, laks, kes on meie wastased ja meie liitlased. Meie
õieti elulisem. Juba kohe pärast maailmasõda en relwastuskawa ei ole sihitud eriti ei ühegi riigi ega
hustasid mitmed filosoofid (näit. Cohen-Portheim),
et lähema tuleviku vaimuväljenduse vormiks on riikidegrupi wastu, nxiib walitsus Peab oma kohus
arhitektuuri suursugusus koos skulptuur plastilisu tuseks esitada'seda kama, mida ta loeb wajaliseks
sega. Neil näib olevat õigus.
lneie julgeoleku ja meie poliitika teostamisele."
Ka itaalia naiskunstnike juures avaldub minu
Inglise massilisele relwastumisele wastas Jtaa
arusaamise järele skulptuurivõime tugevamini maa
lia omapoolse relwastuskawa
livõimetest. Kahtlemata nende skulptuuri vaatleme
mida saatis alul õige tugmv pressikampaania Jtaa
. innukamalt, kui maale.
Maalijaist jääb mulje, et mõni neist ei ilmata lia poolt, et aga selle iärele wõtta rahulisemaid too
koguni seda taset, et ta esinemine vajaline ja õi ne ja asuda umbes samasugusele seisukohale nagu
gustatud oleks kunstinäituse!. Nii näiteks E. Fir
mani ja Maria Angelini oma suurema osa see wäljendus Inglise riigimehe kõnes. „La Stam
maastikega. Viimase „Puuvili" ja ..Lilled" on tava pa" kirjutas näiteks: «Itaalia relwastumisel ei ole
line koofiklassi töö, ta värvivõime on kuiv, külm tegemist wastuse andmisega Snur-Britannialc. Ei
' ja kinnine. Mis sest, et ta kohati -on kalduvusilt ole mingit alust kinnitada, nagll.seda teewad mõ-"
• eelrenessanslline ainult ja tehniliselt võttelt (nält<
nr. 10), see veel meid ei eruta. Temal on aga dii ningad prantsuse ringkonnad, et Itaalia on wõt
. naamikat (näit kas või nr. 7 ja mõningate maja nud wastu Inglise wäljakutse." Ja «Giovuale
gruppide ehitamine) ja see tõendab tema kunst d'Jtalia". Itaalia wälisministeeriumi häälekandja,
niku filma.
Caterina Castcllucci esineb maalikooiiit lisas: «Tõsiasi on, et Itaalia ei relmastil ühe
osaliselt ekspressionistlikult, nagu see _ moes oli riigi, olgu ta suur wöi mäike, wastu; ta relwas
aastate eest kontuurid kaovad, varjundeid ei tub, et säilitada seda seisukohta, mis kuulub tema
oie, värvid esinevad pinnaliselt kõrvuti, nägudes
tähelepanu on antud silmadele. Tema ..Portree" rahwale maailmas."
Diplomaatia, ülesandeks on rahustada meele
(20) saavutab sellega elulisuse. , Ta ..skitsis" (28)
on värvlkäsitlus aga hoopis sulav akvarelliline. otsisid, eriti nstssigusel delikaatsel ajajärgul nagu
Samuti on häid varjundeid «lilledes" (19).
praegu, kuid teisalt on tähelepanelike waatlejate
Stefanis Guerzoni-Spanio .ilmutab vor ülesaikdeks selgitada nähteid ia määrata nende
mide pinnalisust ja kontuuride toonitamist teatud
dekoratiivsuse kallakuga (46) head värvide soo reaalset kaaw. Kui üheltpoolt on wastamisi nii
just realistlikuma võttega (viinamarjad) ja üsna sugune wana ja staatiline riil nagu Inglismaa,
mittemidagiütlevat karbikaaneiist roosides (43). Ta
ja teisalt wärskelttõusnud ja dünaarniline rti*
sadamad purjekatega on ebamääraselt närvilised
nii jooneteehituselt kui ka koloriidilt. Sellel kunst Itaalia, kelle elusooned satuwad kokku ühes ja sa
nikul on tehnikat, aga imestamapanevalt vähe on mas Paigas, nimelb Wähemeres, ja eriti selle ida
tal kujunemist, nii öelda oma ilmet.
osas Palestiina ja Egiptuse ruiõoms koos Suezi
Maalijaist kindlasti kõige ilmekamalt ja küp kanaliga -—tohiks olla selge, et nende relwastuMine
semalt esineb krahvinna Natalie Mola. Ta impres on kantud ühest ja sanlast soolpist, kaijsta
sionistlik kool on tehniliselt tüse, ta muljete saa
mise võime näeb suursuguselt mõjuvaid kombinat
wastu suunatud huwifid. Selles küsimuses ei -ole
sioone nii loodusest kui ka ehitustest. Väga sügav- ' toonud Mingit -lahendust ka tänawu 2. jaanuari
meelselt nüansirikkad on ka tema portreed (näit. aunlehe-kökkulepe Jnglisnma ja Itaalia wahbl, ku
„kaks vend?" ja «kontsert"). Erilise peenviimistlu-.
sega on antud ta atuoportrce värvid ja joonte õr ' na tegelik"elu.onkihutanud jiwa- sellest 'kokkulep? nused. Tä koloriidis on vaiguse elu (näit; 53). : . - põsi < mööda.
Looduse ' sumeduse sügisesi soojus] maalib'
CleHa P-anzin i.
Inglismaa kindlustab Mahe
Skulptuuriga esinejaid ott mitu .ja esinetakse"
mere idaosa
väikeskulptuuriga, peamiselt terrakotas.
Kui skulptuuris meil domineerib - pea, siis siin
Abessiinia sõja Puhul sai Inglismaale selgeks,
näeme peamiselt figuraalkompositsiooni.
Esmajoones jääme mingi hella imetlusega vaat
olukorra lähemal analüüsimisel, et inglise laewas
lema Adelina Zandrino väikesi savipõletusi. tik ci oma Wahemerel küllaldaselt kaitstud baase.
Tema ..Hällilaul (77) ja „Kodu" (76), kus näeme Malta on liialt seatud itaalia lennukite sa allwee
literatuurseid lugusid, kuidas esimeses inglikesed,

teises ema on hällilapse juures, jätavad kummalise

intiimse lüürilise meeleolu sellest hoolest, mis osu
tatakse väetikestele. Midagi üsna minevikulist esi
neb siin vormides ja ühtlasi ka uut. Ta ..keerubi
laulu" kummaline tundelisus osalises jugendstiiiili
suses äratab samuti huvi ja ta „vaese kuld" osalise
katoliikliku madonnalisusega on küll magus aga
südamlik.

Anne oott r a u annab marmoris ja pronksis
kaks roomalist-klassikalist torsot ja ühe pronks
ning neli terrakota portreed. Luigi Pirandello (32)
ja teised kõik väljendavad tugevaid ilmeid, elu,
vormi ja elamuste karakteristlikkust. Tugev jõud.
Lüüriliselt kodune on Lina Arpe s a n i oma
„kahe emaga", kus lammas tallega ja ema lapsegA

on
ühendatud ühiseks grupiks. Federica Aloisi
oma ..suplejaga" on annud ilusa figuuri, aga ei erine
millegi erilise iseioomulikkusega.

Oige head plastilist, võimet ilmutab ka print
sess Bona. Ta „lõvi" ja „buildog" väljendavad
loomade ilmete elevusi haruldaselt hea karakterist

likkusega ja ka ..neegri pea" ilmes ja hoiakus ai

mame seda sõltuvust, mis aimamisi hoiab sidemes
kõige välise maailma sisehingestusega.

Pean sümpaatseks, et meid külastati. Kunstili
seks mõtlemiseks annab see väike näitus meile
mõningaidki võimalusi.

Aljechini järjekordne võit
VÕITIS 21. PARTII. OMAB 3 PUNKTI EDU.
Eilne võistluspäev malemaailmameistrivõistlusel

Amsterdamis oli eriti põnev. Hollandlased lootsid,
eelmist matt! meele tuletades, et nende mees Euwe

sooritab vägeva lõppspurdi. Nad pettusid, sest
Euwe esines eile üle ootuste nõrgalt.
... ®uwe». J1®' ®Üd valged, avas lipuetturiga ja,
vältides AI jeenini poolt kavatsetavat Nimzowitši
kaitset, käis 3. käigul kuningratsuga, mispeale
Aljecbin valis lipuindia kaitse, mis oli uudis selles
mattis ja üllatus Euwele.
32. käigul Euwe alistus lootusetus seisus, kuna
Aljecbin ähvardas veel materjali võita, ja kuna
Euwe kuningal polnud mõistlikku varjupaika.
Seega asus Aljechin juhtima juba masendava
3-punktilise eduga, ja kuna mängida on jäänud
maksimaalselt vaid 9 partiid on vaevalt loota, et
Euwe järele jõuab. Matti seis on 12:9.
Järgmine mati tuleb mängimisele homme

Sa <eldene aeg
jah. kudas need
ajad on mööda
läind. et ma põle
änam mitu aega
saand ridagi kirju
tada. Wana Andres
ikka neid maailma
robleeme lahendab,
aga nüüd kus nal
sed tõstsid üles selle
alkoholismuse was
tu wöitlemise küsimuse, waat, kas Andres siis
sulge kätte wõtabl' Muudkui toriseb wastu. et
mis see wiinatilk mehele teeb. puha kainepeaga
kah maailmas igerik ja imelik elada ja nõnna

Inglismaa \ä Itaalia wastamisi
' Kõik-suurriigid relwastuwad praegu palawli
kult. Kõik nad.peawad.silmas üksteise poliitikat ja

laewadc hädaohtu, et tarbekorral suuta tegutseda
tormilise edukusega. Selles mõttes muutus inglise

Home fleet'i demonstratsioon Wahemcrcs 1935.
a. septembrist kuni 1936. a. juulini otstarbetuks
ega awaldanud Itaaliale mingit mõju. Kui ker
kis üles Suezi kanali sulgemise projekt, et Itaalial
lõigata läbi ühendusteid Abessiiniaga, wastas sa
schistlik ajakirjandus, et Itaalia wõib ise blokee
rida Suezi kanali, kuid kaugemalt üle inglise
kaitseseisukohtade. Selleks kindlustasid itaallased

Pantellaria saare Sitsiilia ja Tuneesia wahel ja
Doümerah' saare Punases meres, mille nad said
Somaalimäa kaldal prantslastelt 1935. a. 7. jaa
nuari kokkuleppega.

Seda rasket scisulkordn püüdis Inglismaa la
hendada koostöö loomisega teiste Wahemere-riiki

dega Nahwasteliidu pakti art. 16 alusel, nimelt
Prantsusmaaga, Jugostaawiaga, Greekaga ja Tiir

edetsi.

Inglise sõjalaewastik Malta saare junreS.
millele sein ei olnud pöördud küllaldaselt tähelePanu, seewõrra, et need suudaKsid tegutseda ka
täiesti rseseiswa üksusena ja.hoida Briti huwisid
selles rajoonis wäljaspool hädaohtu.

Kui Gibraltari ja Malta leunujõude siulren
datakse ja kõwendatakse nende Punktide wastupanU

õhukallaletungidele, ehitatakse esimese
järgu mere- ja õhubaas. Küprosel on tõeliselt harlt
kordselt soodus strateegiline seisukoht. Ta asetseb

Alexandrette'i lahe ja Kirkuk-.Haifa õliliini lähe
duses, on Suezi -kanalist 380 km kaugusel ja mitte

Palju kangemal ka Dodekaneesi saarestikust, kus
asetsenud Jtastlia tähtsamad Wahemere idaosa kiud
lustused. Küprosel on kaks head laewastikubaasi

Famaguste ja Limosol sisejärw Krostiri wee
lennukitele ja Ijäib . Maandumispaika maalennu
titele Nicosie lähedal: Pealeselle pakuwad kuni
2000 meetri kõrguseni ulatuwad mäed häid -kaitse
wõimalusi.

Aleksandria sadama on inglased jätnud csialgil
oma katte, ktüd! .Haifa kindlustamisega on neil ras

kusi,' mandaatmaa-älal, mida on Palestiina, ei
ole inglastel õigust mandaadi tingimuste kohaselt
wõtta ette kindlustust.

Itaalia mobilisatsiooni seisu
' ;; korras

dada Egiptuses 10.000 meest oma sõjawäge ja 400

lendurit ning kasutada Aleksandria sõjasadamat,
mis jääb inglaste poolt okupeerituks 8 aastaks.

Selle järele wõttis Inglise admiraliteedi esi-

mene lord Hoare ette pikema inspektsioonireisi Wa

hemerel/ et' uurida lähemalt laewastiku baaside
küsimust ja kaitsewõimalusi. Ta külastas Gibral
tarit, Maltat, Haifat ja Küprost. Minister dekla
veeris, et ei saa tulla knsimussegi seisukohtade loo

wutamine Wahemerel ega Malta ewakueerimine,
maid. et Inglismaa tahah kõiki seisilkohti kindlus,
tada seewõrra, et nad suudawad edaspidi Panna
wastu kõigile üllatustele. Eriti tahab Inglismaa
suurendada kaitsewõimalusi Wahemere idaosas,

selle on Mussolini koondanud hiljuti suuremaid wäe
üksusi Liibiiasse, nii et seal olewat tegelikult Praegu

119.000 meest. Ja tänawu 2. märtsil wõttis Jtaa
lia faschistide simruõnkogu wastu otsuse, et Jtaa
lia jääb alatiseks mobilisatsiooni-seisukorda.

Inglise relwastuskawa
Kuna Jnglise-Jtaalia 2. jaanuari
agreement ei näimld.täitwat talle pandud lootusi,
awaldati tänawu 16. weebruaril Walge raamat
Jugli.se relniastunnse kohta .ja esitatud relwastu
nnse programmi: kiitis parlament kohe heaks.

Melwastuskawa.koosneb peamiselt õhujõudude
suurendamisest ja. õhukaitseabinõude suurendami
sest iilemeromaades, millega laevastik peab pidama
ühendust. Selle kawaga on mõeldud esijoones Wahe
mere baase. Mere- ja maawägc suurendatakse, kuid

need ei ulatu Baldwini seletuste kohaselt siiski
1914. a. arwudeni. Eriti maawäe wäljaarendamist
rahuajal Inglismaa ei pea tormiliseks.
Merejõududest on asutud kahe 35.000-tonnilise
ristleja ehitamisele, lisaks senisele 15-le. Kolme uue
ristleja ehitamisele asutakse tänawuse eelarwe jook

sul, nagu ka 8 wähema ristleja, 16 destrotzeri, 7

Inglise kaitsekeskuste kandmine Wahenrere ida

allweelaewa, 2 lennukite emalaewa ja mitmesuguste

ossa yrgtas. suurt, tähelepanu ja tõstis

wähemate laewade ehitamiselegi. Wähemate rist
leiate arw tõstetakse üldse 60—70-le. Admirali

esile uusi, strateegilisi- plaane.: Peab tähendama, et

Itaalia tümwb endäl ylewat õigusi ka WahAnere

teedi käsutuses olowate weelennukite arw tõstetakse

idaosale,' kuna talle seas' just on lubatud soodustusi

praeguselt 170-lt 450-le. 1937. a. lõpuks tõuseb
Inglise meremäe arw 1936. a. wõrreldes 10.864

1915: a. salakepingugm Mi ta astus liitriikide
ritta keskriikide wastu, kellega ta oli seni lepingu
ivahekorras.

10. oktoobril 1936, s. o. kohe Peale Hoare'i
deklaratsiooni, Mussolini esitas ministrite nõuko
gule laialdase kawa Itaalia iõjasõiibube kõivenda
iniseks Wahemerel. 1200 relwatehast aslls tööle üle

tundidega, 140 miljonit liirat määrati lennuwäe
täiendamiseks, wäljaspool hariliUn eelarwet, ja
Aadria mere kaldal Sardiinias ja Sitsiilias asuti
uute lennuwäliade ehitamisele. Merewäge suurcn
dati 20% wõrra ja samuti hakati ehitama lisaks
uusi söjalaewn. 1933.—1936. a. merewäe-ehituste

kawa nägi Itaalial ette uusi laewu 130.000 tonni
ulatuses, millest 2 ristlejat a 35.000 tonni (malmis

saamise tähtaeg 1938), 22 miiniristlejat, 26 all
weelaewa ja suurem hulk wähemaid üksusi. Nendele

lisaks teatas itaalia ajakirjandus 8. oktoobril 1936
Meel kümne uue 609-tonnilise allweelaewa ehita
misest.

Samuti asus Itaalia kolotsiaa-lwäe loomisele
Aafrikasse, mille suurus 65.000 meest, neist 20.000
itaallast ja 45.000 pärismaalast. Kliid sellele arivule

giga. Sõlmiti neli kokkulepet kindralstaapide wahel,

milles Inglismaale lubati sõja korral Itaaliaga
tarwitada järgmisi sõjasadamaid laewastiku. baa
siks: Bizevta (Prantsusmaa), Kottor (Jugoslaa
ivia), Salamin (Greeka) ja Jzmir, end. Snmrna
(Türgi). Neid kokkuleppeid täiendati uue Türgi
wäinade konwentsiooniga (millega Itaalia ei ühine
nud) ja Jnglise-Egiptuse sõjalise lepinguga, mis
Inglismaale annab määraniatuks ajaks õiguse pi

lisandub 150.000 itaalia töölist Aafrikas, kes on
liidetud miilitsaks, ja 22.000 itaalia demobiliseeri
tud sõdurit, kes on jäänud Jda-Aafrikasse. Peale

mehe mõrra.

Inglise õhlljõududes teenis tänawu 1. aprillil
51.000 meest, kuid aasta lõpuks pidi see arw tõus

ma 70.000-le. 1. aprillil oli 100 lennueskadrilli
Inglise saartel, pealeselle 26 eskadrilli ülemere-maa
de teenistuses ja 20 eskadrilli meremäe käsutuses.

Suwe jooksul pidi loodama juure 24 eskadrilli ja
20 abieskadrilli, nii et aasta lõpuks peaks Inglis
maal olema 1750 sõjalennukit.

Suuremas ulatuses laiendatakse ka inglise moto
viseeritud wäeosasid. Tankide arw tõstetakse 400-le.
Egiptusöle on tehtud ettepanek luua 20.000 mehe
suurune motoriseeritud sõjawägi.

Üksteise wõidu
Inglismaa ja Itaalia relvastumine teostub
Praegu üksteise wõidu. Ühe relwajõu suurendamine

kutsub teise Poolt otsekohe wälja wastuabinõud.
Et Inglismaa ja Itaalia oma wõidurelwastu
inises peawad Peamiselt silmas üksteist, selgub juba

faktist, et Inglismaa ja Saksamaa wahel on 1935.
a. sõlmitud merejõudude kokkulepe, mis määrab
kindlaks Saksamaa merejõudude suuruse % Ing
lise omast. Sellest kokkuleppest on Saksamaa Pida
nud kinni.

SHERLOCK HOL
MES ASUB
TÖÖLE!
Viimaks näib haih
tuvat saladusloor
kuulsa inglise detek
tiivi ümber. Möödu
nud ööl viibisid
Sherlock Holmes ja
dr. Watson surnud
professor Bfcrry los
sis. Seal elavad prae

gu professori venna
tütred. kes on pro
fessor Berry ainuke
sed pärijad. Mis põh
justel aga detektiivi
külaskäiku seatakse

ühendusse võltsitud
Mauritiuse markide
ga, on saladus.

Saanud tuttawaks Inglise relwastuskawaga.
andis fafchistlik suurnõukogu kohe korralduse sõja
tööstuse komissariaadi wolituste pikendamiseks 5
aastaks, wäeteenistuskohustuse pikendamiseks 18

aastast 55 aastani, meeste hoidmisega alatises
mobilisatsiooniwalmiduses. 8 miljonit on sõjamäe
arm, mida Mussolini on malmis otsustama! het
kel panema mängu.

Neid wastastikuseid ettewalmistusi tehakse kõik

oma huwide nimel Wahemere rajoonis. Waheme
relt idasse ja lõunasse wiiwate ühendusteede posit

sioonide saatuse otsustamiseks, kui ci lähe korda
teostada huwide kooskõlastamist, rahulisel teel.

Me näeme, et Inglismaa poolt tehakse kordu,
walt seesuguseid katseid, kuid nende tulemused ei
ole seni olnud märkimisväärsed.

(Järgneb.)

Ega äidand siis midagi, kui ma isi istusi Ar
jutuslaua ääre ja akkasi paberile panema neid
sinatfeid kirjasõnu, mis tulewad ühe õiglase inl
mese ja elatand taluperenaise südamest.
. Köiksepealt lubatagu mulle siikohal aawaN
kult diklareerida, et ma poolda täiel määral
nende karskete naiste ühisrinnet, kis on jällegi
ühinend wöitlufess alkoholismuse wastu.
See põle ju ka änam kellegi kord, kui wn
na müüasse igas wirtspoodis ja ka sehukestes
kauplustes, kus koolilapsed käiwad paberit ja
lehweetreid ostmas. On jõmpsikatel seda waja
wahtida, kudas wanad mehed poe nuka taga
wiinapudelit suu peale ajawad ja seejuures lori
juttu a'awad.
Ia öölokaalide sulgemise wastu ei ole ka mi
dagi. Ei inimesed jõua pääwa ajal end täis
pumbata, neil waja weel suuri öõkörtse ia ka
bareesid.

Kui ma wiimati linnas kinfi, siis tütar Mari
tahtis mo mägise wädada ühte öölokaali wöi
lubisse ja kiitis: ..Siis sa oled ometi enne sur
ma näind kudas suured saksad elawad." Ma
iitlesi: „Ei mind uuwita see kõrtsikära ja joo
dikllte rallamine midagi. Kis usub, et ta sihu
kese eluga öndsass saab, tõmmaku kas wdi ööd
pääwad ühte."
Eks maalgi kipub see lõbuelu kohati liiale
minema ja ma ei oska küllalt imestada, mihu
kesess need uted tantsud ja tipsutamiskombed
on kujunend. Enne wõtsid mehed kõrtsileti ääres
oma napsid ära. kiskusid mõnikord ka natse
karwupidi. aga tulid ikka terme nahaga koju.
Nüüd äigawad aga kohe pussiga ja mu süda
on alati muret täis Kusti pärast, kis on äkilise
loomuga ja kerge kääga. Kuipalju uneta öid
ma ole täma pärast pidand üle elama...
Teisess ma ole pand tähele, et wiimatsel ajal
akkawad ka naisterahwad maal wiina wötma.
Nagu mardi-laada ajal oli. Ma otsisi oma me
hi taga ja kuulsi. et nad olle läind peenemasse
restoraani. Eks wana Andres istubki nagu
suur padaäss sohwa peal ja kisab
juttu ajada. Poisid aga naisperega laua ääres
ja laasid aiwa wälguwad. Siis ma waatast ku
das Karjanurme Ristime wiskas Ipuha pros
toi walget wiina.meestega wõidu ja ei rimpsu
tand nägugi.
Ma akkasi siis augutama: ..Sa tiutad
naistesugu maa pealt ä'ä. Ma ole isi ka noorest
peast wiina mekkind, aga siis pidi see wiin ole
ma ka punane ja peenemat sorti, sina kulis
tad aga prostoi wiina kõrist alla nagu kalja."
Ristime aga isi üha kuraasitab: ..loon jälle
jah ja kannan kah. Enne on mõni mees laua
all kui mina."
Pärast tuli aga nonnamoodi wälja. et poisid
olid Ristime üllelaasi kalland piiritust ja see
akkas tüdrikul peas mühisema. Ml! tä siis
mässas ja märatses. Antagu mulle andess, aga
kõikse koledam olewus maailmas on purjus

naine.

Ma kupatasi mehed kõrtsist wälja ja katsusi,
et sai teised kuidagi koju. Meestel aga mokad
wiltu peas, et mis äda mool on. Näniad oless
näind simminalja. Ma ei mõista aga mis nali
see on. kui inimene lakub eesa nii tais. et ei
tea änam maast ega taewast.
Nönna et meie. naised, peame akkama isi
arendama seda alkoholismuse wastast wüitlust
ja ma lltlesi täna jüba Andresele, et tä ruuliks
Jaani pulma ajass õlle paar raadi nigelama
kui on meil seni tehtud. Ma tahtsi ka seda asja
sedasi rihtida. et ma põless pulmalauale küba
wiina toondki. sest ma isi a'asi sügisel kaks
ankru täit punatsesoostra weini, mis aitab ter
wlsejoomisefs küll, aga sii raiub Andres mulle
wastu kui rauda. Tä ütleb: ..Ega ma taha
ometi jääda maailmarahwa naeruss, et akka
oma poja pulmi pidama marjasahwtiga. See
oless eksimine Aruwälja põliste raditsioonide ja
meie wahmiili au wastu."
Aga küllap ma nünnapalju ikka saa eesa
tahtmist kehtima panna, et wiinanonn oless
pliratud. Oma kaaswöitlejannadele ma soowi
aga jõudu ja edu karskuse töös!
Ann AruwM.

Reedel, 26. notvembril 1937

Nüewalel»»

Wanim hariduskolle Harjumaal

m. soo
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Ootamatu pokstwõit Stokholmi üle

Nehatu walla Maardu algkool 2lw-aastane
Tallinlased wõitsid 12:4. Käbi päästis end punktikaotusest r -o -wõiduga Alfredssoni üle. Per
Andersson wõitis M. Linnamäe 2:1. Peagee kõik matschid olid enam-wähem tasawägised.
Täna poksiwad Nikolai Stepulow ja Walle Leet nendest raskemate rootslastega
Esmakordset Tallinn-Stokholm poksilinnawõistlust

jälgis eile langelt üle tuhande pealtwaataja kino
teater „Arsi" saol oli pealtwaatäjaid peagu tulwil.
Pealtwaatajaskonna ela w a l ja paiguti liialtki lär
mikal kaasaelamisel matschidele esinesid meie poksijad

üle ootuste tubli l t: Tallinn wõitis Stokholmi tule
musega 12:4! See ülekaalukas wõit tuli liialt ootama
t«lt.

Seni pole-meie poksijast olnud rootslastega nimelt
ühtki man-, linna- ega klubiwõistlust, warem vn meie
poksijatest ainult üksikutest kaaludest käinud Rootsis wöist

lemas ja esinenud seal paiguti wõidukalt, paiguti kaotus
kikult. Walitses seetõttu üldine eelarwamine, nagu olek
sid rootslased Poksis meie sportlastest mäekõrguselt üle.
Eilne kiilttawöjstlus hajutas selle «elartvamise. Liu

nõa, Balderi ja Eskilstuna poksijatest koostatud Stok
holmi linnameeskond esines küll tublilt, kuid wõiduihka

mifes ületasid meie omad rootslasi. Kuigi tehniliselt
olid mõnedki rootslased meie Poksijatest paremad, hälvi
tas selle Paremuse meie Poksijate lõõgirohkus ja lakka

matu pealekäimine wastaStele. Rii tuligi Tallinna
wõit 12:4, kusjuures Paaril-kolmel' matschil oli wõidu
andmine embale-kumbale kohtunike poolt peagu täiesti

maitseasjaks.

Maardu kooli lvanemad „wilistlased": Esimeses reas Mart Sepp, 83 a. w. Jstntvad wasakult
Leena Moosang, M. Liiwa l v h t, Mart Sep p, L. Scp p; seisawad Juhan Sep P,
Jaagup S ep P ja Mart W a i n. Pühnpäetval, 28. skp., pühitseb Nehatu walla Maar

du algkool oma 200 a. kestwuse juubelit. Sel puhul
korraldatud pidulikule juubeliaktusele oodatakse ka rii

gihoidjat K. Pätsi, haridusminister kol. Sl. Jaak
soni j. t. kõrgemaid koolielu juhte. Juubeliaktus

toimub kell 2 p. kooliruumes ning sellele järgneb ühine
pidulik kooslviibimine.
Nagu Jõelehtme kiriku arhiüvist kogutud andmeist
selgub, on Maardu kool asutatud 1737. a. Saha mõisa

tolleaegse omaniku kapten v. Gerodorsi Poolt Saha
külla Maardu sa Saha laste jaoks. Kool töötanud Ou

ni-Abrahami saunas ja esimeseks koolmeistriks ol

nud Onni-Abraham ise. Esimesel aastal olnud koolis
8 õpilast.

Edasi kõneleb kroonika, et 1739. a.

olnud Maardu mõisas koolilaste ..katsumine". ..Katsu
misel" antud paremaile õpilasile kingiks raha ja raa
matuid, halwemad saanud juukseist kartvustada ning
laisemad õpilased aetud laua alla.

