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7^f»fio! Põnevus! <Jh9B 'i : I

I - uudlsaparaat

5 Sensatsioon! '' SHr I
P Grandioosne, haarav ning sügav- ' H
.sisuline suurfilm. Vv £A:V\ V> I
I ..Trump" on trumbiks põhjusel, et:
I 1. „Trump" annab head vastuvõttu kolmel lainealal.
I 2* „ Trump omab luksusliku välimuse ja suure jaamanime*
dega skaala.

|U (Toomas At*len*i tragöödia)
tel Fllm on tulvil nörveköditavaldolukordl, H
1| masendavaid elamusi, romantikat. Orlg I < "" -'"-f^'I _ _ naalvOtteld suurtslrkusest nKponeu.
Peaosadest --;/ H
1

I „Trump 011 suure dlinsamiliso v&ljuhäSldsjs tõttu naudi
tava ülekandega.
B 4. „Trump" on imelihtsalt - käsitatav ja omab suure eraldus
teravuse ning sisseehitatud filtri.
I 5* „Trump" on kõrgekvaliteediline aparaat ainult vähese raha eest
. B TUTVUGE ..TRUMBIGA" ARE TEHASE ESINDUSTES:
TALLINNAS: A.-S. Tor- VÕRUS: Fa August Taal. JÕHVIS: Jaan Jooseph.
T arttt*; Rae£°Jtv 17k„t,u TÕRVAS: Vilhelm Berg- PETSERIS: Herbert '
TARTUS: T.-Ü. „ARE", mann. Mõttus.
iI',. RAKVERES: K-m A.Leet- PÕLTSAMAAL: K-m. Joh.
M 1 AKTUS: ..Estika , Tahe berg. SusL
t6ts- „ „ . RAKVERES: E. Oldt. RAKKES: Evald Landra.
H TARTUS: Fa Haanja- NARVAS: Ä.-s. Tormolen. RAPLAS: Jaan Blond.
I nxSl „ NARVAS: K-m. Must. JÄRVAKANDIS: Jaan
M PÄRNUS: K.-m. Vennad HAAPSALUS: K-m. E. Orumaa.
Jeerik. Palias. PAIDES: Viflem Rakfeldt.
VILJANDIS: K.-m. Ernst TAPAL: Arnold Jalgmaa. JÕGEVAL: August Aas.
KOHILAS: Rudolf Gut- JÄRVA-JAANIS: Aug.
VALGAS: Firma O. Ritson mann. Vink.
E MÜÜGIPUNKTID KÕIGIS SUUREMATES KESKUSTES.

Täna algab «Eestimaa kuningas"

DttHocd
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, Homme, neljapäeval, \
2.dels. : .•! : . X

I Tehas ja ladu: Reimani 11, Tallinn.
Y"~^

; ..... ,TELEFONID: 300-30-JA 316-59. ,

j Kino .Kungla Tallinnas!
Kinolina kolm noorimat tähte
\ Serveeritakse:
\ WV Moskva kanapeed

tjy*" m.0™! • &artfiotom<n>

\; SparglipÜree
Y ; ] jgflrl'. : Vol-au-vent lohest
Y Põldpüü salatiga

« JaiiiiKifl
J. .Becker,
•;:-_:
valmistatud
oma töökojaß tuntud
Metro-Goldwyn-Mayßr'l suurfilmi.

. meistri E. Jhse juhatuse),
, soovitab suures valikus

Diplomaatkreem

•Ibh. Mitt Pikk: li tel 433-74.
Diplomaatide perekonnad pan
diks
Warssawi. 30. tt. (ETA) (DNB) ..Wieczor
Warszawski" toob uusi üksikasju GPU erikomisjoni
poolt teostatud läbiotsimiste kohta Nõukogude Wene

Warsiawi suursaatkonnas, ühe Nõukogude Wene

Suri Poola professor
WO-rssaw, 30. li. (ETA) (Pat) Wilnos
suri täna ° ootamatult 54 aasta manuses kuulus
teadlane- professor Maximilian Rase. Ta oli kuu- ,
lus- neuroloog ja peaajuhaiguste spetsialist. Rase
uuris teaduslikult ka marssal Pilsudski peaaju.

Harbiinist opteerus eestlasi
Narva/ 1. 12. Täna hommikul saabus Nöuko

gude - Wenest

Eestisse 11 - eestlast- ja 3 lätlast, kes elutse

sid kauemat aega HarSüms. Nad tulid ühes oma va
randusega. Praegu viibivad nad karantiinis.

ametniku teatel, kes olevat keeldunud Wenemaale
tagasi pöördumast, tõusvat omavoliliselt. välismaale

jäänud Nõukogude Wene ametnike arv käesoleva

aasta esimese kuue kuu kohta 72?ni.,Arvestades seda
asjaolu, olevat Moskvas otsustatud välismaale saata
ainult perekonnainimest. Ent need lastakse välismaale
ilma nende perekondadeta. Sel viisil tahetakse kind
lustada nende tagasipöördumist Nõukogude Wenesse.
Wiimasel ajal olevat kõikide Nõukogude Wene diplo
maallikus teenistuses, seisvate isikute poole pöördud
üleskutsega saata oma naised tagasi Wenesse. Mis

Kolm noort poisikest suurlinna elukeerises! Dine varguseretk miljonäri majas. Ala»
, • ealised gangsterite küüsis!
Lavastanud kuulus „Rose Marie" ja,,San Francisco" looja W. S. van Dyke.
11. Huvitav lisaeeskava ja värviline grotesk.

Rekl a a m on äri alus, seda
teab iga praegusaja ärimees
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puutub suursaadik Dawtjani saalusse, siis -ei ole

sellest midagi teada. Seevastu olevat aga teada, et
tema sekretär Owscjenko-Arkadiew on vangistatud.
Dawtjani presstataschee Aleksandrov olevat maha

BEEBI Ffm tulvil armastust, kannatust, ilu. rõõmsust ja inimlikku soojust.

lastud:

Warssaw, 1. 12. (ETA) (Havas) Siinseist
Wene ringkonnist seletatakse, et on täiesti aluseta

Poola lehtede poolt lewitatud kuuldused, mille jä
rele Nõukogude suursaatkonnas Warssawis olcwat
toime . pandud läbiotsimine. Ka autoriteetseist
Poola ringkonnist lükatakse need teated ümber.
Seletatakse, et kuuldused on kahtlemata tingitud
eksitusest, sest läbiotsimine on toime pandud Nõu
kogude suursaatkonna kõrroalmajas.

Mussolini ironiseerib Brüsseli iile
Rooma, 1. 12. (ETA) (Havas) „Popolo d'Jta

lia" toob artkili, miS arvatakse olevat MuSsolini enda
sulest. Artiklis kommenteeritakse irooniliselt Brüsseli
konverentsi tulemusi. Leitakse, et see kollektiivne akt

sioon on nurjunud. Kinnitatakse, et Jaapan on endi
selt haavamata. Kollektiivne attfioon, üteldakse artik

liS, sai Brüsselis jälle taieliku ebaõnnestumise ofali

seks, miS võttis peagu fiaSko proportsioonid. Oleksime
silmakirjalikud, kui meie ei ütleks, et fee sündmus täitis

meid suure rahuldustundega. Kirjutises leitakse, et

ESTONIA
VALGE SAAL TEATER=RESTORAN
Uus detsembrikuu eeskava! alumisel kon-ai
9 H uues saalis
Esineb ' W
dets. y igal neljapäeval
maailmaklassi kuulus tantsutrio •
*9 7% / Ungari muusika
~ JvWA&fa' V mustlasromansside õhtu.
Akrobaatilise tantsukunsti Vahetpidamata meeleolumuusika kella 9 alates
tippsaavutusi. Punase saali orkestrilt TRIO CAPRICCIO

Ameerika osavõtt. Euroopa konverentsist on ebaõnnest»-

nud. Oleks Parim lahendus, kui kogu see lugu „vaik
selt maha maetakse", nagu seda üteldakse Genfi sh ar

goonis, ütleb artikli autor ja jatkab: Jaapanit ei saa

mingil kombel haavata. Majanduslikud abinõud põõr

duksid nende endi waStu, keS neid tarvitusele võtavad.

Hiinal ci jaa muud üle, kui paluda Jaapanilt rahu.

Artikkel lõpeb sõnadega: Kogu maailm teab edaspidi, et

kahurid, mis mürisevad KaugeS JdaS, kostavad alati

tugevamini kui päevakorrad GensiS praegu ja tule
vikus.

Laste halwatustaud Austraalias
Melbourne, 30. 11. (ETA) Laste halva
tuStaud on levinud kogu Victoria osariigis. Taud on
juba nõudnud 57 surmaohwrit. On karta epideemia le
vimist ka TaSmaaniale.

Türklased juubeldavad, araablased protesteerivad
Alerandrette'i statuut hakkas maksma
Antio okia, 30. 11. (ETA) (Havas) Alexan
Ankara. 30. 11. (ETA) (DNB) ühenduses
drctte'i sandfchak pühitses eile oma uue statuudi kch
Alexandrctte'i uue statuudi tvaljakuulutamisega Prant
tima hakkamist võrdlemisi rahulikult, liogu päeva susc wõimud on keelanud Alcxandrette'is ja Antiookias

jooksul liikusid Antiookia ja teiste linnade Türgi linna
osade uulitsail juubeldavad rahvahulgad, Seevastu
Araabia ringkondades võis märgata protestimeeleoln.

igasuguste meeleavalduste korraldamise. Samuti on
keelatud sandschaki lipu heiskamine. Ent vaatamata

Hommikul kardeti, et puhkeb rahutusi, kuid need suudeti
ära hoida. Wõimud olid siiski sunnitud sulgema kaheks
päevaks araablaste rahvusliku aktsiooni liiga hoonet ja
keelama kaheksaks Päevaks ilmumise ühel türgikeelsel
lehel. '

mid olevat võtnud tarvitusele tääke meeleavaldajate

sellele olemat aset leidnud meeleavaldusi. Sandar

vastu, kusjuures olevat saanud haavata 12 isikut,

ühenduses nende vahejuhtumitega olevat Alexandrette'i
elanikud saatnud protcsttclegrammc Rahvasteliidule jn

Prantsuse ja Türgi riigipresidentidele.
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Wälispoliitiliste probleemide elustamisele

Kultuurkonwentsioonid
KuituurKonlventsioonid Eesti ja mõlema ineie
hõimumaa, Soome ja Ungari, «vahel on nüüd
sõlmitud. 13. oktoobril k. a. kinnitati Buda
pestis Ecsti-Ungari kultuurkonwentsioon. Ia
täna kirjutatakse alla samasugune konwentsioon Helsingis Eesti ja Soome ivahei. Ka Soome
ja Ungari, «vaheline kulttmrleping on juba alla
kirjutatud.. .
Eesti-Ungari ja Eesti-Sooine kultuurkon
wcntsioonide tähtsaiinaiks punktideks' on Soo- me ja Ungari Instituudi loomine Eestis, sa
nutti Eesti Instituudi asutamine Soomes ja
Ungaris: teaduslike stipendimnide kasutamine
lepinguosaliste? Mades, ülikooli õppejõudude
wahetamine. koostöö alused teaduse, kunsti,
kirjanduse ja üldkultuurilistel aladel laiemate
ringide osawõtul jne. . .
Juba sellest «võime järeldada, et äsja sõlmi
tud kultuurkonwentsioonidel on suur tähtsus, ja
nad "''ärilvad tõsist tähelepanu, sest nendega on
pan! ja laialdane alus kultuuriliseks
- lepinguosaliste riikide wahel. Seni
piirdu'. ..ee ühistöö peamiselt kitsaniate hõiinu
sõprade ringidega, kes, tõsi küll, wihnajel ajal
arendasid üsna aktihvset - tegewust: nüüd aga
kujuneb see riiklikltks tööks, sest asja juure,
on astunud' riigiwalitsused.
Rahwaste ja riikide sõbralikud suhted püsi- wad kindlatena, kui nad pühjenewad eeskätt
wäiinsete «varade wahetusel. Koostöö «vaimsel
alal on alati pidewam kui näiteks suhted ma
janduslikel «või poliitilistel inotiiwidel. Seepä
rast ongi hakatud" wiimasel ajal sõlmima kultuur
konwentsioone olulise täiendilsena majandussi
kele jä poliitilisile tepinguile.
Eesti-Ungari. eriti aga Eesti-Svome k««ltuur
konwentsiooiiile on head, sügawat pinda wal
mistannd ulatuslik ja «nitmekülgne höimutöö
kogu meie ijefeislvusajal, kuigi höilnuUikutnise
juured ulatumad hoopis kaugeinale, ärkamis
aega. Mõned tähtsamad momendid. Eesti ja
Soome, , samuti Ungari ühistöö arengus «vääri
wad siin meeletuletust.
Kõigepealt ei wõi me kunagi unustada seda
abi. «nis soomlased andsid «peile kui o«na wenda
dele «vahaduswöitlnses, Sooine «vabatahtlike osa

wütt Eesli Vabadussõjast andis tõuke sellek.
et Soomes .ärkas .laiem, huivi. .oma hõilnumaa
wastu lõunapool Soome lahte. Juba suwel 1919,
aastal, .külastas uiubes poolteist tuhat.Soome
õpetajat Eestit. See oli nii simr arw höiinü
külalisi, mida ei ole warein ega hiljemgi kor
raga nWud. Soome õpetajate külaskäigule wäs
tasid sama aasia sügisel Eesti õpetajad wastu,
külaskäiguga. Need olid tähtsad süijdmused Soo
me ja Eesti kultuuriliste suhete arenemises.
Võib õigustatult ütelda, et peagu kõik hõimu
sõbralikud kultuuritegelased olid siis wäljas M
lalisi wastu wötmas.
Alustatud ühisetteivõtteid jatkati llhis-Soo
me kooliko n g r e s si mis peeti T 921. a.
juilnis. Helsil.tgis. HiljeinÄi kujltnesid sellest esi
mesest.ühiskongressist silva Fenno-Ugria tthis
etteivütteo, «uis üha laienesid ja. süweneüd:
1924. a. korraldati Tallinnas 2. Sooinc-Ugri/
har.idusk o u g r c 1 s, järglnifed kokkutulekud
(1928. a. Budapestis. 1932. a. Helsillgis/
1936. a. jälle Tallinnas) kandsid juba SoomeUgri kultuurk o n g r e s sid e niine. Viimas
lel kongressidel arutati hariduslike ja üldkul
tuuriliste ''üsinmste körwal ka kolme hõimu
maa wNj«??!ousliku koostöö wüi«ualusi. Nii ku
junejid esitnesist koolitegelaste nõunidamisist suu

red ja ulatuslikud kongressid, mis. haarasid hõi
murahwaste elu ja selle arenemiswöimalusi iga
külgselt. , .
Samal/ajal kaswas ja tihenes, höimutöö.ük
sikuil aladel, eriti aga üliõpilaskonnas ja hil
jem ka koolitegelaste keskel. 1935. a. sai teoks
sõprusleping Eesti Õpetajate Liidu ja Soome
'Algkooliõpetajate Liidu wahel. See leping taot?
les Eesti ja Soome kooliwäe suhtes umbes seda
sama, mis nüüd on wöetud. üldisesse kultuur»
konwentsioõni. Õpetajate sõpruslepingu- tulemu
Pierre Frondaie'
armastusromaan

Saatuslik
eksitus
HUI!

28
22.

