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Euroopa sõjaoht edasi lükatud

Teadaanne

Diplomaatia peab wähendama rahwuswahettst temperatuuri.— Riigimeeste kohtamisele Londonis
antakse suur tähtsus
London, 28. 11. (ETA) (Reuter) Hästi
informeeritud Briti ringkonnis antakse Inglise
ja Parntsuse ministrite homsete kohtamisele suur
tähtsus. Seletatakse, et Inglise \a Prantsuse
riigimeeste kokkusaamine ei tähenda Briti po->
NitiKa fundamentaalsete põhimõtete muutmist.
Samuti ei tähenda see Prantsuse poliitika muut
mist, nagu Prantsuse-Wene pakti rewideerimisele
wõtmist. Londonis awaldat'akse rahuldust' selle
üle. et Berliinis saadakse aru Inglise ja Prant
suse riigimeeste kokkusaamise põhjusist. Kuna
Suur-Britannia ei soowi mõjutada BerliinRooma telge, siis Saksamaa el püüa muuta

Prantsuse-Briti eriti sõbralikke suhteid. Edasi
seletatakse, et Saksa walitsus ei ole esitanud
mingisuguseid nõudmisi rahwahääletuse korral
damiseks Austrias ega Tschehhosiowakkia reshii
mi muutmiseks.
; Inglise ja Prantsuse ministrite kokkusaami
sel arutatakse kindlasti asumaade küsimust. Briti
walitsus tunnustab asumaade probleemi olemas
olu, kuid ta . konstateerib, et see küsimus ei hu
wita mitte ainult Suur-Britanniat, maid ka
Prantsusmaad. Belgiat ja kolme Briti dominioo
ni. Inglise ja Prantsuse ministrite läbirääkimi
sil arutatakse samuti Hispaania seisukorda kui

ka Käuge-Ida konflikti, kus seisukord on muu
tunud tõsiseks ja millest on otseselt hüwitatud
Suur-Britannia ja Prantsusmaa. Suur-Bri
tannia eesmargiks on tihedalt koos töötada
Ühendriikidega. Kuigi Euroopa seisukord on
raske, ei ole siiski karta otsest sõjaohtu. Kui
see on aga siiski olemas, siis see on edasi lü
katud. Seepärast diplomaatial on wöimalus wä
hendada rahwuswahelist temperatuuri, milleks
wõib aidata kaasa ka Prantsuse ja.lnglise riigi
meeste eelseisew kokkusaamine. Neist läbirääki
mistest wötab osa ka lord Halifax. et anda lähe
waid seletusi oma läbirääkimisist Berliinis.

Rünnatakse iga laewa, mis läheneb Valeneia-Hispaania ranni
kule. Relwab Prantsusmaalt?
Salamanca, 28. 11. (ETA) (DNB) His
ipaania walitsuswastaste merewäejuhatus teatas
rahwuswahelisele laewasõidule, et nüüdsest peale
keelatakse igasugune laewaühendus Valencia - wa

litsuse blokeeritud ranniku sadamatega, kaasa ar
watud saar. Hispaania walitsuswastaste
merewäejuhatus peab neutraalseid laewasöidutsoo

selle on saadetud weel 200 weoautot ja suur hulk
bensiini.

Pommid kaitseta linnale
Madrid, 28. 11. (ETA) (Havas) Walitsus

mastaikte lennukid on pommitanud täna Colmcnar Bicio
linna, miS asetseb Madridist 32 kilomeetrit põhjapool.
Wiimafeil piiewil walitsuswastaste lennukid on pommi
tanud kogu piirkonda, mis asetseb Madridist kagupool.
Colmenar Viejo pommitamise kohta walitsuöwaStastc
poolt teatatakse tairndawalt, et sellest wõttis osa umbes

ne Valencia ja Bareelona ees. likwideerituks ja
ründab nüüdsest peale iga. laewa, mis peatub
12 lennukit. Nad pildusid alla enam kui Ivv mitme
Valencia-Hispaania rannikul.
suguse kaliibriga pommi. Sadakond maja häwis. Esi
. Salamanca, 28. 11. (ETA) (DNB) Wa- meste Pommide mõju oli kohutaw, sest uulitsail oli lii
litsuswastaste wõimud teatawad, et.l. nowembrist - tumaS. Palju inimesi, uks suurejõulinc pomm. mis kuk
ühte warjendisse, tappis 32 inimest. Seni ei ole
saadik on saadetud Prantsusmaalt Valencia-His kus
kindlaks tehtud ohwrite täpne arm, kuid wõib arwata,
paaniasse 1231 wabatahtlikku. Sõnamaterjali on et umbes 50 inimest on saanud surma, kuna hanlvatutc
saadetud walitsuswägedele 2300 tonni.- Peale arm tõuseb Ae IVV.
Kaitseliidu üleriiklikud

Käesolevaga teatame» et aldt6S 1. detS6lTlbrKSt 5.3.
oleme lihtsustanud ja muutnud ~Päevalehe" kuulu
tuste tariifi, võttes senise nelja hinnamäära asemel
tarvitusele kolm kuulutuste hinnamäära
Teksti ees . . . 14 senti mm-veerg
Tekstis •• • • 17 ~ tt

Kuuldusi Stalini haigusest

Franco keelas laevaühen
duse Valenviaga

«Päevalehes" kuulutajaile

Teksti järel . . 6 », »»

Tschehhi Põllumeeste häälekandja „Wenkow"
teatab, et Moskwas liigub uuesti kuuldusi Stalini
raskest terwislikust seisukorrast. Kõneldakse, et
Stalin kannatab ammugi maohaiguse all, mis
waatamata arstide kõigile Pinguwstele, on wii

kusjuures teksti järel oleva kuulutuse veeru laius on
38 mm, mis vastab poolele veerule teksti ees ja tekstis

masel ajal halwenenud.

Atentaat Egiptuse peaministrile
Nahas-pascha jäi Puutumata
Kairo, 28. 11. (ETA) (DNB) Täna pärast
lõunat teostati atentaat Egiptuse peaministrile
Nahas-paschale, kui ta oli sõitmas oma korterisse
Heliopolises. Atentaadi teostaja laskis Peami
nistri suunas rewolwrist kolm kuuli, mis ei ole
aga õnneks märki tabanud. Peaminister on jää
nud wigastnseta. Üks kuul on Purustanud auto
klaasi. Atentaadi teostaja on wangistatud. Kuul
dub, et ta on ühe wastasrindliku organisatsiooni
liige. Juurdlus on jätkumas.
Kairo, 29. 11. (ETA) Seoses atentaadiga pea
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WILLY FORSTI uusim looming, mis kõikjal on suure edu osaliseks saanudl
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Väärtuslik operett tulvil muusikat ning laulu, lõbusat mängu, kunstilist lavas

Hospidali tän. 2-a.

tust ja suurepärast sisu. Peaosis: ADOLF WOHLBRÜCK, RENATE- MÜL
LER, JENNI JUGO, HEINZ RÜHMANN ja teised.
2) VÄRVIKÜLLANE LISAEESKAVA.

minister NaHaS paschalc korraldati siin suuri meeleawal
dusi. Suured rahwahulgad piirasid umber, wastasrinna
juhtide majad. Samuti kogunesid suured rahwahulgad

Edu seltskonnas oleneb Teie tantsuoskusest!
Ei ole veel hilja, et õppida lühikese ajaga
tantsima tantsukursustel

wastasrinna ajakirjanduse hoonete ette. Kuuldub, et
atentaadi toimepanija olewat riigiametnik. Aretcerimi
sel leiti tema taskutest weel kakS laetud Püstolit.

sõjalised wõistlused
Patrullwõistlustel esikohal Saaremaa, lahLngwäljaõPpe-wõistlus
tel. Petseri malew wõitis lahingwaljaõppe wõistlustel

Suri endine Rootsi peaminister
Stokholm, 28. 11. (EDA) (Havas) Siin
suri endine Rootsi pea- ja rahaminister Felix
Hamrin.

KONSERVl
BW. W. Demin'i

Munters Pariisist tagasi
Riia, 29. 11. (ETA) WäliSministcr Munters

wabriku saaduste müük
suurel ja väikesel arvul.

koos abikaasaga saabus eile hommikul Pariisist tulles ta

gasi Riiga. Wakfalis olid ministrit tcrwitamas tvalis

ministeeriumi kõrgemad ametnikud, Prantsuse saadi?
Tripier ja ajakirjanikud.

Prints-abikaasa sai wigastaba
Amsterdam. 29. 11. (ETA) (Reuter) Kroon
printsess Juliana abikaasa prints Bernhard on täna

hommikul saanud peast migaStada ühel autoõnnetusel
Amsterdami lähedal.

Dallape akordeoone ja bajaane
soovitab suures valikus

ainuesindaja Eestis Joh. Mitt, Pikk 1, tel. 433-74

«i/ JlÄVene tärn 20, tel 448-%.
/ flVv Kavas kõik tantsuhooaja uudised.
/ yfikV Uue grupi algus ALGAJAILE
/ yflllflW neljap. kl. 9 õhtul.
EDASIJÕUDNUILE
neljap. kl. 8 õhtul.
VIINI VALSI erikursus teisip. kl. 10.
ERATUNNID ja vastuvõtt kogu päev.
Suurimad moods.taistsude kursused
A. Poolgas & V> Sivers
Lai tän. 5,
Tel. 436-52.
li Kavas kõik hooaja viimased
tantsu-uudised

Kus peastaabi ülem U oi. Maide terwitas wõistlusest osa

«võtjaid ja hoi. Balderi kaasabil jagas «võlstlejaile

auhindu.

Esimesele kohale tuli õa o rcm o o malewa pat

rull pealik Pärtel! juhatusel 16 punktiga. Teisele
kohale Tallinna «naletva patrull pealik Lätti
juhatusel samuti 16 punktiga ja kolinandale kohale

Sakala malewa patrull 11 punktiga.

Esikohale tulnud patrull sai diploini. Pealeselle
kolmele esikohale tulnud patrullide liikmed said au
hindadeks igaüks ilusa Soome kompassi.
Pühapäewal lõppesid kaitseliidu peastaabi korral

datud üleriiklikud mõlemate wahelised sõjalised

«võistlused ühes lahinglaskmisega. Wõistlused wiidi läbi

WaldeKis ja kestsid 3 päewa iga päew «võistles
«viis maleivat.

Pühapäewal peeti üleriiklikud kaitseliidu patrull

Võistlejate heast etteivalmistust ja oskusest andis

orienteerumiswöistlused Wiimsi ümbruskonnas. Wõist
lejaid oli igast malewkonnast üks neljameheline patrkll

tunnistust asjaolu, et wiicteistkümnest meeskonnast eksis

meeskond kokku 13 meeskonda.

õigelt teelt kürwale waid'üks.
Õhtul kogunesid wöistlejad Tallinna malewa saali.

Jcruusale m. 28. 11. (ETA) (TRB) Pales

tiinas on sattumas terroristlikud aktid. Jcru«tsalc>nas
on plahwatanud kaks Pommi, kusjuures on saanud haa
ivata Jtcli isikut. Nablusi piirkonnas on sooritatud mitu
rünnakut politseijaamadele ja sõjatväepatrullidelc. Hai

sas on tulistatud üht omnibust, inis oli tultvil juute.
Haifas on Politsei «vangistanud tviis isikut, keda süü
distataksc kallalctu»«gides juutidele. Jaffas on konsis
seeritud hulk kommunistlikke lendlehti.

Prantsuse protest Itaaliale
Pariis, 28. 11. (ETA) (Havas) Wälisminis

tccriumi peasekretär Leger käis eile Itaalia asjadeajaja
Prunase juures, tõstes «valju protesti Itaalia ajakirja»-

jagu. Kokku oli osaivõtjaid 15 jagu. Esimesele kohale

duse kampaania «vastu ühenduses Prantsuse mereminist
ri Campinchi kõnega. Edasi Leger atvaldas imestust sel

jagu 106,76 punktiga. Esikohale tulnud Petseri ma

kirjanduse «väited. Ta toonitas, et niisugune kampaania
«võib kahjustada mõlc»na maa suhteid. Lõpuks tä nõu

Võistlustest «võttis osa igast >nale«vast üks laskur

Pilte oricnteerumiswõistlnselt. il lu i lnoitjn Saaremaa pataljon, luajnfult: N. P-ank, A. Neinarl.
A. Pärtel, N. Heinlaid (mawva osind.), ltn. A. Hendriko ja K. 001. All teiseks tulnud Tallinna
meeskond, wasakult: L. Latt, L. Uibopnn, N. Knlgwere ja Kleinert.

Palestiinas jätkub terror

tuli Petseri «naleiva jagu 159.16 punktiga, teisele
kohale s)arju «naleiva jagu 15192 pui«ktiga, kol
inandale kohale Pärn um a a «nalelva jagu 119.2
punktiga ja neljandale kohale Tallinna uuilelva

le üle, et Itaalia ajakirjandus, n«is on allutanud «valit
suse kontroäilc, jatkab kainpaaniat Prantsus»naa mere
mi««iSter on lükanud kategooriliselt umber Itaalia aja

leiva jagu omandas kaitseliidu ülema poolt «välja

dis, et tehtaks lõpp sellele kampaaniale. Itaalia aSja

pandud rändauhinna. Pealeselle said «viiele esikohale
tulnud jaod audiploinid.

dcajaja, «võttes protcSti «vastu, lubaS selle edasi saata
oma «valitsusele.

Uue grupi algus algajaile
teisipäeval, kell 8 õhtul,
* ® neljapäeval, kell 10 õhtul.
Uue edasijõudnute grupi
algus
kesknädalal, kt. 8 õhtul.

Epatunnid igal aial.
Täna, esmaspäeval, 29 novembril
kell 7 õhtul
Tallinna Cann-Tennis & Hockey klubi
tennishallis Kadriorus
Jugoslaavia Eesti fonnjcpr
MMMM lb Illil Ilu J.
Pääsmed: istekohad Kr. 2 ja 1.50, seisukohad
Kr. I.—, kooliõpilased Kr. —5O.
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ewal e h t
Kuidas on siis lugu

Ülikool, haritlaskond ja rahvalähedus

kirikuelu warjukülgedega?
Awaldame möttowahetuse kor

ms. Tuleme lähemail pöewil
•• •rvf . käsitatud küsimuse juure weel
tagasi. Toimetus.

Prof. H. Kruusi tahelepanuwäüriw kõne Tartus EWL-u aktusel
.•Rinnete" kahiuitav mõiu ja nende kõrvaldamise eeldus

sest langeda kogudusliikmete hulgast wälja, wõi kar
tusest politseilise sundnõudmife ees, mida seni üldse

weel ei ole kuskil tarwitatud, ja et waimulike ta
. lituste . sagenemine olewat tingitud' ..piduliku

Üliõpilasseltside Vilistlaskogude Liida 5-aas
tase tegewllse tähistamiseks ja Eesti üliõpilasselt
side Liidu loomise niug esimese tegewusaasta mär

316. numbris K. Teder on awaldanud Eesti ewang.

efokti" wajadusest ja sellest, et ..usulised kombed
uäiwad nüüd kuuluwat seltskonna heade kommete

luteriusu. kiriku kohta mitmeid seisukohti ja mõt
teid, mis kutsuwad wastuwaidlemisele. kuigi otse
alul tunnistatakse, et ..wiimasel ajal kirik on muu

hulka". Olgu see siis nii, sest esimesel juhul wõib
oletada mingisugust surwct maksudemaksmises.
kuigi uue korra alusel kedagi ei saa maha kus.

ühise Pere kokkutulek Tartus. Pidulikud sündmused
älgasid kell 13 aktusega ..Vanemuises" ja lõppesid

tunud silmapaistwaks teguriks meie ühiskondlikus

tutada kogudusliikmete nimekirjast maksuwõlgadc

elus". Kuid see paistwat tema arwates ainult wä
liselt niij . seesmiselt elawat kirik üle suurt kriisi.
Selle ,/friisi" põhjust näeb K. T. uues ..Kirikute ja
usuühingute seaduses" ja põhimäärustes, millega
on teostatud tõepoolest mõningaid kaugeleulatu
waid ümberkorraldusi Eesti ewang. luteriusu kiri
ku organisatsiooni alal. Kuid mitte ometi niisugu
sel kujul, nagu kirjutab K. T., et ..kirikujuhi wõi
mu on suurendatud maksimumini" ja „wähen
dat u d kogüduste oigusi miinimumini". '
On suur liialdus, kui wäidetakse, et koguduste õi
gusi on piiratud miinimumini, see tähendaks ju

pärast, küll oli see enne wõimalik ja seda ka tehti
paljudes kogudustes (Tall Püha-Waimu. Jõhwi,
Kose, Jüri jne.). Aga millega seletada seda, et

Artiklis ..Kirikuelu warjükülgi" „Päewalehc"

seda, et neil ei ole mingisugust õigust.kaasa rääki

da kogudusel» juhtimises, nagu see oli wene ajal.
Ometi teewad nad seda oma walitud organtte, nõu

kogude, juhatuste koguduspäewade ja rewisjoni
komisjonide kaudll. Kui iga-aastased täiskogud on
kõrwale jäänud, siis ei ole nad minewikus õigus
tamist leidnud. Mis täiskogud need olid, kui näiteks
koguduse nõukogu koosnes 30 liikmest ja täiskogu
tegi oma otsuseid 15 wõi 20 osawõtjaga! Põhjused

nende endist- ' 'skogude wastu on weel wäga
wärsked, e! - nüüd õigustama tulla. Niisama
on wäär seleluv. et kogudused ei saa wabalt wali
da endale õpetajat. Kui põhimääruste järele wa
limisele tulewad kolm kandidaati, ..kellele konsis
toorium selleks piiskopi ettepanekul an annud tar
wilise loa kandideerimiseks", siis nende kolme kan
didaadi ülesseadmine sünnib ometi koguduse juha- ,

tuse soowi kohaselt (K. T. 3. p. 11, 8). Kas oli
see endine kord elulisem, kus kõik soowijad wõisid

kandideerida, ja selle järele algas sageli inetu ki
hutustöö, nagu näiteks see aset leidis Tartu Pau
luse ning paljudes teisteski kogudustes! Juba en
dise walimise korra alusel mitmed kogudused ise
asusid kahe-kolme kandidaadi ülesseadmise teele, et
hoiduda kogudust lõhestmvast kihutustööst (Hariu-

Jaani).
Kui tõepoolest kirikuwalitsuse ja ka piiskopi õi
gusi on suurendatud uue kirikuseadufega, et neil
juhtiw sõna on ütelda kirikuelu korraldamises ja
nad ckorrale kutsuda wõiwad.seal, kus see ilmtingi

mata >on tarwiline,' siis see on aidanud likwidee
rida Maarja-Magdaleena, Tõstamaa, Halliste,
Tartu-Pauluse ja mitmete teiste koguguSte seesmi

fi. rasMi, kui mitte ütelda tülisid, et neist lõhes
tatudDvgudustest on nagu üleöö jälle saanud esu
jõulised kogudused EeSti ewang. luteriusu terwik
likus kirikus. Mis puutub Rakwere Kolmainu kogu
dusse, siis likwideerib konsistoorium ka siin prae
gu endise-aja pärandust, see peaks hästi ka K. T.
teada olema. Praegused ..küürimised" selles kogu
duses ei õle mitte uue korra süü, waid endise-aja
patt.

On olukordi ja aegu, kus ei saa elujõulisena
püsida -see lai «demokraatlik printsiip", mida nõuab

K. T., waid kus tuleb tegutseda kindlakäeliselt
kaswatawalt. Ja kui kolme aasta eest kõikjal kirju
tati ja kõneldi, et meie kirik on laastatud ning sei
sab kuristiku-äärel, mida küll teatud ringkonnis
suure heameelega nähti ja meelgi nähakse, siis tänu
Jumalale oleme nüüd sellest suurest hädaohust jagu

saanud. Samal ajal on meie kiriku ülemkarjane
korduwalt rõhutanud, ka ajakirjanikele antud jutu
ajamistes, et ükski seadus ja seadlus ei ole iga
wene, za kui tegelik elu nõuab ümbertöötamist ja
laseb' seda teha, siis see ka sünnib.

Kogudused ja kirikurahwa laialised ringkonnad
on ' küll hästi pooldawalt hinnanud ettewõetud
samme kirikuelu terwendamiseks, ja seepärast wõin

weendunult öelda, et ei ole õige, kui K. T. wäi
dab, et meie kirik elab «seesmiselt palm suuremat

kriisi kui meie riikliku iseseiswuse algpäewil". Ta

enne 1934. aastat kiriku seesmiste segaduste ajal
kirikust eemale, jäänud liikmed nüüd kogudustesse

tagasi tulewad, näiteks 1935. a. ümmarguselt
20.000 Ja 1936. a. 10.706, ja see protsess jätkub
ka käesolewal aastal. Ega neid ometi mingi kar.
tus sunni. 1936. a. on wikaarkondades armastus
annetused suurenenud • põhja-wikaarkonnas kr.
54.956,10-lt kr. 63.777,07-le, lääne-wikaavkonnas

on annetatud rohkem kr. 4125,38 jne. Ehitatakse
uusi kirikuid la palwelaid wabatahtlike annetuste
teel (Tallinna Peeteli, Rakwere, Palwela Jüris jne.).
On kaswanud kiriklik laste- ja noorsootöö; Tallin
nas on näiteks tõusnud pühapäewakooli latzte arw

' armastusromaan
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Oswill nägi, kuulis kõike seda. Boissy
. d'Anglas' tänama nurgal, mana ~Epatant'i"
ees, .ta tegi trotuaaril paar tantsusammu...
Mehele jäi meel püaenemiswöimalus, mis oli
parem kui teotus. Kuid ei: ei minda minema,
kui ei olda kelm. kui kompromiteeritud naine
lahutud. Seda möid ju, kuid milline põlgus
naises, milline wiha ja milline hämmastus!
Oswill oli rahulik: Dewalter oli lõksus. Ta
kõneleb.

Ja siis? Kas ei wõinud Stöphane hüüda
Dewalterile: „Mis sest?" Ja sosistada talle:
«Armastan sind siiski..." Oh! 0h!... Mõ
telda? Kui oled wtiskümmend korda miljonär,
nagu Stöphane Eoulevai, saada teada, et kee
gi wacne annäb end rikkana wälja, et läheneda,
et end armastama panna, et skandaali sünni
tada .. see annab siiski põhjust mõtiskeluks!
Wöib küll olla awara maimuga. kuid ei saa
end takistada mõtlemist. nagu ütleb rahwas...
3a siis on olemas homne päew! 3a homne päew
annastufes. seep see tähtis ongi...
Oswill hõiskas ikka enam ja enam: ta oli
hästi mänginud! Ta astus ~Maxim'!" juure
sisse. See löbuhull paik näis sel õhtul nagu
tema jotsks loodud. Ta märkas Del<?one'i ja
Florinette Soinsoin'!. Wiimane näis mehaani
lise nukuna ja ta meeldiw nägu kadus mingi
alla. Ta oli moes. Teda maadeldi ja Delöone oli
mõjutud. Oswill läks istus nende juure.
>. .Lähen lahku, lausus ta. Mu näine abi-

kell 21 balliga sealsamas. Aktusele oli kogunenud
mõlema liidu ühist peret nii Palsit, et ruumid olid
publikust tulwil. Aktus algas awmnäuguga EÜS-i
orkestrilt Ed. Tubina juhatusel, misjärele awasõnad

lausus Üliõpilasseltside Vilistlaskogude Liidu
fÜWL-i) esimees R. R ä g o.
Esimees oma awaköneS märkis, et intelligentsi ci saa
meie nagu nõiawitsaga maast tõsta, maid see peab kas
wama põlwede keStes. Et Püsida teiste kultuurrahmastc
keskel ühewõärsctena, tuleb meie intelligentsil teha Plaa
nikindlat tööd ja saamutada kiiremat elutempot. Enamik
meie aktiiwsest akadeemilisest intelligentsist on organisse
runud intiimorganisatsioonidesse. Sel organiseerumisel
on suured ülesanded, kui neid tõsiselt mõetakse. ülikool
annab küll eriharidust, kuid kasmatuStõõ jääb teostada in
tiimorganisatsioonidele. See taSmatuStõõ ei ole pracgn

sel ajal aga wahema.wäärtnscga kui üliõpilase otsene
stuudium.

Meie kultuuri seisukohalt on ülekohus kui tahta ja
ütelda, et üliõpilane peab tegelema ainult oma

liseks osaks ja suutnud neis kaswatada wajalisel
maaral tänu- ja kvhnscmeclt oma wjnjnännd wa
nemate ja wcndade-ödedc wastn.
Liin meie kodud on omamiisi ühepoolsed õnnetud armas
tajud, keS ci oma majalikuS ulatuses tngasikntsnmat kül

gctömbejõndn. -elle nähtuse põhjused näimad olcwat

nõrk ja õige pealiskaudne ning pnssiiwnc huwi meie

rahwa eln snnrpoliitiliste ja ideoloogiliste käsi

kujunemiseks ja tcgutse>nisckS.

kaugenemise eo meie tnlcmasc haritlase südamesse, on
meie ühiskonnas nii sügamalt ja

laialt lcwiuud eripärane waadc kõrbema hariduse
funktsioonile,

selle omaja isiklikult seisukohalt. Kõrgem haridus on
ikka meie loendamatute kodude silmis mahcndiks, mille
kaudu ülikooli sandctaw nooruk peab kord jõudma „ker>

gcinalc elule", ..puhtamale toole" jne. Selle waate pü
siminc meie aineliselt kehmaS, füüsilisse tõõSse määrilt
suhtumas ja kõrgema hariduse funktsiooni ülehindamas
ühiskonnas on jn küll mitmeti arusaadaw, aga ta ci ole
enam ammugi sisuliselt õigustatud. Selline koduS naka
tatnd mentaliteet on noorele kujuncmalc haritlasele maga
ohtlik algidu, millel on kaldumusi areneda lihtlabaseks
karjäriSmikS, mis aga igal juhul kallutab teda eemale
just kodust, sellest rahma põhilisest algrakust. See arcn
gu. ja tcgutsemissnund pole aga tee rahma poole, maid
temast ccmalcmiim rada.
Nii näcinc, et ülikooli nstnm nooruk toob juba oma
arengu eelmisest astmest enesega kaasa õige mõjuka

n.-ü. maailmamaate kasmatamiscle.

Palju elawamalt WZetakse osa jumalateenistustest

muutuda mingisuguseks poliitiliseks parteiks, olgugi et

kallaku rahm a st kangen cm i s e fuun a S.

teda seomad demokratismi ideed. Samuti ci taha ta
olla mingiks mõitlusorganisatsiooniks kaasmilistlaste
wastn korporatsioonidest. Samuti ei taha ta olla ainult

õpilaSpölmeS?

dewa ja kawakindla töö abil.

Lõppeks lubatagu minul Peatuda weel peapiis
kopkonna küsimuse juures, mille moodustamise, wa

jadust K. T. ei poolda. Kuidas on siis sellega õieti
lugu? 1935. a. kirikukogul tõsteti see küsimus üles

ja wõeti otsus wastu. et konsistooriumil tuleb esi
tada waStaw kawa järgmisele kirikukogule. Kon
sistoorium täitis oma ülesande, ja kirikukogu üles
anne on seda wastu wõtta sel kujul, et ta wõiks
olla tõesti eluline. Mitte piiskoppide arwus ei
seisa peaküsimus, mida K. T. nii wäga esile tõstab,
waid selles, et kiriku juhtkond koosneks mitmest isi

kust, kes kannawad täit wastutust Jumala ja meie
kiriku ees. K. T. küsib: «Kuidas tuli toime oma
ülesannetega eelmine piiskop, kellel polnud abiks
piiskoplikke wikaare, waid üksnes praostid?" ega
taha ometi aru saada, et kui tööpõld on kaswanud,

ja see on nii, siis on waja ka imfi töötegijaid, nii
reamehi kui ka neid, kes kannawad. juhi. wastutust.

Nii on see fõjawäes, riigiasutustes, igasugustes
käitistes ja ka kirikus. Kiu omal ajal Pärnus
näiteks hakati asutama Eliisabeti .koguduse// juure"
teist pihtkonda, siis seletati, et wäua

üksi wäga hästi toime. Nüiid on kaks õpetajat-?
ametis, kolmandana töötab weel novrsoo-õpetaja,"
ja ometi on kõigil rohkem tööd kui nad suüdawad
seda teha. Niisuguseid näiteid wõiks palju tuua.
Kui kirikukogule esitatud kawas on loetletud:
piiskop, piiskopid, wikaarpiiskopid, piiskoplikud
wikaarid jne., siis on seega püütud ette näha mitme
suguseid wõimalusi ja liikuwust, aga mitte, midagi

muud. Ja seepärast tuleb täiel määral tagasi tõr

Pärast awakõnet asus kestwate kiiduawalduste

saatel kõnetooli prof. H. K r u u s, et pidada pidu
kõnet teemal: ..Akadeemiline haritlaskond ja räh
walähedus". Kõneleja ütles oma kõnes kokkuwõttes
muuseas järgmist:
RahNmlahedusZ See hüüdsõna oma kõige amnramas

tõlgenduses pole üksi ülikooli immatriknlatsioonil ja
teistel pidulikel aktustel korduM juhtlause, Maid ta tahab
olla lakkamatult miljaötaMaks elemendiks kogu selle suure
asutuse, kõigi tema rohkearwnliste eriosade, tema õpilaste

ja õpetajate elu- ja tõõmcntalitcedis. Ja teisiti see ei
saaks ega tohiks olla meie mancmas kõrgemas õppe- ja
teaduseasutuscs, mis on tekkinud kõige tihedamas seoses

meie rahwa poliitilise uuestisünniga, tema riikliku ise
feiswuse eest peetud mõitluste raskemail päemil, ja mil
les miljeldatawat teadust ja õppetööd on algusest Peale
hinnatud nveie ühiskonna elumõitlnse relmana ning sel
lele maStamalt on püütud neid ka arendada.
KaS oleme seda ka suutnud küllaldaselt rahnldamalt

rakendada tegeliwS eluS? Piirdume siinkohal ainult
akadeemilise haritlaskonnaga. Meie maatcmäli aga ku
juneb selleski haritlaskonna ofaS täiesti üleuähtamatuks.
Ulatub ju Dartu ülikooli matrikliraamatussc seni sisse
kautute arm ligeniale 19.999-le, kellest kursuse lõpetan»tena on lahkunud üle 5090, kuna siin meel praegu seisab
Nimekirjas ligemale 3999 üliõpilast.
Noore akadeemilise haritlase kujunemisele peaksime
pilkn heitma kõigepealt tema arenemise kolmes faasis,

mille tulemusi esitatakse ka üliõpilastele, ongi hakanud
kostma rahulolematuid hääli: meie teaduslik uurimine
olcncmnt clumõõra, rahmast kaugenemise kallakuga.

Tahaksin siinkohal ütelda mõne sõnn EeSti üli
kooli tcadn 3 l i k n tõõ üldisest ma im u st.