Märkida tvõiks, et Onni talu, kus Maardu kool oma
tegevust algas, on veel praegugi alles. Talu maa peal

leiduvad varemed, mis on arvatavasti pärit Onni-

Abrähami saunast.
Wcchepeal puuduvad kooli ajaloo kohta igasugused

andmed kuni 1867. aastani. Sel aastal leidnud Saha

mõisa tolleaegne omanik v. Glodt, et endine kooli

hoone on vananenud. Mõisaomanik kinkinud siis kooli
uueks asukohaks Loo kõrtsihoone Saha küla lähedalt

ühes 12 tiinu maaga, ühtlasi annud v. Glodt kõrtsi
hoone ümberehitamiseks tasuta ehitusmaterjali, mis

kohalike põllupidajate poolt kohale veetud. Samal

palja istmikuga jääle istuma

ning pcksetud joonlaua ' lvöi witsadega lvasw sõrmi,
kuna suuremate fitriicQitbc pärast pandud õpilasi tun
niks tvõi kaheks hernestele ja puuraagudele põltvili.

1914. a„ mil
koolimaja lagi. oli klassiruumis ühes otsas sisse
langenud

Kui rootslased olid meelehärmas H. Freimuthile
wõidu andmisel Stig Eederbergi üle, siis wöib täiesti
kindel olla, et Freimuthi rootslane olles wõitnuks ta
matschi Stkholmis peetuna sama kindlalt. Wastukaalu
na sellele tuleb märkida, et Swenssoni matschil Sl.
Stepulowi ja P. Slnderssoni matschil ?R. Linnamäe
wastu wõiuuks 2:1-otsused rootslaste heaks sama hästi
olla ka eestlaste heaks!

Linuawõistlusc eclmatschidcs Kanepi (W. S.
Sport) wõitis Niidi (ÜENÜTO) 3:0 ning Liinar
(Gong) sai wõidu 3:9 Altmäe. (ÜENÜTT) üle. See
järele riwistusid Tallinna ja meeskonnad

poksiringi kiiluna linnawõistluse Avatseremooniaks, mis

ja wõimatuks osutus seal koolitööd jatkata, tviidi kool

Saha külla Lutika sauna. Selles saunas töötas kool
kuni 1919. a., millal wiidi jälle üle Maardu mõisa.

Uue koolimaja' jaoks ostetud palkidest tehti koolile uued
pingid, kuna ülejäänud ehitusmaterjal ära müüdi.

toimus kiidetawalt tvagagi kiirelt. Tallinna linnawalit
suse nimel awas linnawõistluse paari lausega lwnasck

rctär Pinding, kuna linnawõistluse wõitjaile on Tal
linna linnawälitsuselt pandud tvalja eriauhinnana

wäärtuslik lauakell. Kõlasid meeskondadelt teineteisele

Kuna Saha külas töötas kool waid ühe komplek
tiga, siis Maardus jatkas ta tegutsemist juba kahe

terwitushiiüdcd, Rootsi ja Eesti hümnid ning linna

6-kl. algkooliks. Wahepeal 1926. a. tehti iveel kord

holmi Sl r ell, kes paari nädala eest oli wõitnud Ljungi.
Rootslase wnstu läks Slrnold T o r p e l, kellel see esime
seks rahwuswahclifeks matschikS. Torpel esines tublilt,
olle kõigis kolmes ringis waStascst aktiiwsem ja napilt
kuid küllaldaselt Parem wõidu saawutamiscks 3:9. Sel

komplekti ja nelja klassiga ning 1921. a. muudeti juba
katset kooli ühekomplektiliseks muuta, kuid see katse cba

õnnestus ja aasta hiljem jatkas kool jällegi tcgewust
kahe komplektiga, missugusena töob-b ka praegu kuue

õppeaastaga. Koolis on praegu 72 õpilast, kuid inter
naati kooli juures ei ole, kuna lapsed köitvad koolis kõik

umbes 3 km kauguselt. Koolijuhatajaks on praegu Ja

kob Siljas ning õpetajaks prl. M. Dubas.

Iseloomustada nähtena lväärib märkimist, et juba
1865. a. oli kooliõpetus Jõelehtme kihelkonnas sun
duslik. Tol ajal kestis n.-n. päriskool 3 a., kuid peale
.selle tuli kuni leeriõpetuseni käia koolis talivel igal nä
dalal üks päew, sliivel aga kord kuus. Nii kestis juba
tol ajal järeltööl mõnele õpilasele 2—3 ci., olenedes
kellest, mil ta leeri läks.

aastal alustati kõrtsihoone ümberehitamist, kus

meistriks olnnd Saaremaalt Torupilli Mihkel,

kelle juhatusel töö seevõrra edenenud, et uue kooli
maja õnnistamine võis toimuda juba järgneval 1868.
a. mardipäeva paigu.
wuselt soomlane, suutnud juba tol ajal mõisnike seas
seevõrra poolehoidu võita, et 1868. a. igasse valda
Jõelehtme kihelkonna piires suudeti ellu kutsuda valla

lele üllatuslikule algusele Torpelilt ei ooda
tud wõitu Slxelli üle järgnes weel suurem üllatus
knkk-kaalus.

Karl Käbi vastu tuli ringi Erik AlfredSson,

kes varem Stokholmis on Käbit võitnud. Esimene ring
läks tasavägiselt, kuid teisel ringil oli välkkiire ja tubli
löögijõuga rootslane Käbist juba tublisti parem. Kõlman

dal ringil oli rootslasel juba punktiwõit taskus,

kuid siis tuli see õhtu suurim üllatus Käbil õnnestus
tabada rootslast vasakuga lõuga ja rootslane varises

põrandale kuueni. Uimaselt ajas ta enda üles ja
kaotanuks järgmise löögiga kindlalt k.-o-ga, tuid matsch
katkestati Käbi võiduks tehnilise 34 sekundit
juba „knotannd"!

Snlgkaalus oli ringis H. Frcimnthi vastasena Root
si kuulsamaid tehnikapoksijaid Stig Eedcrberg, kes
Berliini olümpiamängudel veerandfinaalis ainult, na-

on kultuurrahvaste

kehtme koguduse õpetaja Paul Loppenowe, rah

Haigestunud Martin Ljungi asemel esineb Stok

enne löpugongi võitis Käbi seega matfchi. mille ta oli

üle 2 sajandi

Vahemärkusena olgu tähendatud, et tolleaegne Jõe

wõistlus algas kärbeskanlu matschiga.

Pilt kaotas olümpiavõitjale Srrgole. Rootslasel pol

lemmikjook

nud elle kuigi hea päev. Tehniliselt oli ta küll parem,

Pilte eilselt poksiõhtnlt. ülal -- eestlased ja rootslased linnawõistluse awaniisel. All wasabll
„Svarte Pee" on joosnud Linnamäe ataagil eestlase kaenla alla. All paremal —K. KAi ootmna
tust löögist „mahaniidetud" E. Alfredsson.
kuid slu g g cri n a Pealekäiva Freimuthi ees sukel
dus ta kogu aeg liialt madalale, käis korduvalt nööri
des, vajudes seejuures Freimuthi survest läbi nööride.
Kohtunikud andsid kolme häälega võidu F r e i m n t h i
le, arvestades eelöeldut. Stokholmi meeskonna juht

„Jdrottsbladeti" toimetaja S. Holmstedt sõnas, et
„kümnel maavõistlusel on Eederberg üheksa korda võit

nud ja nüüd saab säärase kaotuse..." Parem tehnika
ci anna aga lisapunkte ja alati ei -saa „clada vanast
kuulsusest", üldiselt oli aga Eederõerg siiski wöiduvaä
rilisem.

Nikolai Step u l o v kergekaalus saavutas puhta
võidu 3:0 Harald Stenbergi üle, kes Stokholmis lae.

valt mahajäänuna oli Tallinna saadetud lennukil.

peenikese R. Genbcrgi wastu. Midagi silmapaistwat

remini kni maavõistlusel Soomega Suhöse vastu.

Rootslane suutis üllatuslikult seedida kõik Leedi ataagid

ja. viimse ringi viia wiikigi. Kahel esimesel ringil saa
vutatud paremus andis Leedile selge võidn 3:0. Pool
raSkekaaluS lühikesel B. Salongil tuli poksida prka ja
andmata matfchi võitis Salong 3:0. Huwiga tuleL oodata
tänast Walle Leedi esinemist Genvergi vastu.

Per Anderssoni ja Martin Linnamäe kohtumine

raskekaalus oli tasavägine algusest lõpuni, knSjvureS
rootslane kogencnumana suutis veidi rohkem tabada,
kuigi Linnamäe löökidest vahepeal nõtkus jalgadest.
Linnamäcgi pidanuks juba esimesest ringist aktiivsemalt

peale käima, kuid tegi seda alles viimasel ringil. Paraja
Stepulov oli ülekaalus kõigis kolmes ringis ia rootS
lane paiguti groggh. Kcrgckcsttaalns kujunes Henri wõdu hääled 2:1 sai Anderss o n.

Svcnssoni ja Aleksei Stepulovi kohtumine raju

liseks tapluseks, kusjuures Stcpnlowi löögid näisid taga

jarjckamatena rootslane pidi taluma rohkesti lööke
kehasse. Tasavägise matfchi võitjaks kuulutati Svcns
son häältega.2:l, mis paras otsus, kuid publikult tõk

suure viletormi. '

Keskkaalus Walle L ee t esines jässaka ja lüheldase,
nagu kõigutamatu rootslase Kurt-Anderssoni vastu pa-

Täna võistleb Stokholmi meeskond tciskordselt. kus
jnnres Tallinna meeskonna koosseis on muudetud. Eriti
pinevaks ja kaasakiskuvaks kujunevad Nikolai St ep u»

lovi jn Wallc Leedi matfchid, kuna nad esinevad

oma tavalisest kaal kõrgemal. Shtu suurmatschrks

kujuneb aga raskckaal Prr Anderssoni ja tartlase T a m
mep u u vahel, knna Tammepuu hiljuti võitis nng a r

lase Tanamari. Wõistlufcd algavad kell 20.00.

koolid.

Uues koolimajas oli esimeseks koolmeistriks Tõnu

Räits, kes oli alles 18 a. vana ja omas 30 õpilast.

OGNAC MARTE LL

Räitsi õpilastest elutseb praegu veel Saha külas vana

100-aastane algkool Tarwastus

JOHNNIE

Allika Mart, kes on juba 81 a. vana. Räits,

WALKER

kes koolitöö eest saanud palgaks tasuta koolimaa kasu
tada, olnud jumalakartlik mees, hakanud siis ..prohvet
Maltsweti" pooldajaks ja jäänud hiljem nõrgameelseks.
' Tolleaegsete karistusmeetodite kohta märgib krooni
ka, et õpilasi pandud

F-a asut. 1715.

a.

taimi
maeuSnaA.

Karusnahkade hindade langus
Norras hõberebaseb 15% obatornnab mullusest
Oslos hiljuti löppenud höberebaste nahkade
suurel oksjonil langesid hinnad madalamaks
möödunud aasta tasemest keskmiselt 15 o/o ula
tuses. Köige kõrgemaks hinnaks ekstraklassi
nahkade eest oli 250—280 norra koroni (1 nor
ra kroon 92 eesti senti) tükk, kuna keskmi
seks hinnaks ühtlaste ja heade nahkade eest
oli 130—170 kr. ning suurel arwul müüdi
höberebaste nähku isegi alla 100 krooni tükk.
Pakutumast 10.000 nahast müüdi Kõigest pool,
kuna ostjad olid tagasihoidlikud ning püüdsid

meel odawmnate hindadega teha sisseoste otse
selt höberebaste farmide omanike juures. Det
sembris peetakse meel mitu höberebaste nahkade

oksjonit Oslos ja Stokholmis. .
Höberebaste nahkade wäljaweo alal osutub
praegu köige suuremaks maaks Norra, kust
1936/37. a. sesoonil eksporditi 186.000 nahka
28 milj. krooni wäärtuses. ületades feega ju
ba Ameerika Ühendriikide jä Kanada'wäljaweo.
Rootsist on höberebaste wäljawedu tõusnud 8
miljonile kroonile. Oslos tuleb jooksma! aastal
müügile 100.000 hõberebase nahka, kujunedes
seega rahwuswaheliseks karusnahkade müügi
kohaks.

Wiimaste andmete kohaselt oli hõberebaseid
Norra farmides 391.000, Rootsis 175.000, Soo
mes 13.000 ja Daanis 4000.

A
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Täielik vaiimisvabadus Rumeenias
B u k a r e st, 25. 11. (ETA) (Havas) Eelseis
vate parlamendivalimiste pärast ministrite nõu
Kõrgekvaliteedilist
InglisQ
katusQptekki

kogu otsustas kaotada kõik kitsendused koosolekute

pidamise kohta. Koosolekute pidamiseks poliitili
sed rühmitused ei vaja mingit luba.
MaeDonaldi Põrm kodumaal
London, 25. 11. (ETA) Täna saabus Plymouthi

Briti ristleja „Apollo", mille pardal toodi kodumaale
Ramsay MacTonaldi Põrm. Homme peetakse leinaju
malatcenistus Westminsteri Peakirikus ja hiljem Põleta

takse laip krematooriumis. Nrn tuhaga viiakse MacTonaldi kodukohta Lossiemouthi.

10-n. ja li-naelalist
soovitab T.-ü. „MAJA"
Estonia pst. 25, tel. 461-39

London. 25. 11. (ETA) Ristleja „APollo" saabu

mifcl Ramsah MacTonaldi jäänustega lasti kõik lipud
Plymouthis poolvardnssc. Mnlcolm MncTounld ja tei
scd kadunu omaksed sõitsid ülemjuhataja paadis ristleja

juure. Kirstu kandsid maale kaheksa madrust. Meri

väelastcst auvalve kail presenteeris relvad kirstu

maaletoomisel. Kirst asetati erivagunisse, mis hangiti

Rahutused Beirutis kestawad
Beirut, 25. 11. (ETA) (Havas) Rahutused

linnas jatkuwad. Kesklinnas on kõik kauplused suletud.
Avalikel platsidel peetakse meeleawaldusmiitinguid.

Londonisse mineva kiirrongi külge.
Leinateenistust: esimene osa Peetakse homme West
minster Abbetsts. Kuningat esindab sel leinateenistust!
Glonrestcri hertsog.

Tüttfusetaud Londonis
London, 25. 11. (ETA) Macstegis (Lõuna-

Avalikke asutusi valvavad tugevad politscisalgad.

Walesis) on puhkenud tüüfus. Keni on kindlaks teh
tud kümme haigestumisjuhtumit, üks naine on juba
surnud. Ka Londonis on olnud tünfuscjnhtumeid, mis

avaldajate vahel. Kolm muhameedlast sai haavata,

on nõudnud juba üheksa surmaohwrit. Viimase 24 tun
ni jooksul on taud seal kiiresti levinud.

Parlamendihoone ees oli kokkupõrge politsei jn meele
nende hulgas üks naine.

rr

Mõnnaste algkooli jnhataja Andres Lättemäe, ja Mõnnaste algkool Tarwastus.
Eeloleival pühapäeval, 28. novembril, pühitseb 100.
aasta juubelit Viljandimaal Tarnvastu valla Mõnnaste
algkool, olles peale Holstrc end. Pullernsu kooli üheks
vanemaks algkooliks Viljandimaal. Juubelit pühitse

des on märgitud, et 1880. a. ümber asutakse Mõmias
sUNomD 1820

takse kohapeal suurema pidulikkusega: kell 1 päeval kor
raldatakse kooli ruumides aktus, sellele järgneb mitme-

teada. Endine koolimaja mädanenud varakult ja uue
koolimaja avamisel Tarvastu mõisaomanik on sulasel
ges eesti keeles vähendanud, et

KUfD KÄIB OTSI

Mguscid ettekandeid õpilastelt, tervitusi jne. Aktusele
järgneb koosviibimine kutsutud külalistele eesotsas Vil
jandi maavalitsusega.

Millal juit Tarvastu Mõnnaste algkool oma tcgeJuust alustanud, on kindlaks tegemata, kuid kogutud and

mest varal sündis see aastal 1837. Kill on aga Mõn
naste kiilas lastele iunsõnaliselr õpetust jagatud juba toa»
remini ning see õpetuse jagamine on sündinud kas Kiisa
või Lepiku talu saunas.
Esimene koolimaja asetses praegusest umbes poolsada
meetrit põhja pool ning see sarnanenud kõigiti tavalisele

taluhoonest. Koolimajal oli kaks ruumi, mnlbpõran
daga. Esimene ruuni oli klassitoaks, teine aga kool
meistri „kirjutuskambrikS". Vallavalitsuse protokolli-

Äritegewuse tagasiminek
Ameerikas
Ne v York, 25. 11. (ETA) (DNB) Juba

mitme nädala eest alanud äri- ja tööstustegevuse tuu

duv tagasiminek, mille tagajärjel üksi terasetööstuses on

tööta jäänud umbes 500.000 töölist, on kaasa toonud

uue streigilainc. Nii on Fordi tehastes St. Louis s

kuulutanud streigi Lcvisi tööstustööliste organisatsiooni

kuuluv autotöölistc ametiühing. Streikijad on välja

pannud umbes 1.200 streigiposti, kes Pilluvad autodes
kohnlcsnabuvaid töötahtelisi kividega. Politsei on van
gistanud hulk isikuid.

Genf pettunud Brüsselist
Genf, 25. 11. (ETA- (Havas) BrüsseA konvc

rentsi tulemused on valmistanud pettumust Genfi ring

kõnnile. Mõned päevad Brüsseli konverentsi nurju

mises uut põhjust hutta mõista iga diplomaatilist akt
siooni, mis võetakse ette väljaspool Rahvasteliidu raa
me, ja soovivad 23-komitec kokkukutsumist Genfis.
Selle komitee kokkukutsumine oleneb oluliselt Hiina va
kitsuse käitumisest. Kui Naningi valitsuS nõuab ko

tesse ehitama uut koolimaja, kuid millal see tvalmis, pole

„k«ri vaim" on vana koolimaja enneaegselt ara

söönud...
Ilus koolimaja oli telliskiviehitnS. 1887. a. puhkes
tuli selle pööningul ja hävitas pööningukorra ühes kooli
juhataja linade ja heintega. Tule läbi tekitatud kahju
hinnat, 1200 rublale. Kohe ehitati järelejäänud kiivi
müüridele niis puukord ja nii on koolihoone püsinnd tä
uini. Ehitamise tõttu õpilased tuli saata pooleks aas
taks valla teistesse koolidesse.

Mõnnaste algkooli esimeseks õpetajaks oli Ado Per
lus. kes pärandas oma ameti pojale Jaan Perlnsclc.

1020. a- peale on Mõnnaste algkooli juhatajaks
Andres Lättemäe, keda tuntakse tubli pedagoogina ja
seltskonnategelasena. Teise õpetajana tegutseb koolis
pr. Puusepp, samuti hinnatud pedagoog.

Jäi trammi alla
Eile õhtul kella poole kümne Paigu jäi Kopli
tän. nr. 7 asetseva maja juures trammi alla ja
sai elukardetavaid vigastusi. Lai tän. nr. 23-6
elutsev 39-a. Rudolf Johani p. Sahk. Mees toi
metati ravimisele Tallinna ühise haigekassa haig
lasse, kus selgus, et ta ou saanud jelgroomttrde.
Juurdlusega selgus, et mees oli wiinastanud
olekus ise suikunud trammi ette. ntiön juhtis We
ne-Balti as. nr. 21—18 elutsew Jaan Koow.
Lühikese vahemaa tõttu trammijuht trammi enam

Pariisi maailmanäituse lõpu
aktus
Pari is. 25. 11. (ETA) (Havas) Täna pärast

lõunat oli uues Trocadcro teatris Pariisi maailmanäi
tust pidulik löppaktus vabariigi presidendi, paljude va

litsusliikmele, kõigi näitusel esinenud maade.peakomis
saride, divlomaatiiku korpust liikmete ja ajakirjanduse
esindajate osavõtul. Esimesena võttis sõna näituse pea

komissar Labbc, kcö tänas kõiki väljapanijaid. WSliS
maade peakomissaride nimel kõneles Itaalia peakomis
sar kindral Piccio, keS ütles, et 1037. aäSta Pariisi rah
vuSvahelinc näitus jääb osavõtjate mälestusse peami

selt kui sõpruse väljendus kõigi rahvaste vahel. Siis
kõneles Prantsuse kaubandusminister Ehapsal, kes too
nitas, et see näitus on tõendanud inimvaimu ühtlust.
Edasi Ehapsal teatas, et küsimuse, kas näitus tuleval

aastal uuesti avatakse, otsustab lõplikult parlament.
Walitsus igatahes pooldab näituse uuestiavamist. PS
rast viimast kõnet esitati Prcurtsuse vabariigi prefiden
dilc Lebrnnile näitusest osavõtnud maade lipud.

Aktuse lõpul anti teada näituse väljapanekute au
hindamiskomisjoni otsused. Sedamööda on välja an
tud: suuranhindu (grand-Prst) 2.440, kuldmedaleid
3.708, hõbemedaleid 3.810, pronksmedaleid 1.057. üldse

on auhindu ja autunnistusi välja antud 11.307. 2551*

japanijaid näitusel on olnud üle 20.000. Näituse kii
lastajast arv tõuseb üle 31 miljon».

peatada ei saanud, mispärast ka õnnetus oli para

Näitus suletakse täna öösi kell 24.

tamata.

Paawst sõidab Prantsusmaale?
Berliin, 25. 11. (ETA) (Havas) ..Angriff"

Rahwahäaletus Helweetsias
Bc m, 25. 11. (ETA) (Havas) Pühapäeval, 28.

novembril on Helveetsias rahvahääletus küsimuse üle.

mitee kokkukutsumist, siis tuleb seda nõudmist täita, sest
Rahvasteliidu täiskogu koosolekute ajal septembris anti

kaS vabamüürlased ja teised sarnased oganisatsioonid tn

Hiinale sellekohane lubadus. Arvatakse, et 23-komitce
vöiks kokku tulla 10. detsembri Paigu.

poolt. jaatavalt otsustatakse, siis tähendab see Helweet
fia kodanike nhinguiks ühinemise õiguse kitsendamist.

leb Helveetsias ara keelata. Kui see küsimus rahva

atvaldab sensatsiooniliste pealkirjadega teate, et paawst

Pius XI kavatsevat sõita Prantsusmaale, et võtta osa
Püha Therese pidustusist. Kommenteerides seda ka

watsnst, ..Angriff" kirjutab muu scaS, et paawst ja

Prantsuse rahwnsront tahawad kokku tulla BersailleS'iS,
et korraldada demokraatliku ja katoliikliku poliitika ühist
meeleawaldust rahvussotsialistliku Saksamaa waStu.
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Prantsuse riigipöörajad ootasid abi Aafrikast

Jaapani-Wene wahekord kriitiline

Alsheerias loodi pärismaalaste relwastatud rühm
Pool miljonit Jaapani sõdurit Mandshutuo piiril. Weno saadab Hiinale 1500 lennukit

Wangistati wandeseltslaste peajuht
Pariis, 26. 11. (EDA) (Reuter) Juurdlus
kagulaaride asjus on selgitanud, et tvandeseltsla
sed on organiseerinud endile relwastatud jõudusid
Põhja-Aafrikas. Niinelt on loodud Aisheorias
pärismaalaste rühmi pärismaalastest ohwitseride
juhatusel. Iga kolme rühma Ae- on aga seis
nud eurooplasest kompaniiülem. Neisse wõitlus
rühmadesse on wõewd sõjalise Väljaõppega mehi.
Eelistatud on mehi, kes on saanud «väljaõppe teh
nilisteS tväeosades. Iseäranis o«« eelistatud ku««.
lipildujate mehi.
Pariis, 26. 11. (EMI) (Reuter) Peale
kindral Dusengneuri on «vangistatitd weel inse
ner Eugene Delonce, keda peetakse kagulaaride
salaorganisatsiooni peajuhiks. Kindral Duseigneur
on olnud ainult tema abiks. Deloncle oli nõu
cmdwakS inseneriks laevatehastes, kus ehitati
Prantsuse ookeanilaew ..Normandie".
Pati i 8, 25. ai. (ETA) (DNB) SeoseS kagulaa
ride organisatsiooni paljastamisega kesknädalal tvangiS
tatt kindral Duseigneur i waötu on nüüd prokuröri poolt

tõstetud süüdiStuS. Hästiinformeeritud ringkonnist
kuuldub, et CSAR i oletataw juht insener Eugene De
lonele, keS Möödunud Sõl «vangistati, on «üba warem

wangiStatud Henri Deloncle i wend. Edasi kuuldub,
vt julgeolekupolitsei on kuningameelfe nädalalehe ~Eourr

ier Rohli" Pariisis asu«vaiS bürooruumides toime
pannud läbiotsimise. Läbiotsimise tulemuste kohta ei
ole seni selgunud midagi lähemat.

Henri Deloncle'! (ESAR'i oletatawa juhi tvenna)
ülekuulamise kohta kuuldub, et on selgunud tema ident

sus politsei poolt tagaotsitud GroSset'ga. Ta on sele
tanud, et ta kuulub salajasse organisatsiooni, mille pea
ülesandeks olewat kommunismi waötn «võitlemine ja

rektor seletas tvälisinaa ajakirjanikele n.-n. kagulaarlde
organisatsiooni kohta, et leitud käesidemed on sinise-wal
ge-pnnase wärivilised, ühes kuningasinife emailmärgiga,
inis kujutab liiliat. Edasi ta teatas, et ühe lennnwäc all
ohtvttseri ülekuulamisel on selgunud, et üheS suwilas
Pariisi lähedal oli sisse seatud salajane «vangla.

Rellvalaod hotellides
ParliS, 25. 11. (ETA) (HavaS) Juurdlus
ESAR-t afääri aSjus on jätkumas, ühes hotellis on
korraldatud läbiotsimine. Läbiotsimisel on leitud keld

rist 12 püSst ja kuulipilditjat ja üheksa karabiini, »n!S on

«välismaa päritoluga. Peale selle on leitud weel Prant
sitse päritoluga kuulipilduja, üheksa karabiini, 13.000

padrunit ja 250 granaati. Edasi ott juurdlusel selgu
nud, et CSAR-i liikmeskonda on kuulunud üle kogu

Prantsusmaa 5000—6000 meest, kellest umbes 1500

asus Pariisiö. ühenduses ESAR-i afääriga on «van

giötatud täna õhtul arhitekt Parent, keS on toiiuctatud
politseisse ülekuulamisele.

Prantsuse riigiteenijate palka
tõsteti
Pmew õhkkond saadikutekojas

Pariis, 25. 11. (ETA) (Reuter) Seisukord

riigiteenijate palkade asjus on läinud tera«vamaks.
Saadikntekoja kuluaarides «valitseb õige pinew õhkkond.

Rahaminister Bonnet seletas, et tema ei wõi nõustu
da rohkema kui 1.700 «niljoni frangi lubamisega riigi
teenijate palkade parandamiseks. Peaminister Ehau
teinpö, kellel pidi korda läinud ole«na saawutada kont
promisst selleS küsimuses, esines radikaalsotsialistliku
Parlamendirühma koosolekul seletusega, millest _ ilmnes

pettumus. Ta ütleS, et ta on riigiteenijate nõndmis

tele küllalt waStu. tulnud, kaugemale aga ta järcleand
miscs ci, «võitvat minna. Milgi tingimusel ei «võitvat

ta jätta eelartvet tasakaalustamata, sest sellega ta

Ta feletaS waid, et tal on aeg.ajalt olnud kohtamisi

ohustaks Prantsuse «vääringut. Kui leiduv niisugttseid,
keS on teisel artvamisel, ekS kukutagu nad siis «valit
sus ja «võtku endile tvaStutuö, ütles ChautempS. Pea-r
minister lisas, et teatawate ringkondade manöõtverdu-'
sed sihhvad nähtntvasti sellele, et takistada teda Lon

mehega, kellest ta teab ainult eesnime. Mainitud mehelt
ta olewa-t saanud s»»mmasid kaitserühmade organiseeri

Pariis, 26. tl. (ETA) (HavaS) Saadikute

kaitse organiseerimine kommunistliku erakonna «võimalik,!

putschi tvaStu. Henri Deloncle waikiS aga organisatsioo
ni seljataga seiSnnd isikute ja rahaga «varustajate kohta.

misek».

Parii». 25. 11. (ETA) (DRB) Julgeoleku di-

doni niinemast.

koda kiitis heaks 518 häälega kuue tvaStu riigiteenijate
palkade kõrgendamise seaduse.

6 wanaaegset tõlda sõjalaewadeks!