Stöphane'i saabumist Oloron'i mainiti aja
lehes ..Gazette de Biarritz", mis on kõrgema
seltskonna ametlikuks leheks Bayonne'ist SaintNii said, sellest köik teada linna
"des ja lossides saja kilomeetri kaugusel ümber
ringi. Teispoolt, Osivill oli tulnud tagasi oma
koju. Teda nähti hulkuivat üksinda nillg pe
rnna' oina eriskuininälisis golfiröiwäis, mis
moodustasid Barclay' uhkuse. Ta ei kõnelnud
peagu ühegi inilnesega, wälja arwatud teenija
tega baaris wõi oma kodus. Ta oli tõepoolest
õnnetu. Ta imestamapanew iseloom soodustas
ta üksindust. Et end lohutada, ta kujutles et.
põgeneb. ««ende eest, kes Hoürnsid tast eemale ja

ta ütles : *
Msindusel on õde. see on üleolek.
See tugew mees, hoolimata teiste hingede
kallal tehtud katsetest, ei tunnud põrmugi oma
enese oma. Ta pidas end tundetuks ja ta wih
kas. Ta oli siis ometigi wõimeline kirge tund
ma? Lahutuse protseduurist saadik kannatas ta.
Ja ta kannatas sellest, et kannatas. Ta kuulu
tas, et kannatus on pagas ja et pagasit ei
kanta. Seda lastakse kanda.
Nüüd ajas Dewalter talle hirmu peale. Ta
kujutles teda esmajärgulise kelmina, õnne
kütina: ta ütles endale, et Dewalter oli siiute
teline «väljuma sest seiklusest peenelt ning mõi
dukalt. Kahtlematult tuleks tal üles tunnistada,
ent kuidas? Milliste «väljamõeldistega: kas ra
handusliku katastroofiga, wöi spekulatsioonist
neelatud äkki kadunud rikkusega? Naised on
kergeusklikud. Oswill telegrafeeris Pariisi.

sed on tähelepänutvöaritvad: «vahetatakse lekto
reid õpetajate edasiharimiskursustel, tõlgitakse
wastastikku pedagoogilist kirjandust, külasta
takse hõimumaa koole, edendatakse hõimutööd

Eesti wäliKsuhete ühing alustab tegewust
Välispoliitilise ajakirja wäljaandmine päewakorral

'koolinoorsoos, • peetakse ühiseid koolikongresse,

Välispoliitilised probleemid, «lende selgita
koolinäitusi, õpitakse höunurahwa keelt. Kiii mine. arutamine ja kindlate suundade kujun
weel meeles pidada, et höimutöö on tublisti damine awalikus ar«va«nises ja seltskonnas on
arenellud ka teistel kultuurelu aladel, siis wõi demokraatlikus riigis esimese järgu tähtsusega
lne küll arwata, et äsjafõlmitud kultuurkon ülesanne, kuna nendele tugedes «võib ka riik
wentsioonid ei jää ainult paberile. Võib päris lik poliitika astuda- kindlainaid samme, 'kart
khidel olla, et neis jäädwustatud põhimõtted mata kaotada kontakti ««endega, kes demokraa
leialvad teostainist ja «noodustaivad kindla aluse tia mõistete järele lmjutawad endist reaalse jõu
tõelisele kultuurilisele ühistööle, «nille kauge
riigi saatuse kandmisel. Eriti simrt tähtsust demomaks ja kõrgemaks eesmärgiks on iseseiswa Kraatlikes riikides omab «välispoliitiliste prob
Soo«n e - U gr i kultuur k o n n a toomine.
leemide selgus praeguses ajajärgus, kus mitlned
Kültuurkonwentsioonide tähtsust tuleb mär tõekspidamised on löönud küikutna, kus neid
kida weel ühest küljest. Neile, kes seisawad atakeeritakse kõigi «vahenditega ja püütakse sea
tegeliku höimutöö lähedal, on seni toonud tõsist da üles uusi loosungeid, mis pealt «vaadates wöi
mured mõned ebasoowitaivad nähtused Soome wad paista mõnel hetkel meelitaivaina. kuid
ja Eesti kultuurilistes suhetes. Soo«nlaste kes lähemat kaalumisel paljastaivad e««dis häda
kel püsis wiiinase ajani waade Eestile kui noo ohte ja Hoiattlsi rahu pooldajaile. Kahjuks on
remäle, «väiksemale «vennale. Teadlikud hõimu aga Eestis seni just «välispoliitiliste küsimuste
tegelased Sornnes nimetawad seda ebakohw
käsitamisel seltskonnas olnud organisaatorlikust
soomlaste „üleo'.ekü,kv«npleksiks" eestlaste suh küljest tuhi koht, lünk, mis annab end jär
tes,. Amsaadawalt takistas säära««e waade kul jest wälusainilii t»lnda.' See lünk on Eesti aiva
tuurilise ühistöö areng««t: inis head wõib tulla likus elus ölnnö ka parlamendi jä erakondade
Soome lahe lõunapoolelt! Eestlased taas kanna väetvil, nii et selles suhtes wihuaste aastategagi
tasid senigi selle itteolelva s«lhtm««ise all, mis ei ole midagi muutunud. Seda tõendab kas wöi
põhjustas sageli kibedustunnet ja sõlmumist.
juba see, et Eesti Rahwasteliidu ühing ei ole
Need warj««kllljed Eesti ja Soo«««e suhetes ilm näiteks aastate jooksul tasunud nina liikmemakse
nesid üsna laialdastes ringides, kuigi tõsised
höimlttegelascd on jllba ««ilustanud ..legendi noo
re«««ast !ve««i«ast". Siingi peab mainiwa eriti
just. mõlema hõilnumaa õpetajaskonda, kelle suh
%V.V.DEMIN'iiÄ
ted on südamlikud, sõbralikud. Veelgi rohkem,
konservid
Soome koolitegelased ise on kord««tvalt kinnita
on tuntud headena juba 140 aastat
nud, et «md on palju õppinud Eestilt. Nende
Nõudke kõikjai !
silmis ,ei ole Eesti ena««« ..noorem wend". waid
..täiskaslvanud", iseseisew riik.
Kultuurkonwentsioon juba oina põhimõttelt
eeldab «nülema poole üheõiguslust, ühewäärsust.

Seega wõib anvata, et nüüd «nõleinad pooled
ivabaüewad sellest pahest mis seni häiris
Hönnllinaade kultuurilist läheneinist ja ühistöö
süivenemist.

Toogu juba lähein tülelvik töHusat wilja
sel pinnal, mis on. loodud kulwurkonwentsiooni
dega!.^.^........... Joh. Käis
Asjata mure Tituleseu Pärast
Bukarest, 30.'11. (ETA) (Havas) TituleSeu

saabumisel Buiaresti' keskwaksali' kardeti, et tema waStU
pannakse toime mingi atentaat. Seepärast olid «võimud
talle wastu saatnud kaks politseiametnik!»!, keS pidid en
dise «välisministri tooma pealinna kõrtvalisi teid mõõda.

Mõned kilomeetrid enne Bukaresti palusid ametnikud
TitulrScnt rongist lahkuda, kinnitades, et- ta on ohus.
Seepeale wastas TituleSeu, et ta eelistab pigetnini end las
ta tappa kui et end marjata. Waatamata sellele tahtis po

litsei «vaguni, milles endine wälisminiSter «viibis, juh
tida teisale. AlleS - kui teda saatma n.-n. talupoegade
kaardimge rühma jtiht energiliselt «vahele astus, loobu
sid «võimud oma.kawatsusest ja TituleSeu söitjs keskwak-'

sali, kuS teda wõeti rahwahulga poolt «vastn poolehoiu
awaldustcga.

Teised lehed
Kas ainult diplomaatide ja kõrgemate
aukandjate liit?
„Uus Eesti" võtab sõna nende takis
tuste puhul, mis Läti võimud teevad
Aluksne eestlasile haridusseltsile maja
ostmisel. Kuid peale selle leht ütleb , tead
vat, et eestlastel Lätis ei lubata üldse piiri
läheduses kinnisvarasid omandada ostu
teel. Need asjaolud panevadki juhtkir
janiku küsima:. Millist teed läheb EestiLäti koostöö? Ta -kirjutab muu hulgas
järgmist: \
Võib-ollä leidub kusagil kergeusklikke, kes ar
vad, et meie liidu heaks käekäiguks on kõik ära
tehtud, kui ühelt ja teiselt poolt .ametiisikud aeg
ajalt üksteisele külla sõidavad ja vastastikku pidu
kõnesid peavad. Kui seda tõesti arvatakse, siis see

on . põhjalik "eksitus: pidulik . väline koor ei anna

kahe rahva/ koostööle ; ijiirigit elu egä ; hoogu, kui
selle. sisp asna > kökksi- kMvahia "JffpuD. Meie võime
südames*, selle vastu olla/ /kuld kui' tegelik blukord

kogu aeg seš suunas otnä mõju avaldab, siis ei saa
sinna midagi* parata.

Meie ei ole kuulnud, et Läti eestlased oleksid

kuidagi patustanud Läti riigi vastu.- Need on ausad

Uputused Türgis
Istanbul, 30. 11. (ETÄ) (DNB) Wiimaste

pacwadc tugcwate wihmasadude tagajärjel on tekkinud

Anatoolias suuri üleujutusi. Kaks jõge on tõusnud üle
kallaste. Uputustes on hukkunud hulk lambakarju. 40
maja on kokku «varisenud. 300 perekonda on jäänud
peawarjuta. Jnimohtvreist ei ole praegu «veel mingisu
guseid teateid, üleujutusi on tekkinud ka ElbiStani Piir

konnas ja' Smürna linnas: Mustal merel on mölla
maS juba mitu päewa tugewad tormid. ~ "

Hollandi prints-abikäasä
paranemas
Amsterdam, 30. 11. (ETA) (Reuter) Täna

pärast lõunat awaldati arstide bülletään printS BernHardi terwiSliku seisukorra kohta. Bülletäänis üteldak

se, et. tema seisukord on rahuldatv ja ta on paranemas.

Ta on tagasi tulnud täielikule teadmusele. Ta magab
hästi. Praegu ei ole tekkinud mingisuguseid komplikat

sioone, üteldakse - , . . , ,

•

Järgmisel, päewal wõttis ta wastu tund
matu. kes tuli setteks eraldi Montmartre'! tä
nawält.
Keegi polnud wähem tähelepanuärataw, kui
too tundmatu. Ta ei olnud ei inetu, ega ilus,
ei suur egü wäike, ei labane ega suursugune. Ta
silmad õlid prillide taga, ta suu oli «vurrude
all, ta käed . õlid kinnaste all. Ta kandis nöö
pidega saapaid, läikiwaks muutunud jakki, wal
mistehtud. kaelasidet, mitmewärwilist pleekinud
aumärki, mis oli pisut punane, pisut kollane,
pisut roheline. See oli taltsutatud nuhk.
Oswill, lebades karusnahkadest asemel, an
dis talle käske:
Tunnen teie bürood, lausus ta. olen
seda juba paaril korral tarwitanud. Täiesti
jälestataw asutus, mis annab hästi teateid. Loo
dan, et te pole liialt rumal? Te puistate selli
sena, kuid see on plussiks erapolitseinikule. Teid
ei nähta. Küi teile otsa «vaadatakse, ei teata,
kas olete loomaarst wõi' seltsidaam. Te meel
dite «nulle. Siin on kakstuhat franki, seal, mi
nu sokkide läWäl. Võtke ««eed. See on algu
seks. Mulle. tuleb muretseda täielikke teateid
ühe isiku kohta, kes mind huwitab. See on
keegi näljakoi. Tahan teada, kus ta elas kolme
aasta kestes' ja saada ta endiste tööandjate
käest tunnistusi. Ärge mõelge midagi wälja. kuid
tooge mulle dokumendid ta muistse «viletsuse
kohta...- / - - Mees liikumatuna, tegi endale märkmeid.
Silmanurgast waatles ta Oswilli. Awatud
pidfhaama alt nägi ta tätoweeritud liblikaid,
lilli. Ta ei liigahtanud. Siis jutustas talle ing
lane anekdoote, seepärast, et tal oli igaw. Ta
asus talle tõestama, et ta ise on esimene de
tektiiw maailmas. Ta' soowitas tal tõtata oma
juurdlusega, et mitte riskeerida surra enne tolle
löpulewiimist. Ta lisandas, et näeb tal olewat
hahkja näowärwi, kahtlased kotid silme all, et
ta näib hingeldawat ia et wiletsa südamega ta
riskeerib iga silmapilk surra. Ta soowitas talle
maale asuda, niipea hiti. käesolew asi on lõpule
«viidud. Ta lõpetas, nõudes teateid kaheksa päe
wa pärast. Kui nuhk «võttis rahapaberid sok
kide lähedalt, ta soowitas talle wiisakalt mitte

ja üsinäd inimesed, keda saatus on paisanud Läti
rahva keskele. Siin on nad endile aja jooksul kodu
loonud ja tahuvad seda ka alles hoida. Nad on

alati lojaalsed olnud Läti riigile ja korralikult täitnud
oma kodaniku kohuseid. Ometi, kõigest sellest hoo

limata tuleb . neil kogu aeg tunda saada käsitust,
mis mulje jätab, et see sünnib seepärast, et nad
Eüüavad
oma eesti
rahvust
alal hoida. Alaline
se
eldus eestlaste
koolide,
kooliõpetajate
ja haridus
seltside pärast kestab juba pikemat aega! Seda
ei paranda küüneväärtki ; mitmesugused seletused,

mis peavad ; näitama,, et nurisemiseks pole põh

just': asjaolud jäävad endiselt ja muutmata püsima.
Tõuseb tahtmatult küsimus: kas tõesti 6—7 tuhat

eestlast on nii suur hädaoht Läti rahvale, et neile
peab igasuguseid takistusi teele veeretama kinnis

varade ostmisel ja etnakeelse kooli arendamisel?
Küsime, kas on kujuteldav, et meie kaksik
liit suudab juuri ajada rahva südamesse, kui Uks
pool niiviisi talitab, nägu'seda näeme oma sugu

vendade suhtes teinepool' piiri" talitatavat? Kas ei
jää sarnane liit siiski ainult diplomaatide ja kõrgete

Rahivliswahelisele .Rahwasteliidu Unioonile,
«võõrdunud koostööst teiste demokraatlike maa
de wastaivate organisatsioonidega ja igasuguse
initsiatiilvi pttudumisel «vaibmntd ivarjusurlna.
Nüüd püütakse aga ringkonna inimeste poolt,
kes tegcleivad wälispoliitiliste probleemidega, as
tuda sam«ne muutuste etteivötniiseks selles sin«nas. anda hoogu ja elu nende probleemide. sel*
gumisele, koondada kõiki ole«nasole«vaid ja tek
kiivaid organisatsioone ühise keskkoha üvlber ja
luua tihedat kontakti wälismaade samasihiliste
organisatsioonidega. Selleks on kutsutud ellu
Eesti «välissuhete ühing, «nille tegewuse awaniise

koosolek peeti eile õhtul wölisininisteeriumi ruu
mides, kuna siseministeeriumi poolt on nimeta
tud ühing ka registreeritud.
ühillgu põhikirjast on näha, et ühingu sihiks on tõõ
taba kaasa Eesti «välissuhete koustruktilivseks nrendnmi

seks, uurida ning propageerida Eesti «välispoliitilisi
sihtjooni, mille- põhialusteks on rahu organiseerimine,
Nah»vasteliid«l poolt taotletud sihtide lewitamine ja el
lutviimise arendamine ning kultuuriline ja majandus

lik koostöö rahtvastc «vahel. . .