Eesti ülikoolile määratud laialised ja selged elutccnimad
eesmärgid, tema suhteline noorus, tema õppcpcrsonaalis
traditsioonilise, mancmatc ülikoolide juhul nii palju kur
dctud kaStimaimu Puudumine jne., fee kõik on soodus

olukordadest. Igal juhul on aga kõigi nende noorukite
maimnlaadiS ja ellusuhtumises juba magagi palju ku
junenud senise kodn, kooli ja lähema ümbruse mõjul.
Erapdid wälja armatud, ci helgi neist enamiku maimscs
palgeS siiski, mitte domineerimalt häid eeldusi rahmalä
hedaks kujunemiseks, mõtlemiseks ja tööks.' Tahaksin rõ

hntada siin ainult kaht nähtust, mille kandu ülikooli
aastatele celnem periood meie nooruse senises kujunenu
seS'istutab Pärastisse akadeemilisse haritlasse nngn oln
lised nlgeod rahmast kaugenemiseks.
Esimene mäga lewinnd nähtus on, et

meie'kodud pole küllalt suutnud wõita endale oma
ülikooli saadetud noorukite südameid, pole jõudnud

Ülikonna- ja mantliriideid
soovitab

samm edasi waStutusrikkas rahwakiriku raskes
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ülesehitamistõõs.

J. Annwer.

kallale asnmistki. Kuid ometi pole see meel argument
meie teaduse süüdistamiseks tema rabmalähcdate üles
annete ignoreerimises.

üldiselt on õppekorraldus meie teaduskondades ra
jatnd elulähedasele alusele. On rõhutatult seatud sihiks
arendada üliõpilasis isctegemust ja juhtida neid iseseisMale aktiiwsele mõtlemisele ning tegutsemisele nii oma
erialalises kui ka üldiscS arenguS.
Olles meendunnd, et ülikooli rahmalähedus nii tema
teaduse üldises maimus kui ka õppeainete sisus ja õppe

korralduses pole üksi ideoloogiline, maid ka Praktilis
reaalne, ci tähenda aga selle rõhutamine meel sugugi
enesega rahul olema kmietiSmi propageerimist.

ülikooli kui õppeasutuse kärmal on meie

niilitus, nlillcaa on seotud mitmedki pahed, pole kuidagi
meie ülikooli eripürasus, maid on cnam-mähem tawa»
linc kvgu Euroopa uucncgseis kõrgemais õppcasntusis.
Wäljaspool õpinguid omaette jäetud üliõpilaste tähtsa
maiks kaömatuSasntustckö ou meil saanud ii l i õ p i l a s

organisatsioonid. Nende puhul ongi siis olnud

õige sagedasti jn tcramaid sõnamõtte. milles on neid
süüdistatud, et nad ci olcmnt suutnud küllaldaselt hoo
litscda oma liikmete sotsiaalse, rnhmalähcdnst taotlema
Mnimsnse kaSmntnse eest. Kui me otsustaksime oma üli
õpilasorganisatsioonide rahmnlnhcdusc mentaliteedi üle
nende Põhikirjade ja pidulikkude nktnSte järgi, mõiks meil

jääda mulje, nagu oleksid seal asjad cnam-mähem kor
raS. Kuid tundes tegelikult neid organisatsioone, wõimc

aktiiwse rahwaliihedusc mentaliteedi kaswatamise
alal pole suudetud saawntada wajalikku.
Ja siin ongi meie üliõpilase kaSMatnse üks raskemaid
ja malusamaid Probleeme. Selle wäitcga me ci taha
kuidagi jagada meie üliõpilasorganisatsioonidele osaks
saanud rohkcarwulisi etteheiteid. Olen mõinud heita
pilku suure hulga üliõpilasorganisatsioonide ellu ja te
gcmuSse ning pean konstateerima, et need on üldiselt
asutused, mis tnidamav tähtsaid pedagoogilisi funktsioone

paklikult. Millised ka ei oleks ta möödunud eksi
tused, andestan talle need nüüdsest peale. Ta
awab mu wangla.
Dewalter, mis mõtleb tema? küsis Pas
ealine.

liitiliste inimeste poolt kiidetud. Minu küll

täicöti ekslikult. Muidugi ci tule ei ülikooli ega uliõpi
laökonda pidada poliitikategemise paigaks.

Tee tähendab ikkagi esmajoones akadeemilises harit
lascS poliitiliste probleemide suhtes orienteerumisoskuse,
teadlikkuse ja otsimise maimu, seega kõigepealt p o l ii t i

lisc mõtlemise kaSmatamtst. Meie ei saa

ju kull ülikooli otseste ülesannete hulka arwata Poliitilise
juhtkonna kaömatamift, kuigi siit läbikäinute hulgast tn?
lcb nii mõnelgi tnlewikuS asuda rahwajuhi kohale. Aga
peaasi on ometi meie tulemase haritlaskonna poliitiline
kaSmatamine, mille kõigil liikmetel on demokraatlikus
riigikorras ülesandeks ja kohustuseks kaasa töötada ja
kaasa otsuStada meie rahwaeln üldistes paewaZÄsimuS
tcs. Poliitika on rahwaclu kõige aktiimsem ja põnewam

tuiksoon. Ja see, kcS oma mõtte- ja tundemaailmast
malja lülitab selle soone, see pöördub körwale ka rahwa
elu tähtsamast ringmoolust, seega ka rahwalähedusest.

Teine nähtus. miS meie akadeemilise noorharitlase
juures meie rahwast kaugenemise suunaS ikka enam ja
enam mõjule tõuseb, on tema

huwide kitsenemine ainult oma eriala raamidesse.
Tee spetsialiseerumine ei tohi kujuneda inimwaimu kap
scldawakS arenguteeks.

Kolmas sümptoom, mis saluuti ci kõnele meie noor
haritlase rnhwalähedascst kallakust kuulub tema N.-2.

rahmaga argielulise suhtlemise alale.

Nii ei oma meie külast Pärit olem üliõpilane õpinguist
mabal ajal suuremat sisetungi tagasi maale, samnti ka
mitte aktiimscmat tahet kohalikes kultuurüritnsis kaasa
tõmbamiseks.

Teoses üliõpilasorganisatsioonide ülesannetega meie
akadeemilise noorbaritlase rahwalahcdascks kaSMatamisc
alal määrib käsitelu ka nende organisatsioonidclvahelisiS
k u st. ülesannete rohkus, sellest tingitud kiire töötempo,
teisest küljest aineliste mahenditc mähesnS ja muudki , suhetes eriti miimascil aastail ikka
põhjused Pole meie teadusel mõimaldanud meel kaugeltki
kõigi eluliste ülesannete lahendamist, koguni nende kõigi
teraluainaks kujnnclvate „rinnete" küsimus. -

Peagi mcenduda, et siin

. Inglise |a kodumaa

Enamik üliõpilasorganisatsioone on püüdnud seda apo
litismi kõigiti soodustada ja süwcndada. „Meie ei tee
poliitikat!" on-saanud paljude hüüdlauseks. Tellist apo
litiSmi meie üliõpilaskonnas on mõnigi kord koguni po

tanud temas arendatud teaduse elumarS

Selles osaS,, kui wäljapoole õpingnid knnlutva! alal,
meie ülikool tealaivasti jätab üliõpilase omaette. See

mise tekkimisele neis ringkondades, kes mingipärast
suhtuwad meie kirikusse umbusuga, siis on see jälle

Ta jõi. Dettone ei teadnud mis wastata,
ent uudis rõõchustas teda. Ta põles tahtmisest
küsitleda Oswilll, kuid ta ei julgenud euam,
sest Oswill, silm tardunud sa korraga imeliku
näoga, oli hakanud wilistama nagu cow-boy.
Ta näis peru ning kauge. Preili Soinfoin waat
les teda imestusega. Ta küsis:
Millele ta mõtleb?...
Oswill mõtles lihtsalt, et kusagil wärskemal
maal kui Pariisis, ta oleks wõtnud laual wede
lewa juustunoa ja oleks selle. rahuldustundega
istutanud oma naabri rinda, õpetuseks, et ta
edaspidi enam ei tooks Biarritzt isikuid, kelle
sihtkohaks on Bamako.
Ta hakkas uuesti kannatama.
Ta läks minema.
Järgmisel päewal, kõndides jala ChampsElysöes'd mööda alla. ta nägi Stephane'i ja
Dewalterit autos ülespoole süitwat. Nad näi
sid õnnelikud. Ta järeldas sellest, et Dewalter
polnud weel rääkinud. Kuid Oswill tuli oma
adwokaadi juurest; protsess oli liikuma pandud.
Ta naeratas, kindel oma hoobile.
Selle päewa pealelõunal lady Oswill koh
tas Vascaline Rareleyre'! ..Martial ja Ar
mänd i" juures. Bendõme'i platsil, settes sttures
riiete-salongis, kus. nagu kõneldi, preili Euge
nie de Montijo esitleti sellele, kes pidi tast
tegema keisrinna. Ameeriklased jooksid tormi
uutele modellidele ja mannekeenid sammusid üks
teise järele ühesuguste liigutustega, Enamjagu
neist naistest olid ilusad ja hästi walitud. Lihtsalt
riietatud juhatajanna keerles oma koredate Klien
tide ümber; ta juhtis neid hea prantsuse mait
sega ja tellimised ei lakanud. otsustas,
et foowib wtis kleiti ülehomseks. Ta täpsustas,
et lahkub Pariisist. Kuna mindi kangaid tooma,
ta teatas oma sõbrannale Oswill! pakutud la
hutusest ja lõbust, mis ta sest tundis.
Olen talle tänulik... lausus ta üllalt.
Oswill sai aru, et mul on õigus saatuse wästu
tasule ja meie armastuse ees ta taganeb au-

must? alusel. Kui selle eriuurimnsliku. tõõ puhul,

loomulik kajastus meie ühiskonnast ja selles malitsemaist

Kui minu eelpooltoodud selgitawad read kaasa
aitawad õiglase kirikusse suhtumise ja tema ning
ta laialise mastutusriKa töö erapooletu hinda

mustatud.

Nagu meie ülikool on nii teaduse- kui õppeasutus,
nõnda on ka tema õpejõnd üheaegselt uurijad ja õpeta
jad. õpetajana ta baseerub oma teadmiste materjaal
ses osas ühelt poolt mastama teadusliku kirjanduse üld
eruditsioonil, teisest küljest aga oma isiklikkude eriuuri

üliõpilase tugemaks mvsnstainks tema seltskondlik
intiimelu.

juda meie kiriku wõrdlemine Põhja-Lääne armeega..

ellub teie sõbraga. Me oleme kõik kolm wai

Kuidas toimub nüüd tema kujunemine scS suHtcS üli

milleks oleks ülikooli astumisele eelnew
ajaSt u, ülispilä 8 p J l m jn ülikoolis õP
pimi s r l e i ärg ü e M cl l ü ru k c nd ü m ise aeg.

ülikooli aStnw nooruk on nüüdsel ajal tamalisclt 13
—29-aaStane. Koguna on see noorte üliõpilaste mass

mnste wastn.

Teine nähtus, millega meie kodu iStutab rahmast

nud ja samal ajal on mitmel pool kaswanud sealt
tagasitulijate arw wõrreldes eelmiste aastatega.

ja jääda k u l t u u r k o o n d n s c k s.

Kõigepealt on saanud juba üldiselt tuntud tõsiasjaks

ühe keskse tähtsusena tugipunkti rahmnlähedases suunaS

erialaga.

mingiks ajawüteklubiks ega taotclla oma liikmete koha
kuulamise ja hankimise ülesandeid, maid ta tahab olla

wastutust langeb ka nendele organisatsioonidele.

laadina noorus juba enne nlikooli-aaStaid on kaotanud

Kui meie tahame oma kultuurilist taset edasi Miia, siis
peame mc juhtima tähelepanu üldhariduslikule küljele,

nii linnades kui ka maal. Wiiks liig pikale esitada
siinkohal üksikasjalisi arwe, neid wõib asjast huwi
tatu leida 1636. a. kiriku-aruandest, mis trükis
on ilmunud. Kas see kõik oleks wõimalik, kui kirik
elaks üle rasket kriisiaega, ja ..käärimine walitseb
isegi meie kirikuõpetajate laialdastes ringides",
nagu püüab seda sõnaliselt näidata K. T>? Usun,
küll mitte. Muidugi ollakse selle edu juures hästi
teadlik, et palju on weel raskusi ja puudusi, aga
neid ei wõideta mitte wildakate seletuste, waid pi

oskuse kaSmatusc ning seltskondliku elu tarwetc rahul
damise alal. Kuid hoolimata sellest tunnustusest ei saa
mc ometi silmi kinni pigistada rahmalähedase mamm
puudumise suhtcS meie üliõpilastes, mis puhul omaiagu

õige keerukad, selle tagajärjeks aga on, et sellise maimu

50 prots. wõrra. Misjonitöö, kirikumuusika jne.

Lõppeks ÜWL-i esimees rõhutas, et ÜWL ci taha

akadeemilise noorharitlase iseloomu, cncsedlstsivlrm», in
tellekti, esteetilise meele, tõõwõistlnse maimu, esinemrs

meie üliõpilaste

osutawad tõusu, on loodud ühendusi wälis-eestlaste
kogudustega; siirdumised lahkuskudesse on wähene

seletab, et liikmemaksud laetumad paremini, karju-

Pterre Frondale'

kimiseks toimus pühapäewal nende mõlema liidu

küllaldaselt tõusta oma wäljasaadetud wõsude tunde

'Georges, meil tuleb otsustada. Teadkem
wecraud tunni pärast, kuhu me sõidame.
Kui tee oli serweeritud Stephane'! ruumides,
käsitlesid uad seda küsimust. Dewalter waidles
osawalt Palermo ja Sankt-Moritzi wastu. Tal
oli idee, mida ta ei iväljeudauud: wiia Stil
phane tagasi ta manasse kodusse Oloron'i. Ta
taotles seda kõigest jõust, warjates seda hoole
ga. Tema kohtumisest saadik Oswilliga, poleks
keegi mõinud öelda, mis ta mõtles. Terawmeelne
waatleja oleks märganud ta tahet olla alati
ja kõigis üksikasjus peremees enda üle ja kiu

Tema rõõm wördub mirni omale, was
tas Stephane. Ma ei saa sulle seletada ta wür
ratut hinge; Oswill ja mina otsustasime üks
meelselt kiirelt toimida. Enne kolme kuud olen
waba. Seadus kohustab mind siis teatud täht
ajale. Mis sest! Georges ja mina läheme rei
sile. Sa kuulsid, et sõidan kahe päewa pärast.
niue.
Kuhu te lähete?
Mul on mõte, ütles Pascaline. Te otsite
Stchhane raputas naerdes pead:
ilusat üksildust, õnnelikku maapagu ja talw on
Kujutle, ma ei tea seda.
Kuidas?
käes... Minge minu kodukohta. Seal elate tci
Ei tõesti, ma ei tea midagi. Georges neteisest.
Georges ivöpatas ja nii mäga kui ta püü
ütles mulle eile: toiming, mis hoidis teda Pa
riisis kinni, jõudis lõpule. Ta wõib lahkuda, mil diski mitte midagi «väljendada, tal oli himu
lal soowib ja mulle meeldib, et see nõuda on. hüüda: jah. Talle meenus, et proua Rareteyre
Tegin kawatsusi Rooma sõiduks. Georges lväi oli sündinud Arcachon'is, see oli möi pea
dal>, et aastaaeg pole soodus. Kõnelesin Kairost. gu teel Pariisi ja Oloron'i wahel.
Georges näib mõtlewat, et on parem kui mitte
See pole halb nõu. lausus Stöphane.
liiga kaugel ei wiibita protsessi ajal. Wõib-olla Me oleksime seal hästi warjatud.
siis Palermo? Wõi Sankt-Moritz?...
Lapsena oli teda mitmel puhul wiidud sel
Sa teed juba kõik, mis ta tahab, sõitles lesse maakonda. Stephane tundis ta pisut püha
Pascaline armsalt.
likku mölumust, rahulikku harmooniat ja ta
See ou wastastikune. kostis armastatu teadis, et elatakse mabaduses. Dewalter ei
uhke rõõmuga. käinud enam peale, kuid kogu tn hing ihkas
Oma sõbranna abil lõpetas Stephane riide seda. Karmi tahtejõuga ta juhtis lady Osmilli
waliku. Koos läksid nad alla ja läbisid Bendü ta kodukoha poole.
mell platsi kuni Rltzini. Nad leidsid Georges'i
Pascaline aitas süütult kaasa:
hallist. Pascaline konstateeris, sellest sõnagi lau
Tulen teid waatama, lausus ta. Te kan
sumata, et Georges oli kõhnenenud. et ta suu natate mälja ühe päewa kestes sõpruse seal
red, nii selged silmad olid auku wajunud ja wiibimist, hirmsad armastajad, kes te olete.
wõib-olla tumenenud. Kuid ta imetles Geor
Dewalter wantles Stöphane'i.
ges'! peent käitumist ja tumma jumaldamist,
Kuis on. Küsitles Stöphane, tihate?
millega ta wõttis wastu Stöphane'!. Stephane
Dewalter mastas:
hoidis proua Rareteyre'i tagasi:
Jah.
Minge mõlemad teed jooma, lausus ta.
Ja Dewalter lisandas isegi:
Sa oled esimene, kes saab teada kuhu me sõi
Ma minnes anname'käsu u x o,aie.
dame ja ainuke: nüüdsest peale, kuna oleme iva
Näed ja. Pascaline, ütles S'Hinne
bad, oleme otsustanud end peita.
naerdes, kuulutasin sulle, et oled esimene, kes
2a, lisandas Dewalteri jaoks:
saab meie peidukoha teada.

ükski meie akadeemilise haritlaskonna organisatsioonide
omawahelistc suhete tähelepanelik waatlcja ei saa jätta

märkamata nende rinnete ääretult kahjuStamat mõju
n.-ü. sotsiaalselt demoraliseerinnsel. On ammu ülim
aeg sellele ohtlikule kallakule meie haritlaskonna ja ühiS
konna eluS kõige mõjukamalt waStu hakata ja wvidelda.
Tee on meie kõikide ühiökusimus. See nõuab ka obj e k

tiimsete eelduste loomist meie riigi hal
dusaparaadi ümberkujundamise kau

dn. Tellcle kohustab meid ka Eesti akadeemilise harit
lase elulähedaseks kaswatamise ideaal.

Eelmainitud kolmanda faasi puhul meie noorharitlase
kujundamises ja nimelt tema ülikoolis õppimisele järg?
nema ellurakendamiSajastu suhtes tuleks siinkohal ridvata

ainult üht põhinähtusi ja nimelt seda, et sel elujärgul
meie noorharitlane, kes tawalifclt tuleb lehmast kodust
ilma suurema ainelise kaasamarata ja on sunnitud üldi
selt leppima õige kitsaste majanduslike mõimalnStega,
asetub olukorda, miS haarab teda liig tugemast! oma
maise elustandardi eest hoolitsemisele. Wõluwad ecSkn
jnd meie tõusiklikust ühiskonnast ja ka põhjendatud mü
gamuSte ja seltskondlike tarwetc rahuldamise wajadnsest
tõnsmad nõudlused tõukamad teda ikka enam ja enam
sellesuunalisele tegutsemisele. Tiin juhtubki siiS nii sa
geli, et selliselt edasirühkim haritlane kaotav nii oma isiku
kui ka teisedki alged oma rahmalnhrdasc mentaliteedi
arenguks.

Peale prof. H. Kruusi kõnet Eesti Üliõpilas
seltside Liidu esimees H. Mark märkis neid põh
jusi. mis üliõpilasseltse on wiinud ühte, sa rõhu
tas, et üliõpilasseltsid jääwad truuks oma senistele
põhimõtetele ja ideaalidele ja käiwad nende järele
sirgelt, paindumatult ja murdma
tult.
Aktuse lõpetas ÜWL-u abiesimees dr. K. Kook,
lugedes ühtlasi ette kirjateel saabunud terwitused.
Aktus lõppes hümniga.
Õhtul oli ball, millest samuti rohkel crrwul
üliõpilasseltside Perre kuuluwaid wilistlasi ja kaas?-,

wõitlejaid osa wõttis.
Oma õnnes oli Stäphane ükskõikne, kus.
ta seda naudib. Ta kõneles muist asjust. De
walter ci awaldanud midagi, kuid talle näis.
et tal lasub juba wähem raske koorem. Ta möt
les, et eesmärgi saalvutamiseks tuleb kõigepealt
sammuda selle suunas.
.21.
Kaks päewa hiljem lahkus Demalter Parii
sist. Juba kolmandat korda kahe kuu kestes ta
läbis Orsay' kai jaama. Esimesel ärasõidul õli
ta uskunud, et lahkub õige kauaks ajaks, aas
taiks ja aastaiks. Teise! korral oli ta tormanud
rongi, mis wiis Ja armastatu minema. Täna
sõitis ta koos Stöphane'iga minema önneli
kus näiwuses. Kliid ta teadis, et ta ei tule enam
tagasi. Otsus, mis ta oli teinud, muutis kind
laks ta lõplikul maapao. Ta oli otsustanud end
Kustutada waatepiirilt, nagu need udud, mida
hajutab Korraga taewas ja mille põgusad wor-°
mid ei Koostu enam teist korda. Ta oli mõistnud,'
et ta ei ivüinud ena,n püsida, kui ta ei tahtnud
kannatada talumatut häbi. et tal tuli kaduda
teise ümbrusse, ja et seda tuli teha wiibimatult.
lai wald teada, kuidas ta teostab oma kadumist.
ti Montnormand oli pidanud sõna. Eelmisel
paewal oli ta läkitanud tscheki kahekümnele,
tuhandele frangile, mida saatis lihtne ning hea
Km. See tuletas meele tõotust ära sõita. Geor
ges, kes hakkas aga juba blaseeruma ja nii
paljude meeleliigutliste tõttu kõivencma, oli liiit*
nud oma wiimsed pisarad seda lugedes. Kindel..
peale, et ta maksab tagasi selle tema
paastmlseks määratud raha, ta oli realiseerinud
tscheki. Ühtlasi oli ta rahaga, mis tal oli meel
taskus, tasunud päewa jooksul arwed. mis tulid
weel õiendada Champs-Elysöes'l ja oli wallan
danud teenijad. Rongi liikudes, (see oli kommi
kune suurrong. luksusrong". mis sõidab wälia
kella kunine paikil), wiis Dewalter puutumatult
kaoso ta lobra poolt saadotud Worajane
Ahllfi üi,b<l hui nad
o|)tul uuiojih i. Dcwaltcr oli loomulik
arSV,C°8U '°l"lS il!lm Mi9C '""ukani.
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Tulewane Jaani kirik moodsaks esinduskirikus

Koguduse juhatuse uus palwe ei saa tulla kaalumisele
Vabadusmonumendi projektide wõistlus kuulutatakse wälja
19Z8. aasta alul
Laupäewal saabus Wabadüssöja monumendi
püstitamise komitee juhatusele Jaani koguduse
wastus uue kiriku wöimaliku asupaiga suhtes
ja weelkordne palwe, et kirik siiski jäetaks ta
praegusele kohale. Nagu kuuleme, ei saa see pal
we enam tulla kaalumisele, kuna kiriku ülesehi
tamme mujale ja praeguse kõrwaldamine Wa
badusplatsilt on juba otsustatud küsimus.
Seega on siis nüüd kindel, et
uus Jaani kirik tuleb praeguse Weneturu, tule
wase raekoja platsi ääre,
Narwa maantee ja Merepuiestee nurgale, kuna
koguduse juhatus selle krundi kolmest pakutust
pidas kõige jobiwamaks.
Nüüd on siis weel küsimuseks, millal ala
takse uue kiriku ehitamisega, nii et pärast ta
wälmimist wüiks alata senise lammutamine ja
Vabadusplatsi wabastamine monumendile. See
aga oleneb Küsimusest,

kas une kiriku laseb ettewötjal ehitada Waba
idussöja monumendi komitee, wöi maksab ta
kogudusele teatud summa,

millega siis kogudus juba ise oma tahtmise ko-

haselt asuks uue jumalakoja püstitamisele. Se
nistes tingimustes on, et komitee ehitab kogu
dusele uue kiriku, mis kubatuurilt wastaks
praegusele. Vahepeal on aga koguduses ja kon
sistooriumile lähedal seiswates ringides tulnud
kuuldawale hääli, et uus Jaani kirik wöiks
tulla
suurem ja esinduslikum praegusest
ja et selle teostamiseks tuleks weel hankida
ning korjata summasid mujalt. Kõigepealt pole
praegune kirik oma ruumidelt nõuetele wastaw:
puuduwad peagu täiesti kõrwalruumid peale
tillukese käärkambri. See kuidagi ei täida esin
dusliKKe nõudeid, milliseid aga eriti seatakse
tulewasele Tallinna piiskopi kirikule. Isegi prae
güne Toomkirik tulemase peapiiskopi-kirikuna,
pole ruumidelt küllalt suur suuremateks kirik
likeks sündmusiks. Kui aga tulewane Jaani ki
rik ehitatakse kubatuurilt wõrdne senisele, tu
leks igal juhul suurendada körwalruume kiriku
pärisruumi arwel. Wiimane aga juba praegugi
ei suuda mahutada kirikulist.
Nii näib kiriku suurendamine igati paratama
tuna.

Komitee aga selleks kohustatud ei ole, 'mis
pärast siis näibki tõenäolisemana, et ehitamise
wõib teostada kogudus ise, mõttes wastu ko
miteelt Wabadussöja monumendi püstitamise
kapitalist wastawa summa ja lisaks sellele wõi
malikud toetused kiriku keskasutuselt ning! pa
neks juure ka enda poolt.
Komitee tuleb kokku enne jõule. On tüüima
lik, et selleks ajaks ka selgub see küsimus..'
Kohe tulema aasta alul kuulutab komitee
wälja tulemase
wabadusmonumendi kawandite wõistluse.
Kuuleme kindlast allikast, et Wabaduspsat
sil ja ümbruses teisi lammutamist ega mäljaku
meel rohkem awardamist, peale Jaani Kiriku
ürakoristamise, ei tule. Seda ei näinud ette
ka ruumilise ümberkujundamise ideede wõistluse
projektid peale ühe,, mis aga on loetud seosta
matuks.

IHdJe on wiie aasta jooksul - määratud monu
mendi püstitamiseks 850.000 krooni. Lõwiosa
sellest läheb aga juba uue Jaani kiriku'-püsti
tamise kuludeks.
Enne monumendi lõpliku kawa otsustamist
tuleb weel otsustada wäljäkulähedaste ja -äär
sete majade ehitamise ja ümberehitamise projek
tid. Neid on 6'ige mitu. '

Hind Kr. 235.Alalisvoolule Kr. 245.
4+l-lambiline kvaliteet super 3 lainealaga, milles peituvad

Eesti haridusministri vastuvõtu

maailma suurima raadiotehase kogemused ja teadmised.

kava Soomes
Kuttuurkonwerentsile kirju
tatakse alla 1. detsembril

-sgg^.

Helsingi, 29. 11 (ETA) Eesti haridusministri

Ä

Petserimaa 3. hariduskongress tunnistas
juubeliaasta puhtuse ja ilu aastaks
Pühapäeval toimus Petseris kolmas Petserimaa
hariduskongress, mille kutsus kokku Petserimaa va
bahariduslike org.-ide esindajate koosolekul valitud
kongressi korraldav toimkond, Kongressi eesmärgiks

oli kogu petserimaalises ulatuses anda ülevaade
eriti Petserimaasse puutuvaist küsimusist vabahari
duse alal.

Kongressi avamise ja rakendamise järele tervi
tasid kongressi haridusministri esindajana ministee
riumi nõunik K. Kadak, maavalitsuse esimees M.

Tang, linnapea N. Grünthal j.t.
Haridusministeeriumi koolivalitsuse vabaharidus

nõunik Paul Kadak, kõneldes Petserimaa vaba
hariduse suunast ja ülesandeist, tähendas, et vaba

haridustöö kaudu tuleb kasvatada meelsust ja riik
likku iseteadvust, kasvatada suveräänse riigi koda
nikeks. Kõnele järgnes jihislaul «Eesti lipp".
Haridusministeerimui nõunik Juhan Jäik kõne
les teemal: «Raamat ja raamatukogud isiku enese

kõneleja peatus ka tulevaste riigikogu kandidaatide
ja valimiste juures ja seletas, millise meelsusega kan
didaate pooldada.

Pärast vaheaega kõneles Petseri linnaarst dr.