Meeleheillik seisukord Schanghais
Lo>« d o»«, 20. 11. (ETA) (DMN) „Dail«i Herald" arlvab teadwat, et Jaapani ja Nõnkognde
Liidu wahel ont e k k i««««d wäg a k r«i ti! in c se i s««k or d. Schensi prowintsist olewat saa
bunnd kinnitawaid teateid selle kohta, et sinna on saabunud Nõnkogudc 100 po«nmi- ja «võitlnslennn
kit, mis on inääratnd Hiina Pltnascle arn«ecle. Pealeselle sciswat Nõnkogude idaprowintsides trans
pordiwalmis 1500 lennnkit. Ka olewat «naateed mõõda saadetnd teele Hiinasse nllwcelaewade osi.
„Daily Hcraldi" arwan«ist niööda on Hiina toetamine Nõukogude Liidu «vastuseks poole :n il jo n i Jaapani sõduri koo»da«n i s e l c Mands h n k n o piirile.
Schanghai, 25. 11. (ETA) (Ncnter) Sõjast laastat««d Schaiighaile tuleb nnüd «veel nälg
lisaks. Rahwuswahelise asnndilsc linnnnõnkogn liige ütles Renteri esindajale, et praeg««seid toidn
ai» et e taga«varasidScha n g h a i s j a t k n b a i n««l tkolmckspä e lv a k s. On karta
tõsist näljamässtt. Eilne «vahejnhtnm on ainult csiincnc «vihje sellele, inis on tnle»nas, k««« saapanla
sed ei lase hiinlasi tagasi «ninna «naale. Toidnaineid tuuakse linna weel ainnlt «väikeste rannalac
tvadega, «nis ei jöna aga nõndtnisi rahuldada. Snnred rah«uahnlgad piira«vad riisipoodc. Wcoanto
sid, mis tnle«uad sadan»ast, sanda«vad tngciuad kaitsesalgad.

Schanghais on praegu umbes miljon Hiina . svjnpvgenikkn. Kange kulm
sn n ren d a b sn r e «u««st nc n d e p o oln ä l gin n d jn kchtvasti riietatud iniinestc keskel.
Schanghai, 25. 11. (ETA) (Reuter) Jnnpaili sõjaiuäc esindaja teatas, et jaapan l a s e d
ou «vallutanud Wnsih linna ja jatk a «uad edasitungi Nankingi peale.
Schanghai, 25. 11. (ETA) Kindral Matsni seletas ühes. inter«vjnnS mitnscas, et Jaapani
ar«nee jatkab edasitungi Hankonni ja Tschungkingini, knhn on nle «viidud Hiina «valitsuse initmed
departe«nangnd, kui «narssal Tschiang Kai-schck ci loobu «vastnpannst Jaapanile.
Schanghai, 26. 11. (ETA) (Havas) Hiina

allikaist teatatakse, ci Taihu järive piirkonnas on käi
««tas ägedad lahingud. Jaapanlased on sooritamas eri

ti ägedaid rünnakuid Kiangdni kindlustele. Jaapan

sed on leidnud tugc«vat «vastupanu Hiina «vägede poolt.

tungimas Nankingi sunnaS. Jaapani sõjalaetvad

Wanaraua kogumine areneb Narmas haruldaselt

hoogsalt. Seni on Narmas kogutud juba 40.000 kg
vanarauda, mis on saadetud Tallinna. Küid pea
korjandus wtiakse läbi eelolewal laupäewal. Nüüd
on komitee teinud kokkuwötte. millest nähtub, et selle
päewa jooksul tuleb läbi wiia hiigeltöö. Nii tuleb
säewa jooksul jaama kokku weoada Tallinna saa
ümiseks 50.000 kg wanarauda. Selleks organi
seeritakse kõik saadama! olewad weoautod ja iveo
voorimehed wanaraua wedamiseks. ühtlasi toimub ja
mai päewat wanaraua waaunitesse laadimine. Tööle
rakendatakse niipalM töölisi, kui neid õnnestub leida.
Wanaraua Külamoorid filmitakse.

Juba kogu kaesolewa nädala «veab Narma ko

mitee jaama wanarauda, mida tuleb kokku seninäge
mtii! määral. Nüüd on komiteele annud wanarauda
ka Narwa suurwabrikud. Nti annetas Narma Katewi

vabrik peale muu ka ühe turbiinwölli. mts kaa-

lub 10 tonni. Kuidas jee juur rnatmipdrakas saadakse
jaama toimetada, on praegu lahtine.
, Linawabriku walitsus andis neljapäewai komitee

esimehele'abilinnapea J. Lutsule iile kuus «vana

aeg j et tõlda. Tõllad on linawnbriku end. omaniku
parun Polowtsowi pärandus. ReivolutstoanV '"al lõi

gati puruks ja wiidi minema sõidukite ' tisler.
Kuna sõidukite parandus on kulukas, ii istati
anda endised uhked sõiduriistad, mille kii' «ivad
tvapid, riigikaitsele.
Samuti anti komiteele iile manad ! ab rtku laternad, «ttis ka juba aasta!:. ...d on

seisnud kajutmnata. Wanaaegsete sõidukite teanspor
kerimine läbi linna äratas inimeste' tähelepanu, sest
palsnd pol««ud üldse näinud niisuguseid imelikke..«vank

reid".. . ,

... Wanaraua. kogumist «Nicm .Narivas lõpeb latt
päeiva õhtul ..wanarauaöhtuga". mis ka 'filmitaks'.

Saksa ja Ungari seisukohad
langewad ühte
Berliin. 25. 11. (ETA) (DNB) Ungari pea
minister Tn randi ja >valisuii»nstcr Kanda «võeti täna
Hitleri poolt wastn. Ungari riigimeestel oli juhiga ja
külaliste auks dinee.

Ungari riigimeestel n«vancs ametlikul külaskäigul
Berliinis wõimakus tutivnda kolnmnda riigi saa>vutus

tega ja pidada üksikasjalisi läbiränkiinisi Saksa riigi
meestega ja erakonnastthtidegii. Neil oli jutuajamisi
Saksa «välisministriga Euroopa poliitilise olu korra ja
eriti mõlemaid rahivaid huwitawatc küsitnnste üle. Neile
läbirääkimistele pani lõpupunkti Ungari pea«ninistri ja
«välisministri kohta«ninc Hitlcriga, knö uuesti il»»u«eS n«õ
lema riigi seisukohtade täieline ühtelnngeutine. Otsustati
ka tnlctvikus siiwcndadn ntõle»na n«na «vahel tvalitsetvaid

majalldnslikkc ia kultuurilisi fibcincib ja jatkata kooStõöd
kusimusis, mis hutvitatvad ühiselt Saksa«nnnd ja Ungarit.

Berliin, 25. 11. (ETA) (DNB) Täna pärast

lõuliat «võttis Ungari pcaliiinister Tarandi siinses Un

gari saatkonnas «vastu ajakirjanduse esindajad, kellele tn

muuseaS ütles: Külaskäik uuele Saksamaale on mi
nule jätnud sugtuva mulje. Raskes «võitluses parelna
tulewiku parast töõtnwud Snksa«naa.ja Ungari käsikäes.

Ungari on alati ivalznis kaasa tvvta«na rahu säilitami
seks, kusjuures tuleb sitinas pidada üksikute rahwasL
elulisi hutvisid ja wastu tulla «vastastikustele uõudmis
tele. Selles nktiiiuscs rahupoliitikas toetab Ungarit sõp
rus Saksamaaga ning koostöö Itaaliaga ja Austringa
Rooma protokolli raamides. Lõppeks Daranlii toonitas,
et tema külaskäik Saksamai ci onianud muud eesmärki

Läti riigiametnike wõlakoorem kergendatud

kui «vahetada mõtteid Saksa juhtuvate riigimeestega.

Wõlgade ümberlaenustamine teostub aasta jooksul

Rootsi vähemusrahvas EestiRootsi vahelüliks

Riia. 26.11. (ETA) Walitsus wõttiS eile waStit

riigiametnike «võlgade ümberlaenuStamise seaduse. Nuc
seaduse tähtsaimad määrused on järgmised:

Rahaminister «võib teha Läti krediitpangale üles
ändekS wõtta üle riigiametnike lühiajalised wõlad teis
teS KcedütafutuSteS. See määrus käib niisuguste «võl

gade kohta, mis on tehtud enne aaSta 1. jun

nit ja mis seni ei ole kustutatud, lilewõtmisele tulewad

ainult niisugused wõlad, mis waStawad «vähemalt
ametniku kolme kuu palgale, ja millede kogusumma ei
ületa aaStapalka. TulewikuS wõiwad need riigiametni
kud. kellede laenud ei kuulu ümberlaenuStamisele, kes
ei suuda tasuda oma laenusid ja kellede «vekslid lähe
ivad protesti, jääda riigiteenistusse ainult osakonna
juhataja waStawa otsuse põhjal. Osakonnajuhatajad
määrawad komisjone, kellede ülesandeks on uurida
ametnike palweid «võlgade ümberlaenuStamisekS. Läti

krediitpanga poolt ülewõctndlaenud kustutatakse

«võlgnike Poolt B—iB protsendi «võrra aastas. Protsen
dimäär ou kaks protsenti aastas, millele lisandub ivcel
pool protsenti algsummast krediitpangale tekkinud ku
lude eest. Maksud kredntpangalc peetakse kinni amet
nike palkadest. Läti krediitpank maksab riigiametnike

Wiimasel ajal on Rootsi tehed meist kiili tundu
toalt rohkem kirjutanud kui seni. mida nad ise sele

pabereiS. Tarmilikke summasid krediitpank saab lae
nuna rahaministeeriumi poolt riigikassa wabadest sum
madest. Riigiametnike wõlgade umberlaenuStamine
teostub ühe aasta jooksul pärast seaduse jõusse aStu
mist. TulewikuS wõiwad riigiametnikud teha «võlgasid
ainult siiis, kui nende «võlad ei ületa kuue kuu palka.

hemusrahwuse senised õigused, enam ei ole säilitatud,
sest rootslased et saa enam endile esindust Riigikogusse.

«võlausaldajaile kaS sularahas wõi riiklikes wäärt

Rahaminister «võib peaministri nõusolekul uue seaduse
määrused maksma panna ka üksikute awalikuS eluS te
gutsewate isikute kohta, kuigi nad ci kuulu riigiametnike

hulka. .

Timetusele

Wargusi pealinnas

saadetud kirjandus

Kadaka paemurrust «'"rastati Kaarel Kaera
haamer 10 kr. wäärtrijes. t

B. Indreko: Eesti flrg-aeg. Pilte Eestist 7—9000

aasta eest. Elav Teadus nr. 69. 128 Mk.» 13 pilti
Ja kaarti. Hind 1 kr. Eesti Kirjanduse Selts, 1937.
Kes õieks veel paar aastakümmet tagasi usku
nud, et võidaks kirjutada meie maa teaduslikku
ajalugu ajast 7000 kuni 9000 aasta eest? Et see
„ime nüüd teoks on saanud, selleni on viinud eriti
viimase aja suur ja elav uurimistöö meil ja mujal
Põhjamail. Ja siin ilmub nüüd selle töö tulemusist

esimene ülevaatlik kokkuvõte, mille on teinud selle

ala üks paremaid asjatundjaid ja uurijaid, Tartu üli
kooli arheoloogia kabineti konservaator R. Ind
reko. Siin ühineb suur algupärase teadusliku töö
väärtus rahvale määratud raamatu loetavusega.
Keda ei huvitaks küll need muistsed ajad, kus
zneie noor maa veel alles hiljuti oli jää ja mere
alt vabanenud? Ajad, kus meie jõed ja järved asu
ald veel mitmeti teisiti, kus metsades elas veel
Ürghärg ja sisevete rannikuil, Kundas, Pärnus, Koi
ga-Jaanis jm. asusid esimesed inimesed Ees
tis? Ja kes usuks, et sest aiast on meile säilinud
tuhandeid asju, isegi mõne telgi puust vaiaotsad?
Kõigest sellest lugeda on imelik nagu muinasjutt,
kuid ometi tõsi.
K. Leetberg: Mõned vastuseletused Johannes
Aaviku ..Õigekeelsuse õpiku" vastu. Autori kirjas
tus. Rakveres 1937. a. 128 lk., hind 1 kr. 25 snt.
Naised kosjas. A. Speek.. Nali 1 vaat. E. Hari
dusliidu kirjastus. See on lustakas lugu vanapoisist,

kes võidab loteriilt miljoni ja sellega tõmbab oma
kaela rea naiskosilasi. Tükk on kirjutatud elavalt
ja huumoririkkalt.

H. Sepp: Stephan Bathory ja Gustaf-Adolfi

Pihkva-vastased operatsioonid. Akadeemilise Koope

ratiivi kirjastus, Tartu, 1937. 26 lk. -f- Pihkva pii

Ole tän. nr. 10 asetse J.I maja esikust warastati

Albert Wiik o w i jalgratas 40 kr. wäärtujes.
Ellen He i du k i korterist Wabriku tn. nr. 37

tvarastati mitmesugust riidekraami ja kuld- ning hõbe
asju, kokku 280 kr. «väärtuses.

Gerda Malkini lukustamata korterist Pronksi
tän. nr. 6 wiis marus ära 132 kr. määrtuscs pesu.
Tolli tän. nr. 4 asetsema maja hoowilt warastati

Rosine R ö m m e l i I c kuuluw särk 10 kr. «väärtuses.

Hotell „Kuld Löwis" warastati Endel Kiw i king» kingad kalossidega 14 kr. määrtuscs.

koolide matemaatikaõpetajate ning teiste asjasthu

milise Kooperatiivi kirjastus, Tartu 1937. 128 lk.,
hind 3 kr.
Õigusteadlaste Selts Tartu ülikooli juures toime

tusena ilmunud mag. Artur Mägi ..Suveräänsuse

probleem" aitab teoreetilisel taustal lahendada üht
Kaasaja akuutsemat õiguspoliitilist probleemi mida
mõista suveräänse riigina, ja liul tunnustada riikide

Teos on varustatud ingliskeelse sisukokkuvõt

William Shakespeare: Sonette. Suveöö unenägu.

Othello. Tõlkinud prof. A. Oras. ..Maailmakirjandus

nr. 4, 116 lk. Hind 1 kr. Eesti Kirjanduse Selts, 1937.

ainult lugeja ise viitsib tema tööd tõsisema tahtega
kätte võtta. Tuleb arvata teretulnud sündmuseks, et

huvitav, sest Shakespeare on alati huvitav kui

eesti keeles täiuslikus tõlkes on saadavaks tehtud
Shakespeare'l kaks kuulust draarnateost, ..Suveöö
unenägu" ja „Othello" ja pealeselle veel valik sonet
te. Shakespeare luuletajana on eesti lugejaskonnale

peagu uudis. Käesolev raamat toob aga tervelt 60
sonetti nauditavas tõlkes.

jaapanlaste nõudmisel, nagu see on Hiljuti juhtunud.

JUNO
ILUHOIU
ÜUDISVAHENDID
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elegantsele
naisele!

V.

A-S. Prov. J. L I L L

Jangtse jõel ja Hangtschvn lahcS po«nmitasid Hiina
fronti. Samal ajal Jaapani lennukid porninitasid iihcit

Pealinn hakkab saama paremat piima
Tallinna keskmeiereile telliti uus sisseseade
P. K. ..Wöiehsport" on otsustanud tellida
uue sisseseade Tallinna lteskmeiereile, mis pea
linna warustab piimaga. Tellimine heskmeierei
masinatele anti osaliselt Daani ja osaliselt
Rootsi «vabrikutele, kogusummas 80.000 krooni
eest. Uucb masinad bcfkmclcrcis monteeritakse
kohale taime jooksul. Pealinn hakkab saama
paremat piima loodetamasti juba komadel.
Nagu teada on Tallinna keskmcicrei küsimus püsinud

päcivakorral juba mõ«tda aega. P. K. »,Wõieksport"
kaiuatfeS ehitada uue ja moodsa keskmcicrei. miS täiel
määral oleks rahuldanud peatuma nõudeid Piima wa
rnstamisel. Kuna riik ci osutanud «vastutulekut odawa
mnprotsendilisc laetut naol, siis loobuti sellest kawatsu
sest. Ka tootjate kcSkcl algatatud katvad Tallimta kesk
mcicrei snhteS ci ole atuutb seni mingisuguseid tulemusi.
Scejärele jäi P. K. Wöickspordil «valida uks kahest, kas
liktvidecrida keskmeicrei mitte sissesead oma aja on ela
nud iile, «või muretseda uued «nasinad. Et keskmcicrei
likvideerida keskmeierci, mille sissesead oina aja ou ela
tekkinud «veelgi halwem seisukord, kui see on olnud seni,

Viimane kolmapäev ja neljapäev kujunesid Õn
kaevureile. Tuli' eite neli rasket tööõnnetust, mille
ohvriks langesid noored kaevurid, kes varitsevat»
nllmaohädaohle veel õigeaegselt ei tea märgata
21. nov. õhtu! jäi kaevanduses töötav Oisu lii
netusrohkciks püovlks Kiviõli kaevanduses töötavaile

Raskem õnnetus juhtus ööl vastu neljapäeva
poola kaevuri Vladislav Rydrichiga, kellele allmaaKaevanduses töötades kukkus kaeviku laest selga

meid küsimusi maksumäärade jne. alalt. Alul täien
dati elektrivoolu andmise juhtnööre, mille järele ela
vamaid sõnavõtte tekitas linna 1938. aasta maksu
määrade kinnitamine. Maksumäärades jäädi endisile
aluseile. Määrati kindlaks ka ujula kasutamise maks

5 s. peale, millele lisandub veel riietehoid samuti
5 sendiga.
järgnevana otsustati rahvamajanduse elustamise
fondist teha 10.000 krooni suuruses summas laenu,

mida soovitakse 10 aasta peale ja võimalikult ilma

protsendita. Vastavat summat vajab linn tuleval
suvel ehitamisele tuleva supclhoone püstitamiseks,
linnal endal pole võimalik sarnast kulu kanda. Laenu
soovitakse hakata tasuma 1939/1910. eelarveaastast

pikemat aega linnalt abi, kuld kes hiljem osutus
majaomanikuks ja kelle abisumma tuleb seega ka
tagasinõudmisele.

Koosoleku lõpul võttis erakorraliselt sõna linna
volinik Rentmert, kelle soovil võetakse tulevase voli
kogu päevakorda linna metsavahi vallandamise kü
simuse arutamine.-

antile tirintotaife:
Na Pensionärid ootawad elu
korra parandust
Kui Eestis majanduslik kriis siiwenes. kärbiti
leidus hulk inimesi, kes olid jäänud ilma tööta, ja

puhkcpalku selle põhjendusega, et linnades ja mujal
neile tuli korraldada häduabitöid. Lõigati pensionidest

maha 25%, r>°,'o ja meel 3°/ o ning üteldi, et kui
majanduslik kriis möödub ja meil enam Inimest ei

ole. kes töö puudusel peawad tühja kõhtu kannatama,
siis maksetakse pensionäridele puhkepalka jälle endisel
määral.

Praegusel ajal on riigis majanduslik olukord
põhjalikult mmitmuid. Tööpuudus on ammu kadu

und, selle asemel on juba tunda töölistcpundnst. Ma
sundusliku surutise möödumisel on riigiametnikele sa
kooliõpetajaile tasumäärasid tõstetud, kuid meel pole
pensionäride olukorra parandusele mõleldud. Ometi
tabab elukalliduse . surwe neid paisu rängemini kui
riigi- sa omaivnlitsusametinkke. Noorematel inimes

lõpeb ja teistel kodanikel on leiba küllalt. See olu
kord on nüüd saabunud. Wanusetafu takistamatu

Kuna ninast verejooks kestis 21 tundi, siis oli
mehe elu kogu aeg hädaohus, sest oli karta verest
tühjaksjooskmist. Rohke verekaotuse mõjul vajab
mees mõneajalist kosumist. Nagu arstid arvavad,

on vigasaanul kalduvusi veristumistõveie.

seiS.

Piima solkimine uute masinate tõõle rakendades ei
ole«vat üldse «võimalik. Esiteks on wõimalik kogu pea
linna iarwitusekS minew piim saata müügile pudelites.
Pudelitele pannakse aga peale sellised metaNapslid, mida
«võimata on «võtta ara ja siiS uuesti asetada tagasi.
NuS sissesead wõimalbab kolm korda nii suure piima

läbikäigu kui Tallinn praegu tarwitav.

Tsiwiil-osakonna kohtuistungil 19. now. jäeti jaga
järjeta: Salme Reinbergi kass.-kaebus Jaan Sarepera

ja Kadri Martinsoni wastu; Joakin, Woldemar, Edu

ard ja Etvald Puhki kass.-kaebus Riigi Sadamatesse
uöudeasjas kaebajate ja Adolf Baumanni paranduStom

bu wastu; Jemch-Jbhanna Koppeli kass.-kaebus Pau
linc Kvppeli lvastu; Jaan Kõiwu ja Lime Kõiwu kass,kaebused Liine Kõiwu nõudeasjas Jaan Kõiwu waStu;
Jakob Laulu kass.-kaebus Riigimaade- ja Metsade Va
litsuse nõudeasjas; Meier Judeikini kass.-kaebuS surnud
Johannes Halliku pärandustombu nõudeasjas' Heinrich

Konti ja Oskar Grosswaldi kass.-kaebus Aliide Liitva
k» tvastu sundotsuse tühistamise pärast; Adolf Pitka
kass.-kaebus ..Waneumise" seltsi wastu palgaraha pä

rast; Ida Kissi kass.-kaebus Jüri Sandbergi ja Karl

Sandbergi wastu; Johan Hanseni kass.-kaebus Marie

Krüpelmauni lvastu korterist wäljatõstmise Pärast; Mag
da Reosc kass.-kaebus Riigimaade- ja Metsade Valitsuse

nõudeasjas; Heinrich Tamme kass.-kaebus Aliide

Türnpuu nõudcasjas; Anna Tasa kass.-kaebus surnud
Jüri Tasa pärandustombu nõndeasjaS; Aleksander Lel
lepi kass.-kaebus maksujõuetuks tinmistatud a.-s. Harju
Panga likvideerimise komisjoni wastu! Hain Kaarna ja
Võru maksuinspektori kaSs.-kaebused Hain Kaarna nõu

deasjas Gustaw Lillialliku ja põllutööminiSteeriumi

wastu.

Kaewatud otsused tühistati: a.-s. ..Vennad Kim

bevg" kass.-kaebuses Jaan Weberi nõudeasjas; wäike
korterite ehitusühinyu „Tare" kass.-kaebuses Aleksander

Visnapuu nõudcaSjas (osaliselt); Jüri Jäägeri kass.-

kaebuses Liisa Paldise nõndeasjaS (osaliselt).

nõudcasjas; August Roosi kass.-kaebuses Elfnede Roosi

gastus raskeks osutuda.

suuri raskusi valmistas verejooksu seismapanek.

loomulikuks. Samuti ei muutuwat sugugi piima koos

Otsuse kuulutamine lükati edasi:' Johan Aawiku,

suur kivirünk, mis poola kaevurit raskesti vigastas.
Kukkumise hoog paiskas Rydrichi kaeviku põrandale
uimaselt maha. kuhu ta suurte sisemiste valudega
lamama jäi. Appirutnnud kaastöölised toimetasid vi
gastatud kaaslase kiiresti ambulatooriumi, kust see

Neljas tööõnnetus juhtus samal päeval kaevur
Ferdinand Stieglitsiga, kes komistas töö juures ja
kukkus näoga vastu vagonetti, mille tagajärjel põ
rutas niivõrd tugevasti nina veresooni, et arstidel

tile, esimese «valiötcllimisena. Wabriku kinnitusel selle
aparatuuriga paötõriscerideS Piima maitse jääwat täiesti

Eduard Hold-Neumanni, Paul Jngermanni. August
Kullami ja Johan Ossi kass.-kaebuses Rudolf Reitelt

tel on kitsikusepäemil ikkagi mõimalik kuidagi enestele

kohe edasi saadeti Rakvere haiglasse. Kuna raske
kivirünk kukkus poolakale otse selga, siis võib vi

sõna. Daani «vabrik on neid seni walmistanud waid
kakS. ühe Pariisi maailmanäitusele ja selle järele EeS

Otsuseid.

Raskeid tööõnnetusi Kiviõli kae
vanduses

Masinad, miö Icffmcicrctlc on tellitud, oti kõige'

moodsamad oma olat. Taanist juba lühemal ajal kohale
sõndew paSiõriseerimise aparatuur on tehnika wikmane

Neljapäeva õhtul pidas Rakvere linnavolikogu
oma järjekorralise koosoleku, kus oli arutusel mit

Liiva t. nr. 1 asetsev kinnisvara ühes krundiga, mille
eest linnal tegelikult tuli maksta ainult väike summa,
kuna siin oli tegemist majaomanikuga, kes oli saanud

oma kulul korraldada elementaarset rootsi keele õpe
tust Tartus.
Rootsi leht seab meie ja Rootsi mahele kultuur
lüliks meie rootsi tvähemnsrahwuse. Nemad tuimemad
hästi eesti keelt ja malitsemnd ka rootsi keelt selleks
paremini, kui seda õppimise teel omnndanud eesti
intelligendid. Kut Eesti soomib knltuursidemete tihen
damist Rootsiga, siis peab ta hoolt kandma, et rootsi
mähemnsrahwus Eestis leiaks õiget kohtlemist.

kcndawat.

Riigikohus

kes walitsewad rootsi keelt jn ivötmad pidada sidemeid

Rootsi kultuurringidega ning lugeda rootsi kirjan
dust, Rootsis aga kuipalju olewat scat neid, kes
ivastawalt tunneksid eesti.keelt? Rootsi leht iitleb
selle kohta, et see olewat suur eksitus. Kui Eestis
on rootsi keele oskus lewimtd, siis Rootsi teenelt.
Rootsi rahadega töötaw rootsi lektoraat Tartu iili
kooti juures on rootsi keele ja kirjanduse mastil eest
laste seas tekitanud majalisi httivi. Eesti malitsus
omalt poolt pole aga meel mõimaliktiks pidanud

siiS sellest mõttest loobuti. OtsnStatt uuendada sisse
sead ja tellida «välismaalt tvajaltsed masinad. Sellega
ci ole aga keskmeicrei küsimus kaugelM lahendatud läp
tikult. Nelja aasta pärast peab kestmeieret senistest
hoonetest kolima wälja, kuna linn rendilepingut ei Pi

Rakvere püstitab moodsa supel
hoone

1000 kr. summades.
Vähemtähtsate küsimuste all otsustati omandada

kodusele roimiseie.

mille ülesandeks on tutvustada üliõpilasi tasapinna
lise ja ruumilise analüütilise geomeetria põhielemen
duseks esitatud teoreetilisele osale.
Esitatud ainestik on käsiteldud lihtsal ja võimaIllruh konkreetsel kujul, mis teeb selle omandamise
kergelt mõistetavaks.

jiit poolt rohkem tehtud Ecsti-Rootsi kultuurilise

puhtjuriidilise meetodi kasutamise võimaluse küsimust

õigusteaduses ja eriti seoses riigiõiguslike eri
probleemidega. Ühtlasi annab autor vastuse küsi
musele, kas kõik riikidevahelised suhted on regu

peakonsul Phillips hoiatas kõiki Briti kaubalaewu, vt
nad peatuksid Jaapani sõjalaewade - nõudmisel, kuna
Briti «valitsus on nõustunud sellega, et Jaapani sõja
laetvad kontrolliksid laetvade pardal nende päritolu,
ühtlasi peakonsul juhib tähelepanu tõsistele tagajärge
dcle, mis «võhvad tekkida, kui Inglise laewad ei peatu

«vägede «onSturunnakut ja et nende «väed on nüüd edasi

itoostöö edendamiseks kui Rootsi poolt. Tsiteeritakse
Neeme Ruusi sõnu. ei Eestis otcmat rohkem isikuid,

duse ambulatooriumi kust uad hiljem edasi saadeti

likust tööst Tallinna tehnikainstituudis, on Tall. teh

tidees. Iga peatükk on varustatud arvuka harju
tusulesannete koguga, mis on selgituseks ja täien

Leht peatub eestlaste arwamuse juures, nagu oleks

Mõlemad vigasaanud toimetati ravimisele kaevan

Bhakespeare'i teoste pulmi on liigne küsida, kas
nimelt see ja see töö on ka tänapäeva seisukohast

nikainstituudi esimeseks eestikeelseks õpperaamatuks,

emakeelse hariduse saamist raskendatud.

Sellega seoses püüab autor lahendada normativist

tega.

Ülalnimetatud teos, mis on välja kujunenud tege

tuurwahekorda ja leiab muuseas, et uue hartduspoliillItaga olewat rootsi mähemnsrahmusc noorsool Eestis

liku koolkonna poolt ainuõigena proponecrltava

siseriiklikult kui ka rahvusvahelise õiguse seisukohalt.
Probleemi lahendamise teostab autor" kaasaja õigus

tuslikuks lisandiks igale ajaloost huvitatud raamatu

Albert Borkvell: Tasapinnalise Ja ruumilise ana
lüütilise geomeetria põhijooni. Akadeemilise Koope
ratiivi kirjastus Tartus, 1937. a. 360 lk. Hind 12 kr.