Oma sihi sanwutamiseks. ühing, nuiab osukondi teis
teS Eesti «vabariigi linnades; aStub samme sihte taot
lewate rahtvustvahelistc organisatsioonide liikmeks «oas
talvalt „ühingu»e sa nende liittide seaduse" eeskirjadele,
gruppeerndes selleks wajadusc korral teiste orga»»isatsioo

uidega, «võtab osa nende rahwustvahcliste organisat
sioonidc konwcrcntsidcst; organiseerib oma sihttde propa
gecrimiscks kõnekoosolekuid ja loe««guid; awaldab «mrr

musi jn mõjutusi nii oma perioodilises ajakirjas km »•
mujal; asutab oma raa«natukogu; esindab tvaliSmaave
craorga««isatsioõnides Eesti «välispoliitilisi probleeme;,

aitab kaasa Eesti üldiseks tntwuStamifekS tvaUSmarl
ning katsub koondada, ülaltoodud eesmärkide hõlpsamaks

läbitviitltisekS, oma ümber kõiki olcmasolcwaid ühingu
sihtidele >vasta»vaid criorganisatsioonc.

Eilsel Ahingu tegctvusc atvamise koosolekul walrn
ka juba ühingu juhatus, ühingu esimeheks waliti prof.
A. Pi i p Tartu ülikoolist, abiesimeesteks wäl,sm»mstr»

abi A. Nei ja „Päe»valehe" peatoimetaja H. T aM
mer ja teisteks juhatuse liikmeteks dr. N. Kaasik ja
K. Air k e l wälisminiSteeriumist» dir. K. Kornet
ETA-st ja riigikohtunik P. Kan n. NcwisjonlkomlSjom

«valiti hrad Treude . ja Kotsar tväl»sminiStcer»um»st. ja.

hra Jalaja kohtuminiötecriumist. « .
ühtlasi kujundati ka ühingu kakS sektsiooni Rah

«vasteliidu jä kirjastamise sektsioon, kuS esimeesteks wa

liti »vasta»valt hrad H! Ta»««mer ja K. Kornel. .
ühiitgu poolt korraldatawai esimest awalikku

olekut on oodata jaanuari esimesel poolel, arwatawasn
12. jaanuaril ja selle termiks oleks Rahwasteliidu prob
leemlde käsitamine. Et liikmeks aStu«n»ne ühingüSse
oleks «võimalikult hõlpus, otsustati ühingu liikmemak
seks määrata* 2 krooni aastas. . WLimalikult pea lahe
takse t««lla. toime ka ühingu Häälekandja «väljaajamisega,

mis asukS põhjalikumalt kasitama wäliSpoliitilisi prob
leeme ja atvaldakS ka orienteerumise

majalisi materjale. Niisuguse ajakirja järele on tnn
tud seni tlingltvat tartvidust.

Kewadel tuleb kokku majandusteadlaste päew
Kaalumisele wõetakse meie majanduselu, põhiprobleemid
wamajanduse struktuur ja wälisorientatsioon. —. Referentideks
Prof. E. Kant, prof. E. Poom, dir. L. Sepp ja rida teisi nimekaid
majandusteadlasi
Majandusteadlaste ri««gkondades on jnba pi
kemat aega kaalut««d «najandusteadlaste päetva
kokknkntslnillse «võimalusi. Hiljuti peeti wästatvate
organisatsioonide esindajate «vahel liõn. küsimuse

selgitainiseks. Nõupidamise! tunnistati majandus
teadlaste Päewa korraldamine üksmeelselt tvajä
liseks. - Aja suhtes lõplikku seisukohta ei wõehld,.
kuid leiti, et Päew «võiks toimuda tulewa aasta
märtsi lõpus wõi aprilli alul. Majandusteadlaste
päew korraldatakse Tallinnas. \ \
Pättva sisuline kiilg «««äärati enam-wähein
kindlaks.' Lähemale anttlusele tuleks 1. majandus
teadlaste päewal kolm olulist probleemi. •'
Eesti rah w a majan d n s c st r u kt u u rist
ja selle ümberkujundamise wa j adus test ja «võimalustest kõneleb Leo Sepp, kütta
üheks kaasrefcrendiks oleks A. Kell er.. Prof. E.
Kant refereerib küsimusest: Meie m a j a n d u sc senine ja tuletvane «välisorgaitisat
sioon. KaaSrcfcrendid ei ole «veel selgutntd. Ma ja n d »stea dl as te osast tänapaetvä ma j a n d us elus ja ma j a nd»st e a d l a s t c ku t •
sctcgetvuse cde tt d n«nisest kõneleb' )irof.->E.
P o o m, knsjüurcs kaasrcfcrcutideua esineksid W. Eri t
ja W. U d a nt.

Majandusteadlaste päetva korraldaivaöse komiteesse

tulekuks on algatajate ettepanekul annud nõusoleku

järgmised majandusteadlased: Leo Sepp endine
rahaminister ja prncgn mitmete tvvstuöcttewõtctc juha

tajn, A. Kell e r - majandnsnnnistri abi. J. Rosen
f e l d t Eesti Panga direktor, E. Kant majan

dusgeograafia professor Tartu ülikoolis, A. P a k o s t a
Tartu linnapanga direktor ia kaubandus-tõõStusko

ja Tartu osakonna esimees, E. U iicnii) a, majandus-

tuuakse välja ainult pidulikel juhtudel? Kas ei ole

sellega ühes tema edasisele arengule riiv ette tõm

ministeeriumi kanba««duSameti juhataja, Fr. Ma! m—

ühistegelise instituudi juhataja TartuS, W. Erit'-?konjunkt»uril«stitu«tdi referent, A. Mändwere ----kaubandus-tõõstuskoja nõunik, K. Uus m a tSZS

tur ja kauhanduStegclane ja M. T r u u s õ õ t, Wiljandi
Cv põllumeeste seltsi kaubanduSosakonna ärijuht.

EttrwalMiStuStõõd majandusteadlaste päewa lÄi
wiimiscks on juba käimaS.

/ Tänapäelval kerkib esile järjest uusi majandus»

probleeme, nii põhjapanctvatc muudatuste tõttu üksikute

riikide majanduspoliitikas kui rahtvuSwahelise majan
duskonjunktuuri ebastabiilsusest sõltuwalt. Wastawate
küsimuste tähelepanelik jälgimine osutub kõikjal häda
«vajalikuks, üksikutel aladel treivad seda selgitus- ja
uurimistööd - meil mitmesugused eriasutused ja organi-'

satsioonid. Wiimastest - on Eesti Majandusteadlaste
SeltS korraldanud rohkeSti referaat, ning waidluSkooS
olekuid, uurimusi ja «viimasel ajal ka ekskursioone. Zdõigi

nende ürituste wastu on ilmutatud rõöumStatmtt ja jäi
jcst kasivamat hutvi. Tartus on püüdnud seda tööd wõi
mälust mõõda teha Akadeemiline MojanduSteaduSlik
SeltS.

Ontcti on senini puudunud laiemaulatuSlik ja ühine
plativorm, mille abil oleks wõimalik koondada kõiki meie

majandusteadlasi, selle järele on meie majanduStead
laste hulgaS tunda fuurenetvat tanvct. Teatud ajä>
«vahemikkude järele oleks «vajalik majandusteadlaste
ühine kokkutulek, nagu see teistel kutsealadel on ammu

juba teostunud. Niisugusel aegajalt toimutval kokku

tulekul majandusteadlaste päewal oleks «võimalik

esitada põhjalikult uuritud ja läbikaalutud referaate olu
liSte ja akuutsete majandusprobleemide kohta, nende üle
mõtteid «vahetada ja sel teel tuua selgust küsitatatvatesse

küsimustesse. Majandusteadlaste päctval saaksid ma
jandusteadlased rõhutada mida neil on tähtsat ja läbi
kaalutut öelda meie majanduselu seis»«korra, arengu ja

tulctvikuwäljatvaadctc kohta. Eriti tähtis aga olekS
esile tuna mõtteid uuenduste ja ümbcrkorraStuSte «vaja
duöteft ning «võimalustest nii rahtva- kui ka cramajan
duseS, ntis peaivad aitama sammu pidada meie majan
duselul moodsa majandusliku arenguga.

matud?

Võib-oIIa tullakse ka käesoleval juhul välja iga

suguste vormiliste seletustega, mis peavad näitama,

et kõik on korras. Võib olla, kuid ega see asja
ei muuda. Iga sõprus vajab erilise õhkkonna loo
mist. Soodsas õhkkonnas ja tähelepanelikul hoolit
susel püsib sõprus ka ilma vormiliste kokkulepeteta!
Kui aga arvatakse, et tõelist sõpruse õhkkonda võib
asendada osav asjade tõlgitsemine oma. käsuks, siis
on jällegi eksitus ilmne:' elustavat sõpruskonda: ei

saa millegi muuga asendada, kui ainult selle õhk

ametikandjate liiduks, mida näitamise otstarbel

konna endaga.

ta sukakuinine «varastada. Ta hüüdis: „K««nagi ei «või kindel olla politseinikega." Ja ta
tegi talle grimasse, sihiga teda häin«nasta«na
panna. Mees haistis suurt ässa, naeratas, pis
tis raha taskusse ja läks jahile/ Osivill märkas,
et ta oli asjatult mänginud klouni ja et tal
oli üha rohkem ja rohkem igaiv. Ta hakkas
jällegi kannataina. Tal poln««d enan« usku t««le
wikku.
Ta jalutas Biarritzis. Ta kohtas Pascäline
Rareteyre'i. See oli kolme päewa eest tagasi
jõudnud. Oswill küsis talt, mis ta mõtleb. De
walterist? Proua Rareteyre wastas, et üldiselt
meeldib ta wäga ja et hinnatakse ka Oswilli
korrektset käitmnist näisbga.
Stephane jutustas mulle sellest. Te tali
tasite hästi. Nad armästawad' teineteist. Peab
neid õnnelikud olla laskma.
Sündmusest saadik oli ta sel eluhetkel köi
ge enain surinaohus. Kuid ta ei teadnud seda
ja naeratas lahkelt. Oswillile. kuna see o«na
mõttes teda rõwedate sõnadega üle külwas.
Proua Rareteyre küsis:
3q teie. mu armas, inis Kawatsete. teie
teha? '
Mina, wastas Oswill, mina' abiellun
kindlasti uuesti weel mitmel puhul, et teha
«veel taolisi heategusid ning teenida teie heaks
kiitu, iga kord kui wabastan enesest ühe oma
naistest. Lõpuks abiellun teiega, et olla kindel,
et mind enam ei peteta. Kuid teie. teie säili
tate mind lõpuni: teile maksan kätte teiste eest.
Oswill naeris ; raewukalt: kärata ja läks
minema. Siis hakkas proua Rareteyre'!! hirm
ta ees. Ta teadis liialt hästi, et tedo. peeti
patuselt nõrgaks, et mitte aru saada Oswilli
pilkest. Kuid ta oli lesk. Ta mõtles, et Os
will saab peagi wabaks, et ta oli tõepoolest
suuteline endale pähe wütma, et naitub temaga,
ja et Oswill mängiks talle hirmsaid wempe
seepärast, et ta keelduks temaga abiellumast.
Öösel nägi proua Rareteyre teda unes. Oswill
wiis ta wäemõimuga Saint-lean-de-Luz'i kiri
kusse, ja wiskas talle 'piipe nähku, seni kui
preester neid laulatas.
Kaks päewa hiljem einelas ta kolonel de

Saint-Bre«nond'i juures Ustaritzis. Ta leidis
sealt eest markii de Sola, härra ja proua de
lo««vre'i ja «nöned teised isikud. Ta jutustas
oina unenäost. Selle üle ««aljatati.
See Osivill polegi nii hinnus, kui ta
näib, ütles kolonel. Räägitakse, Indias ta ole
ivat ahivatleimd jahilooini wäikeste hindudega.
Muidugi ei teeks ma sellist asja, kuid Sölog
:«e'is ma kütin «vaid põldpüüsid. Igal juhul
ei näi «nulle see härra Dewalter, kes on wör
gutanud proua Oslvilli, mitte wäga targana.
Kõnelesin temaga kord lady Oswilli juures. Ta
näis «nulle hajaincelne ja ta kuulas mind waid
ebatäiuslikult. Usun, et ta on tegewuseta. Ta
öeldakse wäga rikka olewat. Seda parem te
male. Muidu poleks ta suuremat wäärt.
Ta on ilus poiss, ütles proua de Zouv
re, ja urina leian ta olewat sümpaatse. Olin
wiisteist päewa tagasi. Nägin neid
teatrilooshis. Nad näisid «vaimustatud
teineteisest. Mulle kõ««eldi, ta olewat orb, tal
oleivat saatkonna nõuniku auaste, ja et tä
olnud, lõwijahile minemas, kui kohtas Stö
phane'i.

Kui ta kawatses lõwijahile minna, siis
on asi teine, hüüdis härra de Saint-Brömond.
süües chester-juustu ja niisutades seda hea Sau
ternes'iga. See polegi nii rumal. Lõwi on kum
inaline loom ja määrib tõepoolest reisi. Ja ta
ei ole demokraat.
Igal juhul, armas proua Rareteyre.
annan teile nõu, mis ka ei juhtuks, keelduda
oma kätt andmast Oswillile. Ta naine teab,
mis ta teed tast lahkudes. Ta on peagu hull.
Eile olin baski baaris. Tema tuli sinna. Ta
pööritas metsikult silmi ja waatles Külalisi.
Keegi, usun portugaallane. ütles teda nähes:
..See on keegi ameerika dshentlmen." Oswill,
ilma seletusteta, wiskas talle oma dshinni-klaasi
näkku. See pole ometigi teotaiv.
Tuleb uskuda, et inglasele siiski, lausus
härra de louvre.
Imetlen ta shesti, hüüdis härra de
Saint-Bremond. Olen Saumur'i õpilane. Mulle
ei meeldiks kuulda, et istun hobiise seljas na
gu kino cow-boy.
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Vabamüügil apteekides}
A.-S. Prov. «I. LILLf
Stephane wabastas end õigusega Os
«villist, jätkas härra de Sola, kes ei tahtnud
kuulata oina piduperemehe leminik-lugusid. Ta
'saab Dewalteriga õnnelikuks. Mul on teateid.
Pascaline naeratas talle ja oli temaga nõus.
Jutustati, et ta oli oln«id lahke Sola was
tu. Pro««a Rareteyre küsis talt', mis talle oli
jutustatud Dewalterist? Need olid ebamäärased
lood. Kuid de 3ouvre'id näisid olewat rohkem
asja kursis. Nad uskusid, et Stephane'! arm
saim oli, mitu aastat tagasi pärinud ühelt kar
dinalilt-onult, et ta oli hea katoliiklane ja et
kindlasti saawutab ta tulewikus soodustusi St phane'i kirikliku abielu tühistamiseks Roomas.
Seks oleks wäja Oswilli nõusolekut,
«vastas weel härra de Sola. Tema majesteet
Alphonse XIII jutustas «nulle ise, et ta polnud
suutnud saawutada tühistamist ühele ta kaitse
alusele, hispaania abielupaarile.
See on üpris raske, lõpetas kolonel.
Napoleoni ajal, kui paaivst oli käepärast, juba
siis polnud see kerge. Kuid mis sest! Need noo
rev inimesed Oloron"is saamad suurepäraselt lä
bi ilina igasuguse laulatuseta, isegi kodanliseta.
Seep' see kombewastane ongi, riskeeris
keegi külalisist.