Ä. Niinemaa «Elumaja tervishoiust", ja Petserimaa
koolide inspektor V. Viilup vabaharidustööst ja selle

ülesandeist Petserimaal.
Järgnesid, läbirääkimised, kus tehti ettepanekuid
vabahariduse keskuse loomiseks, noorsoo organisee
rimiseks. Petserimaa rahvaülikooli asutamiseks, loen

gute korraldamiseks, teatri ja rahvamajade asu

tamiseks, raamatukogude võrgu väljaarendamiseks,
omakultuuripäeva korraldamiseks, avalike raamatu
kogude revideerimiseks, Petserimaa II üldlaulupeo

Tallinn-Varssavi lennuliin
5-aastane

V. Viilupi ettepanekul tunnistati vabariigi juu

Riikliku propagandatalituse nõunik 0. V i i r s o o

nidena ja sooviavaldustena vastu.
Kongress algas kell 12 päeval ja kestis õhtuni.
Kongressist võttis osa 301 saadikut. Kongress lõppes

Kuidas maal woolab kokku wanametalli
Tähelepanekuid ühelt suuremalt wanaraua kokkutoomiselt.
Isamaalisele aktsioonile tahawad kõik kaasa elada
Tartumaal käib praegu hoogsalt wanametalli kogu
mine. Möödunud nädalal toodi ueljapäewal ja reedel
Meeri tvallas wanarauda Nõo jaama kokku 17.300 kg,
millest sai täis 2 wagunit.
Reedel ja laupäewal teostati suurem tvanametalli
kogumine ka Wana-Kuuste wallas. . Tartu ajutise maa
tvalitsuse esimehe -H. Lauri poolt oli tvõimaldatud aja
kirjanikel tuttvuda. wanametalli kokkutoomisega maal.
Wana-Kuuste wallas kogutud wauaraud wiidi kokku
Rebase jaama. Er.'ne seda aga oli koondatud wana
raud 3. kogumispunkti, kust see weoautol jaama wiidi
ja wagunitesse laaditi. Samuti tõid wanaraua kohe
jaama kokku jaama ümbruskonna talud. Seetõttu sar
nases jaama kaubapealelaadimiskoht kui mingisugusele

..pulmarongile", sest ühel momendil seisis plaiwormi
ääres reas kuni 9 sõidukit, kusjuures ühele oli rakenda
tud.ette isegi .2-hobust... .
Wanaraua kokkutoojatc hulgas ei oluud mitte üksinda
tähele panna iseteadwaid ja tööhimulisi maamehi, waid
täie innuga nähti asja juures olewat ka üks neiu. Koos

talumeestega oli agaralt ametis wanaraua koorma
kallal ka Sipe auwäärt koolijuhataja Ed. Pügi. Tema
wanaraua koormast tvöis näha ka, kuidas õpilased on

püüdnud toetada kaimasolewat isamaalist aktsiooni, õpi
lased olid kokku toonud wanu wene kopikaid, sulgi, rikki
läinud tsirkleid ja muud peenemat metallkraami.
ülenurme rahwamaja kogumispunktis oli keegi anuc
tanud 8 puuda inglise padruni pidemeid, mis olid päris
uned ja roostewabad. Nende annetaja on seletanud, et
need on talle jäänud sõjapäewilt.
Ringi sõites ja tutwunedes kogumispunktidesse kokku
toodud metallikuhilatega, wõis tähele panna, et sinna oli
toodud kokku igasugu tvõimalikku wanarauda ja wanü
metalli. Tähele wvis panna mitte üksi plekkivitsn, plekk

koholi müügi ja tarvitamise kontrollimiseks.

beliaasta Petserimaal puhtuse ja ilu aastaks ja tun
nistati tarvilikuks vabaharidustöö kaksaastaku kor

leidis Petserimaa põllumajanduse vaeslapse ossa
jäänuna. Leidis, et tulevase riigikogu koosseisust
ripub väga suurelt meie riigi tulevik, sellepärast

scmbril, külalised lahkumad Helsingist. .

korraldamiseks, Petseris oma ajalehe väljaandmi
seks ja teatri asutamiseks. Tehti ettepanekuid al

arendamise tegurina". Kõneleja leidis, et Petserimaa
senises viletsuses'oli süüdi olukord millises ta viibist

Pihkva välitsüse all.

kolonel Jaaksoni külaskäigu üksikasjaline öma on koos
tatud järgmiselt: Teisipäetval, 30. nowembril. kell 15
minister Jaakson saabub abikaasaga ja koolivalitsuse di
rektori Altoaga lennukil Helsingi. Lennujaamas toõta
wad külalisi wastu Soome Haridusminister Hannula,
xooliwalitsuse Peadirektor Mantere, Eesti saatkonna
nõunik Hõbemägi abikaasaga ja rida teisi ametlikke<isi
kuid ja Eesti sõpru. Külalised paigutatakse hotel Seura
buoncsse. Warsti pärast saabumist minister Jaakson
teeb wisiitc Soome haridusministrile, walisministrile,
peaministrile ja wabariigi presidendile. õhtul kell 20
korraldatakse õhtusöök Soome haridusministri poolt.
Kolmapäetval. 1. detsembril, 9.30 on pärja asetamine
Eesti Wavadusfõjas langenud soomlaste hauale ja kell
10 toimub kultuurlepingulc allakirjutamine Soome wa
litsuse kossoleknsaalis. Pärast seda Klastatakse Helsin
gi koole ja ednskt«nda. Kell 13 on eine peaministri ja
kell 17 tee kooliwalitsuse peadirektori juures. Kell'2o
korraldatakse õhtusöök hõimutõõd harrastawate organi
satsioonide poolt. Ncljapäewal, 2. detsembril, kell 10.20
sõidetakse autodel tutwuma mõnede maakoolidega Hcl
singi ümbruses, kust saabutakfe tagasi kell 18.1 v.-õhtul
kell 20.30 on õhtusöök Eesti saatkonnas. Reedel. 3. det

raldamine. Esitatud ettepanekud võeti resolutsioo

J. Sanderi lõppsõnaga, mille järele lauldi hümni.

pangi jne., waid ka ..kopsakamaid" asju. Oli seal pa

Perekonnaseisu kirjade korral
damine lükatakse edasi kuni
1939. a. 1. jaan.
Teatawasti pidid meie kodanikud korralda
ma oma perekonnaseisu kirjad 1. jaanuariks
1938. o. Küna aga see toiming nöuab wäga
palju aega. ning tööga pole seni lõpule jüutud,

siis siseministri otsusega lükatakse perekonnaseisu

kirjade korraldamise tähtaeg edasi ühe aasta
wörra, s. o. 1. jaanuarini 1939. a.
Klassiloterii loosimine 1. ja 2.
detsembril

Võidunumbrid awaldab ..Päewaleht" taielikult
1. detsembri hommikul pannakse taas keer millest wõtsid osa ühingu liikmed perekondadega ja
lema klassiloterii loosirattad, mis hakkawad
teised Lätis olutsewad eestlased. Kuulati Eesti wä
puistama 5. klassiloterii 3. klassi wöidunumb lisministri Akeli raadiokõnel. Koha peal esines
reid ja wöidufummasid. Sellest loosimisest kuju kõnega saadik Rebane, kes terivitas koosolijaid ja
neb paljudele tõhus pühadekink, mõnele ära rõhutas Eesti ja Läti wahel walitsewaid sõprus
walitule aga koguni püsiwam majanduslik jal sidemeid. Järgnes Tartu „Wanemmse" teatri
gealune, millele wõib ehitada tulewikuplaane. trupi külalisetendus, kus kanti ette katkend Hugo
Kogusummas loositakse seekord 3998 wöitu
näidendist ..Lipud tormis". Aktusele
192.132 krooni wäärtuses, millele ütleb arwa Raudsepa
järgnes kooswiibimine.
ta juure meel 19.999 krooni sunrune preemia.
Wiimane lisandatakse loosimise teise päewa köi
Koolinõunik Chr. Brüllerile
ge suuremale wüidule.
korraldati austamisõhtu
Pidades silmas klassiloterii mängijate hu
Tallinna õpetajate Selts korraldas endisele kana
wisid ..Päewaleht" awaldab oma weergudel kõik aegsele Tallinna ja-Nõmme linnade koolinõnnikule Chr.
eelseiswa loosimise wöidunumbrid ja wöidu 'Brüllcrilc ta ametist lahkumise puhul laupaewa õhtul
summad, arwatud kaasa ka 9-kroonised pisi Raua tänama algkooli ruumes austamisöhtu. Osamõt
oli Paar sada. Laulis segakoor K. Lcinuse juha
wöidud, numbrite järjekorras. Seetõttu osutub jäid
tusel ja paljud koolitegelased kõnelesid kiitwalt Chr.
loosimistulemuste jälgimine ..Päewalehe" kau Brülleri tööst koolipõllul.
du eriti hõlpsaks.
End. „tuleristlased" ihaldavad
Liiklemisõnnetusi
võimu
Tartu, 29. 11. Pühapäewal juhtus Narma
tänowal maja nr. 94 kohal libeda tee tõttu liikle
Kawas wabanemine paktist
misõnnetus. Auto B-23 sõitis peale Liine Ko d
Nõukogudega
r i l e ja Johanna S a r a k u l e. kes said kergemalt
Pariis. 29. 11. (ETA) (TNB) Prantsuse sot
wigastada. Wiimane tuli siiski haiglasse toime
taba.

Wara wallas jäi jalgrattur Sigrid Must auto
T-291 ette ja sai wigastada. Õnnetuses olid süüdi
mõlemad.

22 kitse jahisaagiks
Tartu, 29, 11. Pühapäewal peeti KastrePerawallas kitsejahti, millest wõttis osa 23 sahe
meest Tartust ja Tallinnast, nende hulgas riigi
kohtmnkud Kaun ja Koemets, dir. Grasberg j. t.
Kima metsa on siginenud ligi 309 kitse, .kes laas
tawad puid, siis otsustati nende arwu mahendada.

Maha lasti 22 kitse.

siaalfc erakonna kongress Lhonis lõppes eile. WaStu
wõetud resolutsiooni.? toonitatakse, et erakond piiiiab
legaalsel teel pääseda mõimule. ühtlasi erakond on ot

sustamid wastu Panna igasugustele remolutsioonilistclc
diktatuuri Püstitamise Püüetele. Edasi on erakonna Pro
grammis ette nähtud järgmised pmtftto: riigiprcsidcndi
mõimn laiendamine ja üksikute mnlitsusliikmctic wastu
tusc suurcndamiuc; naiste malimisõigusc sisseseadmine?
streigiõignse mõtmine riigiametnikelt; maljn kontrolli sisse
seadmine rclmnstnstõõStu«ce ja pankades ja kahe-kecle

süStcenli uuestisisscseadnnnc Elsass-Lvtringis. Diplo
maatilisel alal nõutakse kõigepealt mädanemist ohtlikest
sidemetest Nõukogude Liiduga. Inglismaaga, Itaaliaga.
Poolaga ja Wäikeliiduga tuleb sümcndada liidusuhteid.
Lõpuks erakond pooldab stabiilse rahu kindlustamiseks
Euroopas lähenemist Prantsusmaa ja Saksamaa wahel.

Tallinn-Warssawi liinil pani „Lot" 1932. aastal

kid. mis olid tol ajal uudiseks Eestis nii oma suuru

selt kui ka mootorite arwuli. Need lennukid arendasid
keskmiseks rcisikiiruseks 160 kur-t. Neis Tallinnast Riiga

kestis kaks tundi ning Tallinnast Warssawi 8' tundi.

Praegu „Lot'i" liinidel liiklewad ..Lockheed Elcctra"
tüüpi kiirlcunukid arendawad kiirust kuni 310 km-t, tar

nnd, peaminister tcrwitas lühikese kõnega wastuwõtjaid.

witadcs Tallinnast Riiga jõudmiseks iuud aega ja Tal
linnast Warssawi jõudmiseks 3 tundi.

Päcwa tulipunktiks kujunes „sädemc" teatrisaalis
korraldatud rahwnSPäcwa aktuS, kuS esines kõnega K.

Alul toimusid lennud Tallinn-Warssawi liinil.kolm
korda nädalas, ja seda ainult suwel. Arwestades' alati
selt tõusma reisijate armuga seati möödunud suwel es
makordselt sisse igapäewaue ühendus, ning nüüd. toi
mub ühendus Tallintt-Warssatvi liinil ivahet-pidamata
aasta ringi.

AeepiLttfrkauafa
Seepärast on Junghans-kellad -»to»

sobivad kinkideks. ]unghans-k*Q»£
mitmesugustes eriliikides on müügD

paremates kellaärides. Nende hea

dust tagab Junghansi kaubamärk.

Liiklemine Tallinn-Warssaivi lennuliinil on wiie

aasta moksul teostinnrd Peagu 100-prots. korrapärasu
sega. Ainult kolmel korral on lennuplaanis ettenähtud

Käesolowa aasta kewadel. maaleunujaama walmi
nsisega Helsingi, on teoks saanud Wcrrssaw-Tallinna len

nuliini looumlik pikendus Helsingi. Teiselt poolt-on sa
mal ajal Warsmw-Atceua lenmiliiu pikendatud Lpddaui
PaleStiiuas. Teega Poola lennuliinid ..Lot" ekspluaiee
ritvnd praegu Euroazm pikimat lcuuuliini. sest HelsingiWarssmvi-Palcstiiua lennuliini pikkus on 1318 km.

Lähemas tulewrkus on kamatsuscl Krakow-WiinRooma ja Warssaw-Budapesti lennuliinide atvcnuiue,
millega awaneb soodus ja kiire ühendus Eesti ja'EdelaEuroopa wahcl.

Või hind läks alla 25 senti kilolt
Täna noteeriti bõrsikomitees wõi hindu kahe
nädala eest. Wõile, mis tulnud sisse 15.—21.
now., tehti hinnaks 183 senti kg ja wõile, mis saa
bunud 22.—28. now. 175 senti kg. Seega on
wõi hind kahe wiimase nädala jooksul langenud
25 senti kilolt, mis teefi wälja 12,5 prots. hinnast.
Eilne päew mõõduS Malgas 3. maakondliku rahwns
päewa pidustuste tähe all. Juba warahommikul oli linn
lipuehtes ja wõis märgata clawamat liiklemist, kuna
walmistuti waStn wõtma peaministri asetäitjat Kaarel
Eenpalu. Wastntvõtt toimus kell 9 homm. Malga raud
tccjaamaS tuletõrje aukompanii ja Walga organisatsioo
nidc ning asutuste esindajate poolt. Wagunist wälju

liiklema 10-istmeliscd kolme mootoriga ..Fokker" lennu

peale leudposti ka harilikku posti.

rimürskc ja fõjawäepüssc. Kullaküla elanikud saatsid
komiteele 6 kahnrimürsku ja ühe püssi, kuna Kalliwere
ja Karstala küladest saadi koKu 8 mürsku ja üks puss.

Maakondlik rahvuspäev Valgas

miscl.

Tamuti näitab järjekindlat tõusu lennukitega wcc
tud vosti hulk. >eü lennuteel wcetud kiri wõistlöb edu
kalt telegrammiga. Postiliiklemise kiirendamiseks Poola
ja Toome postitvalitsuscd wcawad „Lot'i" lennukitega

Nnrwa walla komitee on saanud wanaraua korjan

täiesti kölbmatn.

lennutväljal, kuna ülemiste lennuwäli oli. alles raja

da suurem.

kuni 80.000 kg-lc.

Rclwad ja mürsud on roostetanud ja tarwitamisekS

Pühapäewal pühitses „Lot" Tallinn-Warssawi len
nuliini wiieaasiase tegewuse juubelit. Wiie aasta eest
awati Tallinn-Warssawi lennulin Lasnamäel sõjawäe

tegewuse algaastail ,lot'i" lennukitega Tallinnast ival
jus ainult 300 reisiza ümber pooles aastas, siisnwö
dunud suwel lahkus „Lot'i" lennukitega. Tallilmast 900
reisijat. Siia juure on arwamata Tallinnat läbistanud
transiilreisijad. mille amv on eelmisest umbes kaiks'tor

marcm tehtud kalkulatsioonid peagu 100 prots. Jaama

oli wcdamas manarauda weoautot ja hulk hobuse

ei ole oldud maal kitsi. Muidugi tähendab wäga palju

1•• ~
±/uut

lennuki wäljmnine Tallinnast ära jäänud. Kui-liini

Annetati kahnrimürske ja sõjapüsse
Wanaraua kogumine laupäewal Narmas ületaS

kimist. et selles oli mitukümmend kilo tvaskc.
ühe sõnaga tvõib ütelda, et wanametalli aniletusega

TALLINN, ESTONIA -M**
O PST.
ülemaailmne Wälis-Eesti
Päew Riias
Riia, 29. 11. (ETA) Ülemaailmse WälisEesti päewa Puhul oli laupäewal Riias Eesti ha
ridus- ja abiandnlisühingus Pidulik kooswiibimine,

Narvas koguti 10 vagunit vana
rauda!

dusega Ecsti-Jngeri küladest mabaduSsõja-aegfeid kahu

kiloga. Talumees Polli annetus määrib seepoolest mär

TEL 314-73 | PRODUKT

Lähemal ajal tahawad oma wanaraua kokku tuua ka
juba Minguta ja lldevna wallad.

katelt. Seni on kõige suurema annetuse teostanud ta
luomanik Grünberg, kes on annetanud wanarauda 300
kg ning tema tütar 200 kg. Ka sopp Marmor on annud

100 kg. aga Wana-Kuuste meierei ll&O

NAHA

ka see, kuidas asja on organiseeritud. Wana-Kuustes
oli see eeskujulikult läbi tviidud. kuna kogu tvalla talud
olid näpp-näpult läbi wõetud ja korjanduse teostas üldse
35 usaldusmeest tvallatvanern Pasteli juhtimisel.

tõendada weel, et wallast saadakse wanarauaks ka 2 wana

kastrullid, teenmsinaid jne. jne. Wallawauem teadis

VI LTSAAPAID SUURES VALIKUS

Rebase jaamas.

mehi. üldse mccti kokku lv wagunit manarauda. ühe
paewaga ei jõutud kaaluda kogu raua hulka, kuid umb
kaudse armcstnsc järele Mõib tõusta wanaraua hull

dasid, wanu pangesid, atru, turbarullikute rattaid, wask

HALOSSE, BOTIKUID

Wanaraua „Plllmarong" kaubaplatwormi juures

Eenp a l ». Juba warakult oli awar saal wiimse wõi

maluseni täis publiknt. Aktust kaunistas muusikaliste
ettekannetega Malga malcwk. orkester. Waimulikule taHtuscle, mida pidas linnakogudnsc õpetaja A. Tammik,
järgnesid awasõnad päcwa korraldama toimkonna esi

mehelt adw. Juhan Uuemaalt.
Elawatc aplauside saatel astus sccjärclc kõnetooli

peaminister K. EcnP a l u. Kõne teksti awaldamc

homme.

Jahimeeste tüli jänese pärast

Peaministri kõne lõpul lauldi ühiselt wabarngt

hümni.

Järgnewad tcrwitused kohapealsete tegelaste poolt.

Puhapäewa õhtul umbes kella üheksa ajal laskis

Terwitusi ütlesid Malga maawal. esimees W. Welner,
linnapea Th. Willa ning Walga seltskondlike organisat
sioonide poolt „Tädcmc" seltsi esimees dr. Joh. Mül

N.-Kalamaja tänawal Alfred Rünk rewolwrist
kuuli õlga Otto Raadikul c, wigastades teda ras

konna nimel adw. J. Kokk, tänades aktuse kõne eest

Laskmine U.-Kalamaja tänawal

kesti. Haawatu saadeti haiglasse.

Rünk la Ryadik olid käinud Acgwiidus jahil ja saa
nud saagiks kahe peal ühe jänese, kusjuures selle lask
jaks oli Riink.
Linna tagasi jõudes läksid mehed N.-Kalamaja tän.
39 Raadiku korterisse, kus samal õhtul pühitseti kellegi
naisterahwa sünnipäewa. Sutt oli napsi wõctud, läksid
jahimehed omawahel tulli, uimelt hakkas Raadik nõud
ma,' et tema saaks poole jänesest endale. Kuna sõna

wahetus läkS ägedaks, siis Rünk jänese ja lal,-

kuS. Raadik läks talle tänawalc järele. Rünk tõendab,
et Raadik on tahtnud teda tänawal noaga lüüa, mis.
pärast olnud sunnitud laskma cndakaitsckS. Rünga elu

koht on Narwa m. 15, ta on nagu Raadikki, 26 a.
wana.

lerson. Rohkesti oli saabunud ka kirjalikke terwitusi.
Aktuse lõppsõna ütles rahwnspäewa korraldama toim

peaministrit, ühtlasi märkis J. Kokku, et 3. rahwus

päcwaga on rahwuspäewadc korraldamine Walgamaal
kujunenud traditsiooniks, mis edaspidi suudab ühendada
Walga maa- ja linnarahwast.
Peale aktust toimus rahwnspäewa pidulik kooswiibi
lllinc peanmiistri osawõtul „ Sademe" wäikcfes. saalis.
Kell 15 peaminister K. Eenpalu sõitis edasi AntslaSsc,
kus toimus kohaliku rahwamajn õnnistamine.

Tappis kogemata mehe
Tartu, 29. 11. Tartumaal Kudina matta
Juhani talus elutsow Auderson laskis kogemata
haawlipüssist laegu rindu Aleksander Pankale.
Lask tõi surma.
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Oksjonil

"Keegi ei märkaks mingit vahet!"

Pisike piiewakaja
Pritsimaja saaliS kell üks. Akende juures o« moo
dustatud kokkulükatud laudadest müügilett. Leti taga

Miki ja

karpe» kompse, raadioaparaate ja muid esemeid. Leti eeS
sumab inimesi, armult mõnikümmend. Oodatakse oksjoni

kuningas

algust.

Michael

Paremalpoõl' saali seina ääres asetseb kläaSustega

lõpetasid

kapp gaasimaskidega. On neid aga mitmet sorti. Me

omavahelise

hed naerawad: „Kui sehnkefe ette lööd ja Pimedas koju
lahed, siiS putkawad naine ja lapsed toast wälja."
Tagaseinas asetsema ukse kõrwal on teine kapp ja
selle otsaS mana trumm. Suur nagu hall juuSturataS.
Mõtlen, et sellist suurt trummi olekS hädasti maja olnud

lahingu
siniste silmade

ja vastastikuse

siis, kui siin peeti wanaSti kärarikkaid koosolekuid ja
miitinguid. Milline tõhuS wahend korra säilitamiseks:
Äsa vaar põrakat ja rahu on majaS.

lugupidamisega!
dte.

W

„ Tähelepanu, oksjon algab!"

Mehed, naised kogunewad leti ette. Leti taha on
ilmunud Prillitatud wanahärra ja noorem meeS Pruunis
palitus ja sama wärwi kaabu peaS. See on okSjonaa»

tor. Ta hõikab:
...Hakkame peale! Müügile tuleb 15 tosinat LmbluS
Värwilinc lõnagapakk käib käest kätte. Leti eeS iStu
wad eided piStawad Prillid ninale ja hindawad.
„KakS krooni!"

Lätis alimentide mittemaksjad töömajja. —' Töölistele laste sündimise puhul preemiaid. Talu
töölistele adiellumisel toetust T4O latti. Eestis loomisel liikuiv terwishoiu-nöuandepunkt
omnibuses

..Doppelt ei karise kakS jante!"
..Kroon juure!"
Nii arenev pakkumine, kuni lõngad omandab 9 kroon»

5v scudi eest muSta beretiga naiskodanik. Ta kõrtval
istuja naljatab: „Nüüd jätkub sulle lõnga eluks ajakS."
..5 tosinat naiste snkki!" esitab oksjonaator uue pak
kuulise. Sukad on 5 pappkarbis. Prillitatud wanahärra
tõmbab ühe paari sirgu ja reklaamib: „liks kilomeeter
pikad."

Hakatakse tahendama lasterikaste perekondade korterikriifi
Pühapäewal peeti Tartus Balti riikide emade- ja

lastekaitse komitee istung, millest wõttiS osa Lätist 3. Lee
dust 3 ja Eestist 5 esindajat.

Komitee istungi! kuulati ära aruanded lastekaitse
alal. LkfikuteS riikides. Leedu lastekaitse liidu juhataja
pr. A. Hunebvlle mainis oma aruandes, et eriti märki

..3 krooni!"

„Olgu neli!"
„Kaks juure!"
„Olgu kaheksa. Jõuame rutem edasi."
~Viisteist!"
Wõib märkida, et mehi huMitõwad sukad rohkem.
Naised pakuwad tagasihoidlikumalt ja ükS eit arwab as
jatundlikult: ..Lihtsad muStad sukad, olekS olnud siidist
wõi wildegossid, siiS teine asi."
Mehed aga ergutawad üha teineteist: ..Wolli, rõhu

miSMäärt on Leedus terwiShoiu-nõuandepunktidc

andmeid

Läti sotsiaalse hoolekande scadnse lisamääruste

küsimust. Tawaliselt oli Lätis lugu nii, et kohus mõis
tis alimendid lapse isalt küll «välja, luid maksja igasu
guste abinõude kaudu hoidus sellest.

Nüüd uue määrustiku alusel on «võimalik mittemaks

jat saata erilisse 1. liigi töömajja 2 aastaks, kuS 50%
palgast läheb alimentide armele. Kahe aasta parast
wõib alimentide maksja sealt lahkuda, kui ta nõustub
tuletvkkus korralikult maksma. Teise liigi töömajja saa
detakse j«»ba rctsidiwistr. kuS walitfeb wangla kodukord.

Kahe aaSta pärast on «võimalik ka siit «välja pääseda,

kuid kui V kuu jooksul ci ilmne tagajärgi alimentide

jäte koiwakatteks."

Sukkade omanik awab karbid ja loeb sukapaarid hoo

lega üle, et kaS on ikka 5 tosinat täis.
..Kolm tosinat laStesukki! KoS pakub?"
Sukad on Pisikesed nagu kinda sõrmed. Kust wõtta
niipalju laSte jalakest, et kasutada pakutawat kaupa tn
lusalt.

maksmisel, paigutatakse asjaosalised uuesti sinna tagasi,
ja nii wõimad mõned seal oma eluaja mõõda saata. Uue

„AlekS, ekS sa siiS paku! Läheb ehk maja. Aleks põ
rutabki: ..Seitsekümmend wiiS senti!".
Kui aga pakkumine tõuseb juba kolme kroonini, loo
bub AlekS, Põhjendusega: ..KallikS läheb see naki!"
Maised kinsawad üht wanapoiösi: ..Willem. ekS pakn

Eesti Draamateatri direktor härm L. Kalmet on tar
tviliseks pidanud ..Tootsi pulma" asjus ajalehtodele
Pika fcleiir.fc mida. Kitun aga seletuses asjaolusid <on
tvalgusiatud siiski tveidi ebatäpselt, siis olgu
gude" lmvastajaks. siis ..Tootsi pulma" a-.vastajaua tn

Heini.

Kuigi härra L. Kalmet õunast nimetab ..Tootsi lu
waoivnlt saab kõne alla iul'a sest juba 1986. a. nlirl
niiua Töölisteatri tcgeavnc- >a tegin A. Däreüvilc et
topaneku tvalmistada dmm,. eringnd A. Mälgu «Sits
loast merest" ja O. Lutsu ..Tootsi pulmast". Oli ju Töö
listeater siis A. Särewi ..awasiatud" Lutsu mänginud
juba kaks hooaega. Tollal «Tootsi lugude aivastnja"
'.vaslvalt nägi undki ..Tootsi pulmast", kütta „Ka>vad>e"

dramatiseeriugki lastenäidendina tuli kõne alla
untbes aasta hiljem ja ka A. Särewi cttvpanekuil.
«LitSwa mere" dramatiseeringuga amas Töölisteater

oma 1936/1987. a. hooaja, kuua ..Tootsi pulm" Mati
eidasi ja hiljem algupäraste tükkide rohkuse pärast jäeti

Jätte üks noormees läks
kaduma!
Narwa walla WanaknlaS on läinud kaduma kohaliku
talupidaja Tammiku 22-a. poeg Peeter, kes alleS hiljuti
tvabaneS sõjawäetceniStusest. Kuuldatvasti on olnud T.
kooS sama kiila noormehe Joh. Waderiga, kes ka on jaa
nnd kadunuks. Mõlemad noormehed olid tuntud koha
peal agarate seltskonnategelastena.

T. tvancmad alul arwafid, et poeg on läinud Wiru
põlcwkiwitõõStuStcSse otsima tööd. Kuna waStatvad
järelepärimised ei annnd tagajärgi, siis ollakse wcendu
nud, et noormehed ci ole enam üldse EeStiS. T. teatas
poja kadumisest ka ametiwõimndele.

aastaks, ja tööline sellest ei loobu, siis on tal õigus saa

lapse puhul 4 latti igalt lapselt ja 3—5 lapse puhul 5
latti lapselt. Enne tähtaega kohalt lahkumisel. kaotab
tööline selle õigused Omatvalitfused makfäwad selle las
tcpreemia walja neile selleks sotsiaalministeeriumi poolt
antud summadest.

Leedu esindaja mainis, et Leedu on taga teistest.

Balti riikidest hoolckande-seadustiku alal. Sotsiaal

hoolekande seadus on praegu seal mäljatõõtamisel. Tea
duStikku maetakse sisse iseseiSwa lõikena emade- ja laS
tekaitse. Maaelanike terwishoidlike olude Parandamiseks
on kamas 200 uue tcrwiShoiu nõnandepunkti ellukutsu
mine.

andepunkti loomine.

lastekaitse inspektor pr. dr. Woore m a a, kes rõhu
taS eriti" meil makömapandud seadust laSte hoolekande
alal. Ka alimentide mittemaksmisel langemad laste isad
9 kuuks «vanglasse ja ka sundlaagriSse tööle (Tallinnas

leidub üks sundlaager). Kui kohtu poolt on isa kind
laks tehtud, siis hakkab uue seaduse alusel mäljaSpool

abielu sündinud laps kandma oma isa niine. Eriti ta
helepanu pööratakse ka laste ja koolilaste toitlustamisele.
Huwipakknwaimaks paewakorrapunttiks kujuneS iStnn

gil 1938. a. 0
tegvwnskllwa esitamine lastekaitse alal üksikutes
riikides.
Latis on Probleemiks. kuidaS siduda maatöõlisi maa kül-

See punkt asuks omnibusel ja personaaliks olekS seal arst,

welskcr ja halastajaõde. Hommikupoole oleks haigete
mastumõtt ja õhtupoolel igasugused ettekanded ja
loengud, mis puudutaksid termiöhoidlikke küsimusi. Pae
wakorral on ka lasterikaste perekondade korterikriisi la
hendaminc ja neile paremate korterite muretsemine.

Koosolekul leidis märkimist ka asjaolu, et kõiges
kolmeS Balti riigis ei esine enam peaaegu tööpuudust
kui niisugust. Tulewal aaötal siirdub Balti komitee asu
koht Kaunasesse järgnewalt kaheks aastaks. Senine
koostöö kolme Balti riigi mahel lastekaitse alal on olnud
edukas ja kooskõlaline. Läti ja Leedu esindajad ütlesid
tänu Balkt komiteee senisele agarale esimehele dr. H.
Madissoonilc.

HWNWWM

Narmast saadeti laupäewal Pariisi kalewimabrikn
end. omaniku krahm Polowtsomi miimane warandus,
mitmesugune toamööbel, riistad, maalid, pesu jne., miS
ei tulnud oksjonile müügile. WaranduS, mida oli üldse
Dmamateatvis lwrfntis „©UIOT" ja kuna see drmuatiffee
ring »sntm nwniükasH, siis Draamateatri juhtidel nähta

ivasti tekkis isit ka ..Tootsi pulma" järele. Igatahes

ühes seletuses ajalehtedele kuulutati see lväHa. ilma e-t
autori ja dranmtisevrija poolt selleks luiugit luba oleks

likwidceritud jn tema hooned linawabriku pargis tulcmad

iiseciriug oli juba ivalmis ja Töölisteater pidi pvaowidega

unmtus E. Draamateater akinwsoks. Alul kat
suti A. Särciviga ..asju ajada", ja kui see ei õnnestu

Pulmaliste suplus Narwa jões

saadud. Eriti mwmbri», kuna ..Tootsi pulma" dmnia

mid. siis pöörduti C. Lutsu poole. O. Lutsule seletati, et
A. Säve-lv on suba oma nösoleku aunud ja Töölisteater

sellest loobunud. Neil asjaoludel O. Luts nõustuski
tvastu wõtnra 150 krooui ..Tootsi pulma" nmnguöiguse
eest.

Et aga Töölisteater polnud loobunud Tootsi pul

mast" ja A. isävew kategooriliselt kselduS oma kokkule
pet murÄmast. ms ei saanud ka O. Lutsu lubadusel olla

mingit jõudu Duttvuides Moludega. O. Luts jäi kiud
laks 29. aprillil f. a. Töölisteatriga sõlunwd loSkulev-

päeSval temaga suulise kokkuleppe. mille järele Töölis
teatrile pidi jääma ainuõigus «Tootsi pulma" mängimi

Pele ja selle kinnituseks sõlmisin temaga 23. notvembril

seks Talliimas. Samal päewal O. Luis ja A. Särew

s. a. ka kirjaliku lepingu. mille järele ..Tootsi pulma"
mängimise ainuõigus Tallinnas kolmeks aastaks jääb

jõudsid ka E. Draamateatri tegelastega kokkuleppele, et

Töölisteatoile.

listeatrile. Kivjalikku loprngut ei peetud wajalrseks, kuim
Eestis setti oli wiisiks teatviteivaheltstes asjades ikkagi

mitukümmend kastitäit, saadeti P. pärijatele, keS ela
mad Pariisis. Nüüd vn P. warandus NarwaS lõplikult
kemadel koguni lammutamisele, sest ntaju ci saamat
enam millekski kasutada, kuna nad on manad ja kor
rast ära.