Wiimases numbris ..DagenS Nyheter" awaldab juht
kirja Balti küsimusist, kus «vaatled Eesti-Rootfi kut

teaduse tähelepanuväärsema koolkonna norma
tivistliku koolkonnaõpetuse arvustava analüüsiga.

suveräänsust, siis millised on selle tulemused nii

leeritavad õigusnormidega.

See lühike huvitav ajalooline käsitlus on väär

wahel. Kuid neis on hakanud ka kostma etteheiteid
meile uue põhiseaduse asjus, milles meie rootsi iva

kuva põievkivirongi vahele, mille tagajärje! purunes
jalaluu. Oimetus juhtus töölise ettevaatamatuse taga
järjel, kes küllalt ettevaatlik ei olnud'liikuvate vngo
nettide haakimisel.
Umbes samuti sai vigastada ka kaevur Djubin,
kuid õnneks osutusid tema vigastused kergemaks.

ramise aegne 1581/82. a. kaart 2 lehel. Hind 65 senti.
kogule.

tarvad ka Balti fondi asutamisega, millel on üles
andeks arendada ktiltnurlsidemeid Rootsi ja Eesti

vitatute seas.

Artur Mägi: ..Suveräänsuse probleem". Akadee

Briti laevad peatagu jaapanlaste
nõudmisel
Schanghai. 25, 11. (ETA) (Reuter) Briti

Schang h a i, 25. 11. (ETA) (Reuter) Jaapan

Peale Tallinna tehnikainstituudi võiks teos leida

kasutamist Tartu ülikooli üliõpilaste kui ka kesk

tanud retke Nankingile, pommitadcS sealseid aerodroo
me ja sõjaiväelisi asutusi.

Ungari ministrid Hitleri juures

kantsleriga piken, jutuajamine. Tä«m õhtnl andis Hitlcr

Laupäewal weetakse Naewas 12 weoantoga jaama kokku SV.OVV
kg-i wanarauda. Eesti suurimat wanaraua kogitmist filmitakse

pärast lõunat uue retke Kantonile. On pea
mifelt Kanton-Hankou raudteed. Raudtee on mitmest
kohast pilrustatnd. Teine Jaapani cökadrill on soori

««ema põhjapoole.

lased tcntntvad, et nad on suutnud Pid««rdada Hiina

lnscl jõel kolin tiunini, ujutades iile Jaapani «vägede

Tokio, 25. 11. (ETA) Domei agentuur tew-ab

Schanghaist, et Jaapani õhucSkadrillid sooritasid täna

Positsioonid. UpntuStc tagajärjel on hukkunud hulk
Jaapani sõdureid. Schansi protvintsiS Hiina «väed on
sooritanud «vasturunniku, sundides jaapaiilasi taga

lased on pommitanud neid kindlusi juba mitu päewa.
Waatamata hiinlaste raskeile kaotnsilc, nad kaitsetvad
«vapralt kindlusi. Taihu sär«vcst lõunapool janpnnln
Schantnngi protvintsiS Hiina «väed on PuruStannd Kol

dnSteid Hiina wägede tagalaö. Lõpuks teatatakse Jaa
pani allikast, et Wnsching on nüüd täieSti okupeeritud
ja et Jaapani «väed on sealt juba edasi liikumaS.

sissctuiekulisa hankida, sest neil on termis käes ja
energia alles kulutamata. Wanad on täiesti tööwöime
tud, ci saa ennast napi puhkepaiga täienduseks min
gil iviifil aidata.
Pensionäridele on lubadus antud, et puhkepaiga
wäijamansu siis enam ei kitsendata. kui tööpuudus

iväliamaks tooks rõõmsat elewust nende keskel, kes
lootuses puhkepaigale tasemad eneste palgast maha
arwata kõrgendatud protsendi pensionikassa heaks.

Seda lootust ei tuleks alla suruda. Ka praegused

pensionärid on oma iveeringnd pensionikassasse maks
und hea lootuse peale. Mõistetagu õigust nendele töö
weteraanideie, kes nii ii d ott meetinas musti väeivi!

Uks paljude eest.

nõudcasjas abielulahutamise pärast; Friedhilde Zim
mcrmanni kass.-kaebuses Oskar Zimermanni nöudeas
jas; Hans Toomanni kass.-kaebuses Albime Toomanni
nõudeasjas: Paul Jalki kass.-kaebuscs kaebaja waran
duse arestimise pärast Eesti Tarwitajate Kcskühisuse
nõude täitmisel Helga Silwesteri wasw ja Eugen Iva

nowi
kass.-kaebuses Eesti tööliste kinnitusühtsuse
wastn.
Arutusele tule toob

Krilninaal-vsakonna awaliknl kohtuistungil 8. dctfemb.

rU kel! 10 homm. on arutusele määratud järgmised

totmctitscd:

Ed. Nahkuri. Õitine-Aurora Mäiise, Antonina Dem
kini, Oskar ja Adolsine Lopsi. Artur Läki. August Pettäi,

Eduard Kanpi. GuStaw Helmi. Johannes Nuki. Wol

deniar Puutugu, Karl Tõuissoo (Tõnisson). Joosep Or
maun-Einmattni. Rudolf Sunbaui. Richard Plndo O-maid Türi Aleksander Valgemäe (Valdsinw). Kristjan
ja Matilde Koppelmannide. Anton Rci sa OSwald Siin
soni mnasijad.

Adniinistratiiw-omkonna awaliknl kohtuistungil 1-4.
detsembril kell 10 bomm. on arutusele määratud sära
mised toimetused:

Sindi Tekstiilwabcikutc ühisuse Sindi käitise Töö
lisnönkogn. Kreenholmi Pnnwillasaadnstc Mmtnsakttm
ri OViitfnfitic, Oskar Merile, (end. Pctcrs). Aleksander

•Hnggi, swa>, Baranoivi. Jakob Mähari. Qii

a.-s. 01 Srficcl sa Ko. Jiilin? Prisko. nmnn adm Johan
nes Oti. li nmksndewalitsnsc direktori sa 21 a.-s ..Rnm
bera Tnberg ja Ko" ia Eestimaa põllniaaduste ümbert,

o ii. ..Virn" 11 Simha Niibinmviisckii ja 2) Scndcr

Nilhinonntschi Ananst Kindmvceri protsessid.

Administratiiw-osakonna Mvaliku! kohtuistungil 17.
dctscmliril kel! 10 h»mm. on arutusele määratud särg
mised toimetused:

. K.-m. Dffnr Stitbe. n.-s. Kapsi in Ko. Nikolai Ko
Balti Pmnvilla Ketramise ja Kudumise Vnbrikn maf

pasawi, panini Elendt. Võltnta Mnsanditsülitsuse, a.-s.

knt»ewalitsi!''t direktori. Alfred Lutsu. Hans Kitwelli' Wal
tcr Haimap. Pärnu, linnmvaliisuse, Johan Anweldi prot
sessid.

ißtcficl, 26. notoetnoni iiroi
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Kohalike teateid

Siseriigist

„Luna-park" - Piritale

n anttamisel jõuti selgusele, et sobivaimaks pai

llDDflrft, r/fSn! f uraa-ala Pirital, mis asetseb

Kloostrimetsa tee ja Pirita jõe «vahel. Maa-ala suurus
li umbes 100 ha. Metsa jätkub küllaldaselt.
Asja tegelikuks läbiwiimlseks asutatakse sihtasutus.

Ebameeldiv üllatus Töölismuusikp
ühingule
?'». whaste tööliskonnale aga ka laiemale pub-

Ukule homunkkontiertide kaudu hästi tunwd Tallinna

Toonsmuuiika ühing tähistas hiljuti oina 10-a. kest

tvuspaelva . kontserdiga, millest osawõtt oli harukordselt
tHlngule alvaldasid sel puhul tunnustust paljud

tüll- ja etumtin-, uuemates
mustrites välismaalt -aadud

tfoomc riideftaupfus |SI
Estonia teatri maja nr. mZJ
Krahwiuna Mola kSne Nais
klubis
Naisklubis oli eile õhwl koos«viibi«nine Itaalia

naiskunstniku krahwinna Natalia Mõla külaskäigu pu

hul. Krahwinna Mõla esines klubis kõnega Itaalia

naiskunstnike töist kunstimuuseumis awatud Itaalia
naiskunstnike tööde näituse puhul, mille tema isiklikult

korraldas. Krahwinna Mola erialaks on portreekitnst.
Ta jutustas ladusas prantsuse keeles oma kuustielaMlstest. Kõneleja ttltwustas koosolijaid muuseas ka

Itaalia naise eluga. Hoolimata naise wäliste kutse

alade piiramisest Itaalias on sealncgi naine teinud suu
ri edusamme kunstielus ja kutsehariduses. Enda kohta
kõneleja ütles, et ta pole iial olnud naisõiguslane, kuid
on alati olnud moodne naine. ' Koostviibimisest «võeti
osa rohkcarwuliselt.

orgamsati«oomd nii kodu- kui «välismailt. Kmd samal

ajal tavas ühingut ootamatult ebameeldiv üllatus:

Kultuurkapitali nõukogu koosolekul haridusininisteeriu
utt tcabufe ja kunsttosakonna direktor dr. Wasar oli tel
nud ettepaneku «võtta TTÜ helikunsti sihtkapitali poolt
MShibehib toetus ära ja anda see stipendiumideks kaOma ettepanekut põhjendati sellega, et

Töölismuusika ühing käesolewal aastal saawat riigi

eelarwe komas 1000 kr. endisest enam. Õnneks see

ettepanek ei leidnud waStuwõtmist, kuid ühingule mää
rati siiski ainult 350 kr. endise 750 kr. asemel.
Sel puhul Töölismuusika ühingu ringkondadest sele
tatakse. et endiste aegadega wõrreldes ei ole ühing mi
dagi juure saanud, küll aga pidanud ajama läbi poole
wähemaks kärbitud toetustega, kuigi ühingu tegewus

paratamatult tuleb kontsertide puhul kasutada ka soliste
elukutselisi muusikuid. Neile on maksetud esinemiste

eest äärmiselt madalat tasu, madalamat kui kusagil
teisal. Nad on sellega leppinud ideelistel motiividel.

Ettevaatust seebikivi tarvitamisel!

«väiksemaid keskmises rammususcs tapetud pulle ja mul

likaid. Suuri pulle, lehmi ja rammusat kaupa ei eks
porteerita.

söögi- wõi joogianumates. Weel «vähem tohib seebikiwi
hoida leotatult wõi lcchustatult, s. o. tvadelas olekus.
Seebikiwilahust on inimesed, eriti aga lapsed, paha
tihti mõne joogi asemel sisse «võtnud ja seega oma ter
tmse rikkunud «või peale piinarikast tvaewlemist surnud.
Seebikiviga kokku puutudes «võivad saada raskeid
«vigastusi ka inimese wõi looma toalised kehaosad.

Seebikivi lahused tuletvad igakord lõplikult ära

tarwitada tvöi nende ülejäägid hatviiada.

Kergedivisjoni pidu ..Estonias"
Homme, laupäetval, 27. now. kell 9 õhtul korraldab
meie ainulaadsemaid kaitseliidu üksusi, Tallinna malewa
korgeditoiSjon. ..EStonia" rohelises saalis traditsiooniks
kujimetva piduõhtu wäärtusliku loteriiga ja hea kodu
nina waliSmaiStest numbritest kooSnewa eeskatvaga.

T. m. kergediwisjon on Praegu weel fovmeerl

Kergedivisjoni pidu on kujunemas seega Pealinna
tuntuima seltskonna kohtamiSkohals.

Reedel waStu laupäewa:

Suur-Pärnu apteek, Pärnu mnt. nr. 38. Tel.
433-21. E. Matsani apteek. Niguliste tän. nr. 6.

Tel. 433-03. E. Thubergi apteek. Pärnu mnt. nr. 81.

Tel. 459-54. E. Urmi apteek. Sakala iän. nr 3. Tel.
398-55. R. Wallneri apteek, Nartva mnt. nr. 24.
Tel. 304-27.

Nõmmel:
Trossini apteek. Apteegi tän. 4.

Weisenahad toorelt 90 st kilo.
Aasikanahad 4.00—4.50 kr. tükk.
Lambanahad 2.3—4.00 kr. tiikk,

Näitus ..Takja raamat ja raamatukunst"
Saksa kirjastajate ja raamatukauplejate keikorga
nisatsioon ..Börsenverein der Deutschen Buchyändler
»u Leipzig" -korraldab koos seltsiga ..Deutsche Buck

fufi' ci "ole Tema hoonetes asetseb praegu tööliSwõimla.
töölisspordi liit. töölismuusika ühing, kutseühingute kesk
liit osa kutseühinguid, ..Rahwa Sõna", mõningad teised

Wallasemad kogukonnamakju alla. Pärnu linna

tõstetakse «vaid neilt kinniswaradelt. millelt maksu

rid realiseerivad kogu oma saagi sumplaewadele. Nelja
päewal saabus järjekordselt angerjate järele stimplaew

..Bertha", mis seekord «viib Saksamaale 10.000 kg
eluskala. '

Näitus sisaldab ligi 3999 köidet ilu- ja teadus

kirjanduse alai.
Saksa raamatukunst esineb näitusel iluköite. illust
ratsioonide, kirjakujude sa graafika näol. See osakond
on koostatud tuntud raamatukünstniku, Leipzigi aka
deemia ..Staatliche Akademie für graphijche Künste"

dir. prof. Walter Tiemanni poolt, kes «viibib näituse
ajal Tallinnas.
Näituse Kestes loeb oma teostest saksa luuleta/a
Hans KiinKel.

Mõne reaga
GuStas-Adolsi laSte«vanemate pidu. Homme, laup.,

27. now., korraldawad Gustas-Adolfi gümnaasmmi,

Jõudsin tagasi alleS eile ega ole ma seepärast

Järvamaalt

karistatud. Oskar Härmi, kes oli seekord hakkama

saanud hinnalise «viiuli «vargusega. Ta oli «varastanud

restoran ..Wirust" Rakwere «viiulikunstniku s)ans

Nielenderi «viiuli, mille wäärtus on 450 kr. ja peale
selle 50 kr. eest noote. Wiiul saadi kätte ühest ivana
kramnikauplusest.

Kirna wallasebretär kinnitati ametisse. Siseministri

käskkirjaga kinnitati Kirna wallasekretanks Ruut

Melts, senine Särewere wallasekretäri abi, kes sellele
kohale esitati wallawanema poolt.

Awalik käimla muutus ..lokaaliks". Wiima)eil

päewil on politsei koostanud protokolle reale topsi

Tartust

«vendadele, kes olid muutnud napsitamiskohaks linna

Kahe üliõpilasorganisatsiooni liidu pidustused Tar
t««s. üliõpilasseltside Wilistiaskogude Liidu 3-da aasta

walitiuselt
hiljuti südalinna ehitatud uue awaiiku
käimla.

päewa tähistamiseks ja Eesti üliõpilasseltside Liidu
loomise märkimiseks korraldatakse mõlema liidu ühi

Kuressaarest

sed pidustused pühapäewal „Wane,nuises". Pidustused

koosnelvad aktusest ja ballist. Aktusel esineb pidu

kõnega prorektor H. Kruus. Samuti kõneleb Eesti
'.üliõpilasseltside Liidu esimees H. Mark.

Uus linnanõunik ametis. Siseministri otsusega kin

nitati ametisse Kuressaare linnanõunik Wladimir
Kali aS. 25. now. asus W. Kallas ametikohuste
täitmisele.

Tartumaalt

Kehwematele lastele awaiakfe toitluspunkt. Sot

Kolmes malewkonnas lahkusid pealikud. Noor
kotkaste Eliva, Wirtsjärwe ja Wünnu «nalewkonda
des lahkusid maleivkondade «vanemad. Nüüd on Elwa

siaalministeerium määras s?uressaare linna«valitsusele
1162 kr. toetust toitluspunktide mvainifeks kehwematele

lastele. ToitluspuM algab tegewust detsemvri algul.

mlw. wanemaks määratud Meeri lastekodu juhataja
J. Kala, kuna Wünnus ja Wirtsjärivc! on «vanemad

Saaremaalt

Valgast

Kihelkonnale Punase Risti osakond. Kihelkonnale
asutati Punase Risti osakond. Juhatusse waliti pastor

määramata.

Woorirnehed Walga südalinnast eemale. Walga
linnaivolikogu järjekorraline koosolek peeti neljapäeiva

õhtul 21 «voliniku osawötul. Enne päewakorra juure

A. Janno. wallawanem K. Sepp, koolijuhatajad E.
Hübenik ja J. Laul. postkontori ülem G. Jürgen?
ja Wiltandi ..linduderiigi" kuningas A. Toom. Esi
algu piirdub tegewus ainult Kihelkonna walla piires.

Wiis tublit wanametalli kogujat
STA"

LAVAVIW

Autokoorem wanametalli Westholmi gümn. 3. klassi Poistelt

V/

Sünnipäewalapsi
Leopold Hansen, näitleja, sündinud 27. now.

1879. a. Laiuje »v. Tartumaal.
Uno Sillaste, ««suteadlane-ajakirjanik. sündinud
27. no«v. 1919. a. Peterburis. ..Päewaiehe" reporter.

Helene Klein, talu- ja ärlomanik, sünd. 27. now.
1867. a. Tabasalus.

Nõmme teateid
Puudustkannatajaile lastele talwekS toetust. Sot
siaalministri otsusega on puudustkannatajate' laste ora
kovraliseks abistamiseks celsciswa 103-7/38. a. talwe

ja kewadkuudel. s. o. 1. dets. k. a. k«mi 1. aprillini
1938. a. määratud Nõmme liuuawalitsusele laste toit
lustamiseks 1000 kr.

Sel puhul on nüüd linnawalitsuse algatusel kokku
kutsutud kohalike organisatsioonide esindajate koosolek

30. skp. Koosolekul tuleb moodustamisele lasteabi
komitee, kes hakkab korraldama puudustannatajate laSte
toitlustamist Nõmmel eelseisval talwel.

ümberkorraldusi linnatvalitsuseS. Kuna töö wiima
sel ajal Nõmme limiawalitsuses on- tunduivalt tõusnud
ja ruumid selle töö jagks kitsaks osutusid, siis wiis lm
nawalitsus nüüd läbi" mõned ümberkorraldused linna-

Wa salult: Gunnar Berggrün, Allan Sooman, Ülo Käisel, Henno Tikkar \a Jaan Waabel klaSst
ukse juures, millele on kinnitatud korjanduse eest saadud märk.

Samuti on linna maksuamet nüüd üle «viidud en
distesse Nkajaomanike Panga ruumesse. Pärnu mnt.

Alltvcelaetvastiku sihtkapitali «vanametalli korjandus
on leidnud eriti head «vastukõla koolinoorsoo hulgas. On
see ju tõepoolest sellane rtteivõte, kuS tege«vusihast tul
tvil noored wõitvad käed külge panna ja aktiiivselt kaa

wõimaldanud tvötta saatekawasse igas kuus ühe loengu

tööliste ellu puututvaist küsimusist. Esimene sellesar
nane loeng on raadioS homme õhtul kell 6. Kõneleb

tööliskoja nõunik A. Renning tööliste olukorrast
Omakultunri-ühtu korraldab Hiie Mängukolle lau-

Äeival, talwekuu 27. p. (27. XI) linna 21. algkooli
saalis. Raua t. 32.

Lstma kooliwalitsuS korraldab st a. 29. nowembril ja 6.

detsembril tütarlaste kommertskooli süüsika-auditoo

riumiS Tallinna tehnikainstituudi professori dr. Jüri

Puudi loengud teemal: ..Tõenäolisuse teoo
ria alused uuemas «valgustuses".
Linna kooliwalitsuS sooivib. et õpetajad eriti mate

maatika- ja filosoofiaöpetajad neist loenguist osa
töötaksid. Loengute alguS kell 19.90.

suse hariduse- ja sotsiaalosakond ühes osakonna juhataja

kus asetsotvad ka perekonnaseisuamet ja tööbörs. Uue?
asukohas on osakonnal, töötamiseks nüüd märksa laheda
mad «võimalused kui seni.'

90/92. kus maksuameti kasutada on kaks ruumi.
Rahwamaja asukoha küsimus kaalumisel. Lmnawa
litsus otsustas paluda kohalikult kaitseliidu malewkon
ualt, kui suuremalt rahwamaja püstitamise finantseeri
jalt, tema lõpulikku seisukohta uue rahwamaja asukoha
suhtes. Kui kaitseliidu malewkonna seisukoht on teataMaks saanud, läheb tulemase rahivamaja asukoha küsi

mus linnawolikogusse. mille järele asutakse juba uue
rahwamaja projekteerimistöödele.

Ehituötcgewus jätkub. Waatamata taltve tulekule
kestawad Nõmmes uute elamute püstitamise tööd edasi.

Ka wiimasel linnawalitsuse koosolekul kinnitati ehitus

sa aidata, üle kogu maa käib noorte «vahel «võistlus,
keS suudab rohkeu: koguda ja aidata kaasa meie ranna
kaitse ehitamisele.

J. Westholmi era-humanitaargümnaasiumi 5. kl.
«viiS poiSsi andsid üleeile allweelaewastiku sihtkapitalile
üle autokoorma «vanametalli, kogusummas 1500 kg- mil

le eest said 1. järgu kinniswara märgi ja igaüks «veel
rinnaskantalva «närgi. Kinniswaramark kinnitati klaS
si uksele. Kangete poiSte rühma kuulub politseitvalitsuse

abidirektori Joh. Soolunui 11-aastane poeg Allan. keS
isa loal kolaS läbi politseikooli pööningu ja leidis sealt

okupatsiooniaegseid wintpüssi padruni keSti 145 kg.
Kuna «vask arvestatakse «vanametalliks kõrgemalt, sai

poisS seega üle 1099 kg. Ka vrnud metalli leidis ta

sealt üle 199 kg. Teine salga liige, Nõmme Pois»,
prof. J. Waabeli 12-aastane poeg Jaan Waabel kor

janud Nõmme prügiumhapanekukohtadelt üle 199 kg
metalli. Gunnar Berggrün. kes just täna pühitseb onta

12. sünnipäewa, oli toonud keelustajate koolist üle
199 kg metalli. Ülo Käisel ja Henno Tikkar, mõlemad
12-aastased korjajad, kogusid oma kodu pööningult ja
koolis klassikaaslastest raha, kuSjuureS nad said kokka

üle 2 kilo wene waskraha. Aktiiwne aSjale kaafalõõja
ja poiste waimuStaja olnud klassijuhataja proua W.
ZclinSky, keS «võib õigustatult oma PoiSte saawutuS
tele uhke olla, sest tema klass on esimene, mille «cksel
ilutseb 1. järgu kinniSwara märk.

projekti, mille kohaselt uusi elamuid hakkatvad püstitame,

H. Ha n s e r Tammiku t. 19 ja A. H ork o w Pärnu
mnt. 257. Peale nende kinnitati J. Müür manni
elamu ümberehitamise projekt Sambla t. 13 ja E. Lil

Saaremaalt on leitud teadusele

l e o j a kudumistööstuse projekt Põllu t. 39.

Jälle 3 puudustega ehitust awastati linna ehitus

organisatsioonid, kino ..Kungla", wiinapood. ärisid ja
Kutseühingute ruumid on kitsad ja «viletsad.

Suuremad kutseühingud, nagu trükitööliste ja teks
tiiltöölisie jne. ühingud sa liidud on endale ruumid mu
jale üürinud.
Ka puuduwad Rahwaülikoolil tvastawad kimldesaa
lid ja klassiruumid.
Et ruumide puudus õunast terawalt tunda annab, on
töölisorganisatsioones ja tööliskojaõ päewakorrale wõe
tud ..Tallinna Rahwamaja" wäljaehitamise kiirustamise
küsimus.

awastajakS. olen mina ja kohe alul resermeerisin meie

teatrile kogu seeria, samuti kui see sündis A. H.
Tammsaare „Tõe ja Sigusegagi". Sest muidu poleks
see mõeldawgi, kuna on seotud teatama riskiga. Lutsu
tingimuseks oli, nagu üteldud, et dramatiseerijaks oleks

A. Sarew, mille üle loomulikult wõifin waid rõõmus
tada. Tootsi seeria senised näidendid „Kewadc" ja
„Snwi" on läinud suure eduga. Tagantjärele on
nüüd selle waStu tekkinud hnwi ka Töölisteatril.

15. notvembril sellekohase lepinguga andis teose lawaS
tamise ainuõiguse meile ja wõttiS selle eest tvaStu tasu.

oleme selle menuka seeria awastajad ja peaksime seda
ka jatkama. Wabatahtliknlt ma settest loobuda ei wõi,
sest tükid on olnud menukad ja nii kerge loobumine neist
tähendaks mu hoolimatust meie teatri waStu.

senitundmatuid ürgseid kalu

tehnilise komisjoni poolt neil päewil. Tutwuuedcs

puudustega, andis linnawalitsus nende kõrvaldamiseks
chitajaile tähtaja.
Sekretäride «vahetus «vaestelastekohtus. Nõmme liu
na waestclastekohtu sekretäriks lahkunud P. R adi k o

ülikooli sekretäri dr. A. Luha HMvitawaid geoloogi
lisi uurimusi ja selle tulemusi Saaremaalt. Awastatud

asemele on määrawd maksuameti juhataja A. Jlwes,
keS asjaajamise seniselt sekretärilt neljapäewal üle

Loodusuurijate seltsis kõneles A. Luha 25. skp.

mis õnnelikul kombel on ümbritsemast kiivist paljamenud.

uutest kiwistiskogudest, mis kõneleja oli möödunud su-

Peale Tremataspise liikide, mida tuntakse ka mõ
nest teisest leiukohast Saaremaal, sisaldab kogu alles

«võttis.

üürikortereid.

Wormiline õigus on esialgu meil, aga wõib olla on
ka Töölisteater need nüüd endale muretsenud. Mv
r a al n e õigus peaks aga ka olema meie poolt, kuna

A. Sarew. Kuna aga hra Särewil on oma asutuse

Politsei tabas wiiuliwarga. Rakwcre kriminaal

J. Murumetsaga nüüd üle «viidud Pärnu m. 86,

weel kursis kogu asja kõrtoallugudega. Wöin urnid
ütelda, et mul Pole Palju lisada O. Lutsu seletusele,
mis ta on annud ..PSewalehele". On fakt, et O. Luts
Ta tingimuseks oli. et ..Tootsi pulma" dramatiseerib

kohusetruu teenistuse eest.

Malitsuse töö ja ruumide suhtes. Nii on linnawalit

et taha, tahame küsimuse lahendada sõbralikus waimuS.
Selleks astun läbirääkimistesse Töölisteatriga.
Pean maid lisama, et kogu Tootsi näidendite-seeria

ajamise oma matkast, wastatcs selle lõpul ka ajakirja
nike küsimustele Tootsi pulma" aSjns.

Linnasekretär A. Palmile 100 kr. Linnasekretär
Adu Palmile kinkis Walga linnawalitsus tema 60-da
sünnipäewa puhul 100 kr. tunnustusena pikaajalise

õhtu, mille kawas muusikalisi, sõnalisi ja wõimlemise
ettekandeid. Pidu algus kell 18.80.
Loengud tõõliöküsimuStest raadioS. Ringhäälmg on

EeSti Draamateatri üldjuhi seletust

E. Draamateatri teatrijuht L. Kalmet pikema jutu

eelarive 4450 kr.

progiimn., realkooli ja täienduskooli lastetvanemad pidu

waStn kohustusi, siiS sellest wist ongi Pärit praegune
kollisioon. JgatahrS meie wormittsc konfliktini minna

wahel on meel lahendamata. Eile tõime jutuajamise
kirjanik O. Lutsu enesega, keS tahab tülis hoopis taha
plaanile jääda. - Täna andis «välismaalt tagasijõudnud

tusteta wüeti wastu linna elektrijaama lisaeelanve
16.800 kr. suuruses ja Kuikstlla turbntööstuse lisa

politseil läks korda tabada «varemalt «varguste pärast

tnaal elaiv nõudmine eesti angerjatele. Pärnu kalu

dets. Börsisaalis (Bikk t. 17) suurejoonelise saksa

Kes peab „Tootsi pulma"?

ainuõiguse küsimus TõSliSteatri ja EeSti Draamateatri

suudeti kustutada. S. oli oma teo ajal «viinastunud.

lewal aastal nad arwatakje maksu alla. nii nagu

Talugi ei tohi olla tulekustutus
abinõudeta
Luke j valla Kupi talus «uhtus hiljuti tuileöninotuis.
Nüüd Cliva kohus karistas talnomamktu Hilda Kiiska,
sest st Wlns puudusid igasaiguised tuleliiStuiusabinõud.

Kavistuje sai ka öimetuse «välijaikutsnja ahju kiitja
Aug. Saks.