Lady Oswillil on palju wabandusi, andis
talle «vastu proua de louvre.
Ta! on köik «vabandused, kinnitas kee
gi otsustawalt. Ärgem mõistkem kohut ta üle.
Ta oli kuni wiimaste nädalateni laitmatuim
naine maailmas ja tal on õigus õnnele.
Selle arwamisega liitusid köik hääled. Ot
sustati, et Stiphane'«l on tuhat põhjust. Geor
ges Dewalteril tuhat teenet. Kuna nad polnud
kunagi rääkinud oma armastusest, siis osutaks
see halba tooni näidata, et sellest teatakse. Mi
Stephane helistaks wöi teataks otseselt oma
Oloron.'is wiibimisest. ei saaks teda külastamata
jätta. Tuleks teeselda, et kohatakse härra De
walterit juhuslikult ta juures, samal õiguse alu
sel nagu ta teisigi sõpru. Mis puutub Oswilli,
l"s kutsutakse teda kõikjale endiselt edasi Koi
hustusest. seepärast et ta on tähtis mees
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Peawõit esimesel tunnil

<5.000 tcooni Võru jaamaülemale

"Vabadussõja Tähistel"
nr. 11

Eksikombel ärawah elatud piletile langes peawõit. -* Wõitja Aleksander Lepik ehitab wõidura
haga Wõrumaale suwila wanadusepäewade mõödasaatmiseks

Sisaldab- hulk haruldasi ülesvõtteid ja-artikleid Vabadussõja algpäevadelt ja 4. polgu tegevusest

Teised suurwõidud püsiwad weel loosirattas
5. Klassiloterii 3. klassi loosimine algas tä
na hommikul kenakese üllatusega. Peawüit, mis
tawaliselt on lasknud endale oodata, ilmus see
kord loosirattast wälja juba loosimise esimesel
tunnil. Wäheste pealtkuulajate ridu läbistas
kerge elektrifähwatus. igaüks haaras oma pileti
järele, et seda kontrollida. Peatselt selgus, et
önnejumal sel korral ei ole olnud tallinlane
suurwõlt on läinud lauluisa Kreutzwaldi Unna,
Wörru. Wõidupilet nr. 22.584, sinine wärw, on
müüdud kaitseliidu Mõru malewa staabist. Wõi
dupilet! omanikuks on Aleksander Lepik, kaua
aegne Würu jaamaülem, tuntud seltskonnatege
laue ja agar kaitseliitlane. A. Lepik on wüidu
piletiga mänginud alates kolmandast klassilote
riist. Õieti on wõidupilet tema kätte sattunud
juhuslikult, kogemata. Selle piletiga on warem
mänginud Wöru maawalitsuse ametnike 13-liik
meline kollektiiw. Piletite ümberwahetamisel on
kollektiiwi ja A. Lepiku piletid müügikohas
ära wahetatud. Kollektiiwi tuju on muidugi

Tänased suuremad võidud klassi
loteriil
15.000 krooni pii. nr. 22.584 sinine
3.000 krooni „ „ 42.321 roheline
3.000 krooni „ „ 13.990 kollane
1.000 krooni „ „ 40.483 sinine
1.655 kollane
1.624 sinine
14.440 punane
45.510 sinine
44.838 sinine

500 krooni pii. nr. 9.193 punane
38.974 roheline
45.151 kollane
14.987 roheline
48.321 punane
44.224 punane

räbal. Kuid selles ei ole wähemalgi määral
süüdi wüitja. Wümane on isegi olnud juba tüdi-

Vabadussõjas.

nennd selle piletiga mängimast, kawatseies wa
lida uut numbrit järgmisel loteriil. Kuid õnn
jõudis neile kawatsustele ette. Selle pMi was
tu maksetakse puhast raha 12.000 krooni. Mi
da hakkab wüitja peale wöidurahaga? Nõgu ta
meie kaastöölisele seletab, on 'tal praegu poo
lell suwemaja ehitamine Käsaritsa Mlltal, loo
duslikult ilusas Wörumaa maakohas. Sinna
tahab ta asuda elama oma wanabusepäewil, mis
hakkawad jõudma kätte. Hiljuti A. Lepik wöis
waadata tagasi oma 60. eluaastale. Lähemal
ajal. ta lahkub riigiteenistusest pensionile mine
ku tõttu. Õnnelik wüitja ei ole waene mees.
Tal on meel talu Tartumaal. 'Ta ön abielus,
kuid lasteta.
Peawüidu sattumine Mrru oli suureks sen
satsiooniks wõrulastele. Seda enam, et paljudel
oli pileteid, mille numbrid ligilähedased pea
wöidu numbriga. Maawälitsuse kollektiiwil on
(Järg 7. Ihk.)

35 12 9 9 9
191 9 9 9 9
194 12 12 9 9
390 9 9 9 12
415 9 9 12 9

428 9 9 9 12
619 9 9 12 9
649 9 9 9 9
753 12 9 12 12
1352 9 9 9 9

1403 12 9 9 12
1624 1000 999
1655 12 9 1000 9
1734 9 9 9 9
2081 9 12 9 9

9227 9 9 12 9

9260 9 12 9 9
9384 9 9 9 9
2547 9 12 9 9
9390 9 9 9 9
9630 12 9 9 9
2699 9 9 9 9
2701 9 9 12 12 1 10007 9 12 12 9
10080 12 9 12 9
2831 9 9 9 9 1
3012 30 9 9 9 ]
10142 9 9 9 9
3016 9 12 12 9 '
10250 12 9 9 9
3382 9 9 9 9 1
10279 9 12 9 9
3406 9 9 9 9 1
10302 9 200 9 9
3429 9 9 9 30 1 10341 9 200 9 9
3430 9 9 9 9 1
10379 9 9 9 9

3474 9 9 9 9]
10390 9 9 9 9
10489 12 9 9 9
3577 9 9 9 9 1
3586 9 12 12 9 1
10503 9 9 9 9
3890 12 9 12 9 1 10509 9 12 9 12
3897 9 12 9 9 1 10718 12 12 9 9
3945 9 12 9 12 ] 10787 9 9 100 12

4132 9 9 9 9 1

4183 9 9 9 9 1
4221 9 9 12 9 J

4232 9 9 9 9 1
4355 9 9 12 9 1
4371 9 9 9 12 l
4747 9 9 9 9 1
4808 9 9 9 9 1
4809 9 9 12 9 1
4815 9 9 9 9 1
4861 9 9 12 9 1
4973 9 9 9 9 1
5023 9 9 9 9 1

10833 9 9 12 9
11276 9 9 9 9
11315 9 9 9 9
11928 9 9 9 9
12200 9 9 9 9
12561 12 9 9 12
12707 9 12 9 9
12733 9 12 9 9
12755 9 9 12 12
13077 12 9 12 9
13118 9 9 12 9
13145 9 9 9 9

13163 9 9 9 9
5053 9 9 9 9 1
13219 9 9 9 9
5123 12 9 9 9 1
13271 9 9 9 12
5234 9 9 9 9 1
13284 9 30 9 9
5344 12 9 9 200 j 13676 12 30 9 30
5382 12 9 9 9 1
13713 9 9 9 9
5390 9 9 9 9 1
13863 9 12 9 9
5769 9 9 9 9 1 13879 9 12 12 12
6379 9 9 12 9 1 14287 9 9 100 9
6144 12 9 12 9] 14331 12 9 12 9
6581 12 12 9 9 1 14501 9 9 9 100
6666 100 9 9 9 j 14548 9 9 12 9
6677 12 9 9 9 1
14688 9 9 9 9
6701 9 9 9 9]
14789 9 12 9 9
6723 9 12 9 9 1 14986 12 9 12 12
6843 9 9 9 12 1 15083 12 12 9 9
6993 9 12 9 9 1 15101 9 12 12 12
7150 9 9 9 100 1
15127 9 9 9 9
7184 9 9 9 12 1 15673 12 9 9 12
7309 30 12 12 9 1 15741 9 9 9 9
7575 9 9 12 9 1
15793 12 9 9 9
7744 12 9 9 12 1
15909 9 9 9 9
8112 9 9 12 9 1
15963 9 9 9 12

Belgia jätkub van Zeelandi poliitikat
Flaamide ja walloonide wahekorrad wõetakso lahendamisele
.Brüssel, 30. 11. (ETA) (Havas) Parlamendi

mõlemates'kodades loeti täna ette uue walitsuse delta
ratsioon.' Saadikutekojas luges walitsuse deklaratsiooni

ette peaminister ; Janson. Deklaratsioonis üteldakse
van Zeelandi walitsuse. programmi. See käib eriti sot
siaalreformi, majanduspoliitika ja Põhiseaduse- ja walit
semisrcfordi kohta. Mis' puutub - walispoliitikasse. siis

16255 9 9 9 30
16262 12 9 12 12
16296 9 9 9 9
16348 12 9 9 9
16437 12 99 9
16467 9 12 9 9
16642 9 9 9 9
16712 9 9 9 9
16756 9 12 9 12
16833 9 9 9 9
16865 9 9 9 9
16872 9 9 0 12
17025 9 9 9 9
17091 9 9 9 9
17286 9 9 9 9
17443 12 9 9 9"
17520 12 9 9 9
17675 12 12 12 9
18020 9 9 9 12
18038 9 9 9 12
18070 12 9 12 9
18260 9 9 9 30
18310 9 12 9 9
18333 12 9 9 9
18384 9 9 12 9
28405 9 9 9 9
19411 12 9 12 9
18542 9 9 9 9
18588 9 9 9 9
18673 12 9 9 9
18910 9 9 9 9
18949 9 9 9 9
19045 9 9 9 9
19105 9 9 9 9
19183 9 9 9 12
19500 12 9 9 9
19626 9 12 9 9
19804 9 9 9 9
19864 9 9 9 12
19968 9 9 9 9
20207 9 9 9 9
20257 9 9 9 9
20276 9 9 9 9
20372 9 9 9 9
20581 12 9 12 9
20585 9 12 9 12
20695 9 9 9 9
20713 9 9 12 9
20825 9 9 12 9
20944 9 9 9 12
21061 9 9 9 9
21099 9 9 9 9
21171 9 9 9 9
21425 12 12 9 12
21432 12 9 9 9
2J592 9 9 9 9
21690 9 9 12 30
22138 12 9 9 9
22205 9 9 9 100
22424 9 12 9 9

22439 9 12 9 9

22495 30 9 9 9

22584 15.000 9 9 9
22879 9 9 9 9
23099 9 12 9 12
23254 9 12 9 9
23357 9 9 12 9

23360 9 9 9 12
23899 9 12 9 9

23945 9 9 12 9
23971 9 9 12 9
23987 9 9 9 9
24141 12 9 9 12
24157 12 9 9 9
24241 9 9 12 9
24364 9 9 9 9
25036 9 9 9 9

25487 9 12 9 9
25692 9 9 12 9

26025 9 9 9 12
26151 30 12 12 9
26160 9 9 9 9
26258 9 9 9 9
26418 9 12 12 12
26431 9 9 12 12
26475 9 9 9 9
26835 9 9 9 9
26875 9 9 9 12
26976 12 9 9 9
27293 9 9 9 9
27351 9 9 9 9
27970 9 12 9 12
28076 12 9 12 9
28117 9 9 12 9
28470 12 9 9 9
28668 9 9 12 9
28679 9 9 9 12
28746 9 9 9 9
28877 30 9 9 9
29218 9 9 9 9
29321 9 9 9 9
29957 12 9 9 9
29984 9 12 9 9
30210 9 9 9 12
30283 9 12. 9 9
30305 9 9 9 9
30694 12 12 9 9
31072 9 9 9 12
31336 9 9 9 9
31505 12 9 12 9
31603 12 9 9 9
31703 9 9 9 12

31745 9 9 9 12
32022 9 9 12 9
32069 30 9 9 12
32083 9 9 9 9
32243 9 9 9 12
32254 9 9 12 9
32410 30 9 9 9
32435 12 12 9 9
32816 12 9 9 12
33266 9 9 9 9
33585 9 9 9 9
34273 0 9 12 9
34278 9 9 9 9
34318 9 9 12 9
35082 12 9 9 9
35278 12 30 12 9
35410 9 9 9 12
35522 9 9 12 9
35594 12 9 9 12
35620 9 9 9 9
35706 12 9 9 9
35833 9 12 9 9

S. R. K. P

S. R. K. P.

S. R. K. P.

3. R. K. P.

3. R. K. P.

8276 9 9 12 9
8363 12 9 9 9
8461 12 12 9 9
8643 12 12 12 9
8727 100 12 9 9
8803 9 9 9 12
8849 9 9 9 9
8973 9 9 9 9
9070 9 9 30 9
9099 9 9 12 9
9193 30 12 9 500
9198 9 9 9 9
9212 9 9 9 12

Avatud: tellimine 1938. a. Tellimishind aastaks Kr. 4.—, M aastaks Kr. 2.—,
aastaks Kr. I.—. Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused, suuremad raamatukauplu
sed ja talitus Tallinnas, Viru tän. 13—4. Posti jooksev arve nr. 625.

muuseas,. et walitsuse peamiseks ülesandeks on jatkata

Klassiloterii tänaseid wõite
S. R. K. P.
17 12 9 9 9.

SISUST: 4. Eesti Polk' Rakveres. Korra ja julgeoleku kaitsel Virumaal 1917. a. Vabadus
sõja algpäevil 4. polgus.; 4. Jalaväepolk Eesti Vabadussõjas. Mõnda 4. polgu formeerimis
päevilt.— Feodorovka kaitsel novembris 1919. a. Isiklikke mälestusi 4. polgu sõjategevusest
1919. a. lõpul. Liinisõdurist väejöoksikuksi—Taandumisel 4. polguga Narvast. Taandu
misel Salmistus.— operatsioon 1919. a. sügisel. Uks sõjasõit.
ÜKSIKNUMBRI HIND 35 SENTI.