Luts Tallinnas ja A. Särow ning mina sõlmisime sel

..S-ulvi" jääb Draamateatrile. «Tootsi pulm" aga Töö

Wasknarma kiila juures. Narma jõest sõudepaadiga

iUcsöidul, leidis aset õnnetus pulmalistega. Pulmatu
juS taheti minna üle jõe teise külaSse. Paadis istusid
Kondufhi kula elanikud J. Paschmonom, W. Jgnatjew.
P. Sabelin ja F. KuSmin. Nooru»ehed hakkasid paadis
hullama. Wäike paat läks ümber ja tõik neli kukkusid
külma mette, õnneks nähti õnnetust kaldalt ja mees
tele sõideti appi ning nad toodi kõik randa.

Loomulikult Töölisteatrit ei huwita, kes „Dooisi

pulma" mängib tväljaspool Tallinnat.

Süütule laSti haamlilaeng jalga

elementaarsest aususest liimi pidada. Sõlmitud kokkuleppe

Lendpostisaadetised Soome

alusel Töölisteater juba samal komadel teatas ajaleh

saadetakse nüüd Tallinnast edasi ainult äripäewadel
..Deutsche Lufthansa" lennukitega. Nende lendudega

laengu jalga. Pertmaa tahtis tüli tõttu tulistada küll
Karl Piima, kuid laeng tabaS tülist hoopis lorival seis

lat vastusele.

kel! 14.20 waljuwate Poola lennuseltsi „Lot'i" ja

«Tootsi pulmaga" pidi Töölisteater mvama onta

edasisaatmiseks peawad saadetised olema peaposikonto

1937/1938. a. hooaja, kttid kütta soowitawaks peeti hoo
aega atvada draamaga, siis jäädi peatuma «Metsalise

ris httiemalt kell 13. Samade lendudega saadetakse

raja" juure jn «Tootsi pulm" lükati edasi. Wahcpeal E.

Daant.

edasi ka lendpostisaadetised Rootsi, Norrasse ju

tused on olnud .väga heatahtlikud

ride mured

kinnitavad, et mitte niipalju teose
väärtus ei määravat ta edu kui kir
jastajate heatahtlikkus. Pealeselle
rikkuvat suured tulud kirjaniku, kes
polevat enam huvitatud oma loomis

Nõukogude miljonäride seas esiko
hal Aleksei Tolstoi: Tema kirjutas
oma kuulsa ajaloolise rõmaani järgi
mitee, millele allub kunstiasjade juh
filminäidendi „Peõter Esimene",
timine, on määranud kindlaks tasu millist filmi nüüd näidatakse kõigis
summad kunstnikele kontsertide ja Nõukogude linnades ja külades. Tu
teiste etenduste eest. _ Seni võisid levikuski suur Vene tsaar avitab
kunstnikud omi nõudmisi ette dik kirjanikul teenida ilusat raha, sest
teerida teatritele, klubidele ja orga on ette nähtud Peeter Suurest sama
nisatsioonidele, kuhu neid kutsuti käsikirja järgi valmistada veel kaks
esinema. See võimaldas paremail filmi.
kunstnikel teenida õige suuri surn
Need miljonärid-sotsialistid või
masid. Sageli võeti 10—lõ-minuti vad oma teostes tõrvata „teiste töö
lise esinemise eest 1000 rubla ja nad
vilja kasutajaid" kapitaliste ja ise
esinesid sageli mitu korda õhtu vaikselt rõõmustada oma tulude üle.
jooksul. Nõukogude Liidus on mui Neil on isegi lubatud oma miljonite
du keskmiseks heaks teenistuseks eest osta riigi obligatsioone ja tee
ainult 500—(100 rubla kuus, millest nida nii ..sotsialistlikke dividende".
peab tulema läbi kogu perekond.
Kuigi nende inimeste miljonid on
Nii võisid publikult hellitatud kunst
täiesti seaduslikult, kehita
nikud ainsa õhtuga teenida kuni teenitud
takse nende üle" siiski sageli õlgu.
kümnekordselt rohkem kui suurimad
ametnikud kuu jooksul. Kas selli Möödunud nädalal ilmusid ajakirjan
duses artiiklidj milles nõuti nende
geid inimesi ei või nimetada miljo tulude
kärpimist. Avaldati mõtteid,
närideks?
et trükitud töö kuulub nagu müü
Kuid mitte ainult kontserdi- ja dud maalgi ostjale, s. o. riigile, kes
latäkunstnike seisukord polnud nii võib teda tarvitada oma heaksarva
'hiilgav. Rikkaimaks inimeseks Nõu mise järele. Kirjanikule ja heliloo
kogude Liidus peeti alles hiljuti jale võivat maksa rohkem tema
kirjanik škvaikinit, komöödia töö esmakordsel ilmumisel, kuid
„Teise lapse" autorit. „Teise laps" sellega peaks ka tema õigustel oma
puudutab väga vähe poliitilisi prob teosele olema lõpp.. Tulevat küsi
leeme ja nõnda on sellele naljamän da, kas liig suured tulud ei saa hä
daohtlikuks sotsialistlikule ühis
gule ülemaaliselt saanud osaks suu konnale.
rim menu. Seaduse järgi saab näi
dendi autor iga etenduse tuludest
Tekkis väga huvitav poleemikal
teatava protsendi ja nõnda on see Mõned kirjanikud kaebasid, et nende
teiste laps" škvarkinile toonud töid trükitavat vähe paberi puudu
"miljonilisi summasid. Praegu on sel. On selgunud, et mõned kirjas-

võime uuest pingutamisest, kuna
juba ilmunud teoste uued trükid
andvat talle rohkem.

Kui see poleemika, mis liikus
rohkem seltskonnas kui ajakirjandu
ses, oli jõudnud haripunktile, saatis
Aleksei Tolstoi „Pravda" toimetu
sele kirja. Ta näitas, et 4000—5000
Nõukogude kirjaniku tulud ei ületa
vat kvalifitseeritud töölise keskmist
teenistust 500 rubla kuus. Ainult
nelja kuulsaima kirjaniku tulud ei
olevat allpool 10.000 rubla kuus.
Tolstoi jättis küll ütlemata, kui

palju nende nelja kirjaniku tulud üle
tavad 10.000 rubla.

Pärast Tolstoi kirja vaibus polee
mika kirjanike tulude ümber, Kuid

ühes viimases „Sovetskoje Izkustvo"
numbris on võetud üles kontserdi- ja

lavakunstnlke suured tasud. Uued
tnsumiiärused jagavad kunstnikud
nelja liiki. Esmajärgulised kunstni
kud, niinimetatud vabariigi artistid,
saavad 600 rubla esinemiselt. Tei
sejärgulised 250—350 rubla, kol
mandajärgulised 125—225 rubla,
neljandajärgulised 50—100 rubla.
Kuhu järku üks või teine aunime
detu kunstnik kuulub, seda määrab
sama komitee, mis on annud välja
need määrused. Samuti määratakse

kunstijärgu kohaselt ka artistide ja
helikunstnike kuupalk.

Ajakiri mahutab huvitavaid sele
tusi nende määruste kohta. Neis

üteldakse muuseas: Peamiseks põh
juseks, mis ergutas kunstnikke nõud

ma suri honorare, oli vääralt
mõistetud. prestiižiküsimus. Iga

wat isikut.

Ohtring toimetati Kreenholmi haiglasse. WigaStuS

Püha Peetruse kirikule
Ühel päeval Mussolini viibis Roo
ma kuberneri ja arhitekti Piacenti
ni seltsis Castello St. Angelo (Ingli
lossi) müüridel, et sealt vaadelda
Püha Peetruse kirikut. ..Igavesele
linnale" sai see ajalooliseks hetkeks,

sest seal otsustati „Spina" lammu
tamine.

„Spinaks (okkaks) hüüti kitsast
majaderiba, mis lahutas „Borgo
vecchiot" ja „Borgo nuovot"
kaht tänavat, mis viisid Tiberi kal
dalt Püha Peetruse kiriku juure.
„Okkaks" hüüti teda seepärast, et
ta Tiberi poolne ots oli väga terav.
Lugematud palverändajate hulgad
olid pugenud läbi selle kahe kitsa
tänava, nagu läbi kitsaste armuva
ravate, et siis korraga enda ees
näha kogu ta ilus maailma ehitus
kunsti suurimat imet, katoliku ki
riku peaiumalakoda.

Juba Bernini, kes ehitas Püha

kunstnik nõudis summa, mis tema
arvates vastas ta ..järgule" ega ol
nud madalam honorarist, mida sai
ta kolleeg. Teisest küljest. üht
või teist kontserti korraldava orga
nisatsiooni liikmed olid sõpruses ühe

või teise kunstnikutmpiga ja püüd
sid neile maksetavat tasu võimali
kult suurendada. Selle eest on aga
noorte kunstnike honorare püütud
hoida võimalikult madalal. „Nõnda
on need ametniku hingelaadiga ini
mesõd tekitanud lahkhelisid vanema

jä noorema põlve kunstnike vahel",
ütleb ajakiri.

tTeie nõtku tarnib
IUASALGAIVJ
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Vabamüügil apteekides
A.-S. Prow. ü. LILL.

mi raSke, kuid mitte elukardetam.

Mussolini avas ajaloolise vaate

oma ..onupoegadele". Protesteerijad

Litwinow ise ei näi weel Stalini ja leshowi
silmis olewat kompromiteeritud, mida näitab
ka tema kandideerimine ülemasse nõukokku,
kuigi kostab hääli, mis ennustawad tema asen
damist Potjewkiniga, kuid kas Litwinow
saab kaua juhtida wäliskomissariaati ilma oma
kaastäölisteta? Kas ta suudab leppida sellega,
et talle asetatakse nina alla ..outfidereid", keda
küll pooldab wägew asutus nagu saadik
Eestis Nikitin ja saadik Lätis Sotow. kes olid
seni õpetajad ega tea poliitikast midagi? Iga
tahes hakkab Litwinow oma nimega nüüd kat
ma poliitikat, mis wöimalikult wäga tõhusalt
erineb senistest wäliskomissariaadi juhtnööridest.
Kuid suure osa diplomaatide asendamine uute
ga wöiks ka tulla ainult soowist Lenini tradit
sioone harrastawate wanade diplomaatide ase
mele määrata Stalini jüngreid, wanemat kooli
asendada nooremaga. Km Kreml on julgenud
ümmarguselt 800 paremat ohwitseri kõrwaldada
ja anneed sellega tunduwalt nõrgendada, siis
arwab ta ka, et diplomaatide tagandamisest
tekkinud kahjudest saadakse üle. Räägitakse, et
Wenemaa kawatsewat oma. diplomaatia pea
inise energia koondada Aasiale. Euroopast ta
gasi tõmbudes. Sel juhtumil peaks niigi juba
üle wannsepiiri jõudnud 62-aastane Litwinow
oma kohalt lahkuma. Ka puudub Litwinowi wii
maseaja poliitikas weene, ta on sattunud um
mikusse. Moskwas aga näib walitsewat wooh
mis pooldab Nõukogude Wene isoleerimist. Kau
ge-Idas nähakse kohta, kuhu Moskwa peaks
koondama kogu oma energia.

Sihtis üht, tabas teist meest
Narma, 29. 11. Eile kell 2 pl. oli Jöhwi walla
Turu-Rida kiilas Merine wahejuhtnm. Joh. Pertmaa
laskis kohalikule külasepale Ed. Ohtringile haamli

tede kaudu, et ..Tootsi pttlut" tuleb järgntise hooaja alul

..Neue Zürcher 3tg." kirjutab, et Litwinowi
äkiline ärasõit Brüsselist, mida alul seletati:
meelepahaga Edeni ja Delbos'i wastu, on nuud
saanud õige seletuse. Sisekomissar leshow on
oma kolleegi äraolekut kasutanud ..trotskisnu
wastase wöitluse" wiimiseks ka Nõukogude dip
lomaatia sfääridesse. Endine Wene saadik Ber
liinis Krestinski ja pärastine Litwinowi abi,
on küll juba kuude eest awalikust elust kadunud
ja endisest Wene saadikust Ankaras kuuldub,
et ta olewat juba nädalate eest hukatud, üldiselt
aga jäi diplomaatia siiski sisemisest puhastusest
enam-wähem puudutamata. Nüüd on eelmiste
saatust jaganud, ka saadik Warssawis Dawtian,
saadik Lätis Brodowski, saadik Soomes As
mus ei tule enam tagasi, saadik Leedus on
Moskwasse ..kadunud", KaraHam järglane An
karas Karski pole üldsegi oma uuele kohale
saabunud, kuna leshow ta enne seda ivangis
tas. saadik Hispaanias Antonow-Owsejenko on
esinenud täieliku patukahetsusega. Nüüd nõud
wat leshow Stalinilt ka Londoni saadiku Mais
ki pead. samuti kutsutawat Moskwasse tagasi
Londoni saatkonna sõjawäelisi esindajaid: kind
ral Siwkowit. kindral Tschornöid ja admiral
Antipo-Tschikunskit.

Miljonäri pärandus Narwust
Pariisi

järgmiseks hooajaks. 29. aprillil 1937. a. wiibis Oskar

Nõukogude miljonä

Mõnelegi Nõukogude miljonärile
(Nõukogude Liidus, jah, on ka mil
jonäre) on antud valus löök: Ko

sellestki loodetakse üle saada.

Eestis on tegewuskatvas liiknlva terwishom-nõn

Eesti kohta esitas aruande

mõningate lühendustega:

lemas."

niat küll!

on seadus, mis puudutab põllumajanduse alal töätamaid

Töölisteatri tegettniSjuht K. Freiberg saadab meile
salatusc ..Tootsi pulma" asjus, mille allpool crlvaldame

jaluleseadmiseks õiendatud järgmist:

list toredat sukkade "—'"N. Seda saatuse iroo

erilise seadusega tõkeStada «võõrtööliste sissetoomist. See

pärast

üle. sul abiellumine niigi warSti ees ja lastepere tu
Willem aga nohiseb nagu knriilm ia arwab: ..Mina
seda maailma lastekarjaga hakkan täitma."
Mul pole aega waadata. kcS saab 3 tosinat laste
sukki. OStalsiu need ise meelsasti, kui koduS oleks tip
pamaS laSte jalakcsi. Kui neid oli. siis polnud jälle sel

lahendada lastekaitse kusimusi. Ka. on Lätis lausutud

ae ja kuidas suurendada sündimust. Praegu on projekt
selleks koostatud. Talutõõlise abiellumise korral antakse
majapidamise ja korteri sisustamiseks toetust 720 740
latti, kui ta püsib oma töökohal. Esimese lapse sünni pu
hul kustutatakse 100 latti. Kui aga sünnib 14. a. jook
sul näiteks 7 last, siiS laen kustutatakse taielikult. Kee
rulisem punkt selles projektis on korteri-kusimus. Kuid

Veel üks seletus „Toötsi pulma"

iikS walgeS sallis noorik müksab mehele külge ja
sunnib:

lastekaitse komitee. Komitee ülesandeks on

da riiklikku toetust laSte sündimise puhul. . ühe kuni kahe

Läti esindaja dir. O. Schiliö esitas hu«vita«vaid

miS hakkasid «naksma möödunud augustikuus. Määrused
pundutawad muuseas alimentide tõelist wäljautaksmife

..Kelle kuradi kirstutegijad?"
..Noh, puusärgitegijad. Neilt ostetakse ka sukki kool

Ka hakkab Lätis maksma nuS korraldus lastekaitse
alal, millega kutsutakse ellu iga omamalitsuse juures

inglise haiguse «vastu, samuti toimuv nende kaudu «vita
miinide propaganda rahwa seas.

juure. Saad katte, miS sul siiS häda: saad mitu aas

ära." soowitatakse.

hakanud maksma «väljamõistetud alimente.

töölisi. Kui tööline on talupidajaga lepingu sõlminud

tat teisi pruutidele jagada."
..Tühja kah. keda see paar sukki meiepaewil rõõmus
tab. WiSka aga mõni boa wõi hõberebane õlgadele."
5 tosinat sukki saab keskealine meeS 25 krooni eest.
Mees on üSna mureliku näoga. MiS tont sa sellise suka-

~Wii aga kirStutegijaile. KirStntegijad oStawad

määrustiku tulemuseks on. et paljud ou wabatahtlikult

armu suurendamine, praegu on Leedus juba 21 sellist
Punkti. Nende kaudu Mõideldakse eriti LeeduS lewinud

kohta,

Vatsakaga peale oskad hakata.

Litwinow hädas

Emade- ja lastekaitse Balti riikides

lõnga. Hind on teie teha."

Peetruse kiriku ette oma kolonnid,
plaanitses laia triumfiteed. mis pidi
Tiberi kaldalt ulatuma kirikuni. On
säilinud tema joonis, millel kiriku
ja Tiberi vaheline vöönd on kujuta
tud magava mehe vormis. Võimas
katedraali kuppel ja selle torn on
peaks ja kübaraks. Niinimetatud
Madema-fassaad oli õlgadeks ja
küljekolonnid käteks. Keha ühes
jalgadega ulatus Ingli lossini. Ent
keegi polnud julgenud mõtelda selle
plaani teostamisest, sest teel oli
ees mitu ilusat paleed, mida ei ta
hetud lammutada. Väike Seosaca
valli väljak, mille äärest kerkisid
„Pala3zo dei Convertandi". „Palazzo

dei Penitenziari" ja „Palazzo Gi
raud", olid kaunid Rooma renes
sansiaja ehted.

Mussolinil oli siiski julgust
„okast" välja kiskuda. „PalazN> dei
Convertendi", see suurepärane ehiArvatavasti on uued määrused ke.

teises mõttes kasulikud. Kuulsad
kunstnikud, kes esinesid kõrgete ho

noraride eest suurtes linnades, ei
tahtnud meelsasti esineda töölisklu
bides ja väikelinnades, kus neile ei
maksetud nii kõrgeid honorare.
Uued tasunormid võimaldavad ka
provintsiteatreil ja organisatsiooni
del kutsuda esinema kuulsusi. Ei
või ütelda, et uued tasumäärad teek

sid kunstiaristokraatiale liiga.
Näib, et ligemal ajal hakatakse
nornieerimä ka kuulsate kirjanike
tasumäärasid.

tuskunsti pärl, tuli ümber paiguta
da, sest selle paleega on seotud mä
lestus Raffaelist. Palee lammutati
suurima hoolega ja kõik asetati tei
ses kohas jälle kivi-kivilt oma en
disesse paika. Muu ~Spina" lammu
tati ameerikaliku kiirusega. Keldrid
aeti lihtsalt kinni ja kaeti tänava
sillutusega. Kui tulevastel sajandi
tel kelgi arheoloogil tuleks tahe
~Spinat" uurida, siis on tal vaja
ainult tänavasillutus üles kiskuda
ja ta leiab kõigi majade alusmüü
rid.

„Palazzo de! Convertandi" ümber
paigutamisega vabanes, nagu ütel
dud vaade suurepärasele katedraa
lile. Nüüd on katedraali ja Inglise
lossi vahel alati rahvast, kes rää
givad sellest sündmusest. Isegi
need, kes ennemalt olid „Spina"
lammutamise vastu, tunnistavad, et
Rooma on jälle läinud ilusamaks.
„Mussolinil oli õigus," kirjutavad
Rooma lehed.
Kui lähenesid Püha Peetruse ka
tedralile „Spina" allesolekul, siis
unustasid kergesti müstilise mõju,
mis tekkis kitsastelt tänavatelt
välja, jõudes ja korraga kummalist
katedraali nähes. Seda üllatust ei
tule enam läbi elada. Kuid selle
eest on alles nüüd võimalik näha
katedraali kuplite ehtsat vägevust
ja värviküllust. Ennemalt see nagu
vajus Maderna fassaadi.

Ka Vatikani loss pole enam vaa
tele suletud, nagu ennemalt, väid
kõiges oma ilus avatud. Uus „Via
della Conzilione" on mõteldud Itaa
lia riigi kingina katoliku kirikule.
„Palazzo dei Penitenziarit" ega
„Palazzo Giraud" ei lammutate. Sa
muti jääb oma endisele kohale ka
Pühavaimu kirik. Cesi ja Serristori
paleede saatus pole veel lõplikult
otsustatud. Köik teised hooned
peavad kaduma ja see pole ka min-

gi õnnetus, kuna nüüd, kus need

paleed on ümbrusest vabanenud, on

nende arhitektoonilised puudused
tulnud päevavalgele. Kuid millega
neid hooneid asendada ? Muidugi mit

te moodsate majabloikkidega kubist
likus stiilis, üheks esituseks on, et
vabastatud maa-ala jäetaks täis
ehitamata, asutades sinna rohelisi
väljakuid ja istutades puid, et ka
tedraali näha ka külje pealt, mitte
üksi keskelt. Alles nõnda võivat
täiel määral nautida tema arhitek
toonilist ilu.
Rooma väljakud ega tänavad ei
võinud ennemalt suuruselt võistelda
paljudegi teiste pealinnade moodsa
te väljakute ja bulvaaridega. Uues
Roomas püütakse luua ka grandioo
se väljakuid kaugete vaadetega.
Arheoloogilise vööndi loomine „Fo
rum Romanumi" ja Capitoliumi üm
ber oli ses suunas esimeseks kat
seks, mis on õnnestunud nii hästi,
et igast küljest kuuldub kiitust.
„Via della Conciliazione" pikendab
nüüd kitsast jõekalda teed. mis viib
kohtupaleest ja sõjainvalii
dide paleest mööda „Castello AngeIoni". Nii on tekkinud umbes 2 kilo
meetri pikkune väljak.
.Jgavese linna" ümberkujundami
sel on lastud kaduda nii mõnölgi
ajaloolisel mälestusel, mida polnud
võimalik päästa. Kuid tõelised ja
suured mineviku mälestused on
päästetud ja esi Idatud kogu omas
tähtsuses ja ilus. Seda püüet on
märgata isegi seal, kus igivana lin
na muistseis osades on rajatud
täiesti moodsaid tänavaid. Kuigi
vana Rooma elanikud enam ei leia
kõiki neid vanu tänavaid ja nurga
kesi, mis olid neile saanud armsaks,
võivad nad rahulikult ütelda: ~Room

a on nüüdki veel jäänud Roo

maks."

Esmaspäewal, 29. nowembril 193'i

Ar. 3iä{

Võgmn i e tt t

5

Nanking ei anna alla lahinguta
Walitsusekruud wäed said käsu kaitsta pealinna. Osa Hiina wägesid demoraliseeritud
Inglise-Jaapani vahekord pinev
Sch a nghai, 28. 11. (ETA) (DNB) Nankingi sõjawäeline kuberner seletas täna, et walitsnse
truud wäed on asunud positsioonidele 59 kilomeetri kangusel Rankiugist. Need mäed on saanud
käsu kaitsta linna mitte ain n l t jaapanlaste was t n, waid mitte lasta Nankingi

Nankin g. 28i; 11. (ETA) (Reuter) Jaapani
lennukid on pommitanud täna Tschinkiangi, pildu

ka demoraliseeritud wägesid.

saanud hulk hiinlasi. Sealsed Briti ja Ameerika kö

Schaug hai, 28. 11. (ETA) (Reuter) Japani wõimnd on nõudnud kuue Briti laewa lahku
mist Tschingkiangi sadamast kõige lähemal ajal, sest warsti algawad seal sõjalised operatsioonid.

Tok i o, 28. 11. (ETA) (Havas) Domei agentnur teatab, et snh t c d Jn gli s c ja J n a pa
ui w oimude wahel on muutunud äkki piu cwaks Jaapani nõude tagajärjel, et knns
Briti laewa lahkuks Tschinkiangist. Jaapani luurelennukite teadete järele asnwat mainitnd Briti lae
wad mitme tuhande Hiina dshonke keskel, piindes oma sealwiibimisega nagu kaitsta Hiina dshonkesid.
Jaapani ajalehed teatawad, et neid dshonkesid kasntatawat Hiina wägedc ja sõjamoona trauöportecri
miseks

Jr4 W

des alla 140 pommi. Ohwrite arw ei ole meel teada,
kuid arwatakse, et pommitamise tagajärjel on surma
vanikud on põgenenud Briti söjalaewale ..Aphisele".
Suantscheni lähedal Jaapani lennukid on häwitanud

Hiina sõjamäe rongi, kusjuures on surma saanud
umbes 100 hiinlast.
Nankingi garnisoni ülem kindral Tang Scheng
tjchi teatas, et ta püüab teha kõik. et kindlustada

" Uudis isetoppijaile
Türai paberossi t-übak

linna jaapanlaste rünnakute wastu. Ühtlasi ta soowitas
kõigile mälismaalasile lahkuda linnast.

Schanghai, 28. 11. (ETA) (Reuter) Domei

agentuur teatab, et jaapanlased on wõtnud täna üle
Hiina ajakirjanduse tsensuuri büroo administratsiooni
Schanghais.

Tuba ka+ehi
B. kTa +l a m

Hiina wüimud on teatanud kõikidele mälismaa
laewadele. et nad lahkuksid Tschinkiangist enne teisi
päewa. sest seal on oodata ägedaid sõjalist operatsioone.

Jaapani lennukid on purustanud Tutongi raudtee
silla, mille tagajärjel on katkenud lõplikult raudtee
ühendus Kontoni ja Kulani wahel.

Ülikooli teateid

Hiina laguneb
Honani protvints lõi lahku
Nan kingist
Tokio, 28. 11. (ETA) (Havas) Domei agen

Ekfamitähtpäewad filosoofiateaduskonna üliõpilastele.
EksaMitächtpäeivad filosoosiateaduskonnas on detsembri

kuus allfärMttvalt: ladina keele lektori kursus 0. ja 13.
dets., saksa keele 1. lektori kursus 9. dets., saksa kcvlc 2.

tuur teotab Tschangtchst, et Honani Prowintsis on

lektori simsiks 0. dets., lvene keele lektori kursus 10. dets.,

moodiistatud täna kohalik walitsns, asukohaga
Tschangteh linnas, mis asetseb 30 kilomeetrit Pe
kingist edelapool. Mainitud walitsuse ametisse

greeka keele lÄtori kursiis 10. dots., inglise keele 1. lek
tori kuosirs 9. dets., inglise keele 2. lektori kirvsns 10.
dots., soome ke-Äe lektori sinrsns 10. ja 1,1. dets., ccSti

koele lektori kursus 13. dets., prantsuse lektori knr

astumise tseremooniast wõttis osa umbes 3000 de

siis 9. dets., in-doeuroapa keeleteadus 9. dets., germaani
filoloogia 13. sa 14. dets., saksa keele õpetaja tut.se eel

Riikoja 9. dets. üldzoolor>pa sa 2.—16. dots. lvkkulleppel

eksam 14. dets., ronmani filoloogia 9. dets., prantsuse

selgrootute zooloogia, pvof. J. PUpcr 14. dets., pvof. A.

legaati rahil säilitamise komisjonidest, mis on
asutatud mitmes linnas Honani prowintsis. See
samm tähendab Honani prowintsi lahkulöömist
Nankingi walitsusest. Uue walitsuse juhiks on
endine diwiisiülem kindral Schiao Gui-tschen, kes
andis ka truudusewande.

keele õpetaja kutse celeksain 9. dets., greola filolopsia 11.

deisi, aisiiikkivjandus 10. dets., tvaira ajalugu 14. de:s.,
ladina fiWoogia 13. dets., kMiinaSieadns 13. dets., ccöti
keele Pvosessori siivsus 9. dets., slaawi siloloogia 14.
dets., eesti ja üldine kir.iandns 13. ja 13. deis., lääne
msre->soonre kecilod 9. dets., knnstiaialngu 10. dets., koo-

Litvrwishoid 13. dets., etnograafia 14. dets., uurali kee

loteadns 14. dets., inglise filoloogia 13. \a 14. dets.,

Prantsuse riigipöörajate van
gistamine kestab
Hiina sõdurid relwastatnd moodsate relwadega püstolkuulipidluMega.
Kaubandus-tööstuskojas makse
takse ametnikele vanusetasu
Kaubandus-tõõstuskoja senise täiskogu wiimane
koosolek laupaewal A. Weileri juhatusel kujunes lühike

seks ja asjalikuks, kestwusega waewalt pool tundi.
Täiskogu istungi awas lühikese sissejuhatusega nõukogu
esimees dir. Joh. Sihwer. Kuna eelarwcküsimused sekt
sioonide täiskogudes, miS Peeti laupaewal enne lõunat,

igakülgselt olid läbi kaalutud, siis nende arutnsel üld
koosolekul sõnaõigust ci kasutatud. Juhatusele esitatud
eelarwe ettepanekute poolt kerkisid kõigi kuue sektsiooni
esindaja kaed. Seega oligi üldkoosolek oma tõõ teinud.
Täiskogu Poolt wastuwõetnd Kaubandus-töõStuskoja
1938. aasta eelarwe on tasakaalustatud 141.400 kroo
nile. Selleks, et rahuldada sektsioonide lisafoowe kre
diitide suhtes, mis ulatusid 23.293 kroonile, oleks tul
nud tõsta lisaarimakfult wõetawat maksumäära 4 prot
sendi pealt wiiele protsendile. Seda ei peetud aga ots
tarbekohaseks ja eelarwe koostamisel jäädi seniste mal

sunormide juure. Waatamatn sellele, paisus uus eel
arwe 8800 trooni wõrra suuremaks kui jookswal aastal.
Tulude koostamisel on aluseks wöctnd tegelik laekumine.

Kulude osas on suurenenud zpalgakrediit 7840 krooni
wõrra, pensionikapitalimakS 2398 krooni wõrra, Kau
banduS-TõöStuskoja Teatajale juurcmaks 1030 krooni
wõrra ja kaupmeeste organiseerimise tulud 1000 krooni
wõrra. Währnennd on ettenägemata kulude sumina ligi

Lööming natside ja monarhistide
vahel Austrias

Parii s, 28. 11. (ETA) (.Havas) Ühendit
ses CSAR'i afääriga on wangistatud tmimasel
nädalal 26 i-sikut. Eile on teostatud Pariisis weel
mitu läbiotsimist, kus on konfiskeeritud hulk doku
mente. Nendest on selgunud uusi andmeid isi kulp

.JOHNNIE
WALKER'

mingit® on saanud haawata 20 isikut, neist osa raskesti.