Pühitsetakse ka elektriwalqnstust

O. Lutsu-A. Särewi ..Tootfi pulma" lawaStamise

Panstvere «vallas elutsew R. S. süüdata oma elumaja.
Ta tassis selleks majakramni keset tuba kokku sa pani
siis sellele tule otsa. Tuld märgati aga õigeaegselt ja

teks kogukonnamaksust «vallasemad «vabad, kuid tu>

raamatunäituse, millel pannakse wälja ka raamatu
kunsti ja graafikat.

Rahwamaja ehitamist tahetakse kiirustada

scle Tallinna Rahwamajal" aga praegu ehituSkawat

Pärnust

verjanowi tänaw restoran ..Palermo" kohal. Waid

Virumaal!
Tahtis süüdata oma maja. Kesknädalal tahtis

künstler" haridusminister koi. A. Jaaksoni ja Saksa
saadiku min. dr. H. Frohwetnt patronaadi all 4.—12.

foome riideftaupfus |Q
Estonia teatri maia nr. m+M

tööstuskoja ja börsrsaali koosolekute lärmis weel pritsi
maja saali, mille hoone läheb aga edaspidi lammutami

nõutakse praegu 209 metsatöölist, kuid metsatööle miNejaid leidub wähe.

Nahkade hinnad:

tüll- ja etamiin-, uuemates mustrites välismaalt saadud

pidamiseks. Praegu kasutatakse peale kinode, kaubandus

«vat nõudmine tänaivu sügisel metsatööliste järele.
Uue-Kariste—Pöltsainaa ja Wändra metskondadesse

jooksul wolikogu sekretärina tehtud töö eest.
Sõiduwoorimeestele määrati uueks asukohalis Ku

suurest pakkumisest maksett nädala algul siseturul peki
sigade tapakaalust sama hinda nns ..LihaekSport" mak
sab praegu elussigade kilost.

Aknakardinaid,

Sihtasutis ..Tallina Rablvamaja". kes omandas sot
sialisiide ..Tööliskodu" kinnkSwara Pärnu maanteel nr.
41 pidi asuma rahwamaja ehitamisele, kus oleksid ulu
alust leidnud tööliste ja teised organisatsioonid. Rahwa
maia juure pidi ehitatama ka suurem saal koosolekute

jandis praegu üldse ei ole. Eriti suureks näib tõus

kogu nimel linnasekretärile Aadu Palmile tema 60-da
sünnipäewa puhul õnne sa tänas juubilari 10 aasta

püsivad kõrgel, 62—66 st kilo, siis on loota eelolewal
««ädalal ka siseturul hmdade paranemist. Ootamata

Rootsis.

Apteekide öSwalwe

eranditult naised. Töötuid mehi tööbörsi andmetel Wil

tahab osta Pärnu luiki. Linna,valitsus müübki täna

asumist wolikogu juhatata Joh. Melts soowls rooli

täna 75 s. Mo ning kõikumise piir olenttvalt kauba wäär
tusest 70—77 s. kilo. Kuna eksport elussigade hinnad

«niSjarguS, kuid saminub pidewat tõusuteed. On loo

tegelasi.

Wajatakse 200 metsatöölist. Wiljandi linna töö
börsil on seni registreeritud ,va«d 32 metsatöölist, «teedki

30—35 st kilo. Tendents kindel.
Sigade palumine suur. Nõudmine eelmistest päe
wadest parem. Tapetud sigade üldisemaks hinnaks on

misel weel rida uusi üksusi, miS komplitseeritakse kõrge

ma haridusega seltskonnategelastest ja üliõpilastest.
Praegu kooSneb diwisjon järgmistest eriüksustest: rat
faeskädiNn. mootovrattur-eskadronid, suusk-jalgrattur
eskadron jä Vironia autorühm.
DÜviSjonil on loodud tihe kontakt seltskonnaga. Di
wisjoni meeS- ja naispevre kuulub nii tegew- kui toe
taw-liistnetena hulk nimekaid seltskonna- ja awalikuelu

praegu ei peeta enam hädaohtlikuks.

satvad 40—50 st kilo. Eluslammaste hinnad 26

põhjustajaks. Nende paewade seeõ tegi Farmaatsia
inspektuur kõigile s-eebikitvi nÄLgikohtadele kohusta
waks «varustada selle ostjaid waStawate hoiatuslehte
bega, juhtides tähelepanu, et seebikivi on inimese ja

Seebikivi ei tohi hoida pealkirjata ega lahtistes

oma naist, s o. tema õde, peksa, kusjuures Wähi
läinud wahele. Tekkinud rüselemisel läinud püss lahti
ja kuul tunginud E-le rindu. Wigastatu seisukorda

Wasikate pakkumine «väike. Nõudmine rahuloldaw.
Tapetud «vasikad ühes nahaga maksid 60—75 st kilo.
Eluswasikate hinnad 30—48 st kilo.
Tapetud lambad ilma nahata ja pudemeteta mak

Seebikivi on kujunenud üheks sagedamaks õnnetuste

looma torwisele hädaohtlik, seeparast tuleb sellega käia
ümber ettewaatlikult.

nes Wähi, seletas ülekuulamisel, et tulistamine on
järgnenud Endersi perekonnatülile. Enders tahtnud

«võtmine toimub wäärtuse alusel. Korrigeeritakse weel
turumaksc ja selle järele lähemad maksunormid woli
kogu kinnitada.
10.690 kg angerjaid Saksamaale. Praegu on Saksa

Lehmade eluskaalu hümad 17—22—28 st piires kilo.

wõtta. Neil asjaoludel arusaadawalt ühingu tulud ei
saa olla kuigi suured ja ta ei saa tegutseda ilma toe
tusteta. Mängijad orkestrites on as)aavmastajad, kes
ei saa mingit palka, samuti ka lauljad koorides. Kuid

wasalipoolse kopsu. Laskja. Endersi naiseivend Johan

misele, sest tulewal nädalal algab weiseliha eksport
Soome. Eksponeeritakse nagu möödunud aastalgi

lilt 759 kr. ja linnawalitsuselt samuti ainult 750 kr.
kontserte käitistes, on esinenud tasuta hoolealustele ja
tvaeStelaSte jõuluõhtutel, aga ka ta tawalised kontser
did on odatvahinnalised, mille tõttu lehtsematel kihtidel
on wõimalik olnud neist harukordselt arwurikkalt osa

oli kaitseliidu wintpüssist lasw kuul temal läbinud

kogukonnamaksust on «vadad ka lejed. Kinniswaramaksu

Nuumatud lehmad 62—65 st. rammusad 56—59 st,
keskmised 52—56 st ja lahjad 47—50 f. tapakaalu kilo.

Kontsertide ja esinemiste arwu (300) poolest on

wujest pesakonnast ühe paari.

mate laste abistamiseks toitlustamise arwel 3872 kr.
ja kehakatete muretsemise anvel 500 kr.
Tulistas õe kaitsmiseks. Paar päewa tagasi Heim
tali «vallas aset leidnud merise tüli ohwer Oskar En
ders on Wilsandi haiglas paranemisel. Nagu selgus,

mine. Nõudmine «väga rahuloldaw. Tapatveistest

kitsuselt 2999 kr. aastas. Nüüd aga oli talle riigi

TTÜ üks esimesi Tallinnas. Ta on cmnud maksuta

walitsusele määratud ministri otsusega puudustkannata

kohta teha «vaid wäheinaid lnuudatusi. Seni olid näi

maksetakse sama hinda mis eelmistel päewadelgi, kuid
pullide ja mullikate hinnad katduwad «väikesele köwene

nud ka «väljaspool riigipiire. Nii tuli neil päewil

linnaivalitsusele kiri kelleltki Schweitsi kodanikult, kes

walitsus otsustas linnamakfude määrades tulema aasta

Põllntöökoja loomaturul täna weiste pakkumine kesk

Linn müüb luiki. Pärnu luiged, mis linn sai kin

gitujeks riigiwanetnalt. näivad olewat kuulsaks saa

terwishoiu- ja hoolekandeivalitsus tegi Wiljandi linna
«valitsusele teatamaks, et eelolewaks taliveks on linna

Tulewal nädalal algab weiseliha eksport.

Pullid ja mullikad maksawad 37—31 s. tapakaalu
ja 26—31 st eluskaalu kilo.

eelarwes nähtud ette toetusena 4999 kr., kultuurkapita

4300 kr. kehwematele lastele. Sotsiaalministeeriumi

Loomade- ja lihahinnad
reedel. 26. novembril.

näitab aasta-aastalt pidewat tõusu. Omalajal sai
ühing riigieela-vtve kovraS toetust 7009 kr. aastas. Pea
le selle kultuurkapitalilt 1599 kr. poolaastas ja litmawa

Viljandist

Mna&atdinaid,

m !"°"tknsel asutada n.-n. Lunaparl

iuspark wabaohumnnseum ja rahwa lõbus
iub r«in«^''mass nõupidamine, mida
l walitfuse direktor P. Pät S. SotK Kdmana «võttis sellest osa dr. W.
dir. Luik. hariGTOHi ft Ä i :'Ša t b, looduskaitse inspektor dr.
lj9!1' f t c/f nnanõunik P. Sisask, ..SanatooMttt dr «i? Cl\nhak A-Oti. Harju maa.valit
mtlL ® ~a,lnn metsade ülem Tabbur ja
li*: Ulaaomamk A. Brandmann.
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Raimu kivikusse seati elekter, mis läks maksma
700 kr. Pühapäewal, 5. dets., pühitsetakse ctlekttival
tuStust Praost Lawri poolt. See on kolmas kirik LõunaTartumaal, mis. on «viimase aasta jooksul üle läinud
õlektriwalgusmsole.

Alutagusel plahvatas saunaahi
Omapärane õnnetus Ärewerel
Neljapäcwal tekkis Ärewere külas (Alutagusel) plah

watuS sauna ahjuS. Joosep Kaalepi taluS olid nai

sed asunud pestrpescmiscle saunas, milleks oli pandud

küdema ka saunaahi. Silmapilgul, millal üks naistest
tahtis hakata küdrwas ahju? tuld liigutama, kõlas «vali
kärgatus, kusjuures ahjust lendas wälja snur tule- ja
tnhapilw. Plahwatuse eest põgenesid naised suures kabu
hitmus kaugeimasse sauna nurka. Peale ränga ehmatuse
naistega siiski mingit õnnetust ei juhtunud.

Kui suitse- ja tnhapilw oli haihtunud, selguS, et

ahjul oli uks eest maha langenud ia lõhki oli mõrane
nud ka müür.
Armutakse, et õnnetus wõiS tekkida asjaolust, et nai
scd tuld tchcS kallasid ahju rohkesti bensiini ia panid
siis ukse kinni.

kinnstiStekogu ulatub ligi 1000 eksemplarini.

Mel Saaremaalt toonud ja mis sisaldatvad peamiselt
siluriaegseid kalu. Kihelkonnal ja Lümandas on Ma
remgi tuntud rida leiukohti, mis on kuulsad oina hästi
säilinud kivististe poolest. Nendele lisaks sõnnestus
kõnelejal mõned aastad tagasi leida uus, Pilgnse lähe

dal, kus paiguti hulgaliselt leidub hästisäilinud
kalu. mis osaliselt sinnamaani olid
teadusele tundmatud. Siiamaani ci ole

meie oina geoloogidel «võimalusi olnud neid leiukohti

suuremal määral ära käesolemal _ juhul
Mõimaldas seda loodusuurijate seltsi geoloogia ja
geoloogia sektsiooni toetus.

Tulemuseks on osutunud ligi 1000 eksemplarini ula
tum kimististekogu, mis peamiselt koosneb Tre m a tas p i s'e liikidest. Kuig» ci ole selles kognS «viimase
peeiisuseni täiuslikult säilinud loomi, on siiski palju
murdosi ja immed imelikumad eksemplarid, mis «võimal
daivad nendest loomadest saada täielikumat kujutlust kin

see seni oli «võimalik. Op materjali, mis ivöiinaldab
selgitada ka sisechitust (ergukatva, Meresooni) ligilähe
dale sellise täiuslikkusega, kui praegugi elawate loomade

juures. Et seda kogupilti täies ulatuses sacüvutada. on
tarwis teha palju prepareerimiZ- ja llhwimistööd. Mõn

da aga on juba seni wõimalik näha nendel paladel,

wiimastel aastatel kirjeldatud Dartmuthia ja
QsiliaspiS'e liike, mis seni ainult siit on tuntud.

Need esinewad wähem, arwurikkalt kuuluwad oma ehi

tuselt aga ühte ja samasse ürgsete kalade rühma
iQstrakodevnnd). mis oi? lähidane praegu elatvatele

silmudele, kuigi nad oma «välimuselt neid wnma
snd meele ci tuleta.

Peale ürgsete kalade ehituse tundmaõppimist wõi

muldawad need kiwistised selgitada ka kihtide teket, mil

leS neid leitakse, seega selgitada nende geoloogiliste
tingimuste «vaheldust, milliste all on olnud Saaremaa

ja logu Läänemere piirkond. Siit hargneb tvördluS

teiste maadega ja koostöö teiste maade geoloogidega.
miS seletab ka nende «viimaste suurt huwi Saaremaa ja
tcma aluspõhja «vastu, kuna neid nähtusi ja kiwistisi.
mis siin leidub, osaliselt kusagil mujal seni pole leitud.
Seetõttu on on ka meie teadlaste suurem tähelepanu
neile asjadele loomulik, kuna nende kallal töötades meie
omalt poolt saame kõige paremini kaasa aidata teaduse
edusammudele.

Patis põles taluelumaja
ja rehi

Tabati tagaotsitaw waras
Kolmapäewa õhtul tabas Malga kriminaalpolitsei üle
riiklikult tagaotsitava tvavgapoisi ja wäejooksiku Julia
uus Nlnvie p. Rebas e. Tabamine toiumS Kvidu tän.
nr. 3, H. Ode korteris, kuhu R. vili trilmiö iviibe aega
eime «viminaalpolitsei saabumist. Kriminaalpolitsei haa
raagu põhjustas samal päewal Metsa tän. toimetatud
sissemurdmine, mille toimspanijana tabatigi J. Rebane.
R. on toorem kovduwalt tvarguste pärast karistatuid.
KäeSiMva aasta juulikuus ta Põgenes sõjamäe sun-daja
tsenistilsest 7. riigeanendist ja oili tagaotsitaw söjaring
konnakohtil Poolt. Wahepeäl ta elas Jaan Rebaselt, olu

koht Tartu tän. 20, Malgas, waraStatnd isikutimuism
fega. Wäejooksusoleku ajal R. ou pannud :vargusi toi
me ka tvaljaspool Walgat.

Pati tvallaS süttis põlema Johannes Ljublule kuu
lctv elumaja, millega ühise katuse all asetses ka rehe
tare. Hoone põleS maani maha, kuSjuureS hawlS ka
mitmesugust wallaswara 200 kr. «väärtuses. Omanik
hindab ärapõlenud hoone tväärtust TOO kroonile. Nii
hästi maja kui ka wallaSwara olid tule wastu kindlus
tamata. .

Tabati waras
Kriminaalpolitsei tabas ja paigutas «vanglasse Ser
gei Tö ci n iu i.rtcS Wiru tän. nr. 7 asetsemast pes»köögist warastas 5 kr. wäärwseS napitud sulgi.

Nr. 322
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Teater • Muusika
Estonia teatri orkestri siim
foonia-kontfeet
..IJstonia" teatri orkester on juba kord esine
nud kontserdiga. Peterburi Maria-teatri orkestri
eeskujul ilma juhita, kuid kahjuks selle vahega,
et seal leidis sä%ane orkestri iga-aastane ettevõte

väga elavat poolehoidu väljamüüdud saali näol,
kuna meil osutus osavõtt publikult kaunis leigeks.
See on ikkagi teatav orkestri-tuluõhtu ja vääriks
tõepoolest tõsisemat tähelepanu. Kava oli huvitav
ja. mitmekesine, ka solistide poolt, nii, et selle
kontserdi külastajad võisid rahul olla pakutavaga.
Dvoraki värvikas viies sümfoonia '„U ue s t
ilmast" toodi kuuldavale hea ansambliga ning
varjundite suhtes hoolikalt väljatöötatud. Kiitust
väärib teise jao meeleolurikas ettekanne, kus eriti
silma paistis keelpillide õrn ja mahe kõlavus.
Dvofaki sümfoonias oli võrdlemisi vähe märgata,
et teatriorkestri keelpillidekogu on arvu poolest
tunduvalt väiksem meie harilikust sümfoonia
orkestrist. Ent Mozarti avamängus ..Figaro pulm"
andis end juba puhkpilliderühma ülekaal tunda,
kõnelemata ..Tannhäuseri" avamängust. Mozarti
avamängus oleks ka tagasihoidlikum ..forte" ette
kannet tasakaalustanud, kui samuti stiili mõttes
ka kasulik olnud.
Solistina esines A. Šutinsky Demerssemanni
kontsert-fantaasiaga flöödile, kus ta oma virtuosi
teeti võis ilmutada soodsast!, kuid kahjuks on suu
rem osa virtuoosile tänulikke soolo-kompositsioo
nidest orkestri riistadele kaunis kahtlase muusikali
se väärtusga. Sylvia Tobias kandis ette selge
ja viimistletud tehnikaga ning varjustatud kõlavu
sega Grandjany ..Rapsoodia". Kontsertmeister
Hugo šüts väljendas tabavalt meeleolude vahel
dusi Õaikovski ..Melankoolse serenaadi" ettekandel.
Th. Lemba.
Ada Zuurupi kontsert
Kahe aasta eest siin juba iseseisva kontserdiga
esinenud. lauljanna Ada Juurup jättis oma see
kordsel ülesastumisel ..Estonia" kontsertsaalis vä
hem soodsa mulje kui omakordsel esinemisel. Ar
vatavasti on ta veel juure õppinud ja edasi töö
tanud, mispärast ka tõusevad edusammude nõud
mised. Oletada võis muidugi, et selle põhjuseks
võis ka olla teatav üldine ja hääleline cbadisposit
sioon, kuid mitte sel määral, et vaja oleks olnud
kontserdi edasilükkamine. Kontscrtandi laulukava
oli väga rikkalik, koosnes lauludest ning rasketest
koloratuuraariatest. Noor lauljatar on saanud juba
tunduva häälehariduse, kuid raskemates kolora
tuurkäikudes ei ole ta jõudnud veel eksimata in
tonatsiooni täpsusele, sest isegi võrdlemisi kerge
mas koloratuuraarias, nagu seda on aaria ..Sevilla
habemeajajast" jättis staccato-hüpete puhtus soo
vida. Võib-olla, et edaspidise töötamisega kolora
tuuri alal võiks temast areneda ooperilauljaima,
ent kontserdilauljanna jaoks ei ole temal küllalt
tõlgitsuslikku kujundamisvõimet, et paeluda kuu
laja tähelepanu terve õhtu jooksul. Ta häälekõla
vus on samuti nagu varemaltki liiga avatud tooni
andmisega teataval, määral habras ja vajaks enam
painduvust, mispärast Schuberti ja Brahmsi laulud
on vähem kohased tema iseloomule ja lauluorgrfa
nile kui kontserdil esitatud Õaikovski, Glasunovi
ja Rimski-Korsakovi laulud.
Kuulajaid kontserdil oli Kaunis rohkesti ning
pikale kavale tuli veel lisaks laulda publiku nõudel.
Th. Lemba.
„Mees, kelle käes on trumbid"
menu „Wanemuifes"
Lsleieo<lus toimus väljamüüdud saali ees.

Neljapäeval oli ..Vanemuises" Raudsepa ko
möödia „Mees, kelle käes on trumbid" esietendus.
Kuna komöödia tegevus toimub meie ülikoolilin
nas, mille all on loomulikult mõeldud Tartut,
siis oli tartlaste keskel huvi näidendi vastu aru
saadavalt suur, mida tunnistas ka täiesti välja
müüdud saal,

Tööpakkumised
Kohe vaja vilunud

pliksirätsepa

Komöödia paelus publikut kogu etenduse kes
tes. Selleks aitasid kaasa komöödia tegelased:
J. Põder, R. Ratassepp, L. Tubin, L. Laoniidu,
E. Tamul ja E. Pärn, kes oma osa täitsid hästi.
Publik ei olnud kiiduavaldustega kitsi, vaid

juba esimesest vaatusest peale said näitlejad aplau
si ka teksti keskel, veel enam aga muidugi näidendi

lõppedes. Kiiduavalduste saatel pidi ka lavale il
muma etendusi' viibiv komöödia autor kirjanik
H. Raudsepp. Autorile anti lilli, samuti ka näitle
jaile.

Tundub et komöödial on eeldusi kujuneda
Tartu tõmbetükiks mida ei jäta vististi vaatamata
ka laiemad rahvahulgad. Juba esietenduselgi võis
tähele panna „uusi nägusid".

WiLlmanni, E; Korjuse ja M. Voogi esi
U; Halla dekoratsioonid, kohandatult maalava
dele, rahuldasid. Kuid tuleb kahelda, kas on õige
sel viisil kokkuhoidu püüda. Sest ega maalavadele
kohandatud dekoratsioonid ci suuda tõsta esieten
duse vüljapaistvust, küll aga saavutatakse vastu
pidist. 7 • E. J.
.Estonia" teater
Reedel, 26. nov., harilike hindadega Snietana
tuses olid tavalised.

Tüdrukut

seekord ansambli Häälestada ühtlaselt, mille tõttu

üldmulje jäi ka kõigiti terviklik.

Lavastuses esineva küllaltki arvuka pedagoogide
ansambli üksikasjalik sõelumine viiks liig pikale. Au

tori poolt haruldaselt selgepiiriliselt antud kooli

õpetajate tüübid said üldiselt õige kujutuse nii män
gulises osas, kui ka välispidiselt. Vahest ehk ainult

jumestus oli mõne üksiku juures liiga terav. Kooli
juhatajat mängis lavastaja Ed. Tinn ise; eriti meel
div oli ta viimses vaatuses, kus andis vajalise an
nuse südamlikkust. Teine kuju pedagoogide - laua
taga, keda seekord tahaks välja tõsta, oli Magda
Raik dr. Anna Mathena. Suur hingelisus anti siin
edasi meeldiva tagasihoidlikkusega ja eriti silma
paistva intelligentsiga. Sümpaatne oli prof. Barä
nyi K. Sööd ori kehastuses ning õieti tabatud
Klotilt Szalay Salme Tamme ja dr. Richtig Alek
sander juhani (Johanson) poolt.
Kato Hõrvathi mänesis Lydia Vohu. Kuni seni
kummitasid seda kiiresti arenevat noort, näitlejatari
ikka veel teatavad šablooriiiised pisinüansid miimi
kas. Seekord rõõmustaval komber aga oli L. Vohu
ne|st süuresti vabanenud. .. " , ,
Kes .aga hästi sellesse ansamblisse' ei söinnüd,
oli kooliteener Ants Toiger ja * seda oma räpaselt
välimuselt. . '

Vähernaist osalisist Ants Viir Varjasena oleks

võinud olla enam mehelikum, Siiri Tähe "d. Pukk ja

Jori Ots tegid oma osad korralikult san V ka kooli
plikadena Terje Kukk ja Anrii Silberman... Karl Ots
Tarnas Rudnayna oli soliidse Budapesti noorhärra
kohta natuke liig kirev. ' '
Dekoratsioon A. Möldroolt oli päris kena,
vähemalt oli kooliõpetajate toas seekord palju val
gust ja avarust.
Publikut oli seekord esietendusel enam kui tava

liselt, aplausid olid sagedased ka vaatuste keskel.
Ä. S.

belda reedel, 26. nov., kella i

Keeli valitsejat

müüjannat
või õpilast, kes on ka osav

Politseipeegel

Reedel. 26. nowembril

7.00 äratusmäeg. 7.05 «võimlemist. 7.20 pii ema
uudiseid. 7.25 hommikkoutseri heliplaatidelt. 8.10 hom-'

mikpakvus Jaani kirikust öp. R.' Uhke. 3.30 Tal
linn: 17.50 heliplaate sa reklaami 18.00

lastetund: Gert Helbemäe kuuldemäng ..Warastatud

unenägu". 18.30 eesii keele tund N. Kress. 10.00

Unustagem sügis! Heliplaate ja juttu. Koostanud Gcri
Helbemäe. 19.40 päewauudneid 20 00 õige aeg. Ilma
teade. Hinnanoteeringud. 20.05 ülemaailmse Wälis-

Eesti päewa saade. 2L20 eradots. dr. mcd H. Nor

tana ooper ..Määdud mõrsja"; õhtut kell '/-8 H.

„M?jpsustunnistus" ~Ugalas"
See lavastus on käesoleval hooajal „Ugala"
õnnestunumaid. Lavasjäja Edl Ti nn oli suutnud

man: Missugune peab olema haigetuba. (Eesti Termis»
hoiu Muuseumi loeng. Tartust.) 21.50 Ameerika muu
sika. NR orkester, juh. prof. N. .Kull. 22.15 aktuaalne
weerandtund. -22.30 parafraase. RR orkester, juh. prof.
R. Ktrll. 22.55 päewauudiseid,

RaudseVipa komöödia „Vedelvorst".

Eesti Draamateater
Laupäevak 27. nov.,, kell 4 p. I. Noorsooteatri
etendusena „Aladini imelambi II jagu".
Laupäeva õhtul kell V2B O. Lutsu-A. Särevi
..Suvi" korda.
Pühapäeva õhtul, 28.. nov., kell 1/28 õhtul O.
Lutsu-A. Särevi „Kevad" 100. korda.
Kassa avatud kella 11—1 e. 1. ja õhtul.
Töölisteater
Täna „Häda õnnega" viimast korda ja üldhin
dadega.
Algus; kell 1/28 õhtul. Pääsmed 25 ja 50
senti.
Laupäeval ..Inimesed ajujfläl" 4. korda.
„Raudami" juubelikontsert

Laupäewal, 27. nowembril
7.00 äratusmäng. 7 05 Mõnulemist. 7.20 päcwanudi
scid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10 hommik

palwus Jaani kirikust piiskopi, tvikaar öp. A. Toomre.
8.30 Turutcade. 17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00
tööliskoja nõunik A. Renning: Tööliste olukord Root
sis. 18.30 muusikalist ajawiidet nädala lõpuks. NN or
kesfer. juh. külalisena Woldemar Tago. 19.35 saatekawa
ületvaade. 19.40 päetvauudiseid. 20.00 õige aeg. Ilma

teade. 20.05 «välispoliitiline ringtvaade toimetaja

Henno Rahamägi. 22.25 wanu toredaid tantsulugusid.
Sl. 10. auioritund. Pedro Krusten loeb oma seni aival
damata notvelli „Tühi tvaresepesa". 21.40 lõbus lau
päewa-õhtu. Mari Möldre loeb- sa laulab ning mõndki

Laupäeval "pühitseb Raudteelaste kultuur-hari

muud. 22.15 kuise tantsule John Pori orkestrilt.

dusühing ..Raudäm" oma 15, aastapäeva. Juubeli
puhul korraldatakse Estonia kontsertsaalis samal õh
tul kell 20.00 eesti helitööde kontsert. ..Raudami"

(Moodne taantsumunsika .«Estonia" Walgest saalist.)

22.55. päevauudiseid.

140-liikmelisL koori tuntakse ; juba varematest ae

gadest; kui tublit ; üksust Tallinna kooride hulgas.
Ta ori järjekindlalt iga aasta esinenud iseseisvate
kontsertidega; peale selle veel palju kordi tähtsa
mail aktusil. Ka välismaa kontšert-reisidest on koo-'
ril kiitvaid arvustusi. .

- ' : Laupäewal 27. nowembril
. 15.30 heliplaate. 16.00 noortetund esineb Hiiu

algkooli õpilasid 16.30. heliplaate ja teateid.

Koori seekordne kontsert pakub palju huvitavat,

Piihapäew, 28. nowember.

mida kinnitab kontserdi kava, millesse on -võetudA. Kapi ja tema õpilaste helitöid, kusjuures- 10
laulu on- esiettekandel.
Solistidest1 A. Papmehl esitab viiulil- Ä. Lemba

7.55 Tallinn: Jumalateenistus Niguliste kirikust

(Talsa keeles). Praost K. Mühlen. 9.00 hommikkont

sert heliplaatidelt.. 9.55 Tallinn: Jumalateenistus
Kaarli.kirikust, õp. F. Stokhlm. 10.00 Tartu: Jumala

„Poeme d'Amour" ja „Masurka" ja H. Elleri „Ber
ceuse; P. Fndra kannab orelil ette A. Kapi „Sind,
Jumal, kõik me kiidame"; prl. L. Anton esitab kla
veril J. Aaviku ..Capricciö", „Rahulik mees ja elav
naine", ning H. Elleri ..Kellad". .
Koori juhatad tuntud muusikamees K. Leinus.