36131 9 9 9 9

36316 12 12 9 9
36369 12 12 S 9

36395 9 9 12 9
36398 9 9 9 9
36404 9 9 9 9
36450 9 9 9 9
36501 9 9 9 9
36522 9 9 12 9
36643 12 9 9 9
36712 9 12 9 9
36750 9 30 9 9
36758 9 9 9 9
36763 12 9 9 12
36952 9 9 9 9
37001 9 9 9 9
37030 30 9 9 9
37200 12 9 12 9
37201 9 12 200 9
37374 9 12 9 9
37414 12 9 9 9
37433 9 9 9 12
37495 9 9 9 9
37569 12 9 9 9
37703 9 12 12 9
37865 9 9 9 9
37875 12 9 9 9
38215 9 9 9 9
38225 9 30 9 9
38236 9 9 12 9
38473 12 9 99
38428 9 9 12 12
38748 9 9 9 9
38749 9 9 9 9
38877 9 30 9 9
38887 9 9 9 9
38961 9 9 9 9
38974 0 600 12 9
39035 S 9 9 9
39078 9 9 9 9
39191 9 9.9 9
39331 200 9 9 9
39334 9 9 9 9
39593 9 12 9 9
39612 12 9 12 9
39732 9 9 9 9
39782 12 12 9 9
39783 12 9 9 9
39957 9 9 9 12
39981 9 9 9 9
40023 12 0 12 9

40071 30 9 12 9
40396 9 9 9 9
40405 9 9 9 12
40420 9 12 9 9

40483 1000 12 9 .9
40621 9 9 9 9
40762 9 9 9 9
40769 . 9 9 12 12

40798 9 9 9 9
41329 12 12 12 9
41331 9 9 9 9
41384 9 9 9 9
41445 9 9 9 9
41504 9 9 9 12

41753 9 12 9, 9
41853 9 12 9 9
41867 9 9 9 9
41946 9 9 12 9
41988 9 9 9 9
42005 12 9. 12 9
42226 9 S 9 12
42328 9 9 9 9
42358 9 12 9 9
42396 9 9 12 9
42726 9 9 9 12
42526 9 S 9 12
43051 9 12 9 9
43154 9 9 9 9
43394 9 30 9 12
43570 9 9 12 9
43617 9 12 9 9
43676 9 9 9 9
44216 12 12 9 9
44247. 9 9 9 12
44299 9 9 9 9
44300 9 9 30 12
44361 9 9 9 9
44338 9 9 9 9
44474 9 9 9 9
44518 9 12 9 9
44529 9 9 9 9
44531 9 9 9 9
44836 9 9 9 9
44845 12 100 9 9
44861 100 9 9 12
45089 9 9 12 9
45128 12 9 12 30
45147 9 9 9 12
45151 9 12 500 9
45277 9 9 9 12
45453 12 9 S 9
45791 ,9 9 12 9
46035 12 12 9 12
46255 9 9 9 9
46507 9 9 9 9
46533 9 9 9 12
46561 9 S 9 9
46593 9 9 9 9
47030 9 9 12 30
47205 9 9 9 9
47301 9 9 9 9
47381 12 9 9 9
47602 12 9 9 12
47983 30 9 12 12
48024 9 12 9 }£
48055 9 9 9 12
48206 9 9 9 9
48620 9 9 9 9
48703 9 9 9 9
48779 9 9 9 9
48789 9 9 9 9
49026 9 9 9 9
49225 12 9 9 9
49253 9 9 12 9
49560 9 9 9 9
49715 12 9 9 9
49796 9 9 9 9
49863 9 9 9 9

kawatfetakse jatkata samuti - wiipmste aastate .poliitikat.

Walitsus kawatscb teostada ifeseiswat poliitikat wasta

walt tema missioonile Euroopas. Walitsus.kawatscb
jääda truuks RahwaStcliidu pakti põhimõtetele ja on
nõus kaasa tõotama rahu heaks. Walitsus Püüab teha
kõik, et kõwendada riigi julgeolekut,, sest Belgia peab
olema tugew. Mis' puutub asumaade. poliitikasse, siis
walitsus püüab teha kõik, et harmoniseeridaja' iihtlnS

wastnwõttnsid, kus peeti ka kõnesid.

Helsingi,3o. 11. (ETA) EeSti haridusminis

ter kolonel Jaaksön saabus ühes abikaasaga ja kooliwa
litsuse direktor Alttoaga täna weidi enne kella 15 len

nuuhingu „Acro" lennukil Helsingi. Lennujaamas olid
teda terwitamas Soome haridusminister Hannula abi
kaasaga, peadirektor O. Mantere abikaasaga ja rida
Soome haridustegelasi. Südamliku terwituse järele,
kusjuures proua Jaaksonile anti lilli, külalised sõitsid
hotell Seurahoonesse. kus nad peatumad oma külaskäigu

ajal. Warsti pärast saabumist hotelli minister Jaak

son tegi wisiidi haridusminister Hannulale, peaminis

ter Eajanderile ja wälisminister Holstile. Kell 17.15

Aleksis Kiwi nimelise algkooliga. Hiljem on.lee pea
direktor Mantere juures. Õhtul
tööd harrastawad organisatsioonid pidusöögi hotell
..Grandis".

Eile õhtul kell 20 haridusminister ja proua

Hannula andsid Eesti haridusministri ja proua Jaak

ratsioonis.

Laua- | -Ä _| ! - (0)
WI noad,

Eesti ja Soome rahwaid ei liida üksteise külge mitte

asjadeajaja Hõbemägi. Täna õhtul kell 2a leiab aset
haridusminister Hannula Poolt korraldatud õhtusöök
minister Jaaksoni auks.
Oma wastujes Eesti haridusminister Jaakson itt

lama meri ja kelle emakeel on olnud kord üks ja

Cajander. haridusminister Hannula ja Eesti ajutine

ainult lähedane naabrus, saatuse ühtlus ja ühesugused
ajajoolised olud. maid kõigepealt see teadmine, et meie
oleme kõige lähemad sugulased, kelle soontes woolab
sama.

kogutud luuletustele
Iluväljaanne. A. Johani kaas ja siseillustratsioonid

See väljaanne sisaldab kogudes „Eiu tuli".
..Tuulemaa" ja „Kõik on kokku unenägu" ilmu

GEORG MEYER, Pikk 10

daoilurefsept

Tartus asutati SoomerEesti

kokkupuuteid.

Posti jooksev arve nr. 22-87.

ühing
Soome saadik juhatuse liikmeks

Leib läheb laupäevast kallimaks

Teisipäeval • toimus Tartus Soome-Eesti - Ühingu

asutamiskoosolek adv. O. Rütli 'korteris. • Sel-pu

hul' viibis Tartus ,ka Soome saadik'Eestis .: minister
J. P. ' Hynninen. Asutamiskoosolekust.' võttis _ osa
60' inimese ümber. - Ühingu juhatusse valiti' minister

J. P. Hynninen, linnapea A. Tõnisson/Soome kon
sul. dir. A. Kõva,. adv. J.. Sepp, pr. V. Rütli, adv.
O.; Rütli, prof. J. Uluots ja pr. H. Mäelo. Asu
tamiskoosoieküle järgnes koosviibimine 'kohvi
lauas. '

Loome saadikule oli korraldatud peale .asuta
miskoosolekut' veel vastuvõtud Tartu majandus
ringkondade ja üliõpilaskonna ajutise juhatuse

Eile peetud koosolekul Tallinna leiva
ja pagaritöösturid otsustasid tõsta valmis
saaduste hindu alates laupäevast 4. det
sembrist. Põhjuseks olevat töötubade üüri,
küttematerjali, veo- ja kõigi teiste kulude
tunduv tõus.
Kui suurel määral leiva ja saiahinnad
kerkivad, see selgub homseks.

poolt. Minister tahkus • Tärtust öise: rongiga.

Omavaütsusteenijate aktsioon

..Tsemenditöid majade remondi juures". Eesti

Majaomanike "Seltsi järjekordsel ...neljapäevaõKtul"
2. dets. kell 7 -õ. E. Laenupanga ; ruumes-S. Karja 18
kõneleb' dipl.-ins.. A. ..Grauen teemal:' ..Tähtsamaid
tsemenditöid. majade' remondi .juures.

palkade tõstmiseks
1. okt. k. a. Palk wäh emalt
astme wõrra kõrgemaks

Saabus Nõukogude uus saadik

Eesti Omawalitfusteenijate Liit on saatnud
Kõigile omawalitfusteenijate ühinguile liidult
Koostatud märgukirjade projektid, milliseid pa
lutakse wastawaile omawalitsustele edasi anda
ja wajalikke samme astuda, et palkade tõstmine
igas omawalitfuses päewakorrale maetaks ja
palkasid tõstetaks 1. oktoobrist k. a. alates, wä
hemalt ühe astme würra. Märgukirja projek
tides arwestatakse üldise elukalliduse töusu ja
asjaolu, et ka wabariigi walitsus on tõstnud
riigiteenijate palkasid, mille tõttu ka siseminis
teeriumil ei wöiks nüüd enam wastuseismist
olla omawalitfusteenijate palkade parandamisele.
Eesti OmawaUHuste Liidu lähem asemike
kogu koosolek peetakse Walgas 4. ja 5. det
sembril k. a. llheks tähtsamaks küsimuseks selle
koosoleku päewakorras on ka palgakiisimus.
Kiwiõlist lahkus 50 poolakat
Nagu Kiviõlis töötavad poola kaevurid jutusta
vad, lahkub neist veelgi osa mehi, kes juba lähe
jaid vähemalt 50 meest.

pühi juba Poolamaal pühitseda. Seekord on mine
Senised lahkujad on kuulunud peamiselt viimaste

saabunute perre, keda kohapeal tuntakse ..Hitleri
poolakate" nime all Seekord lahkub suur osa ka
esimesi saabunuid, kes Kiviõli! saabusid möödunud
suvel.

annab ringhääling täna kell 21.10 ja homme kl. 20.05.
Täna antakse haridusministrite kõnesid, mida nad pi
dasid pidusöögil eile õhtul, kuna homme antakse repor
taashi konwentsiooni allakirjutamisest ja usutlusi Eesti
ja Soome koolimalitsustc direktoritega. Ringhäälingu
esindajad wiibiwad praegu Helsingis, kus mastawa ma
terjali wõtawad plaatidele.

Kiwiõli oli jälle tuleohus
Teisipäeva varahommikul tekkis tuli Kiviõli va
na õlivabriku kõrval olevas põlevkivi kuivatushoo
nes. Õnneks märgati tuld õigeaegselt ja kohal töö

Tallinna waegapoisid tabati
Lätis
Teisipäeval andis Valga kriminaalpolitsei Tartu
kriminaalpolitseile üle Tallinnast pärit Voldemar V.

Pidusöögile järgnes kell 22 rant, millest mütsid osa
ka eduskunna hariduskomisjoni ja rahanduskomisjoni
haridusosakonna liikmed, haridusministeeriumi ja kooli

Megerilti ja Ernst E. Purkarti, esimene 17,

da põlema süttinud kuivatushoone sisemust enne
kustutada, kui leegid suuremat kahju suutsid teki
Täna hommikul saabus Tallinna Nõukogude Liidu uus
saadik K. Niki t i n. Homme - kella -10—11 wahel teeb
saadik wisiidi wälisministrile.

Pildil uus SSSR saadik K. Nikiiin.

'teine 19 aastat vana. Mõlemad noormehed tabati

'salaja üle piiri minekul Läti politsei poolt, kes nad
'selle järele esmaspäeval andis üle Valgas Eesti

walitsuje kõrgemad ametnikud, ülikooli ja ajakirja»duse esindajad ja teisi külalisi, kokku üle 100 isiku.

9.30 minister Jaakson asetab pärja Eesti wabadns

Josephine Baker abiellus
Pariis. 30. 11. (ETA) (Havas) BcauvaiS's lei

litsuse koosolekutesaalis kultuurkonwentstooni allakirju
tamine. Hiljem külastatakse üht Helsingi kooli ja edus

dis täna aset maailmakuulsa naisartisti Josephine Ba
keri laulatus maakler Jean Lioniga.

sõjas langenud soomlaste hauale. Kell 10 toimub wa

Eesti Kirjastuse Kooperatiiv— Tartus

takse eriti Eesti koolide kõrget taset.

Selgusid vargused A. Poolgase ruumes

tegelasi mõlemal pool lahte otsiwad nüüd omawahelisi

Helsingi. 1. 12. (ETA) Eesti haridusministri

HIND ETTE TELLIDES (ühes saatekuludega):

tavad töölisil ning väljakutsutud tuletõrjel läks kor

tes on üha tihenenud, üha ringid waimu

Jaaksoni külaskäigu tänane kama on järgmine: kell

nud luuletusi, ballaadi ..Lapse sünd" ja G. Suitsu
hilisemaid luuletusi.

broš. Kr. 4.10, kal.-köites Kr. 5.20, poolnahkkoites
Kr. 6.20.

les muuseas: Soome ja Eesti rahwa põlwenemine

ühest kännust ja läbi aegade kestnud omawaheline läbi

käimine on säilitanud ühtekuuluwuse tunde mõlema
rahwa wahel. See tunne on awaldunud ilmekaimalt
waimseis lähenemispüüdeis. mis paaris inimoülwe kes

Gustav Suitsu

harilikud ja. roostewabad

mail päevil sõidavad tagasi koju, et saabuvaid jõulu

Reportaashi Eesti-Soome kul
tuurkonwentsiooni alla
kirjutamisest

Minister Hannula ütles oma kõnes muuseas:

Ainult kuul 10. dets, kestab ettetellimine

damisele. ...Helsingin Sanomat" awaldawad artikli

Malmberg, peadirektor Mantere, haridusministeeriumi
peasekretär Kahiluoto. Eesti peakonsul Kolehmainen,
koolinõunik Salmela ja meel palju teisi seltskonnatege
lasi. Pidusöögil mõlemad haridusministrid esinesid kõ
nedeaa.

ainult nende emakeeles, kas wallooni wöi flaami keeles.
Wastawalt sellele kawatsctalse luua ka üksused, kus raa

wõtnud endale. Warcm kindlaks määratud söjawäelist

laskäik leiab Soome ajakirjanduses sooja wastukõla.
Rõhutatakse, et kultunrkontoentsioon wõib tunduwalt
kaasa aidata mõlema maa wahelise läbikäimise snuren

Eesti rahwakooli mõju kohta Soomes. Artiklis märgi

minister Jaakson wõeti eraaudientsil wastu wabariigi
presidendi Kallis poolt, millele järgnes kooswiibiminc
teelauas. Koosviibimisest wõtsid osa ka peaminister

kui ka walloonide keelelisi iscäraldusi. Ka sotsiaalsel
alal kawatfetaksc teostada reforme. Tööstuses kawat
fctakse sisse seada 40-tunnilinc töönädal. Wastawalt
sõjawäe statuudi reformile Peab tulewikus teostuma
sõdurite kui ka ohwitscride cttewalmistus ja waljaõpc

et Belgia wõiks. täita Aafrikas missiooni, miS ta on

Soome ajakirjandus ja minister
Jaaksoni külaskäik
Helsingi,!. 12. (ETA) Minister Jaaksoni kii

soni auks pidusöögi, millest mütsid osa peale Eesti ja
Ungari asja ajajate eduskonna esimees Hakkila, pea
minister Cajander. wälisminister Holsti, teedeminis

ter Ryömä. oöllntööminister Heikkinen. kindral

tnurprobleeme, kusjuures wõetakso arwcSse nii flaamide

itakse ainult wallooni wöi flaami keelt. Need üksused
wõiwad tõusta isegi diwiisi suuruseni, üteldakse dekla

Mõlema riigi haridusjuhid rõhutasid kultuursidemete tihenemist
kunda. Kell 13 peaminister Cajander annab eine
minister Jaaksoni auks. Pärast lõunat ' tutwutakse

neiks. Nende ülesandeks on uurida hariduse- ja kul

tada sotsiaalset, - moraalset ja majanduslikku» tegewust,

Eesti-Soome kultuurkonwentsioon kirjutati täna alla

Täna kirjutati Helsingis alla Eesti-Soome knl
iuurkonwcntsioomlc. Eesti haridusministri Hel
singis' wiibimisc puhul korraldati mitmesuguseid

Programmi kawatsttakse teostaba täies ulatuses. Mis
Puutub sisepoliitikasse, siis walitfuS on otsustanud laHendada flaamide ja walloonide waheliscd suhted. Wa
liisuS püüab tarwitusele wötta kõik abinõud, et säilitada
üksmeelt riigis. Haridusministeeriumi juure luuakse
kaks kultuurnõukogu, mis jääwad nõuandwaiks orga

politsei korraldusse.

Megerilti ja Purkarti süüdistatakse 18. nov. Tal
linnas Ä. Poolgase tantsukursuse ruumest rõivaste
varastamises. Möödunud kuul on nad varguse toime
pannud ka Tartus NMKÜ ruumes. Mõlemad noored
vargapoisid võtsid ülekuulamisel süü omaks.

miile
üle siiski
saajapüsiva,väärtusega
kindlasti rõõmustab,
on
lOdav
kuid
kink,
Tudensilaulik.
I 2. täiend, tr. 497 eesti- ja 77 võõrkeelset laulu.
I Hind 2.35 kr., kal.-köites 2.90.. kr., nahkköit 4 kr.

tada.