Saksamaa algab võistlust välis
maa sadamatega
3J erli i n, 28. 11. sETA) (Havasj Saksa wa

liisus on nimetanud komitee, kelle Ülesandeks on tar
witujele wõtta kõik abinõud Baltimere ja Põhjamere
rannikuil asetsewate Saksa sadamate läbikäigu jun
rendamiieks ja wälismaa sadamale wöistluse wastu
wöitlemlseks. Ametlike statistiliste andmete järele

9 luni. jooksul Saksa sadamale läbikäik Põhjamere
ääres tõusnud ainult poolteise protsendi mõrra, wör
reldes sama ajawahemtkuga 1936. aastal, kuna sa

pensionikapitali maksuks.

Aljechin juhib 4 partiiga!
üleeile ja eile mängiti Delstis male maailmameistri

matschi 22. partii. Aijechm, kel olid walged, mängis

juba awangus rttcwõtliknlt. Ta suurendas järk-jär
gult oma malendite mõjupiirkonda malelaual, kuSju»res tungis waukriga seitsmendale joonele.

Hiljem ta wõitiS Euwc wiimase etturi liputiiwal.

Pärast seda oli selge, et Euwe wõib loota kõige rohkem
wiiki.
Laupaewal partii katkestati parast Euwc 40. käiku,

kusjuures Aljechinil oli lipp, wankcr, ratsu ja 4 etturit

<Lks wabaettur) ja Euwcl lipp, wankcr. oda ja 8

etturit, seega üks ettur wähcm.

Eilsel partii jätkamisel Euwe wõitis esialgu etturi
tagasi, kuid tema seis halweneS seega nii, et ta kaotas
livu wankri ja ratsu waotu.

Kümmekond käiku pärast seda 62. käigul.— Eu
we alistus täiesti lvotnsetuS seisuS, kuna Aljechin äh
wardaS endale teha etturist teise lipu.
Esmakordselt selles matschis Aljechin saawutas 4punktilise edu ja kuna on järele jäänud waid 8 partiid,
siis Enwc wõib pääseda maailmameistri tiitli laotusest
waid imekombel.

le-mad fumulad. riigi hoinsummade t vähenemine 1.7 milj.

kr. ulaktses sa laenude suurcnenliue 1.0 milj. kr. aunu
tvad 2.7 milj. kr., mille Mõrra on suurem,d ka panga
tähtede vmgwool. Äälisraha anmete seis on suurenenud

0.4 milj. kr. mõrra ja nnind akiNvad 0.2 nrilj. kr. nla

sadamate wöistluse wastu wöidelda uute kaubaweo

tuses.

loomiseks. 220«! c senaatorile jn rahwasaadikulc on
saadetud kutsed osa wötta mainitud klubi asutamisloas
olekust. Kui kõik need parlamendi liikmed peaksid ühi

ncma Parlamentaarse klubiga, siis omaks rahwusliku
ühenduse laager parlamendi mõlemas kojaS absoluutse
enamuse.

Hõõrumised Jaapani-Wene
wahel
Moskwa, 28. 11. IETA) lDNB) Ametlikult

teatatakse, et siinne Jaapani snnrsaatkond on tõstnud
protesti nende korealaste asumisele saatmise wastu, kcs

elawad Nõukogude territooriumil Jda-Aasias. Nöuko
gude waliskomissariaat on protesti tagasi lükanud, too
nitades, et mainitud korealased. keS on saadetud SiscZiberissc, on Nõukogude kodanikud ja seepärast jaapan
laStcl ei ole mingit õigust endid wahelc segada Nöuko

Saksa uus kampaania Leedu
vastu
Berliin, 28. 11. (ETA) (Havas) Ühendil
ses Klaipeda maapäewa istungiga Saksa ajakir
jandi,s on alnstanild nnt kampaaniat Leedu mastu.

Ajalehed kivjutmvad muuseas, ?t Klaipeda saksla
sed Protesteerimad Klaipeda statllildi rikkumise
ivastn Leedu poolt, eriti aga seaduse mastil, mis
näeb ette maa-aladc wõõrandamist sõjawäelistes
ja majanduslikes huwides. „P!' lischer Beobach
ter" süüdistab Leedut selles, et at tahtwat tühis
tada Klaipeda statliudj klauslid, et jatkata leedus
tamise Poliitikat. Leht näeb seaduses, millega wõi
dakse mõõrandada mna-alasid, kawatsust warastada

Rooma, 28. 11. IETA) Rnfitt alles ititiib teata

kottu seitse meest.

nim praegu elavatest. suurmeistritest, võib tagasi
vaadata 40-aastnsele malekarjäširile rahvusvahelistel
tuniiridel

Micsese parimaks saavutuseks oli esikoht Viini
1907. n. turniiris eespool suurmeistreid Durast, Ma

rõczyt, Tartakoveri, Vidmari, Schlechteri, Spiel

manni nimekaid meistreid

Viimane võistlus, mille Mieses kaasa tegi, oli

1935. a. Margate'l turniir, kus ta jäi viimsele kohale.

Mieses on rikastanud malekirjandust paljude
elaväs stiilis kirjutatud raamatutega. Viimasel ajal

Mieses tegeles malereportaažiga ja selle ohvriks ta
langeski, sest kiirel jooksul postkontorisse värskete
teadete edasiandmiseks on ta varemgi jäänud auto
alla.

„Loti" hukkunud lennuk leiti
Kuus söestunud laipa rusude all
Sofia, 28. 11. (ETA) (DNB) Teisipäewal
kadunuks jäänud Poola reisilennuk leiti täna pä
rast lõunat Pirymi inägestikus (Bulgaaria Make
doonias) ühelt kaljult 2690 meetri kõrgusel. Len
nuki rusud olid kahe meetri sügawuses lumes.
Ühtlasi leiti kolme meeskonna liikme ja kolme rei
si-ja laibad, mis on täiesti söestunud. Paistab, et.
lennuk on lennanud tihedas udus wastu kaljut,
mille tagajärjel tekkis plahwatus.
Monument 11! kolai 11-le

Loodetaw ilm

saadud vigastusisse malevetcraan 73-aastane suur

tcislpäemal, 80. nowcmbril

nakustiilis käsitatud mängu tõttu. Mieses, seni va-

ajutisi selginemisega. - cösi kuni 7 kraadi külma ja pae
tväl sisemaal kerge külm.

Kergeit keskmiseni muutliku sihiga tuuli. Pilwine

Õpetaja hindas õpilase tööd hindega „2—" ja kir
jutas manitsema eestikeelse märkuse 19 sõnaga, milles

tegi 2 wiga.
13-aasta,,e laps. kes õpib kolmandat kuud saksa keelt
teise loõõrkeeleua. kirjutab diktaadis ivalesti 7% nõutud

sõnadest. Täiskaswaund öpetaja-keelctcadlane oma
koostatud tekstis eksib 10% sõnade kirjutamisel ema-,

õppe- ning riigikeeles. Õpilane saab „2—" ja manit
suse. Miin miinust kahe taha ja missugust noomitust
Määrib õpetaja?... Pisut nõudlikkust enda suhtes ja
pisut endakriitikat ci tee kahju ka õpetajale."
Siia jnure luõiks märkida sedagi, et ci ole nii lväga
haruldased need juhused, kus eesti keele õpetajad Pa
randawad õpilaste töödesse lv ig n sisse.

Tallinna fondibörs
29. novembril 1937. s.
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Seitse meest sai surma

Franz Krulli malemehed wõitsid
Viie Tallinna käitise vahel peeti meeskondade
võistlus males uirniirisiisteemis. Iga käitise poolt
võistles 5 maletajat.
Võitjaks tilli n.-s. Franz Krulli malcmceskond,
kes saavutas 14 punkti. Tihedalt ta kannul on
a.-s. A. M. Lutheri malemehed 13Vj punktiga. Kol
mas on Põhja puupapivabriku mnlckoondis 9!£
punktiga ja viimast kohta jagavad 0.-ü. Põhjala ja
Johansoni paberivabriku maletajad 6 punktiga.
Võitja a.-s. Fr. Krulli meeskonnas võistlesid
A. Gutmann, Goiikov, Pising, M. Gutmann ja
Piigli. Nendest Goiikov võitis kõik 4 partiid.
Lutheri ja Krulli vahel on üks partii pooleli
lahkarvamiste tõttu. Kuid ei tohiks olla kahtlust,
et see otsustatakse Krulll kasuks ja nii saaksid
Krulli mehed veel ühe punkti juure.
Suri male suurmeister Mieses
Riia haiglas suri Kemeris auto pealesõitmisel

õpilase diktaadis 13 luiga.

1

Hukkus kaks Itaalia lennukit

sadama lähedal Sitsiilias kokku kaks wcsilcnnnkit, mis
olid tõnSnnd öhkn, et lennata iile Joonin mere. jlatast
roosis on saanud surma mõlema lennuki meeskonnad,

tuiga, mis jäid õpetaja poolt tähele panemata, siis oli

Klaipeda maa-alasid. Kui Saksamaa awaldab sur
wet Leedule, siis selle eesmärgiks on, et Kaunas
austaks Klaipeda juriidilist statlUlti, kirjutab leht.

gude Liidu sisensjnsse.

maks saab, Põrkasid 22. »to»vembril Augusti ivesilennnkite

10. ders., prof. H. Zliikosa 9. dets., ja pvof. T. Lipmnaa

9. detsembril.

Reporteri
riuaivaateid
Siinteetilistest kilomeetripostidest

Ajakirja „A!aaomawalitsuse" 11. numbris
keegi arivutab mälja, et Eestis 2600 knl esimese
klassi maanteedel ia 8800 km teise klassi maantee

bei seismat kilomeetrite inärkimiseks ligi 11.000
tulpa. Klii arwata 'iga tl,lba hinnaks 8 krooni,
siis lähemad kõik Eesti kilomeetritnlbad kokku
inaksma 0 miljonit senti. Puust tulba eluiga ole
wat 7—B aastat, nii kulmvat aastas kilomeetri
tiilpadeks üle miljon sendi. Nüüd on üle min
dud tselnenttnlpadele, mille iga olewat kiill 20
aastat, aga nad ise jälle kallimad, nii et aastane
wäljaminek neile tnlemat ikkagi arwutada 600
tuhandele sendile.

Autor soowitab sellest asjatust kulust pääszni
seks moodsalt kodukaunistusliku tee: istutatagu
kilomeetritnlpadeks elmvad Puud. Ztaiteks loo
dnsteadlase Wittkommi hinnangu kohaselt tammi,

n,is elawat 2000 aastat ja mis seega aastatuhan
Kooligrimassidest
dete Pärast, kni inimsugu stratossääri-jalutajatena
enanr ei teagi, mis asjad on maanteed, weel ikka
kirjutab „öpctajate Leht":
näitaksid ja märgiksid, et, näiteks, Jõelähtmest on
„Progümnaasiumi 3. klassis oli saksa keeles diktaat,
mis koosnes 181 sõnast, õpilane tegi luiga. Poo Tallinna 20 kiloineetrit. Olewat ilus ja otstarbe
kas, nttludkni wahest uuenda numbrisilti, mis aga
leks weaks on arlvatud alguses iehwd, kuid siis õpilase
pole kuigi suur kulu. Elawate tulpade eneste
enda poolt parandatud wiga. Kui arivestada tveel kaks

woi mõnesse sadamasse transporteeritawate kaupade
pealt wõetaw tasu ületada summat, mis läheks maks
ma samade kaupade transporteerimine wälismaa sada
mate kaudu. Mainitud abinõude tarwituselewütmisega
loodetakse saawutada ka tunduwat kokkuhoidu wälis
waluuta alal.

Matschi seis on 15:0 Aljechini cdnts.
Järgmine ..jõukatsumine" Euwc ja Aljechini wahcl
on 50. nowembril Rotterdamis.

meister Jacqucs Mieses. Mieses oli omaaja silma
fiaistvaid
mitte turniiril säävu
atud edu,suurmeistreid,
vald hiilgavate küll
kombinatsmoTide
ja rün

Shm 84.2 34.2 34.2
ÄZAisrccha 14.7 14.3 5.6
SisttvekMd 13.7 13.6 10.7
Latnud 10.8 9.8 10.4
Pilan ss 100.6 99.1 80.0
Muud aktitvad 22.8 22.6 15.0
Pangatähed 51.0 43.1 45.7
Jookswad arwed 30.3 32.1 21.8
Sellest:
WalWrse ' 21.1 22.8 14.2
< Pankade 7,0 7.3 5.4
Muud passävad 13.5 13.0 6.8
llattelvara % 60.20 60,56 58,95

kuuldub, et uus sadamate komitee kawatseb wälismaa

3. detsembrile.
ühenduses parlamendi kokkuastumisega ajalehed ju
hiwad tähelepanu sellele, et rahwusliku ühenduse laager
on tegemaS ettewalmiStusi erilise parlamentaarse klubi

Loomaarstiteaduskonna ii liöprl a s i c l e
on samas cksamitährpäewad: prof. WAip 9. sa 13.
dets., pvof. A. Paris 10. dets., doip L. Tiganil 9. ja

Miljonites kroonides.

Arnande-nädala foobial on suurenenud pangatähtede

kasutumad paljud Saksa ettewütted. eriti Liiäae-Saksa
tööstuspiirkonnas, kaupade sisse- ja wäljaweoks wä
lismaa sadamaid. Selle tagajärjel on käesolewa aasta

mi istung on määratud 1. detsembrile ja senati istung

urateiuaatika-loodusrcuduskoiiiiaS jähtpienVd järgmiselt:

23. 11.37 15.11.37 23.11.36

ringtvool 2,9 m>lj. k>r. lvõvea. tõustes 48.1 milj. kr-lt
51.0-le milj. kr-lc. Tönsn on põhjnStainsd rngia-nntnike
palkade nlaksnune 20-dal kniipäetval, mistõttu on lauge
nud riigi homsmmuad 22.8 milj. Ii =l4 21.1 milj. kr-lc
ja samuti laenude tõusmine 1 milj. kr. tvõrra. Zkeed mö

tariifide järele ei tohi Saksamaa mõnest sadamast

4066 krooni lisakrediiti remondiks, 1575, krooni palka
deks ühe ametniku junrcwõtmise puhul ja 2576 krooni

keel 11. dets., poola keel 14. dots., .simdireadu.sed 13. deis.,

itaalia kevl ja kivjandns 13. dets., arhiiwindus 9. dets.
Eksamitele sissesiujniainine on 6. ja 7. dets.

23. nowembril 1937. a.

ma. Politsei on «vangistanud umbes 40 isikut. Löö

Poola seim astub kokku
Warssawi, 28. 11. sETAI sDNB) Poola sci

Paris 10. dcrs., dots. L. Tiganil 9. ja 10. dets., prof.
H. Kaho 14. dets., prof. H. Riikoja 9. dets., vvof. T.
Lippmaa 9. dets., prof. A. õpik 10. detsembril. Arsti
teaduse ja farmaatsia üliõpilastele on
dots. L. Tiganik 9. sa 10. dets., prof. H. Riikoja 9. dets.,
prof. T. Lippmaa iildbotaanikas 10. sa 13. dets. ja uis
temaatikas 9. ja 16. dets., prof. A. Õpik 10. ja 16. dets.

lunle 13. dots., bibliograafia 13. deis., pedagopsika 13.
dets., psühholoogia ja pedagoogiline psülcholoogia 14.
dets., filosoofia asalngn ja metafüüsika 14. dets., lopsi la
sa timnetus teooria 13. dets., foneetika 10. dets., rootsi

nipäewa Puhul. raSkeid kokkupõrkeid ' rahvussotsialistide

tariifide maksmapanekuga Saksamaa raudteedel. Uute

koja ametnike kohta wanusetasu maksmapanekust. Koja
ametnikele makstakse uuest cclarweaaStast wanusetasu
550% riigiteenijate wanusetasu normidest, mille juures
arwesse wõetnkse ainult kojas teenitud aeg.
Peakoosoleku poolt kinnitatud lisaeclarwc näeb ette

elsauiid looduõtcaduskouuas alljärgneivalt: pvof. Ä.
siirde 9. dets., prof. J. Wilip 9. sa 13. dets., vros. A.

prof. J. Wilip 9. ja 13. dets., prof. ?l. Paris 10. dets.,

Eesti Panga aruanne

tõusnud 15 protsendi wörra. Majandusringkonnist

4000 trooni mõrra ja toetus ametnike toetuSkaSsale 1104

Õpik 10. deiif., prof. A. Tammokanu 14. deis. Põllu
ma j a u d u Stead u s k o u u a üliõpilastele on

(poos. P. Tarivel ja dots. J. Wasar) 13. dets., rahva

Wiin, 28. 11. (HavaS) Linzis oli ühel koosole.

tesaadawaid esemeid. Politsei oli sunnitud «vahele astu

ja 16. dets. taimegeograafia, pvof. H. Kaha 13. dets.
taiuieanatoomia ja 14. dets. tainrefüsialoogla, prof. H.

kohta, kes on seotud mainitud afääriga.

mal aial näiteks Rotterdami sadama läbikäik on

krooni mõrra. Palgatrediidi suurenemine on tingitud

inglise keÄe õpetaja kntse eeleksam 10.. 13. ja 14. dets.,

13. dets. üldbotaaniia. 9. ja 16. dets. taimesüstemaatika,

eesti ja põhjamaade ajalugu 14. dets., üldine ajalugu

kul, mis korraldati Austria crtshertsogi Otto 25. siin
ja legitimistide wahel. Rahvussotsialistid segasid kor
dnwalt kooSolekut, lauldes Saksa hümni. Warsti tekkis
üldine lööming, kus pilluti üksteisele toole ja muid kät

Eksamid matemaatika-loodusteaduskonnas. Aia.e
maatika-loodnstcadnÄoniias on clscmiitäbtlpäcwad dti
sombris järgmiselt: pvof. H. Jaakson 10. ja 14. deos.,
prof. J. Saviv 9. sa 14. dets.. prof. G. Rägo 11. ja 16.
dets., dots. A. Humal 11. dets., prof. T. Rootsmäe S. ja
14. dets., prof. K. Kirde 11. dots., pvof. J. Wilip 10. ja
14._ dets., prof. H. Porlitz 13. dets., pvof. A. Paris 10.
dots., dots. L. Tiganik 9. ja 10. dots., pvof. T. Lippmaa

Pariis, 28. 11. (ET?l) Siinses wene kiri
klis Tarn uulitsal püstitatakse inälestnsmonument
wene tsaarile Nikolai 11-le ja tema perekonnäle.
Monumendile pani täna aluskiwi mitvopöliit
Jewlogi.

~2 Tiekid o»ti*d MSsi*d

2 London t £ 18.11 18.35
1.5 New York 1 $ 3.61 3.68
4 Berliin 100 Rtnk 146.25 148.10
(kliiring) , 147.50
3.75 Helsingi 100 Smk 7.98 8.10
2,5 Stokholro 100 Rki. 93.40 94.60
3,5 Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82.05
4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 72.50
6 Kauna» 100 Litti 61.00 62.50
2.5 Amsterdam 100 Guldn 201.00 204.50
3 Pariis 100 Pfr 12.28 12.53
2.5. Zürich 100 Sfr 83.65 85.05
2 Brüssel 100 Belgat 61.50 62.50
5 Milaano 100 Liiri 19.01 19.36
5 Varssavi 100 Zlott? 68.80 70.50
3 Praha 100 Tikt. 12.72 12.94
3,5 Vün 100 šillingit 68.50 70.20
6 Danzig 100 Gtildnat 68.80 70.50
! grpuhast kuld»

Haruldaselt odavasti müüa
4000 mitmekesist eestfk. raamatut,
BaHAe-Bejibfle «TexiuiKa fipaira« Kr. 3y2.

n Öpaice»— 90 snt, HOB. neeemiop
lleceHKH BepTHHoaoro 35 aut., flp. Typ «MywcKoe

OeacHJiHfi* Kr. 11/,, Haljaspõld «Võõrsõnade
leksikon» köites Kr. 2.
Ostame, vahetame Ja anname lugemiseks
raamatuid «ka provintsi). Firma „LEVING"
Tallinn, Tatari 8.
P. S. .Juhuslikult odavasti villaseid salle, reisi
kohvreid, kaelasidemeid ja nahkkindaid.

~'ladwns ja okstes kohiseks praegusaja waim weel

aastasadu" ütleb autor. Seejuures wõWd
iga maakonna kilomeetreid märkiwad Puud olla
ise liiki: Tartumaal tammed, Walgamaal
mahtrad. Pärnumaal pärnad, Järwamaal
jalakad, Sakalas saared, Läänemaal lehi
jed jne., kõik ilusasti alliteratsiooni kohaselt. Kui
sed jne., kõik ilusasti alliteratsiooni korjelt. Kus
tatakse kaks puud kõrmuti. Nii oleks ränduril ka
alati teada, missuguse maakonna piires ta wiibib.
Ei saa maielda, et ettepanekul puuduks origi
naalsus. Sest tõepoolest kui nii meil tehtaks,
oleks Eestis üks omapära jälle juures, kuna ju
mujal maailmas kilomeetritnlbad ikka püütakse
teha sellised, et nad oleksid hästi silmapaistwad ja

eraldatamad kõigist muudest Postidest ja wärawa
sannnastest. «
Kuid originaalsusest iiksi on mõnel juhul liig
mähe. Teatam originaalsus ei puudu ju ka saks
laste ettemõttel sünteetiliselt walmistada koh
un Paksust wõid, sepikut, ja muid kasulikke elemente

ning kartulikoortest saapataldn. Kuid iseasi on.

knimõrd maimnstatnd neist imetegude saadustest

on nende tarvitajad ise?
Sainuti möib jn isegi olla botaaniliselt lväga
hnwitam, et Järvamaal kasivamad kilomeetritul
padeks jalakad: kohe tead. et sa Pole meel Petseri
pedakate-maal. Aga kilomeetritulpade ülesanne
on jn ikka hoopis teine, kui maid märkida maa
kondi ning üht teeäärset Puud eemalt silmates
kihla wedada. kas see on mõne talu pirnipuu, õue
wärawa ilu wõi tõepoolest kilomeetri märkija.
Pealegi kus seda ideed edasi arendades wõidakfe
ju ka tulla ettepanekutega, et kõik muudki postid,
tulbad, sambad ja minu pärast isegi propagoerita
wad lipuwardad oleksid aina elusad: Petserimaal
pedakad, Tartumaal tammed. Saaremaal
sirelid jne. Siis läheb ju tee pikkuse aimamine
ja juhatamine umbes samasuguseks, nagu teatud
eidekese teejuhatamine: „Mine aga õkwa edasi,
kuni tuleb mastn Piimamees malge hobusega, sealt
pööra masaknt kätt."

Nii et igal ..snnteetikal" on ka ikka oma piir.
Gringo.
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V S e w a leht

Kohalikke teateid

kannatawat last, kellele jagatakse linna toitluspunKUst
tasuta lõunaid.
Aianduskeskkool sai moodsa kaswuhoone. Suwel
asus linnaivalitsus aianduskeskkoolile ehitama moodsat

Siseriigist
Viljandist

53 tuuleweski waremele tehti surmaotsus. Wiima
sel Harju ajut. maawalitsuse koosolekul oli arutusel

murti Wiljandis sisse Tallinna tän. nr. 42 asetse

nende tuuleweskite saatus, mis olid jäetud häwimisele

ja muutunud waremeiks. Käsitades wastawat ware

meiks muutunud wöi häwima jäettib ehituste lammuta

mise seadust, otsustas ajut. maamalitsus määrata
l. detsembriks 1938. a. lammutamisele terwelt 53
tuuleweski wäremed Harjumaal.
ülaltähendatud ajut. maawalitsuse otsus puudutab
29 walda Harjumaal.
Konsulentide wahetus Raasikul. Püllutöökoja ju

hatuse otsusega on senine Raasiku konsulent Jaan

wasse ..Eesti Metsatööstuse" puulao platsil olewasse

tööriistadekuuri. Kahju wargUje läbi on 277 kr.

Teine märgus pandi toime Uueweski teel nr. 1 aset
sewas Johan Sarapuu korteris, kust margad wiisid
kaasa riideid 88 kr. wäärtuses.
Algab laste talwine toitlustamine. Wiljandi rae
kojas peeti koosolek lasteabi-komitee moodustamiseks.
Kehwemate laste toitlustamist alatakse l. detsembrist.

Sotsiaalministri poolt on Wiljandilc määratud laste
talwiseks toitlustamiseks- 3872 kr.

Viljandimaalt

lendiks. Tema asemele uueks Raasiku konsulendiks

on määratud Kaarel Pi i rla i d. Mõlemad määra
mijed on arwatud I. dets. k. a. alates.

Tartust
Kirikukoor pühitses oma 100. a. juubelit. Püha
päcwal pühitses Tartu Maarja koguduse laulukoor
oma 100-a. tegewuse juubelit. Sel puhul toimus kiri
kus pidulik jumalateenistus, kus pühitseti koorile ka
uus lipp. Lipp annetati koorile koguduse poolt.

Metallitöösturid pidasid juubelit
Eile pidas Tallinna Metallitööstnrite ühing -oma
10-a. juubelit. Sel puhul oli kanbandus-tööstuskoja

ruumes korraldatud pidulik aktus ja hiljem koos
tmibimine.

Aktuse alvas kella :}«0 paign ühingu esimees K.

Puus a a g. Peokõne pidas ühingu auliige dir. ins.
J. Weerus. Grupi ühingu liikmete poolt anti ühin
gule üle nägus ja suuropärasclt wäljatöötatud embleem
alasi tammepuust alusel ja warustatud rahivuslipuga.

Seejärgi mängiti hünmi. Nuut Tarmo deklameeris G.

Suitsu ja H. Wisnapuu luuletusi. Kolmele juhatuse

liikmele,' kes olnud 10 a. juhatuses Legotvad,. annetati

eluaegse liikme diplomid: K. Puusaag, Joh. Tatsi ja

Tartu Maarja kiriku laulukoori rajajaks on ol
nud kohalik õpetaja Karl-Heinrich Gehewe. Oma
hiigelajasärgu on koor üle . elanud praost A. H. Willi
gerode ajal. Praegu on koori juhatajaks Adalbert
AZirkhaus.
Huwitaw on meel märkida, et kiriku juures asetseb

ka kiriku-muuseum. kus on diplomid, millega on au
hinnatud nimetatud koori esinemised 1. ja 5. üldlaulu
pidul. Samas on ka huwitaw taktikeppide kogu.

Riiglhoidja kinkis koolidele enda pilte. Haridus,
ministeeriumi kooliwalitsuse poolt tehti Wiljandi maa

kooliwalitsusele teatamaks, et riigihoidja poolt on

kingitud Viljandimaa algkoolidele 20 riigihoidja pilti
ja - jama palju söjamägede ülemjuhataja pilti. Reed
jagatakse koolide mahel wälja tasuta. Seega kõik Wii
jandimaa algkoolid saaksid meie riigijuhtide pildid.

Mõnnaste algkool pühitses juubelit. Tarivastu

Mönnastc algkool tähistas piihapäewal oma 100., a.
juubelit piduliku aktusega kooli ruumes. Aktuse puhul
oli koolimaja dekoreeritud rohelisega. Kooli asutamisest
ja arengust andis ülewaate koolijuhataja A. Lättemäe.

Aktust kaunistasid õpilaste ettekanded. Hiljem oli
juubelikooswiibimine pidulauas.

koosolek
Nõutakse 40-tunnilist töönädalat

Eesti Tekstiiltööliste Tallinna osakonna. korral
dusel oli pühapäeval ..Töölisteatri" ruumes tekstiil
tööliste ülelinnaline koosolek. Koosoleku avas ja
juhatajaks valiti esimees E. Kadakas, mille järele
ametiühingute organiseerimise tähtsusest palgaolude

korraldamisel refereeris ühingu sekretär Joh. Mih
kelson. Kõneleja tähendas, et tekstiiltöölised on

arvult suurimad ametiühingute peres, kuid" organi
seerimisprotsent vastavalt sellel tööalal töötajaile on
seni 25°,0. Tuleb teha veel hulk organiseerimistööd.
Kõneleja rõhutab
tekstiiltööstuse tasuvust ja madalamaid paiku.

Kanbandus-tööstuskoja poolt terwitas esimees J.
Puhk. käsitööstuskoja poolt esimees A. Naercs. Wii

Loomade- ja lihahinnad

inanc andis kingitusena üle'embleemi külge kinnitatud
plaadi kuldse wasaraga. . Kullaseppadc ühingu poolt kiu

esmaspäeval, 29. novembril

giti embleemi külge kuldplaat. -

- Meeleolurikas kooswiibimine sõbralikus õhkkonnas
kestis hilisööni..

Mööbelseppade koosoleku otsuseid
Mööbelseppade. Ametiühing oli pühapäeivaks kokku
kutsunud.seltsi ruumesse ülelinnalise mööbelseppade (tis
lerite) organiseerimiskoosolekü. kus referaatidega esinesid

tööliskoja nõuni! A.Nen.ning teemal: Tööliskonna

majanduslikud päeivamured ja tööliskoja peasekretär ll
mar Rebane teemal: Töötülide lahendamise seaduse
rakendamine tväikckäitistes ja ametiühingute osatähtsus
valgatuõitlnstes.'

Koosolekul tekkinud - küsimuste all selgub, et
mööblitislerite hulgas oi, walitscmas kaunis ebaharilik
olukord, .kuna töötatakse praegugi, keh tiivale 8-tunnilise

.tööpäewa seadusele ivaätainata lil kuni 18.tundi päeivas, kusjuures nlctundidc eest tasu ci maksetaivat. Ka
haiguskindlustusest ja puhkeaja seadustest ' hiilitalvat
mööda, üle. normi töötamise juures- oletvat olnüd juhu
seid, et töölised ci. lahku ka siis tööliskoja ruumest, kui
neid sealt ära aetaks.: üldiselt anvatalse, et karistus
määrad olewat- liig. madalad ja karistada tuleivat ka
töölisi, kes 'sihilikult töötälvad üle 8 tunni päewas. Ka

sellest kõigile tööstureile ja töölistele ette teatades. Ette
vanek. lvõetakse ühel häälel ivastn.

minek ä—6 teljel töötamisele toob endaga kaasa

. Koosoleku lõpul esitatakse rida resolutsioone, mis

list, peamiselt nõrgemad ja vanemad töölised. Kõ

kõik ühel häälel Ivastn lvõetakse: 1) kehtiw töötülide la
hendamise'seadus muuta,' nii et töötüli algatamine wõi

tööpuuduse,. mille läbi vallandatakse kuni 2000 töö
neleja arvab, et ratsionaliseerimine ja tööpinge tõst

mine on piibujutt, ja kui tahetakse meje tekstiil
tööstust viia Ameerika ja Euroopa tööstusriikide
tasemeni, siis tuleb meie tekstiiltööstus ümber kor
raldada keldrist laeni. Mitte ratsionaliseerimist ega
tööpinge tõstmist ei vaja töölised, vaid rohkem vaba

aega, mispärast pooldab täiesti 40-tunnilise töö
nädala sisseseadmist tekstiiltööstustes. '
Läbirääkimistel juhiti juhatuse tähelepanu

öötöö keelamise

tarviduseje, millist tööd kiili praegu tehakse ainult
vWsestlsis käitisis, kuid missugune moodus tule

nialdüks kollektiilvselt kogu tööharn ulatuses. Kutse
ühingutel 'wõimaldada tööliste esindamist. 2) Kutse
ühingute elus säilitada põhimõte Eesti Töölisühingutc
Keskliidus seatagu jalule normaalne olukord,' kuna töö

liscd ise snutwat oma 'asju küllalt hästi ajada. 3)

õppinud tööliste ja tööstnsõpilastc seadus
muuta, nii et tvõimaldüks lihtsustatud olukorras kutse
tunnistuste saamine manadele töölistele, kellel see doku
metide puudusel' seni luhtunud. 4) Wanaduse, imva
liidsuse ja järclejääjate kindlustamine korraldatagu nii,
et wanaduse' ülemmääraks oleks 55- aastat, kuna' pension

peaks olema nii suur, et wöimaldaks clamiswäärset ülal
pidamist.

vikus ka üldiseks võib saada.