Pääsmete eelmüük; kontserdi päeval Estonia kassas.
Kontserti raadios edasi, ei anta. Kontserdile järgneb

ettekannet seegi, et vähene esietendusepublik näis
dramatiseeringule suhtuvat üsna soojalt.

peale selle 30 priipääset. ..Vanemuisele" lubati neil

..Õitsvat merd" kannavad mehed, naistel on
teisejärgu osad. Peaosalisena, Turja Laasina M.
Mitt oli rahuldav. Viimastes piltides Miti mängu
jälgida oli lausa nauding. Tema poeg Hannes H.
Aare esituses oli hea. Silmapaistvalt sügava tund
misega mängis Aare esimeses pildis. Hiljem oli tunda
väikest, veidi segavat järjekindlusetust tüübi jätka
mises. V. Laa s o n vana kaluri vanema poja
Klausina ja A. Malton asunik Muruna ei armud
seda, mis neist võinuks oodata. A. Mälton oli roh
kem mulgilik pärisperemees, kui iseselsuvse aastail
mõisamaadele saanud asunik. Seevastu A. Vimm
kalur Saadu Aaduna mõistis ja esitas oma tüübi
hästi. Naistest paistis eriti silma Ross Teder
Laasi naise Liisuna. Seda võib pidada R. Tederi

ri palve lõbustusmaksu vabastamisest.

käesoleval hooajal parimini mängitud osaks: Mann

Mik k Märt Muru tütre Lindana tegi üllatuse esi

meses etteastes. Naiivse külaplikana, kes koos isaga
tulnud kosja, oli ta oma saamatuses kiitust teenivalt
hästi näidelnud. Kuid Hannese naisena hiljem ta ei

rahuldanud enam kuidagi, .ilmselt oli tunda heas

alguses ebaõnnestunud lõppu. Ülejäänud naisosad A.

Restorani ärasõiduks waja
teenijat.

takse wilunud

puhwetipreilii, köögiteenijat ja
sulast, kes ka schweitsaritööd
tunneb. Kaubeldakse Pikk t. 36,
kringlitõöstuses.

Tallu tarwis tublit

Tartvis korralikku tvirka

jooksupoissi
J. Kulli rätsepaärisse Suur
Karja 6.
' Wilunud abitööjõude

Wajatakse

kindakudujaid,
kellel on kodus 5. kuni 8. kl.
masinad. Tulla W. Karja 1,
kübaraäri „Mix". passaashi
Wajatakse lapsearmasiajat

teenijat
iväikesesse perekonda. Söörensi

tän. 3—7 (hoowimajas).
Vaja lihtsa töö jaoks

liiklemist.

Jättis . tasumata toiduarve. Kindla elukohata
Michael Käokuld võetakse vastutusele seepärast,
et ta Narva mnt. nr. 26 asetsvas söögimajas jättis
tasumata oma söögiarve. Mees on pärit Petseri
maalt, kuna ta Tallinnasse on tulnud otsima tööd
Siin oli ta aga jäänud nälga, mispärast oli läinu-'tki

söögimajja, et seal kuidagi saada priikõhutäit.

l.ärmitscja pagaritööstuses. Oskari tän. nr. 55—1

elutsev Eduard Oorni võetakse vastutusele see
pärast, et ta lärmitses Kalju tän. nr. 10 asetsevas
pagaritööstuses.

• Süüdistab varguses. Liivalaia tän. nr. 84—13
elutsev Aleksei Mölder avaldas politseile, et Kris
tiine tän. nr. 4—lo elutsev avaliknaine Elfriede
Fathal. on restoran Tartu kabinetis pummeldamisel

varastanud tema pükste taskust'3s kr. raha. üle
kuulamisel Fathal rahavarguses end süüdi ei' tun
nistanud. Samuti jäi tagajärjeta tema juures kor
Kärumees liikus keelatud ajal Tartu maanteel.
Kindla elukohata kärumees Mihkel Marjapuu võe
takse vastutusele seepärast, et ta keelatud ajal
oma käruga liikus Tartu maanteel ega lahkunud
sealt ka politsei nõudel.
Tabati vanaraua varguselt. .Gerhard Buck aval
das politseile, et tema tabanud sadamas Viktoria
sillal vanarauavargusclt Jõe tän. nr. 7—14 elutseva
Jaan B.
Joobnud isikuid paigutati politsciarcstimajja 6.
Auto sõitis peale jalgratturile
Jalgrattur Alfred Jablonski, kelle elukoht on
Kauba tän. nr. 14, avaldas politseile, et Pärnu
mnt. nr. 46 asetseva maja juures on temale sõit

nud peale sõiduautole nr. A—1498, mida juhtis oma

nik V. Kalamaja 'tän. nr. 31 elutsev Madis Liik.
Kokkupõrke tagajärjel sai jalgratas tugevasti -vi
gastada, kuna inimestega õnnetusi ei olnud. Jablonski süüdistab autojuhti ettevaatamata

16.50 heliplaate ja reklaami 17.00 lähtekohti wa

19.15 «Kiis kõik pirrud kahel otsal..Luule ja laulu

aitas kaasa temponappus. Sordiini alt ei päästnud

et ta oma hobuse ja vankriga takistas trammi

nimede eestistamise rünnakpäeiva kõne.

tingimusil 27. . skp.-ks saal,, kuid ..Vanemuine" ei
tule Elva. Alevivolikogu lükkas tagasi Draamateat

tiseering A. Mälgu romaanist ..Õitsev meri". Lavas
taja E. Lemmiste oli jätnud kärped tegemata ja

Takistas liiklemist. Isracli tän. nr. 10—12 eb t

sev Rudols Tendal võetakse vastutusele seepärast,

jviiulisoolosid. Etvalt Turgan. 1-2.30 pöllutöökosa kar
jakontrolli eriteadlmle agr. A. Ruderström: Karjakoni
rolltöö tulemusi. 1(3.00 põllmnajanduslikkc teateid.
13.05 kontsert eesti helitöist. K. L. Kalctvi malewkon
na pichkpillior-kester. Juh. prof. J. Waks. 14.00—14.30

seetõttu tundus ettekanne venivana, milleks omajagu

Endla teatris tuli esietendusele A. Särevi drama

titud varanduse.

teenistus Peetri kirikust. Lp. J. TmiC 12.00 Eesti

baharidustööks. Eesti Naisliidn juhataja M. Neisif:

„Õitsew meri" „Endlas"

Loata viini müümise pärast võetakse vastutu
keiie korterist läbiotsimisel leiti 14 pudelit viina.
Teise protokolli sai sama isik seepärast, et ta
kauemat aega pidas oma korteris sissekirjutama
tult Johannes Mcindoki, kuna kolmas Pr°t9...°.
koostati talle sellepärast, et ta koos oma kaasüüri
liscga toimetas kõrvale selle võlgade katteks ares

tusele Terase tän. nr 14—8 elutsev He!«ne Koppel,

raldatud läbiotsimine.

Raadiosäatejaama ..Nõmme K L. S." saatekawa

koori koosviibimine ühes kutsutud külalistega.
VÄGIKAIKA' VEDAMINE TEATRIGA.
Elva Tuletõrje ' ühing ei nõustunud seltsimaja
saali andmisega Draamateatrile järjekordseks eten
duseks. Ühtlasi otsustati tõsta külalisteatritelt
võetavat maksu 10 protsendile üldsissetulekust,

tarvis linna lähedale tallu. Kau hoowis.
4—5 Pärnu mnt. Majandusühi- j
suses, küsida kassast. Trammilt
maha tulla Luha tän. peatusel.

Raadio

ooper „Määdud. mõrsja".
Laupäeval, 27. nov., harilike hindadega operett
.Tatra tädruk".
Pühap,, 28. nov;, • päevaseks etenduseks Sine

Naisliikumise hariduslikest ja kasjwatuslikest suundadest.

17.20 kella-5-tec muusika heliplaatidelt. 17.50 Ed.

sõidus.

Laaman: Kui Maapäew kuulutati kõrgeimaks wõimuks
Eestis. 18.20 «Wasiu pidada, wastu pidada lõpunil"
Ants Kobrulche episood wabadussöjast. Näitejuht Fe
lix Moor. Togetvuskoht ja.aeg: Eestis saamiaris 1919.

Ringhääling tuleval nädalal
Tulema nädala saatckama algab Maapäewa sõltu,

põimik wabast Eestist . 20.00 õige aeg. Ilmateade. 20.05

matuse-dcklaratsiooni 20. ja WabaduSsõja 10. aastapäcwa

Eesti helitöid. NR orkester. Juh. Prof. N. Kull. 21.10

mälestamisega. Tel juhul on piihapäewal saatckawas
peatoimetaja E. Laamani loeng „Kui Maapäew enda
kuulutas kõrgeimaks wõimuks Eestis", Ants Kobrulche
kuuldemäng wabadussöjast „Wastu pidada, wastu pidn
da lõpuni!", suur segasaade „Kns kõik pirrud kahel 0t

lngomisinnd. Juh au Tönopa loeb .katkendi Jaan Kärneri

romaanist «Tõusew rähwas" 11. 2-1.35 ivana tantsu

Kino

muusika. 22.10 moodne tantsumuusika «Gloriast". Kiirt

Tirobeli orkester. 22.55 päetvauudiseid ja spovditea
teid.

„Suur seiklus" ,Helioses"

5a1..." deklamaatorite, solistide ja koori kaastegewusel,
lugemistund J. Kärneri romaanist „Tõusew rahmaS" ja
kolm kontserti eesti helitöist. Ajakohasel teemal kõneleb

Raadiosaatejaama „Nõmme K. L. T." saatekawa
pühapäewal, 28. nowembril 1937.

on kahtlemata film, .mida maksab 'vaadata.-Temas

on parajal mõõdul seiklusi, Tuhkatriinut,', printsi,

esmaspäewal ka arhiwaar O. WareS, nimelt Eesti ja

. Kell 14.30 heliplaate: 15.00 Johannes Pvllupüü
loeng «Töökaitse ja sotsiaalkindlustuse küsimusi".
15.20 soololaule Johannes Piller (bariton), klaweril
Johannes Trailblum. 15.40 lugemistund prl. Erika

armastust, kriminaaipõnevust, laulu ja revüüd,

jal mõõdul pinnapealsust ja tõsidustki. Alguses, kui

ajalehepoiss äkki osutub nooreks neiuks, kes pea
legi baaris hakkab laulma,; tundub, nagu hakkaks
meie silme ees jälle kord arenema lääge tosinaope
rett, aga varsti vaataja oma' meeldivaks pettumu

liitriikide suhteist wabaduSsöja alul.
Nädala suuremateks saadeteks, on Meel läbilõige
TschaikowSki ooperist „Eugen Onegin" ja laupäewal suur
ligi poolteisetunniline kirew kawa „Laupäewa-õhtu Aru.
wäljal", mis tõotab kujuneda wägagi kiremaks ja lõbu.

Taart. .16.00. heliplaate itt teateid. .

saks.

seks veendub selles, et sündmustiku areng on hästi

läbi viidud ja laseb end meeleldi. kaasa tõmmata.

kalluse ja võib-olla elugi kuna noorhärrat kaht

Oma ülejäänud osas pakub saatekawa mitmekesises
waheldnscS tõsisemat ja lõbusamat muusikat, wiimast mui

niipea kui tegevus siirdub New' - Yorgist Berliini.
Filmi peategelaseks on tütarlaps ju-ju, kes ajalehe
poisi ameti vahetab näitleja kutse vastu kus-,
juures tal on palju õnne ja päästab sümpaatse
ning andeka >noormehe (A. Schõnhals) aut va

naine (Charlotte Su s a)„ kes hoolimata oma kena
dusest ja õelusest peab alistuma võitluses mehe
pärast. Mäng on hea, lavastus intelligentne, pak
kudes toredaid ..vahemänge" laevalael ja teatri

dugi eriti rohkel maaral, loenguid, igasuguseid weerand

lustatakse mõrvas, ju-ju teel õnnele seisab ees teine

Igatahes filmi tase tõuseb igas suhtes märgatavalt,

Ans. ärilise praktikaga noor

teenistust

tarlapsele tööd wabrikussc,

7775"; •

Härrad' majaomanikud.,' soõ

Rätsepmeistrid!
Palun, ; wõimaldäge noorele
neiule õpilaskohi. "Pal. ieat.

täieline vilumus) või ehitustööle.

aasta läbi. Kirj. slt. ~2/7742". Pai. teat. slt.. ~13/2973".

slt./ ..24/7844".

Peentöödes wilunud :

Zi

lukusepp

majateenijakohta ivõi ' ükskõik

7830".

Tööandjad!
maalritöö. Lepib ka kõigega.
Teatada flt. ..33/7773"

Lp. rätsepad!

Vilunud

. passija

TALLINNAS

Ruumikas mööbl. või ilma

remonteeritud

Sisse sõitnud t väljaõppinud
tuba
mööbliilustaja (nikerdaja) soo kütte, valg., köögi ja vanni tar
ivib kindlat töökoliia mööbli vitusega, erasissekäig., intell.
töökodadesse. Kirj. slr. „ 10/ kindlas ametis isikule üürile

Wöimaldage 21-a. noormehele
palub tööd. Kirj. pal. slt! ~23/ tööd. Soowitaiv oleks köite- ja
7843".

ü

neiu palub

tööstusse wõi midagi muud, mis lööd. Kirj. sli. -,,51/7811"
wõib ka ajutine töö olla/Teat.
Lugupeetud
slt. „32/7852".
mööblitöösturid!

wastutatva müüjana. Kautsjo
niwõimeline. Kirjad ' slt. „35/

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Maalt tulnud korralik kesk

ealine

«võimaldada ausale wirgale tü

Warem töötanud lihakaupluses

tunde jne.

laval.

Palun

mees palub

tüdrukut.
lvin
naisabilist.
wajatakse koloniaal- ja
kes karja talitab. Kanb. 26. pühiks
maiustusainete-ärisie. Teateid
keskküttekohta;
Teat. kirj. sh. „A. 8884". Uotv. kella 2—4 p. l. Tallinna saal' Harju 2'». Ed. Hanseni
Eesti Majand.-ühisnse kaupl.
tunnen Mee-, madal- ja kõrge
ärist.
Vajatakse
puiesteel 21.
snrwc-anrusüsteemi. Palun
teat. slt. ~36/7776". .
Töötuppa tarvis ,
Maale
tvaja
mod istinit
. 2 töökat; naist
rätsepatöölist
tüdrukut
otsivad tööd
Kentmanl 21, kübaraäris. Kaubelda täna pärast lehe il
ja abilist,
kraamijaks, pesupesijaks (pesus
mumist
Uus
Kalamaja
23—2
Tüdrukut
kes on hästi vilunud. Tööd on
tarvis maale linna ligidale. Kau
belda täna, 26. skp. kella 3—5
ja homme, 27. skp. kella 9—ll
Söörensi tän. 5—6.

Reedel, 26. nowembril 1937

l_l r w a 1 e h t

anda. Põhja puiesteel 11—11,
pärast kella 3 (hoovis, punane
paraaduks).

Ilus, puhas, päikesepoolne,
keskküttega, crasissekäiguga,
vanni ja koogi tarvitusega

mööblita tuba
Estonia teatri vastas ära anda.
Estonia pst. 27—7.
Hästi möbleeritud

tuba

erasissekäiguga, telefoni ning

wanni tarwitamisega.. soowi
korral pansioniga. Ivälja üüri
da. Näha hommikupoole ja kl.

õunakaupius
heas rajoonis ära anda. Teat.
saab Dunkri tän. 13—9, king
sepatöökojast.

Palun

s—B õhtupoole. Raua 46—1.
Korralikule perekonnale uues

majas ära anda puhas
korter

2 tuba, köök. esik, klosett.

"Toakaaslaseks"
Raudtee t. 38—9, * tulla Kuu
palub vastavat kohta, võib ka Palun, «võimaldage wces käe tvöimaldagc neiule tööd. Tööd
alusele kohr tellitud töö alal. ei põlga, wõib omast korterist üksiku preili juure võib saada tänawalt
pagari juures või tööstuses Pal. kirs. slt. ~27/7847".
korralik tütarlaps. Õuna tän.
olla. Kirjad slt: ~26/7726".
Korter
käia. Kirj. slt. ~11/7871".
6—9.
2
tuba.
köök ja esik
gtohuja
wärtvikaupluses
otsib, teenistust - ettekandjaks,
/Tütarlaps
wälja üürida Poska t. 39—2.
kinno, ärisse õpilaseks, on ra soovib kohta kauplusse, vabri warem teelt., > sw. lvaban. noor
Lasteta abielupaar soovib
Äriruum
Noor kena

Tööotsimised
Palun :

. . teenitust...

hul kõige • tööga. Kirjad slt.
18/2978",-

kas > majavalitsejaks või muud.

Olen 44-a. mees. Valitsen va

balt 3 kohalikku keelt. Pare

24--a. energiline

l-bliiai

mad soovitused endistelt kohta-,
delt. Teat., slt; ~38/7738".
palub teenistust ükskõik mis

kusse, perenaiseabiks' või (apse mees palub.

juure. Võib ka mõni muu töö
olla. Kirj. slt. ..23/2983";
• Energiline i

. 32-a. noormees

teenistust
ärisse, lattu wõi mujale. Tun
neb räamatupid. ja ' masina

kojamehekohta

. kirja. End: koht. tunnistused. Kirj. slt. ~30/2990".

K.-ri Äüljandi. Wasara P.-k.

Samas 1 toa ja toogiga kor
soowi korral

Lasnamäel,
j Pärnu mnt. 26 (end. V. Roosi ter
tallirunmiga.
j krantsi) ära anda. Küsida maja
hoidjalt.

Uurile anda erasissekäiguga

Hästi möbl. tuba
ära anda soliidsele härrale,

soovib mingit kindlat teenistust, , ~,22/1937".

mugav mSbl. tuba,

sobiv ka kahele. Soovit. täielise
või osal. pansioniga. Kaupmehe

alal. Omab kogemusi, ärialal tööd ei põlga. Kirjad siu ~28'
15-a. poiss
Maalt sõitnud gümn. harid, ja knutseleitöös. ning praktika 2988". . :
31—4.
Lastekasvätajanna,
30 kr. Girgensoni tän. 2-a
sooivib jooksupoisiks kuhugi hind
autosõidus.
.Kirj.
slt.
..46/7756"
akende kaunistamises, tarvis
sepatöölist
krt.
1.
soovib kohta
kes ta majapidamises on täiesti ärisse wöi tööstusse. Kirj. slt.
Noor tütarlaps palub
meeste, naiste pesu ja pudu
kas ärisse, kontorisse õpilaseks,
wilumid, soowib kohta. Omab „11/7871".
. õpilaseks
' Hea
ärisse. Teatada slt. ~36/7736". Kohasoovijad teatagu oma aad
Gümnaasiumi
haridusega,
keeli
Ära anda ametiskäijaile
perenaiseabiliseks või' mõncja
ärisse, tööstusse või midagi i tunnistused, wõib oma korterist Wilunud
toiduainctc
ress sh. ~15/7715".
valitseja
noor
nžiu
soovib
muud
tööd.
Võib
ka
õpilasi
'
Tcät.
slt.
~B
4718",
muud
tööd.
Teat.
slt.
~20/
tuba pliidiga.
Tarwis
kauptus
järele aidata eriti matemaatikas.
kübaraärisse
7760".
wõi iclef. 446-43.
ära
anda
ühes
piimaruumi,
õlle
maaler
raadio
Tulla Tartu mnt. 25 (juukse
Kirjad slt. ~18/7598". _
Naiskokka,
müügiloa ja telefoniga. Teateid tööstusesse). Samas saab :ca
õpilasekohta. Teatada slt. ~14/
Noor terwe töökas
amatööri
2974". saab Harjumäe trepi juurest teid möbl. toa kohta. asuk.
maatfidruk
otsib tööd. Lennuki 20—12
Hiiu tütarlaps,
hästi tunneb sooja ja kiil
ajalehekioskist.
!. soowib kohin lihtsasse wäike
ežjniit Tartu mm. 77. äri 3. kes
Volta tiin. uues majas.
ma kööki, on iartvis. Sauna 16-aast., palub perenaiscabiks,
Lp.
õmblejad!
i
sesse
perekonda
wõi
korralikku
Vanem
teenija
tän. 1, restoran ..Passaash".
töökas neiu

Vajatakse

on lastearmastaja. Kirjad slt.

mööbli
sadulseppa

otsib kohta haige juure või laste Wilnnnd kacalnne palub tööd..

~18/7718".
Pealepanijat
juure, võib. ka majateenijakoht
27 a. neiu ausast perekonnast, olla, tunneb kõike majapidamist,
ja
valtsijat
Graniidi tän. 29, töötuppa.
on vilunud, võib linna või välja
haridusega
ivaja trükikotta Jliiririiff", majapidamiskooli
soovib
kohta
sõiduks. Kirjad šlt. ~23/7723 .
Tallu waja üksikut tvõi abi Tallinn, Rüütli 4/
maale tallu või ka maakauplusse
elus
Kolmeliiktnelinc pere lvajab Tunneb ka lihtsamat raamatu
Noormees palub töötl
nalstvvnljst.
kohe
pidamist. Varem töötanud mõ Ümbrikusse, tööstusesse wõi kesk
Palk 20 kr. Mehele on ka tööd,
lemal alal. Palk mitte alla 20 küttele, on wilunud masinate
majateenijat,
hulgas peab oska
kas ka pooleaastase lapsega krooni. Kirjad slt. ~27/7727".
ja katelde alal. omab ka tnn
ma lehmi lüpsa. Kirjad flt. hästi sobiks. Rahumäe. Näituse
nisiuse. Kirj. slt. ~3/8103".
..10/7700" '
4—6.
Kaupa teen laup. ja pühap.
Kes ivajab endale tööliseks
18 a. tütarlaps
kella 12—1 Wene i. 10. kina
ausat energilist
sepa korteris.
Seakavtvatööstus Tartus soovib juuksuri juure õpilase
Hiiu poissi?
lvajab
On warem olnud ladus ja äri
kohta. Teatada slt. ~31/7731".
tttötlel
Elektriarmatuuritööstus vajab
alal. Kirjad sli. „11/7701
spetsiaalalale: tsupsijat ja se
vilunud
Lp. töSandjad!
gajat. üles anda Tallinn, Ma fins tõesti
lukusoppl
Karske wilunud
ci leidu miiiait tööd
neeshi tän. 1, hotell Room, kahele korral,
j» vasetöölisi,
1. liigi autojuht
noormehele (21 «
Läbirääkimistele tulla Kappeli tuba nr. 46 reedel ja laupae
otsib mingisugust
a.
ja
23-a.).
pal.
teat.
kirjal,
toal
kella
4—6
ja
Tartus
post
tän. 7, tööstus „Arba", telefon
linna wõi maale. Teat. slt.

312-26.

Ehituspuuseppi
tarwis maale suurema ehituse

kast nr. 227.

Hea kindlapälgalise koha
leirlb kutsetunnistusega
Juuksur-prefli
meestetöö alal. Palk -75 kr.
kuus. Palun isiklikult ilmttda

slt. ..27/7707".

~12/7782".

Kirj. slt. ..25/7305".

tallu. Äõib ka iseseisew pere

naine olla. Dunkri 6—4 lkol

Vene neiu

tuba

iilide luõi kahele autetiSkäijalc
sooivib kohta Nõmmele. Aadr.:
Mööblita tuba
korralikule mcesterahwale. Lii
Paldiski
mnt.
o—r>.
Wilunud
tvalaia 90—.5. waad. kella VJT
tangilokkija
S õhtul.
ära anda köögi tarvitusega, tee
Noor, korralik maatiitarlaps
Tellige veel pühiks l otsib kohin. .Tunneb- ta wesi palub
nistuseskäijale. õuna tän .6—9.
mingit
Preili
lvõib
,
lainete
ja
etektrilokkide
tege
teenistust,
elegantseid hästi passiivaids mist. Teat. slt. ~32/7892"
Korralik mcesteraliivas wõib
kaasüiiritiseks
majateenijaks või laste juure.
mantleid. fqtitfatb, jakke, klei
te. miihive, kraesid' ja kõiki ka- Noor tütarlaps
Kirjad slt. ~10/7860".
tulla haritud ncrekonda. küsida
kaasiiüriliseks

rusnahatöid. Tööstus ..Alo",

Giraensoni t. B—3.

Lapsehoidjaks

inas kord).

palub tööd
tööstusse. Tunneb naha- ja
pcsuõmblusröid. Kirjad slt.
40/7820".

Ärimehed, töösturid!
palub kest iva t kohta (ühe- kor
karske ja korralik noor
teriga). lastcgn ennem ivilut ?lns,
mees soowib kohta wabrikussc.
nud naister.. i ccb ka muid tööstusse,ärisse wõi lattu, ko
töid majas. Pakk. slt. „15/ haneb kiiresti,
töötab . tnasina
7735".

tel. omab rehnilise eelhariduse.

> Karske ja korralik kolmcliik- Kirj. slt. ~.'»/78kõ".
meline perekond otsib

17-aastane

. Korralik tütarlaps

Vaene maatütaTlaps

palub tööd

Vanem korralik inimene soo
vib

teenistust.

Lugupeetud
. tislermetstrld!

Karske, korralik nooreni tisler
(keedab iseseisvalt), voodiruumii soowib tööd. oskab poleerida
või töö eest või kaasüUriliseks ! iä uinneb joonesmsi omab
ühe proua juure või väiksemasse !

perekonda. Lembitu tän. 9—3.

wajaliw hariduse. Kirj. slt.
„ 10/7870".

kella 6—7 Wiru B—3.
Tuba

tulla. Toompuiestee 26—5

majateenijaks või ükskõik mida.
mööblita, crasisickäianaa. löö
Kaubelda S. Tartu mnt. 75—12.

di tarmit.. üürile anda. Näha

Klantstriikija,
nniunud klanis-' ja pehme-pesn

triikija, palub kohta. Kirjad
flt. ~37/7817".

Aednik

kojamehekohta
Lp. õmblejad!
palub südamest passikohta, toi
kauaaegse kogemuse ja kuise
soovib perenaiseabiks või lapse Võimaldage korralikule neiule 2. Ivvi 3. rajooni, omab ka, duainctckauplussc wõi mingit
tunnistusega, sooivib kohe koh
töölisevõi
käealusekoht
klei
mnlid tööd.. Kirj. slt. ~30/
juure, on enne teeninud. Kirjad
tide või mantlite töö alal. Kirj. tunnistused endistelt kohtadelt.- 7810".
ta. Kirj. slt. ~7/7827".
pai. slt. ~26/7766".
Teat. kirj. slt. ~12/7372".
slt. ~12/2972".
tiitaniaps

juure. Wismari 17-a—7.
26. skp. kella 4—3 Päikese t.
Lp. tööandjad!
Aus, korralik
Kohe tarvis veoautole Ib 6—2. pr. Wingi korterisse.
saareneiu
. liigi
Palun,
võimaldage ajutiselt ras
Wajatakse koloniaal- ja pii
kustesse sattunud 25 a. noorme palub tööd. kas vassijaks, pe
makauplusse
autojuhti,
kes kaasa töötada aitab. Tulla
hele mingit tööd, nõus kõige renaiseabiks majateenijaks, wõi
äriõpilast.
28. nov. kell 11 Endla tän. 321
tööga. Varem teeninud laos. ükskõik mis alal. Teat. slt.
„31/7771"
krt. 15. I
Teat. kirjal, flt. „8/7903". Teat. slt. ~24/2984".

Wälja üürida ftiitc '

~PÄEVALEHE"
Üksikuid numbreid müüb
KEILA-JOAL
August Puusepp

kella 10—21 Raudtee 11—10

Lihakauplus
clumuutuse tõttu ära anda.
Teat. saab Raua tän. 5.

Vaba korter J ete
Juuksetööstus

majas saab kiirest)

üäraiko kuulutust
käidavas kohas odavasti ära

kauäo

anda. Soov. kirj. slt. ~35/2995".

Tuba
ära anda üksikule mccc-tcrah
male wõi naietcrahwale Iman

ta :än. 23—20.

Päevalehes

Reedel, 36. nowcmbril 193/

Nr. 322

PSewa I c H t
Mitmesugust

i .

Meie armsa lahkunu

Daamid ja härrad!
Kentmani 21,

dipl. ins. Hiboloi (Dlesofldl

kübaraäris, wärwitakse ja wor

mitnffc teie kübarad nagu

matmine on pühapäeval, 28. nov., kell 1 päeval Nikolai kirikus! Vene
tän. Kopli surnuaiale.

uuets. Daadawal moodsad mo.

dcllid ja teatrikotid.

kaSwu meheh, kellelt puudub.

nainfiberi j
kirjutage samasugustele laitma

juuksetööstuse
H-me ..Lii"

IVOKBVS,
iii»»? 'ja luuvalu vastu tarvita
takse pealemäärimiseks „Manoli"

Palun külastada! M-me Lii.
Isik, kel on wõimaiik anda
psngz garantiid
3—4 kuuks Kr. 2000 suuru

ja sissevõtmiseks 'Reumatoset.'
Punane ankur ei tohi puududa. ses. saab tasuks teenistuse Kr.