Sõjasangarite matus toimub
kewadet
Eesti-Ingeris Kawatsett tanawu sügisel Kaemata
üles ja matta ühishauda wabadussüja ajal langenud
sõdurite jäänused. Kuna aga nüüd tuli lumi maha. siis
otsustas komitee ümbermatmise edasi lükata kewa
dele. Talwel weetakse ehitusmaterjal ühiskalmistule
kääpa ehitamiseks kokku, et kewadel poleks täiustusi
sangarite uue puhkepaiga õnnistamiseks.
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Nr. tos t

1. de-lemiril 1937

M il e w a l e li t

Londoni läbirääkimiste

„Ja selles on süüdi reie pidusfused!"

tulemusi
Inglise ja Prantsuse Pea- ja Välisministrite
nõupidamine Londonis lõppes eile. Sellele nõu
pidamisele tuleb anda erakordselt suur tähtsus.
Küsimuses oli, kas Inglismaa ja Prantsusmaa
juudawad leida ühise keele kõigis, neis küsimusis,
mis praegu on aktuaalselt päewakorral ja mis eru
tawad kõiki rahuarmastawaid riike, s. o. kas Jng
lismaa ja Prantsusmaa suudawad ühtlustada oma
Välispoliitikat sel määral, et Võiksid tekkida tõsise
mad wastupanuwõimalused nendele agressiivsetele

riikidele, kes on liitunud omawahel ja otsekoheselt
wõi-kaudselt segatud praegu juba käimasoleva
tesse Võitlustesse wõi walmistawad md ette suu
remate territoriaalsete ümberkorralduste taotlemi
seks Euroopas, Aasias ja Aafrikas.
.Inglismaa seisukoht selles küsimuses on olnud
tihti selgusetu, kuna seal ollakse traditsiooniliselt
liitude loomise wastu. Inglismaa on püüdnud
pidada otsekoheseid läbirääkimisi kõigi riikidega ja

Kutseoskuse seadus tuleb laien

mõjutada neid tarwitama rahulike kokkulepete teed

Lätis moonutatakse ikka ajalugu

tüliküsimuste lahendamiseks. Inglismaa niisu

damisele

gust taktikat on aga hakatud lugema tema jõuetuse

tunnuseks ja hakatud, nähes Inglismaa sügawat
vahutahet, ka Vähem teda arwestama. See on
olnud raskeks loogiks Inglismaa prestiishile. Näh»
tatoasti seisab Inglise poliitika Praegu Punktil, kus
tal tuleb otsustada, kuidas tõsta oma kõikuma löö
nud pvestiishi ja kuidas sundida rahu häirinud
riike asuma suuremale kainusele oina eesmärkide
taotlemiel ja teiste riikide huwide respekteerimisdle.
Ainsaks tõhusaks Võimaluseks selles olukorras näib
oletvat seisukohtade ühtlustamine rahu säilitamisest

huwitatud riikidega ja eriti seisukohtade ühtlus
tamme niisuguste suurriikide Vahel. Eeskätt on
siin tegemist Inglismaa, Prantsusmaa ja Amee
rika ühendriikide seisukohtade ühtlustamisega.

Pärast lord Halifazi külaskäiku Berliini, kus
Inglise walitsuse esindaja püüdis jõuda selgusele
Saksamaa tõeliste soowide suhtes, oli nüüd huwi
taw panna tähele, kas Inglismaa püüab Londoni
läbirääkimistel mõjutada Prantsuse riigimehi jä
releandmistele Saksamaale järk-järguliste Vastu
tulekutega ja kollektiiwse julgeoleku süstee
mi loowutamisega wõi Vastupidiselt sellele kas
Inglismaa asub märgiliselt kollektiiwse julgeolek»
süsteemi ülesehitamisele, et ainult selle süsteemi
raamides Võiksid tulla lahendamisele kõik riikide
poolt esitatud nõudmised. Meile näib, et Inglis
'maa on Valinud Viimase tee. Seda tõendab Lon
doni läbirääkimiste kohta awaldatnd ametlik teada
gkme.

"Selles toonitatakse, et asumaade küsimust, mille

on tõstnud üles Hitler ja Mussolini, ei saa lahM
dada eraldi ainult Saksamaa huwides, ward et
seda tuleb otsustada ühiselt kõigi riikidega, keda
puudutab asumaade küsimus.

Samuti toonitatakse läbirääkimiste ametlikus
teadaandes, et asumaade küsimust ei saa pidada
mingiks wahetuskaubaks Ida- ja Kesk-Euroopa
- status quo säilitamise wastu, nagu sellest on olnud

wiimasel ajal rohkesti juttu. Inglismaa, nagu
Prantsnsmaagi, on hnwitatud rahu säilitamisest
Ida- ja Kesk-Euroopas, mis tähendab seda, et kui
.Prantsusmaa oma liidulepingute täitmiseks on
sunnitud astuma wälja mõne aressiooni korral
selles regioonis, siis leiab ta selleks Inglismaalt
tarwilist toetust. See on iseenesest ka täiesti loo
giline järeldus sellest koostööst, mis Inglis- ja
Prantsusmaa wahel on tekkinud teiste probleemide

suhtes ja nouab nende ühist wäljaastumist. Kui
nüüd Inglismaa jä Prantsusmaa rõhntawad, et
sõja puhul Ida-- ja Kesk-Euroopas on sõja algaja
jal tegemist Inglismaa ja Prantsusmaa ühise rin
dega, siis peaks see tooma märgatawat kergendust

Ida- ja Kesk-Euroopa riikidele. See on tähtis
ka meile, kuna sõda Tschchhoslowakkia wõi Austria

saatuse Pärast roõiks puudutada liidulepingute
jõusseaStumisel ühel wõi teisel kujul ka meid. Kui
nüüd Prantsuse wälisminister Delbos sõidab nii
suguste rahustawate teadetega eeskätt Warssawi,
kellega meil on tekkinud teataw
ihuwide ühtlus, siis ei jää Londoni läbirääkimiste

Haridusministeeriumis on koostatud meistrite, õp
pinud tööliste ja töõstusõpilaste seaduse muudatuste

Noorsoo patriootilist tundeid Püütakse õhutada eestlaste mustamisega
Läti haridusministeeriumi õppevahendite osa
konna kirjastusel ilmus tänawu koguteos «Isamaa
le ja Vabadusele", mis koosneb rea autorite kirju
tustest Läti minewikust, wabaduswõitlusest ja uues

tisünnist Pärast 16. maid 1981. a., ja on määratud
Väljajagamiseks algkoolide lõpetajaile.

Meid huwitab mainitud koguteos selles mõttes,
et ta teeb Eesti sõjalise abi Lätile Vabadussõja päe
wil Peaaegu olematuks wõi õige tühiseks, kuid mis

Veel hullem ta püüab isegi mustata Eesti rahVa ja walitsuse osa Läti iseseiswuse saamise loos,
nagu oleks see, näiteks, Bermondi pealetungi puhul,

olnud kantud ainult kitsarinnalistest omakasuPüüetest ja saagiahnitfomisest, mida Läti mägede
ülemjuhataja on olnud sunnitud lükkama tagasi, et
seejärele lätlased ise oleksid Võinud-asuda Bermondi

Väeosade Väljaajamisele Läti territooriumilt oma
jõududega.

Bevmondi sõjakäiku ja eestlaste snhtmnist sel.
lesse Wtaw osa raamatllst kõlab sõna-sõnalt järg.
miseilt:

«Tunnistades juba tookord (Wabadussöja ajal.
Toim.), et kõikidel Balti riikidel on tvõrdne olu
kord, ja neil seepärast tuleb olla ühendatult sõja
ja rahu aegadel. Läti poliitika.juhid otsustasid
kutsuda abiks Eesti söjahulki, et ühiste jõududega
lüüa tagasi Bermondi pealetungi, sest Bermondi
wõidu puhul oleks häwinud nii Läti kui ka Eesti
rippumatus. Kahjuks meie naabrid
wastasid nii, nagu meist keegi ei
oodanud. Nad lubasid küll. a b i, kuid
nõudsid selle eest liig rasket maksu
terwe Läti maakonna äraandmist
tulemused mõju awaldamata ka-Poola ja Balti
riikide wälispoliitikäle, nende optimismi erguta
misele kollektiiwse julgeoleku ' ja' Rahwasteliidu
poliitika suunas. .. . .. ...
Määrib samuti märkimist, et Prantsusmaa on end wnnistanud täiesti solidaarseteks Kange-Jda küsimuste käsitamisel ja on ot
sustanud kaitsta oma õigusi ja hnwisid KaugeIdas ühiselt, olles selleks malmis töötama .koos
kõigi nende riikidega, kelle huwid Kange-Jda sünd
muste tõttu on hädaohus. Eeskätt roõib niisuguse
riigina tulla kõne alla Ameerika,'kes'hädaohu sur
wel on nihkumas wälja oma isoleeritud-seisukohast

ja lähenemas teistele õigusliku korra'ja rahulike
poliitiliste meetodite säilitamisest hnwitatud riiki
õele, millest annab tunnistust niihästi Ameerika
esindaja osawõtt Brüsseli konwerentsist kui kä hil
jutine deklaratsioon kaubalepingu rewideerimisest
Inglismaaga koostöö laiendamise suhtes, mis loo
mulikult peaks laienema ka teistele riikidele, kel
lel on Inglismaaga tekkinud lähemad kaubandus
likud sidemed. -

ee st las t e, suürtntaterj a a l s e L ta s u
j a meie alis t u m i st Eesti ii lem j u h a
ta j ale. See haawas meid raskesti.
(Meie sõrendus. T-oim.) Ja siiski osa Rahwa nõu,
kogu (Talitas Padmne) liKmeid ali' nõus wõtma
wastll eestlaste tingimused, eriti mõned sotsiaalde
mokraatide jnhid, kes isegi pü-üdsid saawutada, et

leping eestlastega sõlmitaks nii kiiresti Kitt
wüimalik., Lõppeks Rahwa nõukogu otsustas
küsimuse lõpliku lahenduse usaldada mägede
ülemjuhatajale kolonel Balõdisele. 19. oktoob
ril leidis aset Rahwa nõukogu delegatsiooni saa
tuslik kohtamine meie ülemjuhatajaga minister
president Ulmanise juuresolekul. Äärmiselt pi
newas olukorras, kus lahendamisel suurima
tähtsusega küsimused, Rahwa nöukoLU delegat
sioon ootas ülemjuhataja wastust. Ja see oli
eitaw, küll mitte otse, kuid eitaw wastus järeldus ülemjuhataja poolt antud rinde seisu
korra analüüsist. Wastutus, mille ülemjuhataja
sel hetkel wüttis endale, oli äärmiselt suur ja
tähtis. Kuid 5a tegi seda sõnades wäljendamatu
weendumuse rõhuga. Ja tal oli õigus. Meie
söjäwägi pidas wastu. tema read hakkasid kas
wama, ja kuu hiljem tuli Bermondil jätta Riia,
pärast seda ei suutnud ta pidada wastu kusagil,
ja' saksa wäeo säd aeti Lätist'lätlaste
oma jõududega (Meie sõrendus. Toim.)/'
Nii et Läti kaswawale noorsoole määratud
raamatu autorid ei ole näinud Eesti soomus
ronge Riias ega tea ka midagi sellest osast, mida
nad etendasid Bermondi pealetungi pidurdamisel
ja abi pakkumisel paanikasse sattunud Läti
mägede kohettdamisel. Raamatu autorid ei ole
wist kunagi, lugeüud 'Ka 1. noro. 1923. a. alla
kirjutatud EDsiLaii. wastastikuste nõudmiste
õiendamise kokkulepet, mis hindab kogu ulatu
ses eestlaste poolt Lätile antud toetust iseseis
ipaks saamisel ja mille Z 1 kõlab:
-..Läti wabariigi walitsus. tunnistades sõjalise
abi tähtsust, mida andis Eesti ivabariik Läti
wabadussöja ajal, ja konstateerides,''.et seda abi
on wüimata aineliselt hinnata.-peab oma kölb
liseks -kohustuseks kindlustada-oma tänutäheks
Eesti söjainwaliidide ja nende -kanLelaste pere
kondade saatust, kes langenud Lätimaa waba
duse eest, ja paneb Eesti wabariigi walitsusele
Jlofku vastu on hea
MASALGAIVJ
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Vabamlillgll apteekides.
Ä. S. Prov. J. LILL.

ette wastu mötta seks otstarbeks' summa 30
miljonit Eesti marka."
Kui Eesti mägede osa Läti wabastamisel
oli seesugune, nagu seda kirjeldab raamat ..Isa
maale ja «vabadusele". jääb ainult imestada,
kust tulid siis need Eesti söjainmaliidid ja lau
genud kangelased, kelle perekondade saatus oli
sel ajal meel Läti malitsusel südamel. Raamatu
kirjeldustest peaks otsekoheselt järeldama, et
Läti «valitsus on teinud Eestile ainult ilmaaegse
kingituse selle saagiahnuse rahuldamiseks. On's
see nii? Kas asub Läti walitsus tõesti niisugu
sel seisukohal, nagu see awaldub tema poolt
lemitatawa raamatu wcergudel? Seda oleks
paljudel neist, kes Eestis komberdawad ringi
karkudel ja kannawad rinnas Läti aumärke,
huwitaw kuulda.
Kui Läti walitsus aga ei asu sarnasel seisukohal, siis tuleb tunda wõõrastust hinnangute
muutlikkuse üle, mis kõnelustes eestlastega kan
nawad sootuks erinewat ilmet, kui pöördumistes
oma maa, rahwa ja noorsoo poole.
Me mõistame ivaga hästi, et Lätis on tar
wilik kaswatada patriotismi minemiku eesku
jude najal, ja et seal on sisemine tarwidus ka
üksikuid inimesi tõsta kõrgemale, Kui nad on
meile paistnud ühiselt elatud sündmuste
keerises, nagu ka seda, et seal on wahest tarwis
lisada musta wärwi nende suhtes, kes on kao
tanud oma seisukohad, kuid meile jääb täiesti
arusaamatuks, miks Läti kodaniku patriotismi
peab kaswatatama wabadussüjaaegse ja praeguse

liitlase mustamisega ja tema osa moonutamisega
Läti iseseiswaks saamise ajaloos.
- Meie arwates oleks, wüimalik Lätis jpatrio*
tismi kaswatada ka sel teel. et Läti rahwa liit
last kujutataks korraliku, ausa ja abiwalmis
inimesena, keda wõib wüimalike eelseiswate ras
kuste puhlll samuti usaldada, nagu teda tege
likult on usaldatud wabadussüja päewil. Kui
das oleks tulewikus siis wõimalik Eesti ja Läti
sõjaline koostöö, kui iga Läti sõdur, kes käi
nud läbi koolipingilt ja saanud endale eluteele
kaasa walitsuse poolt annetatud raamatu oma
poliitiliseks orienteerumiseks wõiks hakata mi
newiku oletatawate kogemuste põhjal igas Ees
tl sõduris nägema samasugust waenlast, nagu
teisteski kallaletungijates, kes ainult malmis
haarama lätlase maa ja raha järele? Koos
tööst ja liidust ei tule niisugustel eeldustel mui
dugi midagi tulusat wälja.
.Meie oleme rõhutanud, et Eesti ja Läti koos.
töö on paratamatus ja seda on kinnitatud Läti
tegelaste poolt ametlikel esinemistel ka õige
külawasönaliselt. Me astnne praegugi sellel sei
sukohal. Kuid meile on ka täiesti arusaadaw,
et Eesti ja . Läti koostöö jääb seni ainult pabe