Rätsepatööliste pidulik aastapäev
Eile toimunud Tallinna rätsepatööliste pidulikule
SO-a. juubeliaktnsele oli kogunenud end. ..Tähe" trüki
koja ruumesse laialdasel armul rätsopatöölisi. Külalis
tena wiibisid kohal-sotsiaalministeeriumi-ja mitmete töö
lisorgmnsatsioonide esindajad.

Aktus algas loorberitega ja rahivus- ning ühingu
lipuga kaunistatud saalis awamängüga Tööiismuusika

ühingu orkestrilt. Selle järele awab aktuse Rätsepa
tööliste Ühingu esimees A. Oja. kes tcrlvitas kokku
tulnud külalisi ja seltsiliikmeid. ülcwaatc rätsepatööliste
senisest tegewusest ja tuletvikukatvatslisest andis ühingu

asjaajaja O. Pärn. leides et nutes oludes ametiühin
gul tuleb tegutseda antud olukordadele wastawalt. kus

juures ametiühingute mõtteks on alati edasi, mitte
tagasi.

Lutheri töölispere pidas koosoleku
PüHapäewal peetud Lutheri wabrikn tööliste üld
koosolekust lvõeti rohkearvuliselt osa. Töölisnõukogn

et ametiuhmguline liikumine on tnnduwalt kaasa aida
nud ühiskonna arengus. Järgnes tervitusi.
Aktuse lõppsõna ütles ühingu esimees. Muusikalise
kama täitis Tööiismuusika Ühingu orkester. Aktus jät
tis üldiselt tväga hea mulje, mis jätkus ka hilisemal
kooswiibimisel.

Laupäetval sõitis Helsingi Tallinna Jaani koguduse
abiõpetaja J. Juhkental. kes eile Helsingi eestlastele pi

daS jumalateenistuse Wälis-Eesti päetva puhul. See
suguseid jumalateenistusi Helsingi eestlastele on wiima

sel ajal korraldatud järjekindlalt. Wiimati jutlustas
seal õp. J. Järve.
Teater . Muusika

sekrötär J. Rebane. '

- .Itaalia ja Eesti mähet ötsesthendust' pidaw aurik
..Sniasiaco" Sergo ja Ko lacwakontori . esindusel wiibis

pikk aeg, et teha kokkuvõtet töö tulemusist.
Koorijuhi Karl Lein u s e asumisega koori ju
hatamisele on koor arenenud silmatorkavalt, seistes
nüüd meie pealinna parimate kooride esirinnas. Karl

Leinust tunneme asjatundliku ja andeka koorijuha
tajana, kelle iseloomulikumaid omadusi on elavalt
pulseeriv kindel rütm ja temperament ning süve
nemine igasse ettekantavasse helitöösse. Ka kõne
alloleval kontserdil, kus kavas olid esitatud vahel
duva iseloomuga laulud, tõendas koor kõigiti sood

sasti ja meeldivalt oma häid omadusi niihästi kõla
lisest kui ka tõlgitsuslikust küljest. Laulude ette
kanne oli hästi välja töötatud ja hoolsasti nüanssee

ritud. Kuigi lüürilise iseloomuga laulud leiavad koo
rilt mõjuvama väljenduse nagu see ilmnes Karindi
..öölaulus", H. Kännu „Muredemaas" ja ..Sügise
öbs" ning Oja ..Unustuses", siis näisid jälle publikule
enam meeldivat lõbusa ja peene huumoriga esitatud

M. Saare ..Mardipeol" ja R. Pätsu ~Lõbusõit". Vii

mase kordamisest koorijuht kuidagi mööda ei pääs
nud rohkearvulise kuulajaskonna nõudmisel.

Menukalt esinesid solistidena A. Paprnehl

nehme tooniga ja viimistletult ettekantud Elleri „Ber

r«ise'i" ning Ä. Lemba ..Poirnie d'amouri" ja ..Ma
surkaga", P. Indma Ä. Kapi oreliprelüüdiga ..Sind,

Rammusad lehmad 56—60 s., keskmised 52—55 s.

ja lahjemad 46—50 s. tapakaalu ja 17—22—30 s.
eluskaalu kilo.

Vasikaid turul väga vähe. Tapetud kaup ühes

nahaga 50—75 s. kilo. Elusvasikate hinnad 30—35
40 s. piires kilo.
Lammaste pakkumine keskmine. Nõudmine sam
ti keskmine ning hinnad endised. Tapetud lambad
Ilma nahata ja pudemeteta maksavad tavaliselt 45

50 s. ning ainult väga lahjad 40—45 s. kilo. Elus

lambad 26—30—35 s. kilo. Tendents kindel.
Sigade pakkumine suur. Nõudmine rahuldav. Ta
petud sigadest ühes pea-jalgadega makseti täna sa

päewakohast kõnet.

Seltskond ehitab Pukka moodsa rahwamaja. Puka

rahwamaja, mis 10 a. tagasi ehitati, ei täida enam

oma ülesandeid ja Puka tuletõrje, kelle waldusse
rahwamaja kuulub, otsustas praeguse rahwamaia
täiesti ümber ehitada ajakohasemaks.

Raskusi selleks teeb rahasaamine. Maapangalt on

lubatud pikaajalist laenu 4560 kr., seda on aga ma
he, kuna ehitus läheb «vähemalt 12.000 kr. maksma.
Tuletõrje esimehe J. Kingeri poolt nõupidamisel tehtud

otsustatigi tuleivaks sügiseks läbi «viia. F. Kingerr
poolt lubati «vcoatltod materjali «veoks tasuta, mis
annab inõnifada krooni kokkuhoidu.

ümberlaenustamine
Läti ametnike wõlad Pikaajalisteks, nnte laenude tegemine Pii
ratud

Laupäetval tuli tciskordselt sel hooajal Tallinna

Helsiugi-Stcttiini liinil sõitclv 3060-tonniline Soome
reisimirik ..Jlnmtar". Tülctvast nädalast asendab seda
laetva mõni teine aurik, kuna Soome üliöpilaslauljad,
kes 11. detsembril lähemad Ameerikasse kontsertmat
kale, sõidatvad ! Helsingist- otse Ameerikasse ..Ilmata
riga".

Jumal, kõik me kiidame" ja L. Anton , Elleri ..Kel
lade" ja Aaviku „Capriccio'ga".

Esmasp., 29. nov., alandatud hindadega • Beneši
operett ..Haljal aasal".
Teisip., 30. nov., alandatud hindadega Shakes
peare'! ..Suveöö unenägu".
Keskn., 1. dets., uuslavastus-esietendus ..Tosca",
G. Puccini ooper.

, Neljap., 2. dets., harilike hindadega operett

~Tatra tüdruk".
Reedel,-3. dets., alandatud hindadega H:- Raud

selleks takistusi.

hinnast üles- ja allapoole 2—3 s. piires, olenevalt

otstarbeks asutatakse riiklikest summadest erifond.

sead maksid 72—75 s. kilo. Kõikumised nimetatud
sordist.

Nahkade hinnad

Nahaturul valitseb viimasel ajal üldiselt nõrk

tendents nõrga nõudmise mõiul. Täna nõrgenesid
toored veisenahad 5 s. võrra kilolt.
Toored veisenahad maksavad seega 85 s., möö
dunud nädala 90 s. vastu kilolt.

Vasikanahad, mis eelmisel kuul maksid 6 kr.

piires tükk maksavad praegu 3,50—4 kr. tükk.

Lambanahad 2—4 kr. tükk, kuid tendents kaldub
ka nõrgenemisele.

Toodud hinnad on arvatud Tallinnas.

Algab kodanike õhukaitse kursus
Esimene kodanike õhukaitse kursus algab homme, 30.
UÖIV., kell 1>8.30 linna pritsimajas, Weue turul.

Eelregistreerimine kursusele on olnud wäga elaw.
Hutvitaw oleks seejuures märkida, et ülesandmistel on
naistel ülekaal. Et registreeritud on rohkem soonijaid
kui alul artvati, siis jagatakse osawõtjad gruppidesse.
Ainult osa loenguid peetakse ühiselt. Kes
Meel' kutset, see on arwatud hilisemasse gruppi.

Xõvem .järelevalve hobuste rautamise
kohta
Möödunud nädalal olid libedale asfaltteede tõttu Ho

Tallinnn Loomakaitse Selts pööras Tallinna-Harju
presekti niug linna liikle mis-inspektori poole palivega, et

politsei poolt teostataks kõwem järelewalme korraliku
hobuste.rautamise kohta, nagu seda nõuab linna sund

Leeripiiha ja uue kirikuaasta algus
Eilne pühapäew oli pealinna kirikuelus pidulikuks
päewaks. Selle pühapäewaga algas uus kirikuaasta ja
kogudustes õnnistati leerilapsi; neid oli Tallinna kogu
dustes kokku 2000 ümber, kellest 218 õnnistati Kaarli

kirikus. Kirikud olid pidulikult rohelisega ehitud ja

Kolmapäeval ...Inimesed ajujääl" 5. korda.
Neljapäeval ..Kolmekrossi ooper" 10. korda.

Reedel „Mebe küljeluu" 20. korda.
Laupäeval ..Tagahoovis" 100. pkorda.
Pühapäeva päeval ..Inimesed ajujääl" 6..korda.
Pühapäeva õhtul ..Kolmekrossi ooper"; 11. korda.

Ülewõetud laenude eest tasub Läti Krediitpank
eralaettuasutustele ülewõetud laenude eest, kas riigi

wäärtpaberites wõi rahas, nõnda kuidas saawuta
takse kokkuleppeid ja lubab eralaenuasutuste seisu
kord.

Üldreeglina laenustatakse riigiametnike wõlad
12% aastaks, missuguse aja jooksul tuleb tasuda
mahamaksudeks 8%, intressideks 2%, laenu kind
lustamiseks 1% ja laenu walitsemise kuludeks
0,5% aastas. Seega tuleks riigiametnikel tasuda
ümberlaeuustatud wõlgade algsummast laenu ta
sumiseks 11,3% aastas. Lhn aga ümberlaenusHipodroom 28. nowemrrl
Hra J. ASmani tall hiilgetirhe all.
ühopäcwanc tvahcaeg traawstvõistlustel mõjus pi
durdamalt totalisaatori läbikäigule. Ka külastajate arw
näis mäiksem olclvat. Selle eest osutusid aga jooksud
tublideks ja totalisaator puistas üle wõitjaid suuremate
Mäljamaksudcga.

Wõistlnste tulipunktiks peeti 1. klassi jooksu. Esines
ju siin esmakordselt Rootsist toodud traawcltäkk Outright

(Autrait), kellele pandi tvõidulootusi. Ometi lõppes
ta esinemine täieliku fiaskoga. Mära Qu t f i-Q uasi
hra J. Asumilt tallist lväljus tviimaselt stardipunktilt,
jooksis puhtalt ja wõitis tugcwa ülekaaluga. Temale
järgnes samast tallist täkk Waudorer ja loõttis teise koha.

Raadio
Esmaspaew, 29. nowcmber.

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 mandoliini

muMka. KiriUowi mandoliuistid. 18.30 Inglise keele

tund algajatele mag. J. Silmet. (Tartust.) 19.00

lõbusaid helisid idamaalt. (Heliplaadid.) 19.10 päeva
uudiseid. 20.00 õige aeg. Ilmateade. Hiuuaiiotecrin
gud. 20.05 politsei laulab. Tallinna politseiametnike

meeskoor. Juh. H. Roosma. 20.30 arhiwaar O. Wa
rcs: Liitriigid ja Eesti Vabadussõja alul. (Niigi Kesk
arhiiwi loeng, Tartust.) 21.00 edasi maisiga. (Heli
plaadid.) Suur malsside-popurrii Don Sebastiani
orkester. 21.15 kirjanduslikke uudiseid (Tartust.)

21.30 lugemiÄnnd. Karl Ader loeb katkendi ühest eel
käsitletud uudisteosest. (Tartust.) 21.50 miiulisoolosid.
Raja svciusteitt-Drabkin. Klarnetil Erika Tuttelberg.
22.15 N. Strauss: sümfooniline poeem ..Kangclaseln".
(Heliplaadid.) Nelv Vorgi filharmoonia sümsooniaor
kester. Juh. Willcm Mengclberg. 22.55 päctvauudiseid.
Teisipäew, 3V. nowcmber.

7.00 äratusnläug. 7.05 wöimlemist. 7.20 päetva
uudiseid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10
turutcade.

17.50 heliplaate ja reklaami . 18.00 lastclund.

teade 20.05 tviis minutit terwisele dr. med. M.
Kask. (Tartust.) 20.10 meeleolu soololaule. Arno
Niitof (bariton.) 20.30 R. Põldmäe: Eesti rahiva
tantsudest. (Eesti liahlva Muuseumi loeng, Tartust.)
21.00 orkestrikontseri. NN orkester. Juh. Jv, Nikolai.
21.40 aktuaalne rneeraudtund. 21.55 Skandinaalvia

muusika. 91N orkester. Juh. F. Nikolai. 22.35 unis

talv meloodia lvaiksel õhtutunnil. (Heliplaadid.) 22.55
päeivauudiseid. 23.00 esperantokeelne nädalakroonika.

Riigiametnikel on keelawd tulewikus teha
wekslilaene üle kuue kuu Palgasumma ületawa
summa. Selle nõude täitmiseks wõetakse ametni
kelt wastaw pühalik tõotus. Kui ametnike wõla
kohustused peaksid tulewikus minema protesti, siis

wõiwad nad jääda riigiteenistusse waid oma üle
mttse erilise loa põhjal.

Nagu toodust selgub, ei ole Lätis riigiametnike
wõlgu mitte kustutatud, waid ainult ümber laenus
tatud pikemaajalisteks, mille tagajärjel on tun
duwalt kergendatud nende seisukorda. Samuti aga

ka on antud hoiatus uute wõlgade tegemise kohta
tulewikus.

UENii töö areneb
Esinduskogu üksmeelne koosolek

Pühapäewal peeti UENtt esinduskogu koosolek.
Mewaate ühingu tegewusest andis keskjuhatuse pea»
sekretär A. M cilio p, kes tähendas, et noorsoo orga»
ganiscerimistöõ on kohandatud äsja kehtima pandud
seadusele. Haridusministeeriumi noorteosakonnas on

registreeritud seni juba lil ltENtt osakonda. Regist
reerimiseks on üldse esitatud 137 osakonda. Wiimasel

ajal möib märkida, et õpetajad töötawad noorsoo»

töös innukalt kaasa. Nii töötab praegu tISNÜ rida»
des kaasa 120 koolijuhatajat ja paarsada õpetajat.
Pikema referaadi hariduslikest küsimusist' pidas dr.

Calumct Ecton saabus möiduposti kolmandana. Wälja
maksud totalisaatoril tulid jagamisele esimese kahe Iva
hel ja kumbkilt makseti siiski kr. 1-1.26 ja 5.75. itaalia
kassas aga kr. -I.—.
Kordumast jooksust tvõeti maha Outright, Fcchmcis

Teras m ä c. kuna tulemastest töökawadest kõneles

QttasU kahe galopi tõttu ja ta pidi leppima kolmanda
kohaga. Selle mastn pidas Wanderer tublisti wastu

Avteetide ööwalwe

ter ja Falkenstein. Seekord ei õnnestunud Quin-

ja wõitis. Totalisaatoril oli ta aga kinni mängitud.
Teiseks tuli täkk Ealumet Ecton. Tot. kr. 6.—.
2. klassis joosti samuti kaks otsa. samuti ka wahel
dutva õnnega. Esimeses jooksus startis täkk Boikott
1580 meetri pealt ja toostis. Wäljamaksud kr. 8.75 ja

3.50. Kindral tuli teiseks, tot. kr. 5.50 ja Red-Whip

dudcs jõuluoote aeg.

Töölisteater
Teisipäeval ..Mehe küljeluu" 19. korda.

Laenud wõtab Läti Krediitpank, kuhu selleks

posti tegi aga kovraks galoppi ja selle tõttu pääsis täkk
Kindral ta kõõmale ja mõlemad läbistasid finischi pea
peas. Wäljaniaksud tulid mõlema wahel jagamisele ja
osutusid selle tõttu napiks. Täkk FaMorit oli kolmas.
3. klassis joosti üle ringi wähelduwa õnnega. Alles

jõulumeeleolu algust. Siin-seal osteti wäikc roheline
kuusk, tviidi koju, kus pandi peale üks küünal esimese
adwendipüha sümbolina. Nüüd algab kirikutes ja ko

„Suur kontsert on koidu a'al". Koolilaste laule ja or
kestriettekandeid. 13.30 Prantsuse keele tund mag.
K. Kann. 19.00 kohtvikumuusika. Kohtvik ..Kultase"
kapell. 19.40 päetvaundiseid. 20.00 õige aeg. Ilma

Nädala mängukava

summa ületab kolme kuu palga ja mis wõib tõusta

kolmandaks.

hoimnikpalivus Jaani kirikust õp. H. Karm. 8.30

Esmaspäeval ..öitsev meri" üldhindadega.

tehtud kuni 1. juunini 1932. a. ja mille kogu

Äiuta ilm oli pehme ja lumine, siis oli wäljas ka
palju jalutajaid ja lapsi kelkudega. Tundus nagu

cini ooper ..Tütarlaps Läänest". Alandatud hinnad.

Pühap., 5. dets., kell V2B õhtul esietenduseks
harilike nindadega ..Tseesar" f„Kaugete randade"
ja „Fanny" järg), Marcel Pagnoli näidend.

dakse ümberlaenustamisi teostada kuni 20 aastani,

kuni 12 kuu palga summani. Üle selle summa

sepa komöödia „Mees. kelle käes op trumbid".

Laup., 4. dets.,' alandatud hindadega Beneši ope
rett ~Haljal aasal" 25. korda.
Pühap., 5. dets'., kell 1/2? p- L viimast korda Puc

isikute girolaeuusid rahaministri nõusolekul.
Ümberlaennstamisele knuluwad laenud, mis on

peab olema wastaw nõusolek rahaministrilt.

lasi, kes elutsewad kaugete merede ja maade taga.

Ameerikasse

riigiametnike wõlgade wõidakse uue seaduse põhjal

ümber laenustada ka awalikus elus tegutsewate

tatlld laen on kindlustatud elukindlustuse poliisiga
wõi jälle wäärtpaberitega, siis pole waja seda
enam kindlustada wastawas kindlustusseltsis ning
seetõttu jääb ära ka 1%-line kindluspreemia maks
mine. Ei ületa wõlasumma 300 latti, siis ei
nõuta selle kindlustamist. Kui ümberlaenustatud
summa wõlgnik sureb, siis pensionist arwatakse
maha waid niisugune summa, et järele jääks wä
heinalt lil) latti kuus. Erandjuhtumitena wõi

mu hindu, mis möödunud nädalal, s. o. valdavas
enamuses noored tapakaaluga 100 kilo piires liha

tonni kartuleid, kartulijahu ja ühe auto.

Itaaliasse. Tallinnast tviis ..Sniasiaco" kaasa 1160

Riigiametnike wõlgade ümberlaenustamise akt

sioon Lätis on saanud seaduseks. Ümberlaenusta
misele knuluwad maid ametnike isiklikud wõlad ja
need kohustused, mis on kindlustatud girodega,
kuna marandustel lasuwad wõlad ei kuulu mai
uitud seaduse alusel ümberlaennstamisele. Peale

mille juures siis wõla tasumiseks tuleb maksa
aastas 8,5%. Soowib aga ainetink tasuda oma
ümberlaenustatud ivõla waremalt, siis ei tehta

nädalapäetvi Tallinnas, kust sõitis, laupäetva õhtul

Mängukava 29. novembrist kuni 5. detsembrini 1937

kandele. Olgugi, et 15-a. tegevusaega ei loeta veel
täielikuks juubeliks, aga seltsile on ta ikkagi küllalt

Leinade hinnad samad, mis läinud nädalalgi.

walgusesäras, kirikulist muidugi kirikud tulwil. WälisEesti päowa puhul tuletati kantslitelt inccle kaasuma

kontserdi solistidega, mille jaoks oli kava koostatud

ainult eesti heliloojate töödest ning nende hulgas
oli pealegi õige kaaluv osa laule, mis tulid esiette

eluskaalu kilo. Rammusad siseturu pullid maksavad
60—63 s., tapakaalu 30—32 s. kilo.

määrus.

tule palgakõrgenduse suhtes töölistele tvastu, siis lubati
palgakõrgenduse! küsimus ivõtta järgncwal koosolekul
uuesti päcwakorda. Koosolekul kõneles tööliskoja pea

Raudteelaste kultuur-haridusühing „Raudam" kor

raldas oma 15-a. tegevuse tähistamiseks piduliku

Pukas ei edene nimede eestistamine. Wiimaste
andmete järele on Pukas ainult 3°/ o nimede eesti sta
jäid. Wäga palju «võõrapäraseid nimesid on just jõu
kamal ja haritud kihil, kes mitte-eestistamise põhju
sena toob ette ..tuntud nime" kadumaminekut. Osalt
on ka põhjuseks selgitustöö puudus kohapeal, kus isegi
«võõrapäraste nimede rünnakpäewal ei peetud ühtki

Riigiametnike võlgade

mullikatele, kuna kolmapäeval 1. dets. algab veise

töölistele antaks prii saun. .Uni Ivabrikmvalitsus ci

Juubilari tervitati kohalike kui ka naaberriikide
lauluseltside esindajailt loorberipärgade ja vaärt
annetustega. Th. Lemba
teater

„Raudami" kontsert

Valgamaalt

elav eksportkaubale, s. o. väiksemaile pullidele ja

büste kukkumised sagedaseks näteks.

..Jlmatar" wiib Soome üliöpilaslauljad

Xülaleida Helsingi eestlastele

pidas läriva abipraost A. Pähn.

ettepanek, seltskond aidaku ehitamisel «võimaluse pures

50 lapsele sooja toitu. Linnawalitsuse andmeil tuleb
Türil eelolewal talwehooajal toitlustamisele 50 puudust-

Põllutöökoja Tallinna alatisel elustapaloomade
ja lihaturul veiste pakkumine keskmine. Nõudmine

aruandest selgus, et käitises töötab 1612 töölist jä töö
tellimisi on. Töölised ei ole rahul Bedaux-uimelise tü
kitöö-süsteemiga, mis tekitab sageli arusaamatusi. Sa
muti nõuti -suuremaid õigusi ' rahwamaja kasutamisel.
Näib, et töölisnõukogn ivahekord Lutheri NMKü-ga ei
ole kuigi hea, sest kaks tööliswanemat, kes astunud
NINKü - juhatusse, kutsuti sealt tagasi, mõi mastascl pu
hnl astugu .nad mälja. töölisnöukogust. Edasi nõuti, et

Eesti kartuleid ja jahu Itaaliasse

Peokõne pidas toimetaja E. Joon a s, märkides,

must jälgis umbes 600 inimest. Waimuliku talituse

O. Pirkop. ' ' '

Võrreldes teiste tööaladega palgad kõiguvad 10—
80 sendi vahemikul tunnis, kusjuures keskmiseks
tekstiiltööliste tunnitasuks on \l% 30 s. tunnis. tvökaitse-inspektorite' tegewuse üle nurisetakse.
Kõrgema tunnitasuni on välja jõudnud ainult üsna
Otsustatakse-alates 8. dets. s. a. kõigis töö
väike protsent töölisist.
Järgnevalt refereerib esimees E. Kadakas osa . k oht des -älnst a d a 8-t« nn ili st tööta m i st,
konna tegevuskavadest. Kõneleja, jõuab tulemusteni,
et spindlite ja poolide suurendamine, samuti ka üle

Pidupäew Wajangul. Pühapäeival toimus Waian
gul ümberehitatud ,vallamaja õnnistamine, millist sünd

kaaja, leidis üldist heakskiitmist ja nii see ehitus

Türilt

liha eksport Soome. Eksportpuliidest ja mutlikaist
makset! täna 60 s. piires tapakaalu ja 28—30 s.
Tekstiiltööliste üksmeelne

Järvamaalt

AZargad metsatööstuse puulaos. ühel wiimasel ööl

U t n o teenistuse huwides paigutatud Kärdlasse konsu

Metallitööstnrit< nnbclilt. Wa;akul— maade aktuse saali; paremal embleemi üleandmine

kaswuhoonet kooli öppeaeda. Nüüd on kaswuhoone
walminud ja selles algab töö juba eelolewal nadalat.

Harjumaalt

Teises jooksus wedas Boikott jällegi. Enne tvõidu

tviimasel sirgel surus täkk President enese ette ja
wõitis. Wäljamaksud kr. 9. ja 3.50. Kroonprints

keskjuhatuse liige K u r w i t s. Esinduskogu töö arenes
täielikus üksmeeles.

Esmaöpäewal wastu tcifipäewa:

G. Gnadebergi ,o liendeni apteek. S. Karja L 4.

Tel 445-88 õ. Mikheina apteek. S Tartu mnt nr. 45.

Tel. 303-42. A Puksowi apteek. Koidu tän. nr. 43.
Tel. 454-97 E Thubergi apteek Pärnu mnt nr. 31.
Tel. 459-54 N. Wallneri apteek. Narwa mnt. nr 24.

Tel. 304-27 $. Pilli apreek. Wana-Kalamaja t nr. 7<*a.
Tel. 440-74.
Nõmmel:

Linnaavteek. 2 Pärnu mnt. 90/92.

Nõmme teateid

andis teiselt kohale kr. 5.—. MacMahon oli kolmas.

4. klassi aset täitis wäikc händikäp, nagu starti
2:33 on hakatud hüüdma. Siin käis kibe wõistlus mä
radc Kokett ja Säde wahel. Kokett wõitis «veerand

sekundilise paremusega. Wäljamaksud kr. 20.75

ja 10.50. Säde andis kr. 9.75. ' Gold-Jlse oli kolmas.
5. klassi jooksu wõitis mära Gold-Jlse, kuigi startis

1705 meetri pcilt. Wäljamaksud kr. 12.50 ja 5.—.

Mära Eortclla tuli teiseks, tot. kr. 5.25 ja Argon
kolmandaks.

Händikäp start 2:80 läks korda ja 9 osamötjaga.
Esimene ots lõppes mära Lu x i puhta mõiduga. To
talisaator maksis aga päeiva suurema: kr. 45.50 ja
13.25. Teisele kohale saabunud täkk Eroll-?)ardil tuli
«väljamaks jagada tallikaaslasc Jimicncga: kumbkilt
kr. 0.50. Teine jooks ebaõnnestus Lupil ja nüüd Me
das mõidnni mära Pup p c. Ka temagi mäljamaks pol

nud halb kr. 21.75 ja 8.75. Täkk Larion oli kiud

dcl kandidaat teisele kohale, sattus aga wiimascl hetkel

galoppi ja kaotas kohta Eroll-Nardile. Sellekordne jao
tatud iväljamaks osutus suuremaks esimesest kr. 8.50.
swlmanda koha mõlemas jooksus päris mära Ludmilla.
Kaba lvõistlusest osa ei wõtnud.
Järgmised traamiwõistlused on 3. detsembril.

lludisena tuleks märkida kahe uue platwormi soeta
mine autobustc jaoks otse hipodroomi wäralvasse. tähelt
lastakse sõitjaid maha. teiselt Mõetakse aga peale. Sõit
jad seatakse järjekorras ritta, üldse ivõiks see kujuneda

ka harilike sõitude puhul lõppjaamaks siis ei pruu

giks autobus teha kõmerkäikc ..Secwaldi" wäralvasse ja
sõitjatel joosta üle tee ja takistada teiste sõidukite liikle
mist, eriti laupäcwadel ja pühapäewadel. Uus korraldus
leidis sõitjatelt täielikku heakskiitmist.

Kloostri wallas süüdati hoone
Pühapäeva! kella 4 ajal hommikul läks Kloostri

vallas 0.-ü. ..Raadiku" hoone, mis oli osalt puust,
osalt kivist ning sisaldas lauda ja kuuri, põlema ja
põles maani maha. Kuna tuli oli saanud alguse la
kast, kus aga inimesi ei maganud, siis ofetatakse
süütamist.