• Iseseisev haritud keskmistes'

Pika, raske haiguse j&rele lahkus meie armas isa ja 81

aastates daam'soovib hea sõbra'
leidmiseks

tutvuda . ,

Jakob Jlikker

haritud intelh härraga 38—60 a.

Sobivusel abiellumine. Eluloo
kirjeldus nõutav, päevapilt soo

vitav. Kohtamisele ei ilmu.

Matmine pühapffeval kell 8.15 Pühavaimu surnuaial.

Kurbuses fapsed Ja väimees

Diskreetsus - garanteeritud. -Kirj.
slt. ~25/7725".

Tutvust
Ostetakse
õiglase hinnaga

Anno-Mo Grflnbetfi
sünd. Tamwelt,
sünd. 25. sept 1850, surn. 24. now. 1937,
Jeinawad

< lapsed, lastelapsed Ja omaksed.
Ärasaatmine leinamajast, Odra tän. s—l, pühap., 28. now. kell 2 waoale
Kaarli kalmistule.

ostan ja mHiin
palituid, ülikondi
pandipileteid,
>' raadioaparaate,
fotoaparaate,
Õmblusmasinaid,
grammofone jne.
Tartu mnt. 1. Ost-müük.
Ostan

Riigiteenistuses, korralik las
teta abielupaar otsib wäiksemat

korterit

Kesklinnas asuv valge ja ruu
mikas 2-toaline

kuhu 1. dets. saaks sisse kolida.

Teat. ?t. ..2S/77SS".
Riigiteenistuses 2-liikm. pere

kond

H.iigiametnik > vajab kohe 46-toalist

korterit

soovib korterit,

kontoriruum
ühes esikuga, W C ja pesemis
kalevikaupluses.

3. linnajaos, nüüd või edaspidi. 7765".'
Kindlas teenistuses noormees
sootoib

keoeourllleokn
sootvtt. Koidu Tähe tän.
ümbrusse. Kirjad ühes hinna
ga slt. ..32/7772".

Kes Koplis töötajaist sooviks

vahetada

Vajatakse lähemal ajal ilusat

4-5-toalist
korterit
garaashiga,

korterit

wesi. üldtvann) Januseni Pst.
21. Autobuse- ja rongipeatuse
Korralik abielupaar otsib 1 läheduses. Sealsamas Maike

või 2 toa ja köögiga

korteril
1. või 5. linnajakku. Pakkum.

korterit

8. jsk. rajooni. Kirj. fft. ~89/
7819".

2—4 toaga

korterit

lusmasinäid. grammofone, jalg

tööstusruum.

Brlljante, kuld-, hõbe-,
* antifkasju
ostab kõrge hinnaga

päiZeseküllane soe taltvkorier,;

linnast mitte kaugel. Teat. ühes
hinnaga slt. ~30/7890".

möbl. tuba

Soliidne töösius-küubanduS
lik ettetvõie otsib S. Pärnu tn.
likku

Tõnismäe rajoonis korra
kaupluse

kirjuid kaltse

Müüakse

kell %S

Raadiohommikpalwused igal hommikul kell 8.05 Jaani ki
rikus. DiakoniSsihaigla kirikus pühapäewal, 23. now., kell 10

homm. jumalateenistus öp. R. Koolmeister. Kell 11.30 laS
Ksciunuci

tejumalateenistus; kell 12.30 eelleeriealiste piibliring õp. R.
Koolmeister. Wabriku tän. 10, linna 9. algkooli ruumes, pü
hapäewal kell 1 päewal pühapäewakool. Esmasp., 29. now..

kell 7 kuulutustund öp. A. Tähewäli ja kand. mag. L. Te

der. Katusepapi 4, praostkonna palwelas, pühapäevakool pü
hapäewal kell 2, kuulutustunnid pühap. kell 6 p. l. ja laupäe
166 kuus + %%. Sootu. kirs.
ival kell 7 öht., piiblitund kesknädalal kell 7 õhtul. Kopli tän.
flt. .„17/7837"
inglise setter,
22 kuulutustunnid pühapäewiti kell 6, neljapäcwitt ja laupäe
isane, valge-must. Palun kirju tviti kell 7 õhtul.
Sõiduauto
tada või saata Karu tän. 11—6.
..Jeesuse Sõprade" ühingu palwela.
on saada kesttvamateks sõitu
1. Kr. tulemise pühal, 28. now., kell 0 perekonnaõhtu.
Koer kadunud
deks hästi soodsail tingimus
Lasteettekanded ja keelpillikoor. Tee- ja loteriilauad. Laulu
tel. Kirs, flt. ~34/7894". •
24. now. õhtul walge foks ettekanded.
Jooksis ära

terrier. lambakarwane. üks pea

Härra soowib.

külg pruun, teine walge. saba
juures must plekk. Ostu eest

abielluda

Tallinna Linnamisjon. Kentmani 6.
Reedel, 26. now., kell 7 õhtul noorte piiblitund. juhatab õp.

A. Horn. Laupäetval, 27. now., kell 7 õhtul kuulutustund.
hoiatatakse! Palun teatada Kõneleb öp. A. Horn ja wennad. Laululehed. Pühapäewal,
Gonsiori' t. 9—2 wõi telef. 28. now., kell 12 päewal pühapäewakool, kell 6 õhtul noorte
daamiga. Kits. flt. 38/7898-' 311-03.
õhtu. Kõneleb praost A. Kapp. Laululehed. Soolo- ja keel
pillikoori ettekandeid. Neljapäewal. 2. dets., kell 7 õhtul piibli
tund. Juhatab öp. A. Horn.
Jru wanadekodu kabelis. Pühapäewal, 28. now., kell %12

«ÜÜr&

päewal palwekoosolek. Kõnelewad Linnamisjoni wennad.

Lasnamäel, Tasuja 6. Pühapäewal, 28. now., kell 11 pae

wal pühapäewakool.

Päikese tän. 5. Laupäewal, 27. now., kell 7 õhtul kuulu

tustund. Kesknädalal, 1. dets., kell 7 õhtul piiblitund.
JSfanda-Muutmise peakirik.
Laupäewal, 27. now., õhtune jumalateenistus kell 6. Pü
hapäewal, 28. now., liturgiajumalateenisius armulauaga kell

näitajale.

10, piht kell Teenib ja jutlustab ülempr. M. Uusna.

Kaks kindlas teenistuses

Laterii-allegri puhul koguduse saalis kell 12 jääwad ära püha

ioormeest soowiwad

paewäkooli-tunnid ja palwus waimuliku kõnega.
Toompea ap.-õigeusu Aleksandri katedraaltwik.

tutvust

leidudega pühadeks tõelise söb

j Laupäewal, 27. now., kell 0 õhtul õhtuteenistus. Püha

a leidmiseks.' Kirjad üheS fo

päewal, 28. now., kell 10 liturgia armulauaga. Teenib ja jut

oga Kehra. ' tööliste pood.
,Frits 25". Ms 26". •

lustab ülempr. A. Angerjas, diaakonite kaasteenimisel.

Kõigiti. korralik meeS. 36 a.
ana, . soowib -

Karmeli wabakogudus, Luise tän. 11.
Pühapäewal, 28. now., kell 10 homm. jumalateenistus, kõ

tutvust

eeldiwa proua wõi prMga.

nelewad K. Marley j. t., kell 5 p. l. jumalateenistus, kell 8

irjad. .soowitaw fotoga, Keh
t majandusühingusse, kuulu

õhtul „Kodulaulude õhtu", esinetvad segakoor, meeskoor ja so
listid, kell 12.80 pühapäewakool. Teisipäewal kell 7 öht, piib

lse kwiitungi nr. „ 1/7781"

litund.

tenäitajale.

Sümpaatne, teenistuses olew

7777". " ' 4 4 • " '

oK»®od»^^ftdw^
*\v «* *l»»Ä*

„Päevalehe" trükikojast
; Tallinn, Pikk 2. Talefot «20-83.

ERITI VASTUPIDAVAID

NAUDKE EELARVEID.

KATLA

Kiriklikud teated

Kuninga tari. 6, telef. 431-59.

soovitav kõrvalruumidega,: süda;

gavat

tada slt. .28/7838".

Kirjad - Kehra ajalehekioski,
kwittung nr. „7/7757" ette

Rahumäel
' kahetoaline jä kolmetoaline

brei; kell 6 p. I. noorte jumalateenistus armulauaga kog. noor

te Piibliringi aastapäewa puhul. Laululehed. jutl, öp. R.
Kesknädalal. 1. dets., kell 7 öht. jumalateenis
re 32. Tiiu 29. Malle 26. Koolmeister.
tus. Lauluraamatud. Neljapäewal kell 3 öht.. noorte piibli
Kirjad pal- fft. „ 18/7798".
.ringi koosolek.
. Balti puuwillawabrik. Laupäewal, 27. now., kell öht.
Lp. daamid!
32-a. intelligentne brünett era» jumalateenistus. Laululehed. fip. A. Filippow. Pühapäetval

abiellumise mõttes pr. wõi prl.
kellega wõiks ühiselt kodu luua.

noormees soowib.. ?
Jälle ostan
tutvust
ivana mööblit, riideid, pesu, waranduslikult kindlustatud
saapaid, ramnatuid, ölilampe,

Üksik intell. Imbi. teenist. 4 min. tee Rahumäe jaamast/ Soovin osta ; 1
härra soowib
Pikk tän. 35/ ära anda. Wesi
mootor-sumplaeva
mflttbl. tuba
kaewus. ...
Hind mitte üle 15 kr. Kirj,
mahutus ega.4ooo. kg kala. Teat.
Päikesepaisteline ruumikas
slt. ..20/7800".'
Kuressaare, C. Grünhut. . M.
4-toaline
Körberi tän. 4. Telef. 182 kella
kahest alates.
talvekorter
Otsitakse ruume
walja üürida, õ min. Nõmme
umbes 100 ruutm. põrandapinn., ! jaamani ja turuni. Hind. Kr.
Puhtaid
mis on sobivad koosolekuteks, '4o.—. Glehni t. 7—2. ''

vanni tarvitamisega V politsei
foototß korralik mittesuitsetaja rajoonis. Pakkumised hinnaga
noormees 2. wöi 3. linnajakku. slt. ..19/7879".

wäikest

Nõmmel

slt. ~21/2981".

härrat otsivad 1. dets. sooja mu

Kirjad fft. „ 16/7836".
Lasteta perekond footoiß

tutvust

rattaid ja igasugust pööningu
I—2 tuba köögiga, maksan kor
ralikult. Väike perekond. Teal. korter ära anda (3 tuba, köök. s kolu. Lahk. pakk., stt. ..S/778V"

Tallinna, Piritale või Nõmmele.
Soovitav omaette majas. Pakk.
saata ühes hinnaga ja korteri
Kaks soliidset vanemat
plaaniga Tartu postkast 204. ametiskäijat kõrgema haridusega

KaasHßriliseks

mofone jne. Pärnu m.' 33.

puudub' kodu. soowib

malaieemStuS; kell lastejumalateenistus öp. R. Sauer

ta minewikuga preilidele Ma»

kõiki tööriistu, waflasju, õmb daamidega/ Kirjad slt. >,37/

Vajan

ühes üüriga kirj. slt. ~20/
odava (5 kr. kuus) 1-toalise 2980".

korteri korteri vastu linnas, teat.
kirj. slt. ~29/7729".

kantud ja uusi ülikondi, puna
seid ja walgeid pandipileteid,
suivimantleid. taltvpalituid, ka
sukaid. õmblusmasinaid, gram

soovitav 3. rajoonis või selle ruumiga. välja üürida. Lähemaid
übetoal. või taba vaheseinaga, ümbruses. Teatada slt. ~25/ andmeid Tallinnas Pikk t. 10,

Pai. teat. kirj. slt. „A. 8885".

45—-60 a. Kirjad slt. ~16/2976"

• itffrf wanemateta poiss.' kel

Armast ema ja waaaema

Korteriotsimised

soovib vanem naisterahvas mees
terahvaga tõõlisringkonnast, van.

/Pühapäewal. 28. NM>., 1. Kr. tulemise pühal, kell 10 ju

asutuse ametnik tvajab kiiresti kell 1 lastejumalateenistus, öp. R. Sauerbrei.
laenu. Laenajale (wanus täht» l Paljassaar, maja 52. Pühapäewal, 28. now.,
j (mitte kell 6) p. laStetund ja paltvetund.
Töö pinnad: tvesilained 50 s., suseta) oleks heaks sõbraks.
Tallinna praostkonna korraldusel:
Tagasimaks
kindlustatud.
Tea
tangilokid 36 s>, maniküür 35

Harju tän. 29
l kangi alt), telef. 466-67.

s.. elektri-aurulokid kokkuleppel.

Lesk pojaga ja vanemad.

Kopli kirik.

Kprralikpd. karged.. pikemat.

Lp. daamid!.
Olen awanud daamide

9

Piiskopli k Toom kogudus.

lksrmeN Vabakogndns, Luise tän. 11

Pühapäeval, 28. nov., kell 8 õhtul
KODULAULUDE OHTU
Esinevad: segakoor M. Singi ja meeskoor 0.
Luusmaa juhatusel, A. Miil (klaver), H. Ruusna
(sopr.), M. Vennikas (alt), H. jänes (tenor), j. Laur
berg (barlt.), K. L. Marley (kõne).
Pääs vabatahtliku maksu eest.

Adwentpalwelas, TeäiSkiwi 56.
Pühapäewal, 28. now., kell S õhtul järjekordne kõne walgus

piltide selgitusel. Kõneleb E. Ney.. Laululehed. Koorilaul.

Teisipäewal, 30. now., kell 7 õhtul kõneleb E. Ney. Walgus
pildid. Koori- ja keelpillilaulud. Neljapäewal. 2. dets., kell 7
õhtul kõne walguspiltide selgitusel. Kõneleb E. Ney. Laulule
hed. Soolo- ja koorilaulud.

Jmmaanueli kirik, Jõe 12.

Pühapäewal, 28. now., kell 10 homm. pühitsuslik jumala

teenistus, kõnelewad J. Laks ja K. L. Marley. Kell 1 püha
õnnistamine. Jumalateenistus pihti ja armulauaga.. Snnis mis, juhatab Selma Leesme. Kell 6 p. l. suur nõorsookoos
olek. Esineb ühiskoor, kõnelewad H. Wimson ja J. Laks. lis
tamije- ja pihtitaliws— piiskop H. B. Rahamägi. Jutlus
õp. H. J. Karm. Laululehed. Laulab Piiskopi. Toomkiriku se« tel laululehed-kawad. Esmasp.. 29. now., kell 7 öht. piibli- !
tund meestele, jnhatab J. Laks. Teisipäewal koosolek naistele.
gakoor Domino".
kiriku tväikescs saalis. Kõneletvad H. Waidla ja L. Pannal.
Tallinna praostkond.
Toomkirik.

...Pühcstmetval. 28. -notv.y 1. Kr. tulemise pühal, leeriõppijate päetvakool lastele. Suurtele tütarlastele samal ajal ülal ruu-.

VALMI S T A B

Jiira*
Tallinn,
Soo 27.

Tütarlaste koor. Neljapäewal kiriku suures saalis ewangeeliu- Kaarli kirik.
mikoosolek. kõnelewad H. Wimson ja J. Laks.
1. Kristuse tulemise pühal. 28. nowembril, kell IV homm.
Allika kog., Allika tan. 5. - . jumalateenisws, leeriöppijate õnnistamise ja armulauaga. Qn
Pühapäetval, 28. now., jumalateenistus kl. 10 c.I. Pärast
nistämiskõne õp. A. Soomre, jutlus õp. F. Stokholm. lõunat
kl. õ koosolek, kus laulab meeskoor ja kõneleb külalisi;
Laululehed. Piht on laupäetval, 27. uotvembril, kell Vis Nri

W
' * 'kindlasteemsjüseH. kus õp. A. Kapp. Lauluramnatud.
Haapsalust. Kolmapäewal kl. 7 öht. piiblitund. juhatab noormees'soochib / ' '''
! ReedÄ 26. now., kell 6 õhtul kirikus piibliwnd/ õp.. P. W. A. Tanuna.

Ew. Wennaste kogudus, Kaupmehe 18.
Reedel. 26. now., kell 7 õhtul noorte kodus piiblitund. Pü
jandus läSte;jöulupuü htaks-, Pühapäewal. 26. now., kell 1.30 hapäewal. 26. naw., kell 6 homw. pälwekooöõlek wäikeseS saa
gruppid'es. ' sp. P. 28. Koppel. Püha lis. Kell 11 suureS saälis ewakchsliumikuuluwS, kell 2 laste
Tall. Eesti Klrj.-olilsuse
päetval. 28. now., kell 6 õhtul äratusnädala atvajumälateeniS tund ja kell 4 p. l. ewangeeliumikuuluwse koosolek.
kuschette. tugitoole. i madratseid
ladu. Pikk tän l
pihti ja armulaüaga. Laululehed. Piht õp. A. Soomre.
Siioni palwela.
Sagdaolewaid - \ ms
jne. puhtast materjalist, oda
Jutlus op. B. Ederma (Rakverest) teemal: Krisws ja hädad.
Laupäetval, 27. now.. kell 7 öhhil wuluwswnd. Pühapäe
wasti oStäte ja tellite sadul
Esmasp., 2V. now., kell 7 öhwl õp. F. StokhõlM ja»A. Tooming wal, 28. now.. kell 10 püHitsuSkooSolek, kell 12 pühapäewakool,
sepatööStuses Girgensoni 2—12
Ostan auto;
ostan,-nagu täitelehti, weksleib, Harju-Jaanist teemal: Kristus ja maailm'.' Teisipäewal, 30. kell 6 p. l. kirjandusõhtu kingitustega. Teisipäewal, 30. now.,
Juhuslikult müüa
igasugusijd wõlÄohustusi jne. nõid., kell 7 õht/ õp: AMlart Nõmmelt ja H. Pohl' Wormsist kell 7 öhwl palwekoosolek. Neljapaewal kell 7 oht. kuulutus
teemal: Krisws ja tema kirik. Kesknädalal, 1. dets.; kell 7 tund.
1988. a. mudel, B—lo h.-j. Teatada 'slt. „6J7786".
öhwl õp. K. Tiit Noorsootöö kcsws ja A. Tähetväli Jaani kiri
(tõUa osa ei ole tähtis) ja
Tall. 1. bapt. kogudus, Kalju tän. 1.
uus frakk
kirjutuslaua, .puhtveti: ja' rjide
Intelligentne, sümpaatne hin kust teemal: Krisws ja kodu. Neljapäewal. 2. dets., kell 7 õht.
Reedel, 26. now., kell 7 õht. Noorte Koondise referaatide-öh
õp. A. Grünborg Pärnust ja H. Nuudi Pärnust teemal: Kristus tu. Pühapäewal, 28. now., kell 10 homm. jumalateenistus,
kapi. Teatada sli. ~40/7380". geline daam soovib I?ida
ja pawne. Reedel, 3. dets., kell 7 õht.õp. A. Gxünberg Vär jutlustab kog. wan. Eetvald Mänd j. t. Kell 1 päewal pühapäe
kestmisele kaswule. Soow. kirs.
nust ja õp. P. W. Koppel teemal: Krisws ja mttUrisiužC Laust..
sõpra
Elektrimootori
wakool lastele. Kell 5 õhtul Tallinna juunioride ühine juma
intelligents, haritud härrade hul 4. dets., kell 6 õht.öp. P. W. Koppel pihti ja armulauaga tee 4ateenisws. Ettekanded juunioridelt. Kesknädala õhtul kell 7
flt. „4/7824".

Koppel. Laupäewal, 27. now., kell 7 õhtul. Tatari 26
õhtu. ÄaSte ettekandeid. Grupüuhtide ja õpetaja kõned. Kor

ostab

Moodsaid 'j
diivaneid

ühes ventilaatoriga soovin osta, gast, vanadus 38 a. alates. Kirj. mal: Ainult Krisws. Tarwitusel laululehed sa jümälateenl§piibliwnd.
1 hobusejõulise. Võib olla slt. ~15/2975".
tust kaunistawad muusika- ja lauluettekanded. 1
ses majas, eelistatud üksikela
Nõmme ew. wenn. kogudus, Harku 48.
ka ilma ventilaatorita. Teatada
ruumi.
- Rohuneeme kabel.
mu. Kirjal, teat. slt. ~35/7655".
Pühapäetval, 28. notv., kell S homm. ew.-kuuluws; kell 4
sh. ..15/7755".
Pühapäewal, 28, now..' kell 10 honunikul jumalateenisws.
Palun
pisarsilmil
piibrjnahk.
p. l. elv.-kuulutus, kõneleb Tallinna Linnamisjoni õp. mag. A.
heldeid kaaskodanikke, aidake > Laululehed, lauluettekanded.
Teat. saata: Tallinn. Postkast
Horm Ettekandeid keelpillikoorilt, soololaule. Laululehed. SiZ
Soovin erasissekäiguga
217.
Jaani kirik.
aineliselt vaest haiget kahe väi
Näha kesta I—7' Saue' 6—2.'
Laupäetval, 27. now., kell Wi õhtul jumalateenisws armu setule! läheb koorile tschello muretsemiseks. Sama koosolekuga
kese lapse etna. Kirjutada sl/.
möbl. tuba
lauaga kolmele pihtkonnale. Piht ühtlasi leeriõpilastele ja 28. ollgab äratusnädal. Koosolekud äripäewal igal öhwl kell 7.
J 3/7753".
otsitakse Nõmme ümbruses vaik

Miüa kamtschatka •

15—20 kr. kuus. Teatada slt.

Garaashi

~12/7752".

Lp. preilid,

Iga päev värsked külmad

kes tuttvuks tõsiselt kahe süm

korterit

või tuba köögi tarvitusega.
Kirjad slt. ~21/7721".

Ausast perekonnast maaneiu
soovib

keasUUrlllsekn

tän. 19 puudelao kontorisse,
Soovin

mööbl. tube

H M. LUTZ

vähese köögi tarvitusega. Teat,
kirjal..slt. ~37/2997".

Kultasepa 5

Mehaaniline jalanõude tööstus
vajab väiksemaid

Müüa tväaa hea kabineti-.

tööstusruume

tiibklaver
firma Bechstein. Kirj. slt. ..6/
N6MMEI IA MUJAL

Ostetakse

ehituskrunt

7906".

OSTAN

Odavasti müüa

mees wajab

mööbl. tuba

Masinat võib näha koha peal ja
laupäeval Tallinnas, Estonia pst.
Puhki äri ees.

Nõmmel, Kaare t. 23, Kaare

Teat. Hinnaga slt. „4/7784".

omnibusepeatusest 4 minuti tee,

Vajan 6—B-r.-s. tisleritöötoa

välja üürida uues majas 4 toa,
teenija- ta vannitoaga

ruumi

alvekorter.
t'

või 2-toalist korterit, kus võib Näha võib äripäeval pärast kella
tööd teha (üksik). Kirjad -lt. 3 ja pühapäeval hommikul kel
la 10 alates.
~40/3000".

Korteriotsijad!

Vägeva raudteejaama vastas
1 kl. maantee ääres

müük Tatari 8.

Soovin osta

troska-vSi
saraban-sfliduki.
/Atavad «Päevalehe1' Ja kiilad .lt., ~6/7866". . .
«Laste Röömu'.'
tellimisi Ja kuulutusi
„Laste Rõõm"
astu ja mUUvad Üksikule;
numbreid!
esirinnas

kaupluse
Ed. Lite, Lille tän. 13
ruumid
E. Videvik, jaama raamatukapp
Kuulutu»* Naudil
MPBEVALEHES" ihes riigiviina müügiga elu Jeh. Triekeldt, Pikk 17
tõttu ära anda, kas L. Rikken, Tallinna 20'
uit > oovltud kor nuutuse
tohe või 1. jaan 1938. a. Soovi Übja Majanduaibtsuav
ter Toll verel
corral ka ühes kaubaga Kaupa
käes.

ehakse Tartus. Suur Kaar 66
crt. 1 .

Suur Karja t B—B. •

Rakveres

E. Priiman, Pikk 24
N. Ena. Lai ' tän.
M. Nurk, Lai tän.

Marie Talla, Vaksali 2
E. Sabolotnik, Tallinna 7. '

geeliumikuuluws laulu- ja keelpillikooride kaaStegewusel, noorte
tunnistused, laululehed. Kesknädalal, 1. detsembril, kell 7 õht.
piibliwnd.

Saaroni palwela. Graniidi tän. 33.
. Laup. öhwl kell 7 hiulutustund, pühap. homm. kell 10 pü
ttüb ÕP. O. Ederma. ' Pühapäewal, 28. now., 1. Kr< tulemise pü hitsus- ja palwewnd, ke11,12 laStewnd. Lhtul kell 6 üldkoos
häl kell 10 homm. jumalateenisws armulauaga ja leerilaste ön olek, koor. Kesknädalal kell 7 õht. piibliöppetund.
nistamisega. Laululehed. Sp. T. Tallmeister. > Kell 1. läste
E. E. L. K. SisemiSjoni selts, Lai tän. 29.
ojakonnä äästapaewa jumalateenisws laululehtedegä. Jutlus

2 haritud tütarlast „Än«
tutvuksid

SisemiSjoni seltsi perekonnaõhtu peetakse pühapäewal. 28.
jaga. Teatada kirjal, slt. ..23/ haritich. tõsiste härradega. Mitte jumälateemsws. Kell 6 öhwl liwrgilme jumalateenisws lau
lulehtedega. Laulab' kog. noorte koondise laulukoor. Soowi kor now., algusega kell ö p. l. seltsi ruumides. Könelewad õpeta»
7763".
flirt/ HrjpirM
ral tvÕib wlla ka armulauale, õp. T. Tallmeister. Kolmapäe jad R. Bidder, H. Hansson, A. Tähewäli ja A. Soosaar.
Noormees palub kena süm tuul. 1. dets., kell 7 õht. koguduse saalis loeng Prot. ühingu ja lukoor. Ääsitõölaud. Einelaud.
Parima hinnaga
noorte koondise liikmeile, õp. T. Tallmeister.
paatset tütarlast
Adwentkirik Merepuiestee 14-a.

Läänemaal, Luiste valtas rah
ühes elukorteriga. Teatada ühes varikkas kohas
kirjutusmasin. Ivillaseid kaela pruugitud riideid, ülikondi, pa
hinnaga kuni 15. dets. slt. ~40/
pood (Jürile anda
saNe, rätte. reisikohwreid, lituia, besu, saapaid, pandini
7740".
äri lõpetamise puhul: diisel-veo meeste kaabusid, laudlinu, raa jeteid, õmblusmasinaid, jalg
masin müüa, sõitnud 27.000 km. matuid jne. Raamatute ost ja rattaid, mööbleid. Tulen kohale.

Kindlas teenistuses noor

S 104".

Tallinnas, söövitav puuehitus nette 23", „Hermh' 23"
rajoonis. võib olla ka vana- ma

üksiku naisterahva juure. On
korralik maksja. Kirjad slt. ..22/

mulauaga, kõne õp. B. HasseMatt, jutlus õp. A. Tähewäli, päewal, 28. iwwembril. kell 10 homm. jumalateenistus;

del õhtutel kooswiibinnsega ws kand. mag. L. Teder. Kell 5 jumalateenistus arnru»
aega abielu poole saata Hau lauaga Praost H. Kubu.
su ja Jaaniga? Kirjad, soowi
Püha-Waimu kirik.
korral ka fdto. saata slt. „4!
Laupäetval, 27. now., kell 6.30 õht. kirikus NMKÜ poiste

smiM

teles. 460-16.

7722\\

Nõmme Baptisti kog., Suur Pärnu mnt. j 149.
Laupäetval, 27. notvenibril. kell 7 õht. üldpalwewnd. Püha

paaise noorhärraga, et pikka palwe praost H. Kubu. Laululehed. Kell 3 lastejumalateenis kell 12:30 päewal pühapäewakool lastele ja kell S p. l. etvan

Lasteta abielupaar soovib tarwis tveoautole. Teat. Sakala
ühetoalist

now. armulaualistele —1 praost H. Kubu. 1. Kristuse tulemise
pühal, 28. now., kell 10 homm. leeripüha jumalateenisws är

teatrlkaaslaseks.
, ' Pauluse kogudus, Toomkirikus.
Sootvitaw . lühemat faširnt. ! > Pühapäewal, 28. now., kell 12 p. jumalateenistus õp.
Teatada slt. ..3/7783".

Wajatakse kiiremas korras

Mlr.

'R. Uhke ja kand. B. Bluum, lauluraamatud. Kell 10 .homm.

kokkuleppel. Pakk. flt. „0/7829"

kand. G. Klaus ja kand. B. Bluum,' laululehed.
Lhwkogudus „EmmauS" Toomkirikus.