Eestimaa kuningas
Mihkel Aitsama ajalooline jutustus i
KAKS HIRVE
Metsas puhuti j ahisarve. .
Jahimehed Jiobuseil kogunesid kojuminekuks
pärast nurjunud jahiretke,- mille põhjustas vähene
ja tähtsusetu saak/ Jahiperemees oli tujust, ta kula
lisedki sõnakehvad; olid nad ju suurimate
saagilootüstegä, mis aga ei täitunud. Jääger puhus
veel kord ja riputas siis1 j ahisarve üle õla.
Ootamatut elevust jahimeeste hulka tõi lähenev
ja äge koerte kilkamine ning peagi nähti puude vahel
jooksmas hirve. Koerad, jahimeeste Juures võtsid
haisu ja jooksid haukumisega teistele järele. Hüpati
hobuseile ja alustati jahti uuesti/aetuna elustunud
saagilootustest. Osa jahimehi käänas sügavamale
metsa, kavatsusega sundida hirve jooksma .metsa
veerele. Pääsnuks loom kaugemale, kus maapind
pehme ja vaevalt hobust.kandev, .olnuks ta parata
matult jahimeeste haarangust ;pääsnud.
.Kuid hirv ei püüdnudki metsasügavusse, vaid
hoopis lagedale, väljaspoole metsapiirkonda. Koerte
kilkamine kaugenes ja jahimehed muutsid suunda.
• Noor hirv jooksis üle karjamaa ja põldude talu
suunas. Vahemaa tema ja koerte vahel vähenes.
Juba ilmus metsaveerele esimesi jahimehi. -Nad sei
satasid ja . jälgisid hirve ja koerte' võidujooksu
eemalt, lootes, et inimasulaist hirmutatakse hirv
metsa tagasi. •'' ;
Metsaveerel seisjaile jäi nägematuksjl wjs sün
dis talu õues. . .
Kuuldes jahikoerte lähenevat haukumist, jooksis
noor neiu õue.
„UlIi! Ujli!" hüüdis ta opia hirve, kelle oh leid
nud metsast mahajäetud tallõna ja siis suureks kas
vatanud.
..Ulli!" hüüdis ta veel kord.
Ulli aga jooksis elu ja surma pea e, võidu
hurtade ja hagijatega. Suunaga koju, selle kaitse
alla, kes oli olnud temale emaks.

Ehmudes nägi Mai, kuidas ta hoolealune jook
sis tagaaetuna koertekarjast. Pika hüppega ületas
Ulli õueaia ja jooksis Maiest möödudes lauta. Samal
hetkel Mai lükkas laudaukse kinni, nii et hurdad täie
hooga tormasid vastu suletud ust.
Uusst koeri jooksis õue. Haistes metslooma
lõhna, kippusid nad lauta, haukusid ja ulgusid ukse
taga. r . ...
Mai haaras haopinust malaka. .
„Kas te saate minema!" hüüdis ta koerte poole
ja vehkles malakaga.
Koerad tõmbašid saba reite vahele ja lahkusid
.õuest. .
J Mai v avas laudaukse ja hüüdis oma
lemmikut:
„Ulli /... Lilli! Kus sa oled?"
Ulli seisis iaudanurgas ja värises. Mai. astus ta
juure ja'silitas loomakest:
~Kas nad tahtsid sind maha murda, Ullike?..
Jah müidugh mu vaike... Ära värise enam, koerad
läksid juba oma tebd."
Näis nagu-raiiupekski hirmunud loom oma kas
vataja paitamišešt/Ja rahustavast häälest.
Maie kõrvu kostis hobuste kabjaplaginat ja ta
jooksis uksele. Tä jäi siia hämmastunult seisma ja
vaatas üle põllu metsa poole. Sealt lähenes talule
salk ratsanikke. Kõigil püssid seljas, nende ees
sagiv* koerterkari. Mai tundis juba eemalt jahi
seltskonnas ära mõisasaksad.
Vähest tulevad tema Ullit ära viima, mõtles Mai
ja sulges rutuga laudaukse, jäädes ise õue ootama.
- Uuesti jooksis koeri haukudes ja haisu ajades
õue> Nüüd aga ei julgenud Mai enam koeri õuest
välja kihutada. .
v 'f Keegi rätsariikest, kes kandis rohekat jahi
kuube ja sulega kübarat, eemaldus salgast ja ületas
oma kõrvil hobusel õueaia; Märgates Maie seismas
läüdaukse ees, lähenes tä ja -küsis' Maielt võõras
murrakus:

eelnõu, millega tahetakse laiendada kutseoskuse nõudmist

Külatee.

Foto M. Aitsam, jun
„Nägid sa, kuhu jooksma üks hirv?"
Samas libises ta vaade üle Maie. Nii kaunist
tütarlast polnud ta varem veel näinud.
„Ei ole ma siin näinud ühtki hirve. Tulin toast
alles koerte haukumise peale," vastas Mai, aga tun
dis, kuidas veri sellise hädavale juures tungis
palgeile. Mis siis, kui võõras avastab ta vale? Sisi
mas kasvas tal rahutus Ullikese saatuse pärast.
Vaadates Maie, kelle ruugeis juukseis mängles
vallatu tuuleõhk, unustas ratsanik peagi pagenud

ka neile tööaladele, miS ei kuulu tööstusliku töö hulka,
seaduse muutmisega lahendatakse ka kelnerite kutse»
kiistmus. Ka tahetakse tõõõpilaste kaitset täiendada sel«
lcga, et nõutakse kõigi uoortõõlistcga. kes alla 20 aas
tat wanad ja töötnwad kutsealal, õppclcpingu sõlmimist
siis, kui neil kutsetunnistus puudub.

Kutseoskuse nõukogus on praegu peale ministee
ruunide esindajate 2 esindajat kaubanidus.tööstuskoja

ja 2 töölisühingute keskliidu poolt. EelnöuS on ette
nähtud 1 esindaja kaubanduS-töõstuskoja, 1 käsi.
tööstuskoja ja 1 tööliökoja poolt, kuna kutseühingute
keskliit jaoks esinduseta. Ka oleks esindajail asemikud.
Kutseoskuse ameteis asendatakse keskliidu esindajad töö

liSkoja esindajatega. Eelnõu on Praegu seisukoha
wõtmifcks kutseoskuse nõukogus. Seaduse mnutmisega
tahetakse rutata.

Wanaduse ja tööwõimetuse
wastu kindlustamist
tahetakse kava kohaselt teostama hakata 1. ap
rillist 1938. a. alates. Sellest ajast alates hakkaks
kindlustusfondi kogumine, see on maksude võt
mine, kuna abiraha ja pensioni õigus omandatakse
teatud ooteaja järgi.
Isa „surm" toob sekeldusi
Jarivninnal Esita tvallas clutsew Arwed Schmicde
mann teatas möödunud kuul telcfonitcel Tallinnas la
hingkoolis aegateenitvale reamchest-wennale Arwed
Saarmaalc, et isa surnud, paludes wenda matusele sõi
ta. Saarmaa saades tclesonogrammi, palus matusele
sõiduks 3 parmaks puhkust, mida ka ülemus lubaS. Noor

mehe tviieoSsa tagasi tulles nõuti temalt tõenduS isa
surma kohta. Selgus, et Saarmaa sellist tunnistust ei
saa parimal tahtmisel esitada, kuna isa on koduS täies
icrwises.

Nüüd on 100 selgitamine ulatunud juba politsei

möimudeni. Nimelt ollakse hnwitatud, kas Arwed

Schmiedcmann teatas isa ..surmast" oma. algatusel wõi
tegi seda wenna soowil. Juurdluse tulemusest oleneb siis
ka. kas mõctaksc mõlemad mcnnad wastntnsclc wõi waid
surmasõnumi teataja.

riie, kui Lätis ei wöeta ümberhindamisele oma
seisukohti suhtumises Eesti riigile ja rahwale,
ei korjata käigust ära raamatuid, mis nii moo
uutatud kujul annaroad edasi fakte ega anta ka
kindlustust, et niisugused wäärnähted tulewikus
enam ei korduks. See on üheks eeltingimuseks,
mitmete teiste kürwal, mida me käesolewal
korral ci hakka puudutama, et Eesti-Läti suh
ted wötaksid normaalsema pöörde, ja et sellest
woiks kaswada ronija tõeline, wastastikusel
lugupidamisel, heatahtlikkusel, usalduse', ja abis
tamisroalmidusel baseerun» Eesti-Läti liit, nagu
seda määraroad juba praegu kirjalikud kokku
lepped. '

hirve. Rahutu hobune tantsiskles ta all, aga ratsanik
juhtis ta tüdrukule lähemale.
..Kuidas olema sinu nimi, armas laps?" päris
ratsanik.
„Mai," oli tasane, kuid selge vastus. Seda ütel
des langetas Mai häbelikult pilgu.
Mai oleks pigem lahkunud laudaesiseslt, et juh
tida võõrast ratsanikku kaugemale Ulli pelgupaigast.
Siis tulnuksid aga koerad lauda juure ja avastaksid
haukumisega Ulli asukoha.
Ratsanik otse neelas oma pilkudega Maie kume
rat rinda, puusade saledust ja valgeid käsivarsi:
„Kui vana sina olema?" päris ratsanik edasi.
Mai tunneb, kuidas ta keha hakkab võbisema
Vaevu suudab ta hoida end tugevana, et juhtida
võõra mehe tähelepanu teisale.
..Milleks vajate mu vanadust? Hirv on ammugi
metsa joosnud ja teised ootavad teid."
Samal ajal jooksid koerad haisu ajades talu
ümbruses, kus leidus Ulli jälgi külluses. Peagi tulid
nad aga õue tagasi, hoidusid aga Maiest eemale, sest
hirm malaka eest ennist ja jooks peaga vastu lauda
ust seisis neil veel hästi mälus. Nad näitasid urise
des hambaid ja hoidusid oma peremehe lähedale.
„Viige oma kurjad koerad siit ära! Kas te ei
näe, kuidas nad mulle hambaid näitavad?"
„Ära karda, nemad ei hammustama," vastas
võõras mees, kellele Maie täbar seisukord näis
meeldivat.
Võõras jahimees, kohaliku mõisasaksa tuttav
Tallinnast, ei mõtelnudki veel õuest lahkuda. Ta
sulges hetkeks silmad ja lasi vaimus mööduda ene
sest rea tuttavaid naisi aadlike ja linnakodanike
perekondadest. Sellega aga, kes seisis siin taluõues
ta ees, polnud neist ükski võrdne. Ainuke ja ühtlasi
suurim viga seisis vaid selles, et see siin ei kuulunud
paremasse seisusse. Temaga võiks ju vestelda, aega
lõbusalt surnuks lüüa, teda lõpuks süleledagi, kuid
mitte temaga abielluda. Juba praegugi nautis ta
silmadega noore neiu võlusid.
„Ma ei saama veel vastust minu küsimise peale,"
kordas ratsanik.
„Teie pole ju kirikhärra, et küsite mu vanadust
ja tahate siis mind leeri kutsuda."
„Kas olema siis leeritamata?" küsis ratsanik
naeratades.
(Järgneb.)

Kefknadalal, 1. detsembril 1937
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Rünnak
Pärast Schanghai langemist jaapanlaste käite
on wõiAuste' suhtes siin Kesk-Hiina sõjawäljadel wa
litse-nud mõiststaw ebaselgus. See oli tingitud sel

(&Qsfi juhib £eedu masfu 3:2

lest. et sagedasii erinesid Jaapani ja Hiina agen

luuvide teated lahingukohrade suhtes mitmekümne
kilomeetriliselt: hiinlaste teated kõnelesid weel pai

gust, mis olid jaapmilastc poolt wallutatnd juba

Keresel katkestusseisus Mikenase wastu wäike paremus, ehkki alul oli ta kaotusseisus. Ka
Schmidtil on wäljawaateid wõiduks. G. Friedemanni hiilgewõit

mitme päewa eest. jaapanlased aga olid oma teadetes

(vägagi tagasihoidlikud siinset sõda iseolomustawal

põhjusel kartusest, ct

jaapanlaste fronditcadctc kandu saaks Hiina peastaap ,

Eilei õhtul mängiti Tallinnas Mustapeade kln

ülrwaatc strateegilisest olukorrast!

bis Eesti»Leed(( esimese malemaawõistluse efuncnc
moor.

Nii isegi oil suudetud lüüa rinna ja niiwõrd algeline
ning siinse maastiku tõttu takistatud oli hiinlaste

Mõni mmnt pärast kella 8 Eesti Maleliidn esi
mees prof. dr. Nimt tcrwitas eesti ja (vene keeles
Leedu (võistlejaid. Pärast seda algas kohe (võistlus

sidepidamine

Jaapanlaste kiiret edasitungi soodustasid sitased
rohked (veeteed, kuna ju kogu Tai Hu (..Suur jävw")
jävwe.ja Schanghai (vahe on läbistatud igasuunalts

kaheksal ..lahingumäljal".
Eile tõik eestlased mängisid (valgetega ja leedulased

test kanalitest. Nii ei suutnudki hiinlased luna kind- •

lat kaitseliini Fnsch ang i st (Jangtse ääres) üle jj
Ti' cha ngsch u - Suts chon -Wu> k ia ng -Ki a
fch i n g-T schapn ((vaata kaart)nagu see oli ka

mustadega.

WListleÜd järgmised baarid: 1. Keres Mikenas,
2. Schmidt Listas, 3. Rand Waitouis. 4. Tiiru
Luckis. 5. G. iericdcmaiin Wistancckis, 6. Lanrine

mootorpaatide! teostatud rünnakul

jälle, kuni ..Hindenburgi-liini" wallutamiseni, sai Hiina
peastaap wõiiluswöljast ülewaadet ainult jaapanlaste
fvouditeadete kaudu. Alles nüüd selles suhtes ost pani
nes. sest Nanssingist saabus (värskeid (vägesid kuid

Pingwangi. Seega lõikasid nad läbi tähtsa ühendustee
Sutschoust HangtschouZse ning Jaapani (väed hakkasid

sundis taganema ka Kmngymist ..HindenbUpgi-liin"
oli kaotatud...

watsetad. Jaalpaulascd murdsid selle läbi juba 15. no

Abranwvicius. 7. Wiltard Tisleris. 8. Blnme
noff Arlanskas.

wembril

Kohe alul selgus, et kõik wõistlejad vüüawad ihu ia

hingega tangida malemängu saladustesse, ct leida käiku,

mis teistest käikudest parem. See mõtlemine nõudis

palju aega. nii et lõpupoole tuli ajast puudus, sa ct

Pingwangrst tungima tagasi (!) Sutschou jun

poole wälkmängn harrastada.

nede Hiina drwiiside kiAjerünnak Hangtschoust Kiaschingi
suunas tõrjuti mic dessandiga Tschapns 20. nowembril.

nas, et haarata hiinlaste kaitseliini seljatagant... Mõ

mitte kaotada ..ajaga", tali nii mõnelgi mehel pärast

Pärast 2-tunnilist mängu lõppes esimesena par
tij Tiirn Luckis. Partii algas lipnettur! alvangnga,
täiesti (võrdseks ja Luckise eitepaitakul lepiti 21. laigul
wiigiga.
Maatvõistluse seis oli seega Ih. : Ih.