Nõmmel juba mõnituhat kg
wanametalli kogutud
AbitoimKondade armu suurendati

Reede õhtul peeti Nõmme linnawalitsuse ruumes
allwcclacwastiku sihtkapitali kohaliku toimkonna ju.
hatujc koosolek, kus kinnitati toimkonna asjaajajaks
linnasekretär A. Mnlk u s. Ühtlasi tehti teatamaks et
eelmise koosoleku otsuse kohaselt on Nõmmel juba
mvatud kaks keskladu wanametalli ivastuwõtmiseks
Kesklaod asctscwad endise koolimaja hoowis. Pärnu

mnt. 84, ja linna «vanadekodu hoowis. Pääskülas

Esimeses kesklaos on walitsejaks linna tööbörsi juba

taza T. Ri l sa l u ning ivanamctalli wüetakse laos
wasttt igal arlvaeival kella 9-2. Teises kesklaos on
«valitsejaks linna wanaSekodu juhataja J. Manael
ning «vanametalli «võetakse laos wastu igal ajal.
Nagu abitoimkondade juhatajate ettekandest sel.
gus, on Nõmmel praeguseni juba
mõni tuhat kg wanametalli kogutud
ja selle üleandmine keskladusse toimub lähemail päewil

Edasi selgus, et «varemalt moodustatud 10 abi.'
toimkonnast on «vähe kogu Nõmme laialdase maa
ala haaramiseks, mispärast kogumistöö edukamaks

««r™*iu,,re muK,irt'"
Joobnu jäi konsuli auto alla
I.supSevsl jõi Männiku teel Silikaadi tehase lä
konsul R fnt ÄnlkI'Kari"! ot s o nVoti
joobnud ja liikus keset teed. Ra«ik püüdis küll Sõid
ukit peatada. kuid libeda tee tõttu liikus siiski auto
mehele peale ja paiskas ta maha. Mees saivigas
tada. Rank kutsus välja Punase Risti a,,«rf
S°™rvÄsa'õnk™w3iDltsSS- Scal
Ta, VSf, murdunud tMlrÄ"*-
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V ic w s 1 eh t
Wiljandimaa wõitis raske
jõustikus Järwamaa

Sport

Täna Jugoslaavia-Eesti tennises

Pühapäewal peeti Paides 1. Wiljandi-JKrwamaa
riSkejõuStikuwõistlns, mille wõitiS Wiljandimaa. Tõst

Kalev võrkpallimeistriks

Nagu see teisiti ei saanud ollagi, tuli WõitjakS K. Palu

WSitis oma wiimase vastase ÜENÜTO ülekaalukalt. Tartus
ASK saawutas Tartu NMKü vile korwpalliwöidu 35:25

du 2:0 game'idega 15:7 ja 15:6. ÜENÜTO oli wörk

palltesiwõistluStel Kalewile miimajekS waötasekS eel
mised wastased oli Kalew kõik wõitnud. Kuna ÜENÜTO
senistel matfchidel oli esinenud Kalewist silmapaistwa

juureS arwud tähendawad peetud mänge, wõite, tao
tusi, kormidefnhet ja punkte:

1. ASK 4 4 0 164:127 8
2. RusS 4 3 1 189:133 6
3. Tartu NMKü 4 3 1 171:130 6
. 4. Kalew 4 2 2 180:130 4
5. Tall. NMKü 4 2 2 142:149 4
6. Lutheri NMKü 4 0 4 130:210 0
7. ESS 4 0 4 88:185 0

ÜENÜTO-l kuidagi realiseerida nende wöidulootusi ja
ÜENÜTO mängis seetõttu sugugi mitte kindlalt, kui
waremate! matschidcl. Kalew mängis oma wiimasel

matschil koosseisus Erich Altosaar, Walter Mägi.
Wladimir Kärk. August Kaasik, Otto KesS jv

tur A m o n.
Teine esiwõistluStematfch wörkpalliS toimus eile EeS

timaa Spordiseltsi ja Tallinna NMKÜ wahei. ESS wõi.
tiS nõrgendatud koosseisus mängiwa NMKü kindlalt 2:0.
LiiduklaSsi wõrkpalliestwõistiuStel on nüüd selgunud esi

mene ja wiimnc meistriks on Tallinna Kalew, mii

masele kohale jäänud Tallinna NMKÜ. EeStimaa Spor
disettsil, ASK-l ja ÜENÜTO-1 -n igaühel 2 punkti. knS
juures igaühel on mängida weel kaks mängu. Nende
kolme paremusjärjestuse otsustawad nende,vahelised

kolm mäng»». _ .
LiiduKassi korwpalliesiwõistlustel pühapaewal Tal
linnas Tallinna NMKü wõitiS EeStimaa Spordiseltsi

kindlalt 37:23 (15:10). TeiseS matschis oli RuSsil waS
tafeks Lutheri NMKü, kelle wõitmine Tartu meeskon
dadele tegi suuri raskusi ja peamurdmist. Rusö fuutiS

olla aga kogu matschil peremehe-osaS, Poolaja 27:13 ja
kogu matfchi 56:33. Ainult teise poolaja teisel weeran
dil üllatas Lutheri NMKÜ, wähendades lühikese ajaga
korwidewahe seitSmepunktiliseks. Siis waibuS aga jöl
legi nende hoog ja lõppwileni suurendas RusS korwide

sekännu üle kohtunike häältega 2:1, kergekaalus Sa

latid o (Järwamaa) Kesleri (Wiljandimaa) üle.

jävwamaalase Niglasega maadeldes. Keflkaalus wõitis

Wiljandimaa mees Orumets järwaka Welleste 4.12
min. Poolraskeaalus wõitis Rech l i n (Wiljandimaa)

Kirsipuu (Färwa) 7.46 min. Raskekaalus saawutas
Burmester (Järwa) tööwõidu Wiljandimaa mehe

Pärnu käsipalli tagajärgi

Tõstmises sulgkaalus sai esikoha Tobro (Puka) 200

kg. Kergek. Siirak (P.) 267,5 kg, keskkaalus Kala

Toimetusele

kergekaalus Künnapuu (P.) Mäeotsa (T.), kerge
keskk. Tamm (T.) Ä. Hermanni (P.), keskkaalus
Haan (P.) Vihmandi (T.) ja poolraskekaalus Kr.
Hermann (P.) Reilsoni (T.). Puka tõstjaist väärib
märkimist Siirak ja maadlejaist Kr. Hermann, Kün
napuu ja Pabstel. Tarvastlasist, kes on Viljandi

saadetud kirjandus

(T.) 250 Kg ja poolraskek. Ivan (P.) 232,5 kg. Maad
luses võitis sulgkaalus Õunapuu (T.)) Pabsteli (P.),

TKSii esiwõisttused
Laupäeval ja pühapäeval jätkusid TKKü käsipalli
esiwõistlused. Komme«tsgmnn. wõitis naiste wõrkpallis

Saksa tütarlaste gümnaasiumi 2:1 (lö:3, 11:15.

maa parimad nagu Puka Valgamaal, oli maadluses
vähe häid mehi.

13:6) ja 3. kesstM wõitis 4. keskkooli 2:0 (15:2. 15:7).

Meeste wõrkpallis 2. poegi. gümn. wõitis Saksa

Tartumaa tõsteesivõistlused Aral

poegl. gümn. 16:9 ja 15:10. Edasi kolledsh wõitis

Aru vallas Tartumaal, toimusid laupäeva õhtul
Tartumaa esivõistlused tõstmises. Aru on tugevaim
tõstekants Tartumäal ning võistluste kõrraldamine
oli antud Aru spordiklubi kätesse. Võistlused peeti

toomkooli 17:16 ja 16:6.

luSte tähtsaim matsch mõlema kaotuseta meeskonna ja

WeSkila ei saanud jalawigastnse tõttu kaasa män

Laupäeva õhtul peetud raskejõustikuvõistlusii Pu

sajapealise publiku juuresolekul Aru kõõlimajas. Kuna

na väljastpoolt oli võistlejaid saabunud võrdlemisi
vähe, siis kujunesid võistlused Aru meeste triumfiks.
Kergeköallane Sõber püstitas rebimises uue Tartu

vene gümn. ja tehnikum, tuletades kohati rgbyt meele.

Matschi wõitis tehnikum 17:11. Majanduskool sai B

maa rekordi.
Tulemused: Sulgkaalus 1. Arn. Suigussaar (Aru)

klassis 'Westholmi gümnaasiumilt loobumiswõidu.

250 kg, 2. J. Täheväli (Aru) 220 kg, 3. J. Jürgen

gida. Sellele waatamata suutis NMKü minna alul ett»
8:2. Waatamata Kerese waljalangemisele oli NMKÜ
poolajal peremeheks ja wõitis poolaja 18:14.

son (Aru); kergekaalus 1. Al. Sõber (Aru) 267,5 kg,
(väljaspool võistlust 272,5 kg, rebimises Tartumaa

Jloftu vastu on /tea

Teisel Poolajal ASK läks hoogu ja peagi oli seis

juba 21:18 ASK heaks. Wiksteni kõrwal tegi korwe ka

rekordist parem tagajärg). 2. R. Kirotosk (maleva
spordikl.) 235 kg, 3. Vold. Põder (Ultla); keskkaal
1. A. Jürgenson (Aru) 295 kg (väljaspool võistlust
300 kg), 2. K. Kenkmann (Aru) 250 kg, 3. O. Kenk

IVfASALGAIVr
1 NOHUSALV i

JSsak ning tugcw spurt wiis ASK 10 punkti ette

31:21. Siis suutis küll NMKü wähendada 25:31-le,

kuid lõppwileni ASK lisaS weel neli punkti juure ning
WõitiS 35:25. Korwe saawutasid ASK heaks Wiksten
19 p. ja Assak 12 p. (kahekesi kokku 35-st 31 P.l),

man (Aru); poolraskekaal 1. Elmar Jürgenson (Aru)

305 kg, 2. Art. Salusoo (maleva spordikl.) 290 kg,
3. A. Ivask (Rõngu); raskekaal 1. Alfred Leppik

VabamUUgll apteekides.

A. S. Prov. J. LILL.

NMKÜ heaks Mahl 13 P., Zimmermann 8 p., teised kau.

(Saadjärve) 335 kg.

Pühapäeval peeti Pärnu Tervise aastapeakoos
olek, mille tähtsamaks ülesandeks oli uue juhatuse

Üliõpilaslaskur kordas maailmarekordi

valimine. Selle moodustas senine esimees E. Jür

vetson kabinettsüsteemis järgmislst isikuist: A. Mum

me, E. Girgenson, J. Lepp, R. Saapas, E. Villmann,
E. Kadal ia O. Otting. Usaldusarstiks valiti dr. J.
Kukk, revldeerivasse toimkonda V. Andrekson, K.
Ältmast ja Ä. Leetmaa. Aruande vastuvõtmine lü
kati järgmiseks koosolekuks ja eelarve kinnitati
tasakaalus 2645 kr. suuruses. Otsustati jalgpallimees
konnale lubada pikemat välisturneed Lätti, Leetu

Eesti MiSpilasmeeskonna tulemused Eesti-Soome-Saksa-Unguri
korrespondentswõistlustel
1. Olew Lellep (org-matu) 188 silma.

sa-Ungari korresPondentStvõistluö wäikekaliibrilisest piis
sist laskmises. Tartu ja Tallinna Üliõpilastest walitud 12.
meheline meeskond sooritas kastmise Tondi lasketiiru
del, kusjuures laskmist jälgisid ka Saksa, Soome ja Un
gari saatkondade esindajad. Ilm võistluseks oli külm ja
eriti ebasoodus tiheda lumesaju tõttu.
Wäikekaliibrilisest püssist laSkis iga meeskonnaliige

2. Boris Ranne (korp! Ugala) 185.

3. Eugen Poola (korp! Fr. LiviensiS) 183.

ja Saksasse. Igale spordiharuie otsustati luua oma
osakond. Seltsi teenetemärgi väljaandmine jäeti Ter

4. Olew Lellep (korp! Vironia) 180.

5. Woldemar Terase (korp! Leola) 174.

40 laSku 50-m distantsilt. Eesti meeskond saawutas

Märkida on aSjalu. et crikohtadele tulnud üliõpila

3898 silma, kusjuures wiicle esikohale tulnud kogusum

sed õpivad Tallinna tehnikainstituudis ja kuuluvad

ma oli 1965 silma (keskmine tulemus 393 s.). Jndi

widuaalselt osutusid parimateks:

1. Olem Lellep (korp! Vironia) 395 silma.

2. Olem Lellep (org.matu) 394.
3. Eugen Poola (korp! Frat. LivicnsiS) 393.
4. Juhan Sutt (korp! Frat. Estica) —392.
5. Wlktor Eenpalu (E. ii. S.) 391.

Pealeselle toimus wecl Eesti-Soomc korrespondents
wõistluö muutmata söjapüSsist laskmises laSti 300-m

distantsilt a 20 laöku. Arvestati 10 parima tagajärg
ja EeSti meeskonna kogusummaks tuli 1716 silma.
Individuaalselt olid parimad:

Soome, Saksa ja Ungari lasketagajarjed saadakse
teada lähemail Päevil.

nwowvmttur Evnst Hennes püstitas Saksa riigiauto
iecil Frankfurt M/ä ja Darmstadti wahel 12 uut maa

Tallinna üliõpilased said võistlusteks lahket toetust
kaitseliidu Tallinna maleva Pealikult relvade ja laSke
moona näol. Relvad saadi kätte aga alleS nädal tagasi,
nii et tagajärjed võinuksid olla ehk veelgi paremad, kni

ilmarekordi 500-ccm, 750-Ccnt ja 1000-com mootovrat

oleks saadud kauem ette valmistuda.

Loomisel on akadeemiline laskurklubi. mille ümber
koonduksid laskehuvilised üliõpilased. Edasi kavatsetakse

võistelda SELL-i päevadel Tartuö tuleval kevadel.
Zoodsasti ostate

Omaniku Haiguse pärast müüa ; krundid, veskid ja muud toos
Hageri wallas, Sutlema asundu i tused kõigis kohtades igasugu
ses tväike asundustalu «Torni", hinnaga müüa ja rentida. Teat.
suurus 10 ha. sellest põldu 4 ha. J. Kühle kontorist Vanaturg 6,
mõisasüda, looduslikult ilusal
' h!Ü! ll—lJi 5—6, .

peal. hind kokkuleppel.

Müüa meesterahwa

talvpalitu,
tume ülikond (keskmisele kaswu

le) ja mitmesug. raamatuid.

Paldiski mnt. 14—4, kiwimaja
hoowis.

Suur
söögilaud
puhwet. riidekapp, laearmaiuur

inüüa. Gonsiori 11—1.
Müüa ivalge moodne

„Ford Junior"
4 h.-j. kinnine tAd, wäga kii
reSti müüa. Rudolf Tobiase
tän. 19—5.

Kaktusi

ostan ja mliiin

igas juuluses. Hinnad odawav.
Müüa kirjust poleeritud kase' Wene :. 1. suletööstuse kaup
pmlst
lus.

hapäewiti Püssirohu tän. 4.

eest. Ploompuu kirjastus Tal

õiglase hinnaga

Jakobsoni 4, Wahenurm.
raadio
Philips, a-fl-lam&tliue ktvali- Merirohu
teetsuper. uus. Kauna t. 3—3.
rnadratsvkd

Tallinnas.

sust hoolimata ikka 23 sendi

pianiino

Wäga odalvasti müüa

Wõetakse teillimisi tvastu ka pü

1938. müüakse paberihinna tõu

.Hea ilusa kõlaga pruugitud

riidekapp
tualett ja Mappe. Pääsukesec OdawaSti miiiia iili moodne
tän. 1 (töötoast).
lapsevanker

magamistuba

neid tuleb toetada elawama ost

palituid, ülikondi,
pandiplleteid,
raadioaparaate,
fotoaparaate,
õmblusmasinaid,
grammofone jne.
Tartu mnt. 1. Ost-müük.

koolisõnastikus, vaid tarbekorral on järjestatud ja
seletatud ka sõnade üksikud nüansid. Ka paljude

eriteaduste vallast on sõnaraamatusse mahutatud
suur hulk oskussõnu, teadusharu vastava lühendiga

teda peksnud rusikatega tvästu pead ja rindu.

Mängiti „kahtkümmendüht". Tehnika tän. 19—10

elutsew Kristjan Jürisson wõetakse wasttttusöe,
kuna tema korteris olewat mängitud juba pikemat aega
raha peale „kahtkümmendüht".

Libe tee pöhjuStaS kokkupõrke. Laupäewal põrkasid
Põhja puiesteel linna elektrijaama kohal kokku sõiduauto

tähistatult.

Me leiame sõnaraamatus esmakordselt elulähe
daste uute sõnade kõrval eristatult mitte-veel-kodu

nr. 448 ja weoauto A-311. kusjuures sõiduauto sai ker
gesti wigastada. Õnnetus juhtus libeda tee tõttu.

rienud uusi eesti väljendeid, eriti märgitult balti

saksa sõnu ja vulgaarväljendeid üldsaksa ja-kõrgema

stiili sõnade kõrval.
See ammu-oodatud ..Väike Wiedemann" on ka

sakslasile teretulnud käsiraamatuks, tutvustades neid
uuema rikkaliku eesti keelega.

Prof. dr. phii. nat. Jüri Nuut: Staatika alged.
lk. Hind 5 kr.
Ülaltoodud raamat, mis on esimeseks eesti

Vargusi pealinnas
Indrek Wahe r i I t Planeedi tän. korterist kaks
patja 25 kr. wäärtttses, Woldemar Krimseselt

Akadeemilise Kooperatiivi kirjastus Tartus, 1937.152

Kaupmehe 13 pesu 11 kr. wäärtuses, woorimees August

keelseks õpperaamatuks mehaanika alal, on mõeldud

Wellingilt Wana Wiru tän. seisukohas pukil tuk
kumise ajal 38 kr. raha, Rosalie Muskatilt Oskari
tän. 7 kauplusest pudukaupa, Elfriede Porhowilt

mese semestri üliõpilasile. Kuid samuti võivad teda
eduga kasutada ka Tartu ülikooli üliõpilased, güm
naasiumide ja keskkoolide raamatukogud ja kõik me
haanikast huvitatud. Mõttekäigud on teoses käsitel

dud üsna elementaarselt ja detailselt, mis võimal
dab selle raamatu tarvitamist ka iseõppijad.
Aine on raamatus käsiteldud üldise mehaanika
seisukohalt, eelastmena tehnilise mehaanika stuu

Girgensoni tän. 27 korterist ivalewõtme abil 500 kr.
raha. Margi Liibekilt Kannikese tän. 4 käekell, Ernst

Schliedebergilt Pikk tän. 54 palitu ja muid
riideid lil kr. wäärwses, Martin Pihlakalt resto
ran „Teater-Keller'ist" 390 kr. raha.

Pandi wanglasse

diumile.

J. Parijõgi: Meie Eku. Kirjastus ..Kool" Tartus.
Meie tunnustatud noorsoo- ja lastekirjanik an
nab siin rea lõbusaid ja südamlikke lugusid noor
tele. Nimijutus ..Meie Eku" jutustatakse sellest, kui
das poisid saavad uue koera, kes nendele osutub

Kriminaalpolitsei tabas ja saatis wanglasse Artur

1937. a. Hind kr. 1,60.

Tõnisbergi. keS 25. nowembril walewõttne abil

targaks ning lõbusaks mänguseltsiliseks, ja päästab

koguni ühe poisi elu.

Teised juhid annavad lihtsaid ja südamlikke lu

gusid poiste kodusest elust, mängudest, askeldu
sist ja tööst. Neil on oma maailm, omad tungid ja
soovid, mida vanemad sageli ci mõista. Kõik juh

tumid on edasi antud Pari jõele nii omase südam-..
likküse ja soojusega või eluküllase huumoriga. See
aramat on tpretulnud sõbraks kõigile noorile.

„Eesti naine" nr. 12. Kaasas: Mustri ja lõike-,

leht ning ..Väikeste Sõber".

km/t (aeg 20,65 sek.), wiis km leudatvast stardist
270,473 km/t (ae eg 1.06,55 min.); wiis miili lendawast

warastaS Wabriku tän. Willem Heiduki korterist mitme
sugust kraami 280 kr. wäärtuses.
Wanglasse saadeti ka Alfred A p ri. kes oli waras
tanud mlgustikuus Õle tän. hoowist jalgratta.
Edasi tabati ja saadeti wanglasse kohw poolt taga
otsitawad Karl Skott ja Aleksander L o ori t s.

Tulekahju Nõmmel
Pühapäeva varahommikul kella 4 ajal läks Mm-"
mel Pärnu, maanteel nr. 120 maja teine kord, kus

olid käsil remonttööd, põlema. Tuld märkas kõige
enne majaomanik Valter Pa 11 o ise, kes ka suu
rema tule ise kustutas. Kohale kutsutud tuletõrje >
kustutas tule lõplikult.
Tule kustutamisel põrandate lõhkumise tõttu sai
majaomanik umbes 600 kr. kahju. Tuli oli tekkinud
krohvija süü tõttu.

stardist 258,2:!29 knt/t (aeg 1.52,18 mm.). Maini

Vastutav toimetaja J. T AKL AJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus

tud, tagajärjed on t ntmailutarekordidcks kõigis kolmes klas

sis, uimelt 500 !«n, 750 ccm ja 1006 cccm klassis.

Briljante, kuld-, hõbe-,
antlikasju
ostab kõrge hinnaga

Elektri-

L Mitt) Il lil
Kuninga tän. 6, telef. 431-59.

VEEMÕÖTJA I

Soowitakse osta

gaaside
kompressor

malm- H I*so s. alates, tvesilained 50 s..
tangilokid 25—35 s.. parim
LUUKE I
maniküür 40—50 s., korralik
valmistab H

kuni 5 h.-j., komprimeerimis
wõimega kuni 60 aim. Teatada
slt. ..31/8971".

Aivaz I
Tallinn, Soo 27 H

tutvust

tutvust
aadlisoost härra. Kirjad slt.

pealinna preilidega 15—30 a.

Sofia kabareeariist soowib

da. Foto soowitaw. Kirjad flt.

partnerit

ringkonna puudusel

8881 l "" UU» 188
888 l I B" 118
Bflßl] - m
8Ü3191 """"
BBBL-^—«HHAAABBBBBBFLBBBBBBB
RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

rattaid. mööbleid. Tulen kohale.

ja muud. Pärnu mnt. 33—5.

ühes päewapildiga kirjal, slt.
..14/8314".

Banol.
miselundite haiguste puhul:

Odava rendi eest ära anda daa
mide osakond heas rajoonis, sis
seseade on olemas. Soov. kirj.
slt. ~8/8908".

Avatud iga päev,

leu pühapäevadel.

Lutikatele,
Pikk tän. 43—1,

t abielluks

1000 krooniga. Kirs. slt. ..3/

dan, ausat leidjat palun. selli
lvaelvatasu eest ära tuua Lii
walaia 98—24 tvõi teatada te

lef. 449-94. .
Kadunud 28. skp. kella 23

24 tvahcl Kuld Lõtvi ~Gler
ia" teel üks

kõrvarõngas

knld-email:öö. Leidjat paluiak'
see tasu eest ära tuua Kuld Lõn
portjee juure.

Ära jooSnud heleda-lühikcsc
prussakatele ja rottidele kindel karwaline

Sügawahingeline haritud aus : surm ainult
Trõkow.
29-a. ärimees

deid ja majaiarbeid. Teat. fli. tulutoowas äris. laaia aidata

Kadunud f
neljapäewal õhtul ringsõidul
linnas auto koormakatmise pul.

pandimaja kõrval

Lokkijad!

9023".

kella 0-ni. '

20—23-aaStast preilit. Teatada

kõiksugu pruugitud mööblit, rii- daamiga, kel on wõimalus wäga

. pruugitud riideid, ülikondi, pa naseid ja walgeid vandipileteid, ..40/8980".
) lituid, pesu, saapaid, pandipi õmblusmasinaid. grammofone

leteid. õmblusmasinaid, jalg

..2/8342".

tvõib ka daamide osakonna ren

.36/8936".

i I sissekäik
! A Maneesl 2,

kantud ja uusi ülikondi, kõik

lokkijat

dile anda. suure klientuuriga.
Hollandi tän. 11. Raakida õhtul

Kindlas teenistuses noored
mehed sootviwad tõsist

kui kurk valus ja hääl ära on. j
Eht ainult ~punase ankruga". !

OSTAN

Teles. 468-77.

tarwis alatiseks, sootvi korral

Sanoli tarvit. kurgu- ja hinga»

lühikest aega hea hinna eest

Toompuiestee ja SLorensi t. nur

gal 2. Balti jaama ligidal

preilid, teiega soovib tutvus

BBfll I TMIMM EESTI KIRI--UHISUS Igg

ostan

juukselõikus 25—35 s.. mõnus
habemeajamine 15 senti.
Ants Kutti suurjuuksctõõstue

Wilunud

Halloo, Tallinna prouad ja

Foto M. öömann
(Molsterfotograaf)

Sõi.sin Tallinna ja

lokid

KAEVU I

Flirtijaid palume mirte tülita

9$ TÄI

XP Mll

JA KANALISATSIOONI

8881 TALUNN, PIKK T. 'I, TEL ARIPAEVIL Igg
888 l KELLA9—ISA2&-83,PARAST SEDA42B-86 I gg
BBfll _ |BB
888 l -( 188
1 888 lil 188

sugu palituid ja mantleid, pu

kirjuid kaitse

hal on autojuht Madis Õun temale kallale tunginud ja

ddil - i
DBII VALMISTAB KIIREIMALT JA MMTSE. I 188
; 8811 RIKKAMALT IGASUSUS. F TS", I jgg
BBil oi IMATU- KIVI-, OFFSET- JA ROTAT- I ]QQ
; BBLI KLISCHEIDJA 1 |GG
BBil Ä-- RAAMATUKÖITED I,B|

Müüa hästi tehwd moodsaid

diivaneid

Tõlgete täpsus teeb sõnaraamatu haritlaste ring
kõnnile vajalikuks teejuhiks nüüdisaja ametliku eesti
ja saksa keele alal.
Mõlema keele sõnad pole lihtsalt reastatud nagu

' 8811 | IjOB

Parima hinnaga
\ Puhtaid

tõttu.

kaebas politseile, et Kaarli kiriku juures autode seisuk»-

BHI TC.INKO^PAAI='A ||BD

misega. Taluperenaise tähtr.,
Maja kalender ja ..Aastatvara"

gastada. Õnnetus juhtus Ranna teel jalgratturi. süü

gialt.

gg B

Kes hindu
ei tõsta,

Jalgrattur jäi auto alla. Laupäewal jäi jalgrattur
Johannes Kooster weoauto A-1622 ette ja sai näost wi

Autojuhtide tüli. Taksoautojuht Hermuth Pommcr

nii oma sõnavaralt (40.000 sõna) kui ka fraseoloo

881 ' - 1888
Bfl| mM A I 888
gg Rüü» Bg

..Wa-He".

müüa. Rataskaewu t. 14—2.

keele sõnaraamatuist kõige täielikum ning sisukam

B TRUKI- Iggg

linnas.

odawasti müüa Jakobsoni tän.
45—6, kl. 5—6.

kiiruse maailmarLkordi. saaivutädes 270,503 knt/t. Sc-'
n-ine absoluutse kiiruse maailmarekord oli itaallase Ta
ruffi nimel tagajävjega 274,181 km/t. Hounes, sõites
500-ccm BMW nrootovrattal. püstitas järgmised maa
ilmarekordid: üks km leudatvast stardist 279,503 km/t
(aeg 12,33 sek.); üks miil lendawast stardist 276,281

10, 2. korral, agentuurkontorist

i

mast 7 km ja Kiisa jaamast
8 km. Kaupa tehakse koha

tarlc. ühtlasi ta parandas mootorrataste absoluutse

kuleppel. . Teateid saab teisi
päetval kella 9—3 Pärnu mnt.

kohal, sobiw mõnele linna

Dr. A. Graf ja mag. ]. Aavik: Eesti-Saksa sõna
raamat I. 400 lk. (A puudus) Kirjastus „Kool"
Tartus. 1937. a. Hind kr. 4.
Käesolev sõnaraamat on seniseist Eesti-võõr

anHnnngßgnnnDßnppnnanßdnnPßa
' BBBBPBBPBfIBBBBiMM—gü^ZZ-J^TIBBB
ui"" irmn
nii Sinan
ii. lißSb

ilus tän. 5

ühel inwentariga wõi ilma
Harjumaal Rapla kihel riiete», puhwet-. raamatukappe.
MUUa vähepruugitud müüa
konnas, suurus 47 ha. pÄdu söögi- ja diiwanilaudu, puu
19,6 ha. metsa 3 ha, oja ääreS. woodeid, diiwaneid. tualette.
AKORDEOON
head hooned. Lähemalt: Talude toole jne. Uus rän. 5,
(Hohner) 120 bassi, oZtu-müügi talitusest Pikk t. 40.
P. Soome
suurus 47 sm. NähaTallinn.
Veerenni tän. 5—19.
Müüa
mõöbliärist.
wanarauakauplus kõige kauba
MUUa
head suured ja wäikesed waibad, na wanakräamiturul. Küsida
Pensionärid, tähelepanu!
marmorpostameudid. poonimis Lntri tän. 31—11 wõi poest Wiljandi linnas müüa & iväi
nr.
14.
kese korteriga wanem
kast ja teisi asju. Lai 34—6.
hootvil.
puumaja
Majad, ärid, talud,
hind Kr. 2000,. wäljmnaks kok

korralikud ja uued. Kohila jaa

Mootorrattaga 280=fm tunni
kiirus
Frankfurt M/ä. 28. 11. (ETA) (DNB) Saksa

korplide pereSse.

Hea talu

immesele sulvituskohaks. hooned

vise vanematenõukogu ja juhatuse hooleks. Otsustati
anda eriauhind parimale Tervise jalgpallurile.

Esikohale tulnud Olew Lellcvi tulemus 188 silma on
maailmarekordi vedamiseks!

Politseipeegel

eeskätt meie kõrgema tehnilise õppeasutuse esi

Pärnu Tervisele uus juhatus

Pühapäeval toimus esmakordne EeSti-Soome-Sak

wiale toodud wüit Prantsuse iile Dawis-cupi
toimub täna! söp- ,
sarjas.. L. a. oli luLostaawia Dawis-cupi Eu
rus-maawöistlus tennises Kadrioru uues tennis roopa tsooni finaalis. Tänawu jäi ta selles!
hallis.algusega' kell' 19. Läbisõidul 'peatumad wttlja kaotusega Tschehhoslowakkiale.
Tallinnas ühe -päewa nimelt lugoslaawia silmq
. Tänasel söpnls-maawöistlusel toimub Köln
paistwamad teNnksinternätsionalistid Puncec " matschj:' esiteks mängib 5). Pukk Pallada
ja Pnlla d a. Mõlemad wöistlesid Stokholmis wastu. siis Lasn Punceci wastu. kuna mii
Rootsi-lugoslaawia maawüistlusel, mis lõppes maseks matschiks on paarismäng. Kuna saabu
wiigiga. Pärast seda wöistlesid nad Helsingis nud jugoslaawlafed pole harjunud puupõrandaga,
soomlaste wästü.
on oodata eestlastelt tugema wastupanu osuta
Mõlemad siinmöistlewad jugoslaawlased kuu mist. Pealegi on nii Lasn kui Pukk praegu
luwad Euroopa. tenniseliidi hulka ning on esi heas wormis. Alul loodeti, et jugoslaawlafed
nenud silmapäistwa edukusega paljudel suur wöistlewad Tallinnas' meel, hommegi, kuid nad
wöistlustel. Puncecit loetakse nimelt Euroopa on sunnitud ära sõitma ja seetõttu jääb tänane
kümne pürema Euroopa. tennisisti hulka. Ta wöistlusöhtu ainsaks. Kuigi meie tennistase ei
mängib tagasihoidlikku, kuid sihikindlat mängu. ulatu kaugeltki lugoslaawia omani, kujunewad
Tema partner- Pallada on wasakukäeline ning matschid seda huwipakkuwamaks. Söpms-maa
harrastab lahtist ja terawat mängu'. Külaliste.' wõistlüs algab uues tennishallis Kadriorus Ro
mängutaset-Iseloomustab nende poolt lugoslaa- ljelisel aasal täna õhtul täpselt kel! 19.
Talihooajsit ' erakordsema / spordisündmnseüa

ka ja Tarvastu vahel, võitis Puka Ülekaalukalt.

lele Tervis hävis 47:23 (33:11). Kalevi edukaim
korvikütt oli M. Sääsk 17 ja H. Täets 16 punktiga.
Tervisel viskas Uibo 10 punkti.

tis äärmiselt põnevas matschiS Prantsuse lütseumi
29:27 (23:19). Omapärase mänguga said hakkama

luse waStu oli erakordselt suur ja sõlmiti rohkeSti kihlNMKÜ esines nõrgendatud koosseisus, kuna H.