Saalemis, Aspe tän. 5.
Reedel. 26. now., kell 7 õht. ärawskoosolek. Könelewad
w. Paulus ja w. Rosenbaum. Laululehed. Lastekoor. Laup.,
27. now., kell 7 õhwl ärawskoosolek, könelewad w. Paulus ja

' 1. Kr. tulemise Pühal, 28. now., kell 6p. l. jumalateenis
lws õp. P. Kuusik.
I Rootsi kirik.
w. Sink. Mängukoor. Pühap., 28. now., kell 6 õhwl äratus
Pühapäewal. 2,8. now., 1. Kriswse tulemise pühal, rootsikeel
.. Peeteli kogudus. .

Reedel, 26. uotvembril. kell 7 õhtul Rootji-Mihkli kirikus
ewangelisatsioonijümcüateenisws, jutlustawad õpetaja Soosaar

ja õpetaja Haamer. Laupäetval. 27. now., kell 7 õhwl seal
Mittesuitsetajaks
5 päevaga

tvas kõnesid, laule jne. Pühapäewal, 28. now., kell 7 öhwl

koguduse majas, Kreutzwaldi tän. 23,. lastejumalateenisws-pü kõne, walguspildid, laulab koor, laululehed. Kesknädalal, 1.
! hapäewakool. Kell 6 õhtul koguduse majas jumalateenisws
dets., kell 7 öhwl kõne, walguspildid.

ne jumalateenisws armulauaga kell 11 e. 1., 'K. NilSson.

heade kindlustuste tvastu, %

Reedel, 26. notv.,. kell 7 õhtul palloni. Laupäetval, 27. now.

kell 11 e. l. jutlus, kell 7 öhwl noorte ewangeeliumi-öhw, ka

nädala lõppkoosolek, könelewad õp. Tannebaum ja w. Paulus.
Segakoor. . Laululehed.

Päästearmee 1. korpuS, Karu tän. 16.
Reedel kell 19.30 sõdurite koosolek. Laupäetval kell 19.30

Wendade teelaild ühes teenimisega ja palju muud. Piibu

, päewal kell 10.30 PüHitsuSkooSolek 2. korpuses, kell Iõ.OÖ puha
samas ewangÄisatsiooninädala löppjumalateenisws Püha õhtu ! päetvakool lastele, kell 16.00 keelpillide harjutus, kell 19.80
söömaaja pühitsemisega, jutlustab õp. Soosaar. Pühapäewal. päästmiskoosolek. Esmasp. kell 19.30 K. K. õppewnd. Tersip.
28. now.. 1. Kr. tulemise pühal, kell 10 homm. armulauaju > kell 19.30 Koduühingu töööhtu. Kestn. kell 19.30 päästmiS

alatiseks tvõib saada iga suitse, ' malateenisws koguduse palwelaS Tarabella 26. Kell 12 las kooZolck.
Rooma-katoliw kirik.
taja ameerika meetodil. Teat. tejumalateeniStus. Kell 7 õhwl ewangelisatsioonikoosolek. lau
koguduse noortekoor. ESmaspäewast laupaewani igal õha
Pühapäewal, 28. now.. kell 9 hommikul püha missa, saksa
kirjamärkide eest -20 sendi lad
kell 7 kutsekoosolewd. wulutawad wennad ja õpetajad, lau ja poolakeelne jutlus; kell 10 jumalateeniswS noortele, eeStik.
«Laste Rõõm" algatas last* wäärtüses/ Ins. Hoddes. Äie tul
lulehed.
jutlus; kell ',4i12 suurmissa ja poolakeelne jutluS; kell 6 eeStik.
näopiltide avaldamise
paja, Latlvija, p.-k. 260.
Nõmme Rahukirik.
jutlus ja palwews.
oiiüd teevad seda ka mitmed
Pühapäewal, 28. uotvembril, 1. Kr. tulemise pühal, kell
Täiesti karske ' kena lv Aimu
Koplis: kell *4ll püha missa jutlusega.
täiskasvanutele määratud aia

sega 28-a. noorinces wowib
tutvust
kõige huvitavamaks jääb ags preilide ivõi prouade hulgast.
teile poolest ..Lašte Room"
Zoowitaw. kes omab lvähema
Lapsed ise, kõige laiemaisf rab summa raha wöi kiimittvara.
va kihtidest saadavad neid pU Pärandan ka suurema suryma
kirjad

ta, ühes kaaskirjadega.

raha, Kirzad .flt.. «29/78097.

10.30 homm. jumalateenisws ühes armulauaga. Jutlus .
kand. E. Puusepp. Pihti- ja armulauataliws õp. A. Eilart.

Nõmmel: kell %11 püha missa jutlusega.

CbriStian Science Soeieth.
KrisUiw teaduse jumalateeniswS pühapäewal kell 10 eeSti
keeles. Endla tän. 10 TunniSwSohw iga kuu esimese! keflnä
dalal, 1. detsembril, kell 7 öhwl kirikus. jumalateenisws õp. >dalal kell 7 Lugemistuba. Pärnu mnt. 16/9. on awawd teisi

Kell 1 päewal lastcjumalatcenisws. Esmaspäewal, 20. now.,
kell 7. öhwl koguduse ametiruumis koguduse.noorte järjekorra line koosolek sõprusringis koguduse õpetaja, juhatusel. Keskus

A. Erlart. .... ...

> päewal ja reedel kl. õ—7, kesknädalal kl; 11—1. •

10

Nr. ÕZz

Reedel, 26. nowembril 1937

VSewa I e tf »
Pidud

Moodsad

Laup.,

TmifTIMTEB

kardina

27.
nov

kell *AB õhtul
viimast korda uldhindadega

„Häda õnnega"
; Juhan Kihulase komöödia
3 waatuseS 6 pildis.
Pääsmed 28 fa 60 senti.
Laupäewal, 27. novembril,
kell %8 õhtul

rn
ESTONIA

i. korda
harilike hindadega

kell %8 õhtut
6. korda harilike hindadega

Pühapäewal, 23. novembril,
9. korda

JHHidiid mõrsja"

kell p. l.
B. Smetana ooper 3 waatuses.
„Kolmekrossi
ooper"
Pääsmed Kr 2.60 30 i.
Laupäetval, 27. nowembril, J. .Gah B. Brechii lugu
kell õhtul
lauludega 3 waat. 10 pildis.
11. korda harilike hindadega
Pääsmed 23—150 senti.
Jatra tüdruk"
Pühapäewal. 23. ; novembril,
Operett 3 waatuses 15 pildis.

Zoadaanne.
Teatatakse, et 80. nowembril 1637. a. kell 10.00

. Tallinnas, Pikk tän 20, Kaubandns-Tööstuskoja
ruumes peetaval enampakkumisel müügile
mUlralud

jäävad wSljapakkumata müügiüksused nr. nr. 51
ja 52 Kivinõmme metskonnast, kokku umbes 1.140.
tm. okaspuupalke.

A-S. „lestl Helaalööstus."

asud nüüd

Vanaturg 6
(Wiru tän. 2)
Wastulv kl. 9—Vii ja s—B ö.
Hambaarst

N. M. K. Ü.%
Lai tän. 1,

KONTSERT
Esinevad:

lauad, toolid, tapid, klawerid raadiokasiid. ukjed zne.
Gtaiuroriga saawutatakse üllatawail ruttu uus läige.

(enne h.-a. Tohwer-Antsoni

A

segakoor

hr. M.LAURIMAA
juhatusel.

L

Tantsuks

Vabadusväljak 10-A, k. 3

Pääsmed saadaval

Esmdus a/s, F. o. Treublut, Pikk 18

(uks „Kawe" ja «Kultase"
wahel).
Wastuwõtt 9—l sa —7.

HUMALTIN

KunsthamSad.

K Teatan oma lugupeetud tarB vitajaskonnale, et olen uutesse
ajakohasematesse ruumidesse
üle üolinud

ületamatu koduõlleekstrakt

L

kassas

Saada igas rohutauplwes.

EEKS-MAJA hoones

..81-BA-BO".

Tunnid
Saksa keel.

Tislerid!

kell pool 8 õhtul

puhastab ja poieerib

L. Goldberg

B

OTS, prl. V. VET
TING (klaver) ja

Pääsmed 20—125 sendini.

Reedel, 26. novembril,

*

3i

Hambaarsti kabineti.
Dr. E. Schliefstein

kl. '21.15

ooperitenor hr. K.

„lnimesed ajujääl"

Saadaval T-Q „Maja'sH Estonia pst. 25

Arstid

O

Reedel, 26. novembtil,

li istud

Viimased uudised kohale jõudnud .

V

K-T. V. Treublut,
Tallinn, Volta 3. tel. 440-88

Konversatsioon, tõlked, kooli

Tekst Juuli Rõõmusaare. üm 18. korda harilike hindadega
kava. Rüütli 2—5. Tel. 433-86.
ber töötanud Agu Linidik.
Priit Ardna muusika.
Eesti Mööbclseppade Kutse Kella 8-12 ja 3-8.
„Melte küljeluu"
Pääsmed Kr. 2.60 30 s.
ühing korraldab. pühap., 28.
Huvitavalt
Pühapäetval. 28. noweinbril, M. Joiuni naljamäng laulu notv. s. a. Nartva mnt. 13,
kergesti!
kell Vt 8 p. l.
dega 3 vaatuses 15 pildis. Läti seltsi ruumes, Tallinna Saksa ja vene keele
tunnid alg.
7. korda
tislerite
ülelinnalise
Pääsmed 20 123 senti.
ja edasijõudn., ettevalmist. koi»
harilike hindadega
Esmaspäeval. 29. novembril,
ledži, järeleaitam. koolitöös.
orgamseerimis
JMiiGdud mõrsia"
52. korda
Sulevimägi 10—1. Kõnet. 11—1
B. Smetana ooper 3 waatuses
ja 5—7.
kell õhtul
kõnekoosoleku
üldhindadega
Pääsmed Kr. 2.60 30 f.
Inglise, - prantsuse, saksa,
Kell %8 õhtul
„o!kev meri"
wene ja hispaania keelt õpetab
28. korda
Kõnelelvad: 1) J. Rebane
Andres Särewi dramatiseering Tööliskoja peasekretär; 2) A. körg. har. meesõpetaja Ber
. alandatud hindadega
Aug. Mälgu romaani järgi Renning Toöliskoja nõunik. litzi ja Mertneri meetod, kii
„Vedelvorst"
resti ja põhjalikult rääkima.
3 maotuses 8 pildis.
Koosoleku algus kell l p. ? Ladina
Hugo Raudsepa komöödia & w.
keele tunnid.. Eksamitele
Kõik tislerid, koosolekule!
Pääsmed 25 ja 60 senti.
ettevalmistamine.
Nõrkade
Pääsmed Kr. I. kuni 10 s. SaSsa avatud iga päev
E.-M. K. juhatus. järeleaitamine. Kirjawahetus.
Teatri kosjad aroat. kt. 12—i
!
Tõlked.
Tatari
24—6.
kl. 12—4 la 6—«.
p. L ja õhtul kella 6 poole 9.

Pärnu m. 35, tel. 457-88.
Väike kabinett

tiibklaver

Vesivarustuse-, kanalisatsiooni
ja luku s e p a-t öök o d a

hea kõlaga, välismaa firma oda
vasti müüa. Raua tän. 30—17.

SSSiI SAKSEN

Müüa vähepruugitud

„Singer"
kabinettmasin. Imanta t. 10—9,
hoovimajas.

Engros-firma vajak vilunud

Müüakse Singeri

käsiõmblusmasin

taltiiaißlilMiiiial.

Kinga tän. 3—2.

kes on tehnilise kauba alal juba
töötanud.
Pakk. soovitustega slt. tt3s/7815u.

«atoaila kontaaptsaal.
Pühapäeval, 5. dets. 1637.

B

u

E. LEKDERI TÜTARLASTE ERAGDHHAASIDHI
KONTSERT-PIDU.
ALGUS KELL 19.

LOEB

Mäo-Mäekula Piimaühing jaotub 140 ruutmtr.

piimatööstus, ja waStuwStteruumi
tsementpõranöa

JÕ UAB KIIREMINI SIHILE

Pääsmete eelmüük kooli kantseleis Kreutzvaldi-25, iga
päev kella B—l 4.

uuenSamisetõSS

Laslavanamata komi tea.

teha sel alal wilunud meistrile.
TSöwõtjail Palutakse saata tmgiuwsed ktrialtkutt,

SEEPARAST

AKo-MaeWa.P.»ühingu nimele, kuni 3. dets. k. a.,

J. F. Filippowi austamise aktus
tema 40-a. näitleja- ja muusikalise
tegewuse tähistamiseks

aadressil: Mäeküla postkast, Paide, telefon 46-i, Paide.

Wöeiakse weel wastu ettetellimist 1537/38. kontr. aastaks

on pärast „KornewilJe kellade" ettekannet

VEEL TANA ENDALE

30. nov. Seltskondliku Maja ruumides. Osa

kostu, aiiisikute peole

võtuks ülesandmist võetakse vastu Esto*

„PAEVA LEHT"

Muusika kassas kuni 29. novembrini (see päev

'iisikusewaba. terwe, E. H. Friisi tõugu kari. Lehmade
astatoodangud Lõvv—6soo kg. Riiklik TSomasa. Tallmn.

kaasa arvatud). JUUBELI KOMITEE.

mõis.

Eesti Seemnevilja ühisuse

ELEKTRI PLIIT
Oi '-ioor,söj

peakoosolek

t f REfJAtot 11

peetakse 16. detsembril s. a kell 3 päewal Tallinnas, Ühisuse
kontori ruumides. Pärnu mnt. 2.

«fuhetue.

*

Saksa keele

\Z4)

õppe- ja kõnetatule antakse

TULNUD
KIRJAD
24. nov. s»se tulnud kirjad.

1/2881 4 1/7501 9 1 22/2622 4 22/7242 1
1/2561 1 1/6501 1 22/7362 1 22/7322 " 1
1/2761 2 1/7301 2 23/7363 14 23/2863 2
1/2841 2 1/7505 1 23/7123 3 23/7163 1
1/7421 1 2/6462 1 23/7443 2 23/7323 1
2/7422 7 2/6702 1 23/7283 3 23/7483 1
2/7502 , 1 2/7342 1 23/7403 1 24/7084 17
2/7382 2 2/6072 1 24/7364 6 24/7244 1
2/7462 2 2/7102 1 24/7444 3 24/7324 1
3/7183 2 3/7503 37 25/1565 1 25/2865 f
3/7343 11 3/2883 14 25/1305 1 25/7365 2
3/7383 . 4 3/2843 3 25/6925 1 25/7045 1
3/7480 1 4/6984 2 26/2906 8 26/3586 1
4/2884 2 4/7344 1 26/7406- 6 26/7166 2
4/7224 1 4/7504. 1 26/6686 1 26/2866 1
5/2845 8 5/2885 3 26/6566 2 . 27/2907 13
5/7225 1 5/7345 1 27/7247 2 27/7167 1
6/7506 6 6/7066 1 27/7487 1 28/9488 16
b/M 1 6/7306 1
28/2868 5 28/7088 2
7/7147 26 . 7/7267 1 28/7168 1 28/7448 1
8/7388 10 8/7268 2 28/9488 1 29/7449 3
8/7028 1 8/7508 4 29/7329 22 29/7369 11
8/7888 1 8/6748 2 29/7489 12 29/7009 3
8/7068 1 9/2809 2 29/7129 1 29/6809 1
9/2889 3 9/7069 1 29/7299 1 29/7069 1
9/2769 1 9/7349 4 29/7289 1 30/7410 1
9/1329 1 10/7470 2 30/6490 1 30/7210 1
10/7430 2 10/7110 1 30/7090 1 31/7451 10
10/7190 2 10/2530 1 31/7331 2 31/2831 50
10/7310 2 10/2770 1 31/7211 1 31/7371 1
10/2090 1 11/7311 1 31/7491 4 31/7291 2
11/7391 2 11/7271 12 31/6771 1 32/7452 13
11/7351 5 11/2771 1 32/7092 2 32/2752 2
11/7471 2 11/7863 1 32/7752 1 33/7293 11
" M 1 11/7111 1
33/7413 4 33/7253 1
1 7421 1 12/7152 2 33/7333 4 33/7173 1
2 7272 1 - 12/7352 5 33/3153 1 34/7454 3
Z 2 2732 1 IZ/2773 2 34/7374 2 34/7414 5
5 7433 11 IZ/2853 5 34/7214 1 34/2874 5
j/2734 1 14/2774 3 34/7014 1 34/2794 1
21
35/2835 1 35/7255 4
147354 2 14/7357 1 35/7055 1 35/7415 15
llrnlc H 15/7315 3 35/7455 2 35/7175 1
15/7035 2 .15/7435 6 35/6895 1 36/7456 1
15/7115 2 15/2855 1 36/2796 5 36/7376 2
16/7396 4 16,7358 1 36/7216 . 1 36/7496 1
16/7476 1 16/6316 1 37/7057 24 37/2797 . 3
IbZK .2 16/7036 1 37/7377 2 37/7217 1
16J076 11 16/7516 4 37/6817 ' 2 37/6497 1
16/6636 1 16/2816 1 38/7298 3 38/7458 8
17/7077 1 17/7237 11 38/2833 9 38/7378 6
7 7117 2 17/7477 1 33/7333 6 38/2878 3
17/7397 2 17/6517 1 38/2758 1 39/7459 4
17/6557 1 17/2537 1 39/7299 3 39/2839 9
18/7358 . 8 18/7158 1 39/7059 1 . 39/7343 1
18/2818 1 18/7078 1 39/7099 1 40/7340" 25
19/7479 25 19/7359 3 40/7420 8 40/7100 5
12^!9 1 19/2819 1 40/7300 2 40/7180 1
19/7319 4 19/2739 1 40/7060 1 40/2840. 2
19/2779 • -2 -20/2860 . 'lB 40/3740 1 40/7380 2
20/7360 2 20/7480 2 40/7424 1 40/7390 1
20/7400 1 20/2700 1 A. 8841 : 4 A. 8814 2
20/7280 2 20/7420 1
32 1 A. 8780 1
21/2901 1 21/7481 2 B.A.
4697
9
21/7361 6 21/8841 • 1
Kokku 950 kirja.
21/7321 1 ' 22/7402 3

.4

Töölisvõimlas

V
.*L r
fBAT6R+

+fBATER+
Eesti Draamateatri
ringreisid
„Mees trumpidega"
Hügo Raudsepa komöödia
3 waatuses.

Näitejuht. Ed. Türk.
Dekoraator W. Blunt.

OsuWS, reedel, 26. now.,

Haanjas, laup., 27. now.,

SännaS, pühap.. 28/ now.'' '

Karulas, teisip., 30. now.,
AntÄaS, kolmap., 1. dets..

Walgas, neljap.. 2. dets.,
Törwas, reedel 3. dets.,
Tsirgulinnas, laup., 4. dets.,

Rõngus, Pühap.. 3. dets.

Laupäewal. 27. nowembril.
kell 4 p. l.
4. korda imelsmp"
. . (2. jagu)
MmnasMtt laulude ja tantsu
dega 8 pildis, samanimelise
mumaslutu järele kogust
„ 1001 öö". . Oludekohastanud
Heino Anto.

Lawastus Elmar Nerep.
Lawapildid Pärn Raudtvee.
Muusika W. Jakobson.
Riietus Karin Luts.
Tantsud Gerd Neaao ja

Algus igal pool kell 8 õhtul.
Noorsooteater

S. Bärenklau.
Kaastegew Gerd Neggo tantsu

Samades kohtades, samadel
päewadel algusega kell 4 p. l.

kell %8 õhtul
35. korda

Hobuse tän. I—7.

1) „Reis ümber toa" A.

Awenariuse lugu lastele. Nuku
teatrile kohandanud A. Mwikas.

võistlused
..Tulevik" „Lsek"
Algus kell 21, lõpp kell 3 Komm.

Inglise keele

3) «Mänguasjade mäss" r
G. Helbemäe lugu lastele.

Näitejuht Wold. Alew.
Lawapildid 11. Martin.

algus kell 23.

Vlängib Hugo Lauton ja tema
orkester.

laup., Q 7
Ll* nov.
koll 8 õhtul
Raudteelaste Kultuur-

matemaatika
tunnid (võin ka koju tulla),

K. LEINUSE juhatusel.

: Kavas: Eesti uued he
litööd. SOLISTID: Ä.
Papmehl viiul, P.
indra orel, prl. L.
' Anton klaver. Päiis

" med Kr. 2. kuni 35 s.,

. õpil 25 s kontserdi

le . päeval eelm. Estonias.

lauad, valgustuskast jne. Tartu
mnt. 51—1.

vana vilul.

..1/7821".

A Särewi öramrmiccrinp

Huvitavalt

HELiNo?

Pühapäewal, 28. nowembrll,
kell MS õhtul
100. korda

Maria Andergast,

„Kevade"

AlbrecKt ScKoenhals.
suurfilmis

5, 7, 9.

kergesti!

Suures /alikus

Merirohu

madratseid

igas suuruses. Hinnad odatvad.

ja 5—7.

Soodsasti müüa

linnast 32 km. Hind 7000 kr.,
väljamaks kokkuleppel. Kirjad

a. mudel, sobiv suurimatesse
ruumidesse. Näha kella 4—B
Preesi tän. 42—1.,

suvila
uhes päriskrundiga. Soov. kirj.
slt ...35/7735".

laboratoorium
(keemia ja kosmeetika ala)
soodsaii tingimustel müüa.
Kirjal, järelepärimistega pöörata

„Pharmacia" talituse poole,
W. K. all. Olewimägi nr. 14.

Kuilasepa 5.

siidiaili

lapsevoodi

odavasti müüa Kaupmehe t. 5.

püstmcdrupõhjaga müüa Rei
mäni 25, töökojas.

Suur söögilaud,

2 automootorit

tSldauto.

I Teateid auto A-650 juhilt Rae

Kaks korras

„Chevrolet"veoautot
müüa. Kirjad slt. ~8/7748".

Kaitseliitlasedl Juhuslikult

suurejõulised, müüa rauakaup väga odavasti müüa uus diago
luses, Klaasingi tän. 10, telel. naalriidest
309-05.

Kui sooivite endale osia odawa

kaitseliitlase vorm.

Kreutzvaldi tän. 13—1. hoovi
majas. Näha iga päev pärast

hinnaga, heast materjalist 'a kella 4.

-korralikult tehtud

ilusat mööblit,

siis külastage odcnvamat mööb

liosiukohta mööblikauplust
Pärnu mnt. 29 (Eüda tän.
nurgal).

Tallinna Eesti KirjaSMS-Qhijuft trüfl.

Korras

Müüa
Tclefunken-raadio. grammofon,

peegel ja kotikinantel. Nartoa
mnt. 10—11.

tammepuust puhvet, peegel ja

I hiearmatuur müüa Gonsiori

Atüüa

riietekapp

Odavasti müüa korralik 9,1

raadioaparaat Blaupunkt, 1937. hob.-jõuline

kojapl. Ohvitseride Keskkogu ka
Võsul kiiresti odavasti müüa siino ees.

Wanem täies hoos tõotaw

H. M. LUTZ,

sepatööriistad

slt. ~25/2985". _____
MUUa

„Fopd"

vorsti kaupu

Müüa

taiu,
43 ha, põllumaad 14 ha, Tal

Müüakse

Vähesõitnud kinnine

ja

Wene t. 1, suletööstuse kaup

ledshi, järeleaitam. koolitöös.
Sulevimägi 10—1. Kõnet. 11—1

Hind 25 senti. Ploompuu kirjas
tus Tallinnas.

delikatesse

Saksa ja vene keele tunnid alg. heas rajoonis, siin. Kirjad slt.
ja edasijõudn., ettevalmist. kol ~19/7759".

„ju-iu"
(Suur seiklus)

nus, Väike Kuke 21, kl. 10—12 on juba 27 aastat ilmunud

e. I. ja 3—4 p. I.

Girgensoni tän. 6—3.

tunde. Tingimused teatada slt. lus.

SUVI"

„RAUDAM"

I

Hea haruldase kõlaga

„Maja kalender"
Müüa
kus ei ole tühja nalja, vaid 160
kasukad, muhwid ffttnfõ a lehekülge tarvilikku, õpetlikku
25 —3O kr. ja kotik 7 10 kr. ja tulusat, ka 1938. aastaks.

Odavad

saksa keele

Haridusü hingu
XV AASTAPÄEVA

JAI ! IM* '' :. r.OjAK

Sisustuse hulka kuulub suur
kolme poolega peegel, klaas
riiulitega kapid, lett, riiulid,

ärasõidu puhul. Näha igal äri Prantsuse meistri töö. hinnaväär

venekeele
tunde. Rüütli 2—2.

Sootvin tvõtta

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid Pärn Rcmdwee.
Kassa awaiud neljapäewast
kella 11—1 e. I. ja 3—B õht.

AEG

Hundikoer,

ERISEGUDES

Raudtee tän. 23—2, Tallinn.

Laupäewal. 27. nowenibril.

Andres Särew, dramatiseering
3 waatuses s 6 pildis) O. Lutsu
..Kewade" järgi.

Estonia kontsertsaalis

lo f i.lHüJi T
t >\ ! tV |Sr. s

Grammofone ja plaate
müüa. Näha igal ajal. Rein
päetval kella 9 homm. kuni selt
S suur walik. odaw. Hind.
valdi:tän;6—3..:
talvalt, üksikutele ja grupis. kella 16 Hollandi 51, • hootvis.
-n Kullasepa t. 10—2-b.
Pühapäetviti õpilaste kooswii
tSEj Müük. ost. waheius,
Müüa
üürimine.
bimine keele praktiseerimiseks.
ehitusplats
Kõrvetatud
Rüütli 2—2.
Pärnus, parimas rajoonis, su
Tõsiste inimeste
pelrajooni ja südalinna lähedal,
Tähtis riigiametnikele ja üli
KOHV A
Karja tän. 23, suuriis 218 r.-sül
õpilastele. Kõrgema haridusega
jaoks
da. Teateid saab E r g'ilt Pär
preili annab edukalt ja Hutvi KÕIKIDES
tatvalt .

Tantsu

Korraldaja „Leek".

3 waatuses (6 pildis)
Näitejuht Leo Kalmet.
2) Lillhaldjad" A. Kiwika Laivamldld Pärn iJimirmce
dramatiseering hiina aineil.
Riiews Karin Luis.

jA SOODSANI

wöimalus. Müüa kultitveeritud
maatükk linna ligidal. Teateid
saab Walgetvase 5—5.

ilus, isane, kolm a. toana, ühes
koeraputkaga müüa peremehe

WW

™ , . 'R'"-' VAUK

tunde antakse edukalt ja hutvi

stuudio.

pr

maja

Miss Knight

OSkar Lutsu

Kawas:

K jo r • ,» ->

Kr. 50.000.—. Uue ehituse

.English Lessons.

Pärnu ront. 41.

Laupäeval, 27. nov. 1937. a.
EeStt Draamateater Tallinnas.
nais- ja meeskondade-vahelised
n

nukuetendus

Müüa kaks korras

täiskasv. ja lastele odavasti. 1. linnajaos, nurgakrunt, aas
Lembitu tän. 27—7, hoovis, 2. tasissetulek Kr. 5600.—. Hind

korral.

KUULUTAJAILE

Kihes korras, ärilõpetamise
pärast odava hinnaga müüa

Talukoht

kolme uksega, pähklikantidega ja

raadioaparaat.
Asjad on wähe tartvitatud ja
odatva hinnaga: Näha igal õh
tul kella 19—21 Narlva mnt.
21—1.

Juhuslikult kiiresti müüa
12.000 km sõitnud 1937. a.
nmd. 5-istm. Moolujoouclinc
auto

müüa, Tallinnast 30 km. Talu
xUn"S 25 ha' p°!du 7 ha. Ikm

j i? osc bussiliinist. Tea

tada Ellaku pk. 5 või lahi rääk.
Aruvalla külas, Uuesauna talus.

Korras, toäilc
tiibklaver
odawasii müüa Rataskaewu t.
14—2.

Müüa tväikc 6"
puutöömasin
9.6 H. P., taksoga lvõi ilma. (rihipl.) ühes kreissac ja Puu
Teateid saab ..Orto" bensiini riga. wäga sünnis peegli-, män
jaamast Bana Wiru ja Aderc
wõi mõnele muule
pst. nurgal Tallinnas teles guasjadewäikctööstnselc. Näh- knni 29.
477-79.
new. 3. Ameerika 41—6.
Lüpsma tulnud ja warsii
Müüa
mlija
tuhkrunahka,
karakulkraega meesterahva kasu
lehm müüa.
***• . Teateid saab Lutri tän.
3. Tartu mnt. 57—8.