Valgu- ja Viljandimaa parimad võistlesid Pukas

levi üle 2:0 (15:6, 15:10) ta seega tuleb kordusmatš,
kuna mõlemal meeskonnal on üks kaotus. Korvpallis
tuli Kesk-Eesti ringkonnameistriks Pärnu Kalev, kel

seisu, enda heaks tunduwalt.

faworiibi Tartu NMKü ja ASK wahel. Huwi wöist

J.Hallikase üle.

Pühapäeval peeti Pärnu Hnnavõimlas KeskEesti ringkonna esivõistlusi käsipallis Tervise kor
raldusel Võrkpallis oli võidukas Tervis Pärnu Ka

AörWpalliS «olid kõik mängud wäga tafawägised.
Kommertskool wõitis oma waStase toomkooli allis lisa
ajal, punktidega 23:27 (17:9). Westholmi gümn. wõi

' Laupaewa õhtul toimu TartuS korwpalliesiwõist

1. G. Murikse (J.) 248; 2. R. PaStow (W.) 207;
keskkaal 1. K. Kampas (W.) 268; 2. O. Ramma
(J.) 268; raskekaal 1. O. Oraw (J.), 2. J.
Hallikas (W.).
Maadluses kärbeskaalus M. Maiste (Wiljandi
maa) wõitis A. Aawiku (Järwamaa) 8.13 min. Sulg
kaalus saawutas Kukk (Wiljandimaa) tööwõidu Ka

KorwpalliesiwõistluSte tabel on praegu järgnew. kuS

tult. Kalewi kindel mäng algusest peale ei laflnud

konda kuuluwad weel Arnold N emm e l koor ja Ar

Maakondadetvahelistel wõistlusicl kujunesid tagajär

jed tõstmises: sulgkaalus 1. A. Kukk (Wiljandimaa)
237,6; 2. E. Pärn (Järwamaa) 202,8; kergekaal

rtdt wähem. Wõiduga tõusis ASK esiwõistluste saworii

game'il Kalew juhtiS korra juba 11:0! weidi ootama

Woldemar Eöko, kusjuures tanawuseSse meiStermeeS

salu tõöwõiduga. •

dikS.

malt, siis tuli Kalewt äärmiselt ladus wõit teisel

Sõprusmaawõistlus Kadrioru tennishallis algusega 19

mises tuli wõitjakS Järwamaa 3:2, maadluses Wiljandi

maa 5:2. WõistluSte waStu Natas kohapeal laialda
semat huwi K. Palusalu ja J. Kotka tvaheline matsch.

LiiduklaSsi kasiPalliesiwõistluStel pühapäewa õhtul
Tallinnas selguS EcSti tänawufekS wõrkpallimeistrikS
Tallinna Kalew, kes saawutaS ÜENÜTO üle kindla wöi

7

Kr. 1000
ära anda ainult hea Migat«

swoni kindluswsel. Kirjal, slt.

Sooivin osta kohemaksetaivas
~B. 4738". .
j TUlarlaps
rahas
intelligentne ja meeldiw, kui

hundikoer
isane. Leidjat pal. teata'

Põllu tän. 40, Nõmmel.

24. nowembril ära joosnud

Ifnnuko^
(inglise setter).
isane walgc, mustade lappide
ga. saba juures must laik. vea
ja körmad mustad, põskedel

Pühawaimu tän. 7. töökojast.
Ostan kuni 350 ccm.
ostab
Suur Karja t B—B.
oled üksik ja Sitlfc meeldib » Esikud, kellel on üürida
veoauto
Lüpsma tninnd ja tulijad
õhupostmarkide
maaelu ja ivaiknc kodu. siis nit
Petserist sõitnud.
mootorratta
kivljadu
kogu
Tall Eesti Klri -ühisuse
peal pruunid laigud.
! ostan
suunisega 2—4 tonni. Teatadai itm täiesti isescišiva 32-aastase
lehmad
;
Uuel
wõi
Aia sooivi silmade
Leidjale antakse wacneatasn..
kantud riideid ja köögitarbeid. Firma, suurus, seisukord, jõi firma, mis aasta mudel, sõide»' umbes' 140-kroonilise kuupalga
suurel viisil või üksikult. Ho
iadu. Pikk tän 2.
i
taw
turu
rajoonis,
teatagu
slt.
* Varjamise ceit n?õtan seadusl.'
maksan kõige körgtmat hinda. detud km arw, hind jne. teatada tud km arw ja m. Madara p>-- ga ametnikuga maal, ühise kodu
teH ..Euroopa", tuba 7, tulla . müüa wõi lihalchma ivasm wa
loomiseks. Kirjad slt. „23/9043" ' ..18/8918".
tvasrutusele. Karu 11—6.
0 Kirjad flt. ..37/5337".
slt. „21. SSSI".
ag. Pärnumaal, J. Koni.
kella 11—1 ja 5—7 õhtul.
hetada. Lubja tän. S.

Prov. tulnud filatelist müüb
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W Surma läbi lahkunud endist kauaaegset uhingu esimeest ja liiget H

Lühikese raske haiguse järele lahkus meie unustamata armas

MMM

I . Jiart Jtlõttust I

I Gunnar Willemson I

Vaba korter 7 ete

I slind. 9. juufif 1&T3., surn. 27. noiemfrrif 1937. a. I

. sünd. 6. juunil 1930, surn. 27. novembril 1937.

ma/aa saak kiiresti

üürniku kuulutuse

I mälestab sdfiinna Cövafktifle I

Trööstimata leinas vanemad |a vend.

kandu

H Matmine on teisipäeval 30..n0v..'ke11. 13 Pühavaimu kirikus ja sealt Rahumäele. H

. Kirstupanek 29. nov. kell 8 õhtul Linna II haiglas, Magasini tän. 29.
H Matmine 1. dets. kell 1 Linna II haiglas ja sealt Liiva kalmistule.

Tüdrukut

i

I^——i^———— i

tarvis linna ligidale tallu. Kaub.

Lp. tööandjad!

.PäevaJehesjj

KUULUTAJAILE

teisip., 30. skp., kella 9—lo Korralik neiu palub iööd päeTULNUD
iilil
Sakala
tän. 1-a, boovis (end. jMiti kraamijaks Mõi ükskõik mis
Hobusemeest
5. dets. s. a. kell llhomm. antakse avalikul vähem
Seltersi tän. 30). j tööd. Äirj. slt. j,3 S/8338", '
KIRJAD
pakkumisel välja Tuhala vallamajas K L. Tuhata Ü.r
TALL INNAB
Välja anda
!tvaja Paldiski mnt. 26—1.
potisepa- nüig forftnntöö ja tar
Lp tööandjad!
laske valli ehituse töö
Tuba,
( .. 27. nov. tisse tulnud kirjad.
üht puutöömeest. Teateid <
wähesc sisustusega, keeduwõima
Inglise, prantsuse, salsa. Lastega perekonda lvajatakse wis
Wviinaldage ausale ja korrali
700 kantm. mulla ulatuses.
1/7821
3
2/7742
6
Nõmmel,
Kiwimäc
peatusel.
22,7522
1
23/7523
5
lusega. ära anda. 12 kr. kuus.
tvene ja hispaania keelt õpetab
kule 25-a. noormehele mingit
Nõutav 10 J, sissemaks pakutud hinnast Juhatus
6 2/7442 1 23/1863 1 23/7723 2 Narwa
Tärje tän. 33—2. j tööd. mis wõimaldaks äraela 2/7622
kõrgema har. meesõpetaja
teenijat
mnt. 130—1 (Kadri
jätab endale õiguse ka'vähempäkkujäle. tööd mitte välja
2/7102
1
2/7721
1
23/2983
2
24/7724
2
Serlitzi Ja c
misc. Pal. kirj. slt. ~30/8970" 3/7503 17 3/7783 5 24/7364 1 24/7084 1 orus) .
Teateid saab Tehnika t. 4—3.
«oda. Pealik.
Mertneri j kella 16—19 ja 9—lo.
3/2923 1 3/7223 1 , 24/2984 1 24/2944 2 Erasissekäiguga
Wilunud
meet. põhjalikult ja kiiresti rää- .
Aus ja karske 27-a. diplo 3/7183
1 3/2883 2 : 25/7565 25 25/7605 1
meeritud
lima. Tõlked. Tatari 24—6.
mööblita tuba
Vanemat inimest,
4/8104 < 5 4/7784 6 25/7085 1 25/7685 1
karjatalitaja
'
ja ausat, tartvis ko
5/3125
1
*
5/2845
1
Inglise, prantsuse j korralikku
25/2945
1
26/7766
1
ära
anda
üksikule naisterahtvale
kes tunneb lukusepatööd ja omab
duhoidjaks ja suurema lapse jä
6/7866 1 6/7546 1 26/7726 1 27/7727 5 Dkalmi tän. 3—23.
hispaania, saksa. wene. eestt lreltvaatajaks Nõmmele. Kaubel leiab kestma teenistuse Moe te- ! jvastawäd tööriistad.-- soowib
1 6/7706 1 27/2907 1 27/7567 3
keelt õpetatakse , da 29. ja 30. skp. Tallinnas haste majapidamises. Tapal. ,kohta, kas. majja Mõi tööstusse. 6/7066
KaasUUrilfseks
6/2926 1 6/7786 2 27/7767 ' 1 27/177 1
Bertitzi meetodil. .<Kesk-Kompassi 9—2. õhtul kl' Kirjad: Moe tehased. Tapal. Wõib ka wäljaspool Tallinna. 7/7427
1 7/7147 1 28/2948 2 28/7768 3 wõib tulla ametiskäija naiste
Broschüürid ja isiklik proowi- -õ 7.
Teatada flt. ..2/8V82".
.8/7908 28 8/7788 4 28/7888 1 28/7088 1 rahlvas, Kunderi tän. 21—15,
tund maksuta. Ettewalmistus '
8/2968 6 8/6748 1 28/2908 1 29/2909 2 sissekäik hoowist, alumisel kor
eksamitele. Tõlked. Sakala tän
9/7789 5 9/7669 1 29/7329 6 29/7129 1
ral. . ,
39—5
(Eesti
Panga
taga).
+l'^AT'Efs.+
9/7709 1 9/7349 3 29/7529 1 29/7809 1
Suurem mööblita
9/7780
1
9/7829
1
30/5650 1 30/7530 --1
Matemaatikas,
10/7590 2 10/7550 1 30/7570 2 30/7690 3
Eesti Draamateatri
tuba
10/7670 1 10/3210 1 30/2990 1 31/2831 21
ladina,
ringreisid
10/2890 1 10/2970 3 31/7491 3 31/771 1
10/7830 1 11/2891 1 31/7611 2 31/7771 3 ara anda. Endla tän. 49—5.
eesti ja teist, keelt. Malm. kii
„Mees trumpidega"
11/7591 1 11/7271 5 31/7451 1 32/2912 9
resti ülikooli, küpsus-, kolledshi.
11/7791 1 12/7792 1 32/7892 2 32/7772 4
Hugo Raudsepa komöödia
tvõistlus- ja- m.. eks.
Toiduainete
12/2972 1 12/7752 10 32/7692 1 32/7092 2
3 waatuses.
Nõrkade
12/7352
2
12/7592
1
ja
piimakpl.
ära anda. Teateid
32/7132 1 32/7452 1
Näitejuht - - Ed. Türk.
13/2933 7 13/2973 1 32/7852 2 32/2752 1 saab Wäike Karja tän. linna
Dekoraator
W.
Blunt.
järeleaitamine.
Kentmani
tän.
TEATER
13/2853 1 14/7674 2 33/2953 1 33/7573 ! apteegi juurest lehekioskist.
KarulaS, teisip., 30., now.,
14—2. kõnet. B—lo ja 3—5;
14/7714 3 14/2934 1 33/2913 1 34/7694 3
Antslas, kolmap.. 1. dets...
teles. 472-05. '
14/7514 1 14/7874 1 34/7574 5 34/2914 1 Kiiresli ära anda
Esmaspäewal, 29. nowembril. Malgas, neljap.. 2. dets..
15/7715 16 - 15/7555 " 6 35/7815 6 35/2995 2
Kaubandus-töösiuskoja
Törwas,
reedel
3.
dets.,
puuviljakauplus
Masinakirja
. kell pool 8 õhtul
15/2975 2 15/2855 3 35/7535 2 35/2915 1
Dfirgulinnas, laup.. 4. dets.,
15/7515. 1 15/7795 2 35/7735 4 35/7415 1 Küsida Raekojaplatsilt AEG
24. korda alandatud hindadega Rõngus, pühap., õ. dets.
- kiirkursus ja harjutused.
15/7675 1 16/2976 3 35/7855 7 35/7255 2 ajalehekioskist.
teadaanne
walimiste
asjas.
-Haljal aasal"
Algus igal vool kell 8 õhtul.
Harju 35-1
16/7479 1 16/7836 3 36/7736 13 36/2796 2
16/7516 1 16/6316 1 36/7715 1 36/7816 2 Paremas rajoonis käidawas
Jara Benesi operett 3 waat.
Noorsooteater
17/7597 2 17/7837 6 37/7577 3 37/7057 4 kohas
16 pildis. Kaubandus-tööstaskoda teatab oma walijatele, et
Inglise, eesti,
pool äriruumi
18/2938 8 18/7798 6 37/2997 3 37//7217 1
Pääsmed Kr. 1.75 20 f. <Samades, kohtades, samadel
18/2978 3 13/7715 1 37/761 1 37/6817 1 ära anda puhtaks ' tööstuseks.
Teisipäewal. 30. nowembril, ,päewadel algusega kell 4 jj. l.
Koja walimised on teislp., 30. now. 1937,
kell pool 8 õhtul '
18/7598 2 13/7713 1 37/7537 1 37/2797 .1 Teatada mis alale lvajatakse,
saksa ,
12. korda alandatud hindadega
kella
9
horam.
kuni
kella
9
õhtul.
19/7519 7 19/2739 1 33/7618 2 33/7458 2 kirj. flt. „39/8339".
nukuetendus
keele tunnid. Jmänta 5—2.
19/6679 1 19/7879 1 38/7893 2 39/2839 4
unenägu"
19/2899 1 20/7560 1 40/7420 11 40/7820 1
Kaasüiiriliseks
Walimissedeli annab walija isiklikult vvalimisjaos
.
Kawas:
Matemaatika
W. Shakespeare'! komöödia
20/2980 * 2 . 20/7760 1 40/7700 5 40/7340 5 tulgu kindl. tcettistuses (mitte
konnas
ära.
Igal
walijal
on
õigus,
häält
anda
kõige
1) „Reis ümber toa" A.
20/7800 1 21/7361 1 40/7860 2 40/7700 2 joodik) meesierahwas. Girgen
3 waawseS. , Awenariuse
lugu lastele. Nuku ! ja füüsika tunnid igas ulatuses.
ft. Mcndelssohni muusika
21/7121 1 21/7721 2 40/3000 1 40/1780 1 soni
enam kolmele isikuie (ühele kolmikule), kusiuures.
tän. 19—9.
teatrile
kohandanud.
A.
Kiwikas.
Pääsmed Kr. 1.73 kuni 20 s.
21/7321 1 21/2801 1 A. 8814 2 M. 11403 2
Arvemasinal
soowitud kolmik tuleb ära märkida punase :
l. detsembri!. > 2) Lillhaldj«d" A. Kiwika
21/2981
2
22/7722
8
hiina aineil.
Annina alclvikus on tvälja
22/7602 5 22/2622 3
Kokku 522 kirja.
joonega, aga mitte wälja lõigata.
kell' pool 8 õhtul ( dramatiseering
ja. lükatil õpetan kiiresti ar
«Mänguasjade mass"
üürida lihakaupluse-. worsti
tmiiamn:
uuslavastus-esietendus '3)G.
tööstuse- ja tapantaja
Helbemäe lugu lastele.
Walija, kes ei ole saanud walimissedelit wõi on
ruumid
„Tosca"
Soovin
Harju 35—1
. Näitejuht Wold. Alew.
selle
kaotanud
wõi
rikkunud,
saab
ühes elukorteriga. 1. jaanuarist
Lawapildid U. Martin.
G. Puccini ooper 3 vaatuses.
õmbleja käealuseks väikese tast
1938. a. Teateid saab Joh.
. uue wa lim ssedeli.
. Harilikud hinnad.
Sokikuduja
eest. . Palun., teatada slt. ~26
Jürgcnthal'ilt Simunas.
Kr. 2.50—30 snt.
9006".
Kaubandu^öõstuskoda:
sooivib tööd. on endal masin.
Ncljapäcwal, 2. detsembril,
Tartu maantee rajoonis
>Pal. teal. slt. „37/9017".
äriruum
Ohe kuu paik
kell pool 8 õhtul |
Joakim Puhk, juhatuse esimees,
15. korda harilike hindadega
ühes elukorteriga ära anda.
sellele, kes wõimaldab kestwl
Teateid saab turukaubamajast
Maks Hurt, direktor.
Tütarlast
töö 30-a. mehele. Nõus kõigega
Jaträ tüdruk"
nr. 5.
Pagar
Teat.
flt.
~18/8958"..
,
Operett 3 ivaatuses 15 vildis, i Esmaspäewal. 29. nowembril. 16—20-a., wajatakse puidu
kauplusse detsembrikuuks. Kir
Tekst Juuli Rõõmusaare. üm
otsib kohta, on vilunud leiva- ja
kell MS õhtul
Korter
jad slt. ..36/8976".
Pagar
ber töötanud Agu Lüüdik.
saiatöös. Harrid peremehed,
.
52.
korda
meistrimnnisiusega soowib koh võimaldage. Päi. teat. kirj. slt.
' Priit Ardna muusikad
Reisijate-laetvale
waja
kööki
üldhindädega
kaks tuba ja köök üürile
Pääsmed 2.50 30 s.
ta. Teat. kirjal, flt. „24 ~8/8308".
tüdrukut.
anda Raudtee tän. 9—6.
8964".
Teatri taSsad awat. kl. 12—4
.õitsev meri"
Tartvis iofjc tööoskajat
' Korralik preili
Wajy
Aednik
p. U sa õhtul kella 6 poole 9 > Andres Särcmr dramatiseering kes merd-ei karda. Tulla Wiru
Amctisolctvale isikule uues
soovib kohta
tän. 6, söögisaali.
Maatiitarlaps
otsib tood, . omab tunnistused, majas
Aug. Mälgu romaani - järgi
tööstusse,
ettekandjaks
wõi
puh
pagaripoissi
puuseppade
möbl. tuba
wetisse. Wõib ka . ärasõiduks. palub perenaiseabiks või lasti oskab oma tööd, 35-a. praktika.
3 waatuseS 3 pildis.'
Weoautole . (diisel) tartvis
juure. Aus, korralik. Kirjad slt Kirjad slt. ~24/8324".
manni tanvit. üürile anda.
Wrjad
flt.
„18/8M8".
Pääsmed 25 ja 60 senti. kohe
Kopli tän. 30.
Wismari 19-b—7.
~13/9033".
~ Lp. tööandjad!
autojuhti
Teisipäeval, 30. novembril,
artelli,
Neiu palub mingit
Kas
tõesti
ei
leidu
2Z-a.
kor
Mees,
Uues majas ära anda
toonistust,
kel! 356 õhtul
j&k.
kellel on praktika ja kes omab
ralikulc karskele noormehele
kes on korralik ja omab 750 keedab tveidi
pubas korter
ja on puhas, on
Lp. õmblejad!
19. korda
wastatvad tunnistused selle koh- ' 15—16 meest, beioonrakeuduse kr., saab endale sissetoowa äri
mingit
tööd,
pal.
teat.
flt.
~3/
2 tuba. köök. esik. klosett
ika lastega - harjunud. Kirj. flt.
8983".
tööde
jaoks.
Ilmuda
Kehra
pool
osa
üh.
kaastööt.
Kirjad
ta. Kirj. slt. ~34/8334". j
harilike hindadega
korteris. Raudtee tän. 38—9.
„3/8303".
Soovin käealusekohta. Teatad;
ins. Edenbergi kontorisse Tsel slt. ~219022". '
tulla Kuu tänatvalt.
luloos-Sulfaattvabriku ehitusele.
slt. ~35/9015". .
Jlehe küljeluu"
+TteAir£sp'
Keeta oskaja
Karske, korralik. 30-a. ntaa
Töömeest '
Pääsmed 20—123 sendini.
päritoluga tubli töömees
Lokkijat
teenija
õmbleja
EeSti Draamateater Tallinnas.
palub tööd
Kolmapäewal, 1. detsembril,
iarwis.. kes teeb hästi langi- ja
Poissi
abiline
Neljapäewal. 2. detsembril.
on rahul kõigega, kohaneb kii
soowib
kohta.
Teat.
flt.
„6j
tarvis
Narva
mnt.
146.
elektrilokke.
Palk
70
kr.
kuus.
kell
MS
õhtul
8346".
. . kell ViS õhtul .
soowib mantli- wõi kleiditööle resti. Teat.' slt. ..19/5959".
5. korda
Kirjad slt. ~7/9027".
36-dat korda
tarwis
Tartu
mnt.
60.
Kirj.
flt. ~9/8989".
harilike
hindadega
OSkar Lutsu
Maja tvilunud
Korralik Hiiumaa neiu
Paemurdjaid
Kindlas icenisiuses lasteta
Lp. töösturid!
otsib tööd
juuksurit
abielupaar soowib kohe
.Inimesed
ajujääl"
Lp.
tööandjad,
Wasatakse
..SUVI"
meeste- ja naistetööle ja kes 22-a. karske mittesuiisetajg wõimaldage 23-aastasele noor majateenijaks wöi perenaise
kaptenit
Pääsmed sendini. tarwis ülemiste mäele. loh.
kivlklompljald
teeb mõlemat, tööd. Kindel koht. noormees palub kiiresti mingl
mehele mingisugust tööd ükskõi abiks. on rahul kõigega. Teat. kas tuba. tuba mahcscinaga wõi
Kruuki' paemurdu. '
Ä o.ain.i n,crinp
(schaschkalööjaid).
Tamas
inoo
Neljapäewäl, 2. detsembril,
sugust tööd. Kirj. pal. flt. ~32/
Kirj. slt. ~22/9042".
tuba köögiga, wõib olla ka
mis alal, on kõigega - rahul kirj. slt. „34/5974".
. 3 waatuses (6 pildis)
torratas müüa. Wana Kala
8332".
2 tuba ja köök, soowitaw 2. wõi
kell õhtul
Mrj.pai,
flt.
~14/8954".
Näitejuht Leo Kalmet.
Majanduskooli
lõpetanud
.
maja 3—l.
Mullatöölisi
3. pol.-js'. wõi Lasnamäed
10. korda
Lawamldw Pan -J" *n 'vee
saarenefu
Lp. härrad ja daamid! palub kohta.üksiku .juure tvõi Pai, kirj. flt. „ 1/8341".
Häid majateenijaid
Karske lihtne abielupaar leiab
Laupäewal, 4. detsembril,
BgQgl
.Kolmekrossi
ooper"
Võimaldage ausale töökale prl
• : kell õhtul
waja WMa tän. 32. kaubelda
Noor intelligentne proua soo
kohi.-Võin härrade ja daamid perekonda teenijaks. Pai. kirj.
J. Gay B. Brechti lugu 1 kohal.' '
101-st korba.
flt. ..11/8991".
ja
passsijaid
wib wäikcst
kojamehekoha
riided korras hoida, olen rät
lauludega 3 waat.. 10 pildis. Wajatakse
Tartust sõitnud ivilunud
kantanlt
nKevade"
ja õmbleja abilisena töö
on alati saada. Kontor Nott sepa
Pääsmed ' 25—-150 senti.
tuba, köök ja esik wõi tuba
tanud.
Mõistan
ka
majapida
meesjuuksur
töökat neidu ( Kirj. slt. ~10/8990".
Andres Särewi oramatiseerirch
beck Lai t. 28—2, tel. 480-40, mist. Kirjad flt. ~33/8973".
Laupäetval, 4. detsembril.
pliidiga, soowitaw 1. pol. jsk.
kes teeb majapidamistööd ja '
Passikohta
3 waatuses (6 pildis) O. Lutsu
Kirj. flt. ..29/8969".
kutsetunnistusega,
wajab
kiud
kella 9—2. :
abistab
äris.
Wälgewase
tän.
kett MS õhtul .
„Kewade" särgi.
Korralik
lat kohta. Teeb ka naistetöid.
s—B, pärast kl. 6 õhtul.
Tüdrukut
100. korda
üksik pr. soowib
Wilunud
Näitejuht Leo Kalmet.
sooivib aus töökas naine. Kirj.
maaneiu
Waliis.
keeli.
Kirj.
slt.
~21/
kantanit
harilike hindadega
slt. ..10/9030".
Lawavildid Pärn Raudtvee.
9001".
soowib
lapsehoidjaks
wõi
tubas
pesija
1
tuba
ja köök wõi tuba
NOORSOOTEATER.
Korralikku
]
tele
töödele,
ennem
olnud,
os
linna
ligidale
maale
tarwis.
.lagadoovis"
waheseinaga. Teatada slt. „15/
Korralik kena ivälimufega soowib pesukohti. Kirjad flt. ka ka öntmelda. Teatada - fli
, lukuseppa,
Pühapäewal, 5. detsembril, ,
Kaub. Paldiski mnt. 37—10.
8995".
16-aastane
inaapäritoluga
Andres Sarewi dramatiseeringI kes iseseisvalt võiks töötada ma
..16/8996".
j ..8/8988".
kell %_8 p. l.
tütarlaps
Uksiteenfjad, passijad,
Q. Lutsu jutustuse järgi 3 waa«> sinatöödel, kohe vaja. Ka pleki
maatütarlaps
Kohe wacwaiasuks luban
i Lp. õmblejad!
JUadlnl imelamp"
sepp võiks õhtuti tööd saada. keetjad, ettekandjad, lastehoid palub söögisaali ettekandjaks
Aus Hiiu neiu
palub mingit teenistust, wõib ka Kr. 2(1 sellele, kellel on mulle
V tuseS 6 pildis.
E
Maatütarlaps
palub
käealuse
wöi
kuhugi
prlhwetisse
(mitte
Läbi rääkida Tulbi tän. 9, töö jad ja muud teenijad, saavad
ära
anda
(2. jagu)
Pääsmed 20 kuni 125 senti,' kojas .(end.. Maieni); telefon kiiresti häid kohti J. Kühle kon kõrtsi). Äöib ka ära sõita. Ko palub kohta 'naiateeuijäks, ou> j kohta väikese tasu eest, on en õpilaseks. Kirj. slt. „ 19/9039"
tuba
Muinasjutt muusika, laulude ja
[nem
ka
töötanud.
Kirjad
slt
haned
igal
alal
kiiresti.
Kirjad
ka.
cnncmall
teeninud.
Kirj.
j
kassa avatud tga pkew
tori kaudu Vanaturg 6 (Viru
433-68. , , . . , ,
Lp.
südalinnas
wõi
selle ümbruses,
tantsudega. 8 pildis samanime
'
~1/8941".
flt.
~15/8955".
•
!
slt. ~12/0032".
län. 2).
kl. 12 i |o 6—B.
rändkaupmehed,
lise mumasjutu järele kogust
mööbliga wõi ilma. soowitaw
teiega sooivib koostööd autojuht
n

..1001 öb .
Oludekohastanud Heino Anto.

LatvastuS . Elmar Nerep.
Lawapildid Pärn Raudwee.
Muusika W. Jakobson.
(Saksa teatri ruumes)
Riietus Karin Luts. .
Tantsud Gerd Neggo ja . Teisipäewal. 30. now.. end.
S. Bärenklau.
Wene Keiserl. Teatr. artisti
KaaStegew Gerd Neggo tantsu J. Ulippowi näitleja- ja-muu
stuudio.

Pühapäewal, 5. detsembril,

kell m õhtul
37-dat korda

„S u * l"
Eelmüük atvätud kella 11—le.l.
j a 3—B õhtul.

erasissekäiguga. pal. teai. kirj.
sõidumasinaga. Kirj. flt. ~37/ slt. „ 13/8953".

Vene teater

sikalise tegewuse 40 a. juubeli

8977".

JŽQS loeb sS^j(

Lp. tööandjad,

..PäcoafoMe" JmnM- Uuendage aegsasti :

puhul

na wöi maale. Palun isikl. il
majsa ..Mostwa" tuba nr. 7
imida Ziarwa mnt. ivöõraste

wöi teat. kirjal, slt. ..33/9013"
Maalt tulnud

nvlu palub

„Kornewille'i
see jõuad . pQn :f / f§. u

9019".

• 4 pildis. '

5, 7, 9.
Maria Andergast,
Albrcaltt Schoenhals.
Suurfilmis

Ju-Ju"
(Suur seiklus)

Lasteta abielupaar otsib

kantanlt

tuba ja köök. alumisel kor

ral. wõi poolkeldriruumi. Kiri.
25-a. prowintsinoormecs soo
dets.) wäikest

passikohta

Koomiline ooper 3 waatuses
A. Kuskowski lawastus.
R. Planquette'! muusika.
Kaastegetvad: pr.' E. Reinap ja

(tisler). Teat. slt. ~31/9011".

wib paariks nädalaks (3.—20.

Lesknaine sooivib

Gaspari osas juubilar. -

tööruumi

majateenijakohta. Omab lväikese flt. ..32/8972".

wflunmse. Kirjad flt. ..39/
kellad".

Vajan väbemat koetavat

palun, wöimäldagc ausale saa
renaistcrahwale teenisius lin

äitremini " ||

Nõmmele, teeb kõiki majaiöid,
kaks wõi kolm korda nädalas.
Kirs. flt. ..5/9028".
Wilunud kauisjonitvõimcline

..Estonia" teatri artistid K.
K. Savi ja A. Wiisimaa.
Zlivr ja orkester J. Raasu

1-b-liigi autojuht
otsib kohta sõiduautole, kauba
tõllale ivõi kcrgcwcomasinale.
sear. slt. ..40-9020".

(Wassiljetvi) juhatusel. Deko
raator 91. Snionski.
Algus täpselt kell 7.30 õhtul.
Pääsmed Kr. 3.50 kuni 25 senti

üksik keskealine naine palub

müügil teatri kassas kl. 11—1
ja 5—7 JJ. 1., pühap. kl. 11—1.

(on selles Ivilunudi ivõi passi

; Eesti Näitlejate Lndn
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükk

Teatada kuni 3. dets. slt „A.
8983".

Kortenotsijad!
kuulutuse xauati
..PÄEVALEHES"

pesutööö

on -oavitud kor*

kohla. Pal. teat. kirjal, slt.

käes,
WWWWWWWWW

..26/5926".

wene sektsioon.

tuba kostiga

ter Teil varsti