Teisena lõppes partii Blumeuoff Ariauskas.
Selles Arlanskas rakendas Grünfcldi kaitse. Blnme

noff jättis 9. käigul tegemata tngenmma käigu sa tegi
selle alles järgmisel käigul, kuid juba wäbcma mõjuga.
9 käiku hiljem Bliimcnoff tegi juba suurema (vea: jälle

tattis ta hea odakäigu tegemata ja tegi halwa rotjn
ka(gu. mille tulemusena kaotas oda. Pärast tehtud wiga
Blnmenosf tegi weel 9 käiku, siis nägi ta, et (vastupanu

on moifchi, kuna (vastane oli ähwardamas uut niatcr
jalrwõitu ja seda ei saanud (vältida.
Partii lõppes 27. käigul. Avtv 9 oli ilmsel: cbasoo
bns (elles pavtiis Blnmenoffile.
Maatvõistluse seis kujunes Leedu kasuks m : VJ.
Vtstaneckis. G. Friedemanui wastn mängides walis
prantiuse kaitse (vahetuswariandi. 7. käigul Vistaueckis
tegi käigu, mis andis Friedcmannile (võimaluse hiilata
rat(iikahmguga f7-l. Friedomann sattus sellega ühtlasi
oma „söidtavette". kuna kombinatsioonilinc mängnräsitliis

on tema eriala. Ta (võitis kahitud ratsu (vastase kn
wngat ..tülitades" ..kuhjaga" tagasi, ja 29. iäigul ViS
taneckis alistus, kima Friodemanni ülekaal muutus juba
maiendawaks.

SeiS oli feega 1% illi.
7. lmia mehele Willardile langes au. et ta (viis
Eesti juhtimisele : iy>. Ta wõitis prantsuse awan

gus etturi. Ja. see ülekaal osutus küllaldaseks, et wäge
wa rünnakuga liputiiwal otsustas partiid oma kasuks.

Keres (wasakul) ja Mikenas mängiwad.
guga Kores kaotas etturi ilma nimetamisiväärse wastn

tasuta ja ta pidi end pingutama, et end „wee peal"
hoida. Tema oda ja lipp taandusid algpvjitsioonile ja
Mikenasel oli imtsiatiiw. 18. käigul Mikenas nõvges
tas oma kuniiigatiiba ja andis Keresele wastnschansse.
23. käigul tegi Mikenas teise (vea: selle asemel, et (või
ta (vankri ratsu eest, ta wahetas ratsud. Pärast edas
pidiseid (vahetust partii katkestati seisus, kus mõlemal
on 2 (vankrit ja 4 etturit. Kovese seis on parem.

Kvvesel oli selles partiis ilmsesti õnne ja Mikenas
oleks wõinud (võita. Keres lärtsus selle partii kohta, et
(vastase „tüssamisega" on ta sageli kaotusseisust (võitnud.

Suur annus õnne oli ka meie trisri mehel

Schmidtil. Täpse mängukäsitlulsega Schmidti wastane
Listas saawntab (võrdsuse, siis ülekaäln. Listas ründas

Schmidti poolt nõrgestatud kuningatiiba. Tal on wõi
mälus saawutada otsustawat materjaalset ülekaalu.
Selle asonuel partii siirdus lõppmängu, kus juba Schmid
til on (väljawaateid (võiduks.

Katkestatud on ka partii Rand Vaitonis, mis ra

huliku käigu järele on annmid lõpuks Rauale parema
seisu.

WZisÄnse korraldus oli hea. Esimesel wõistluspäc
(vai oli pealtwaatajaid palju.
Täna päetval mängiti katkestatud partiid. Kell o
Pärast lõunat algab maalvõstiluse teine ning wiimane

Dema (vastane Disleris alistus 35. käigul, s. o. mo
mondil. km Mllavdi ettur oli takistamatult ..lipnau
kraad:" saawutamas.
Eile lõppes meel 6. laua Partii Lmtrine Abra

woor.

Springsi kaitse, mida aga jatkati ebaharilikul jviisil.
Laurine mängis tagasihoidlikult ja inifftatiiw läks tvas
tafele. kägiü Lmtrinc (vahetas oma (vankri 2 et
turi ja ratsu (vastu. 43. käigul lepiti (viigiga. Nagu

Keramendikas, on siiski muutunud, ja nimelt tagasi

mowoms. Selle partii awangus rakendati Cambridge-

pärastised analüüsid näitasid, oli leedulasel siiski pa

remus.

MaawöiUnfe seis oli soega 3:2 ja jäigi eile säära

seks. kuna 3 ülejäänud partiid jäid lõpetamata.
_ Eilse (võistluse hnwikeskpunktiks oli partii Kores

Mikenas. Kaks Eesti meistrit praegune ja endine —,

wõrsttastd ruudulisel (väljal. Mõlemad ottewõMud,
mõlemad julged, liigagi julged. Mikenas esines tä
nawuisol Kontori suurtnVniiril ..suurmeistrite hädaohu
na", kuna ta ..peksis" mitutki turniiri tagewamat. näit.

SMjcdprnt ja Petaowi. Ja Kores Keres on tõusnud
maailma tippklassi.

.. Seda kohtamist jälgis suur osa pealtwaatajaid nii
mängulaua kui ka demonstratfiaonitana smives.

Aeglaselt (ronisid esimesed käigud. Hoolimata 6. käi

Listas on uhke sellele teole ja naljatades ütleb:
„Päästsin Kerese Inglismaal näljasurmast."

Kuninga isik on malemängus puutumatu. Teda

yõib küll ähvardada, kuid ei tohi lüüa. Sellel reeg
lil on aga erand ja nimelt välkmängus, ja seda
erandit kasutas leedu meeskonna noorim Arlaus

kas. Mikenasel oli esmaspäevases välkturniirls tema
vastu ratsu ülekaalus, kuid kaotas, pannes oma ku

ninga vastase vankri tule alla.
Veel dramaatilisem oli järgmise vooru partii
Ärlauskas—Luckis. Luckis võidujoovastuses tehes
odakäigu ütles: matt. ja tõepoolest olnukski matt,
kui ei juhtunuks väike viperus: Luckise kuningas
sattus oma odakäigu tulemusena Arlauskase lipu
löögi alla. Arlauskas ..kukutas" Luckise kuninga.
Luckis oleks ehk ilma kuningata ..vabariigina" edasi
mänginud, kuid et see pole lubatav, kaotas ta väär
tusliku punkti.

Leedulane Listas Usub, et korduva õnne järele
peab tingimata järgnema ebaõnnestumine. Ta oli
mänginud Äpšeniekiga 2 partiid ja mõlemad võit
nud, seepärast ta . arvas, et ta ei oleks pidanud
mängima Leedu—Läti maleniaavõistlüsel Apšenieki
vastu.

malemäng. Keres tegi sitsiilia avangus käigu b 4 ja

V.0.G.8.

On teada, et Pariisis olles Keres vaevu passis
auto alla jäämisest. Kuid teadmata oli seni, et
Kerest varitses veel teine kordki oht. See juhtus

Ühele veekomisjoni järelepärimisele seletab põllu

tööministeriumi juures tegutsev keskveekomisjon,
et seaduses vee juhtimise kohta läbi võõra maa
ala, maaparanduse otstarbeks, samuti ka veehin
gute seaduses ja veejuhtmete korrashoiu seaduses
pole ette nähtud erisanktsioone veekomisjonide ot
sustele. Seepärast tuleb neil juhtudel, kus vee
komisjonide otsuseid täitmast tõrgutakse, veekomis

Vesivarustus võrgu arendamise alal
anti RSmmc-Hiin wcsiwaruStnskacwnle tunkmootor
tiibrataspumba ehitamise tööd aktsiaseltsile „E. Sirgel"
3944,04 kr. eest ning Hiiu linnaossa puurkaewu ehita
mise tööd Sl. Tõuissou ja Ko-lc, hinnaga 42 kr. jooksWalt meetrilt.
Edasi otsustati asutada täuawate sillutamiseks ja
kõnniteede ehitamiseks materjalide muretsemise kapital,
milleks laenatakse tagawarakapitalist 10.(199 kr., mis
tuleks tasumisele celseiswal majandusaastal. Slsutatawa
kapitaliga tahetakse sillntusmaterjulid eclseiswaks aas
taks walmis muretseda juba algamal taimel.
Järgnewatena kinnitati mõned täuawaaluscd maa
alad linna uimele, mündi soowijaile pärisomandnseks 5
rendikruuti ning cnampnkknjaile Pääskülast 7 linnale

kuuluwat chitnSkrnttti, nuti 9 kinuismarnomanikttle
nõusolek nende kinniswarade müümiseks wõi koorma
miseks obligatsioonidega, wahetati mõned inaa-alad linna

planecrimiskawn teostamiseks ning wõcti wastu trrde

kapitali lifaeclarwe nr. 2, tuis näeb ette 11.099 kr.

Waldeki tänama pikendamiseks Wabaduspuiestcrlt
Männik,, teeni.

Uus sundmäärus kauplemise aja kohta
Nõmmel.
mis linnawolitogus wastu wõcti, lubab kohwikutel senise

kella tv asemel kaubelda kuni kella 12 öösel nina wõi
«aldab ka kauplustel awatud olla wiimasel pühapäewal
enne jõululaupäewa kella 12—1 p. KanpluStc kohta
wõcti wastn meel eriotsus. millena nad wõiwad wecl
tänawu wiimasel pühapäewal enne jõiilupiihi, s. o. Iv.
dets. k. a. kella 12—4 p. kaubelda.
Järgnes

Nõmme linna vapi ja lipu küsimus.
wandeid, m'»S olid koostatud linnade lUduS. Esitatud ka
wanditest tunnistati kõige sobiwamaks wapikawand, mis
kujutab kaht stiliseeritud mändi kuldsel ja rohelisel põh

j (tl, kuua lipuks tunnistati sobimaks walge lipp rohe

liste triipudega. '

Koosoleku lõpul esitas lw. A. Teas t e küsimuse,
kaS liunawalitsus kawatseb ühenduses uue celanvcga

tõsta ka linnateenijate palkasid?
Küsimusele wastab linnapea L. Ojawe S k i, et

praegu kogub liunawalitsus asja kohta (vajalikke and

meid ning uhcS uue celarwc koostamisega tahetakse ka
linnateenijate palkade tõstmine paewakorda wötta. Kui
suurel maaral just palkade tõstmine toimub, selle kohta

on praegu wecl (varajane midagi öelda, kuid linnawa
kitsusel olewnt kawatsus ühtlustada linnateenijaile tee
niötnswaniise maksmist riigiteenijatcga ning maksma
hakata linnateenijaile ka perekonnaabiraha riigiteenija
tega ühistel alustel. Linnateenijaile mõnesuguste soo
dustuötc andmiseks weel käesolewal aaStal kawatseb
aga liunatvalitsus esineda weel järgmisel linnawolikogu
koosolekul wastawa ettepanekuga.

Edasi küsib lw. A. Teas t e, kas ei leidu mingit

wöimn selleks, et raudteewalitsusi sundida

ronZide liiklemist Tallinna-Pääsküla
liinil tihendama,
sest praegune olukord, kus rongide liiklemine toimub
Pooletunnise waheajaga, olewat kultuurinimesele täiesti
talumatu.

Et praeguse rongide liiklemisega Tallinna ja Pääs
küla wahcl sugugi rahul ci olda, see (väljendus ka ühest
wahelehiiüdcst linna wapi küsimuse arutamisel, milleks
soowitati wapiks wõtta aeglaselt liikuwat elektrirongi ja
sellest mõõdakihutawaid omnibnsi.

Linnapea L. Ojaweski wastnsest küsimusele sel

gus, et seni on linnawalitsus igal aastal Pöördunud kor
duwalt raudteewalitsusc poole mõnesuguste soowidega
rongide liiklemise suhtes, kuid seni Pole nendel soowidel
suuremaid tagajärgi olnud. Awaldab lootust, et wast
ehk nüüd, kuS raudteele on tekkinud wõimas wõistlcjn
korraliku ja kiire omnibuseühendufe näol, ka raudtee
(valitsus ehk hakkab wõistlufe tagajärjel rongide liikle
mist Tallinna ja PäaSküla wahel otstarbekohasemalt
korraldama.

Kuna küsimus oli üles kerkinud wäljaspool päcwn
korda, siis selles kõiki nõmmelasi huwitawaS küsimuses
linnawolikogu otsust ei teinud.

lõunast. 22. nowembril (vallutasid Kianschmgist ja

üle Tai Hu tulnud jaapanlased Huvschou (tv. kaart) jar
ive löimakaldäl ning algasid siit edasitungi Nankingi
suunas. Alul toodud kaardil on mängitad kõrgustikud,
kuihn olewat hiinlased loonud uue tartsewvö. Et need
küngastikud on kinÄlnstatad, selles ei Wõi olla kahtlust,
sest nad mängisid suurt osa juba Põhja- ja Löuna-Hiina
(vahelises sõjas 10 aastat tagasi. Kui (võimelised aga
noid on kaitsma Hiina demorMseeritad (väed, seda tuleb
weel ära oodata.

wallntamatnks

köikwõimsate takistuste ja maamiinide abil. Välismai

sed asjatundjad nimetasid teda nagu nüüd näha,

weidi liig (vara (võitmatuks, kusjuures.nad muidugi
avivestasid hiinlaste wastupanuwõimoga Schanghai all.

Muidugi—. seal olid hiinlased (võidelnud tõesti harul
dase wochtousega. kuid seal oli jaapanlastel olnud wõi
malik. rünnata ainult otse. ilma tiibu haaramata.
Taganew Hiina (vägede laine, nagu lugesime nädala
(vahetusel tolegmmmidest.

ei suutnud peatuda ka Hiina „Hindenburgi-liinil",
Kiangyin-Wusih wahel. mida samuti. loeti (võitmatuks,
ning millele ennustati (vähemalt sama Püsstvat wastupa

annaivad jaapanlased, kuigi see wõib olla mõeldud ka
..wäliseks tavwrtamrseks": 23. aug. kuni 13. nowlevÄrini
olewat jaapanlased lahinguwäljadel lugemid 91.000 lan

genud Hiina sõdurit. Haawatuid tulewat arwestada
wähemalt 200.000-le. Need kaotused ei tohiks siiski
olla liig liialdatud ja sellistena on nad
« rüüstanud jnst Hiina paremaid waeosi.

See aga mõjutab Hiina (vastupanujöudu üldse. Jaa
pani õhujõud, (vaatamata wenelaste abile
Nankingile, tänaseni tvalitsetvad taewast fvondi kui
kogu Hiina kohal. Nii on alatiselt hiinlaste, frondi

seljatagused teed jaapanilaÄe lennukite pommirahe ja
kumipildujatetÄe all. Wõib seepärast kujutella olukor
da.' millistes peawad (võitlusse minema wävsked tostns
wäeÄki. mis marssal Dschiang ikka ja jälle tcmckib maa
seest wäkja. Hiinlaste (vastupanu pole weel kull vrur
tnd. kuid seisukord on kriitnlue. TZeame jvba. et Nan
king on täiesti ewakueeritud. Ajutiseks pealinnaks on

kuulutatud Hank o u, 500 km kaugusel Nankrngist.

mööda Jangtised üles edelasse. Osa mmisieetrrume on

(viidud kogum Nankingist 1270 km kaugele Tschun

kingi. Setschuani prowintsi pealinna. Juba need toa

heMaad brsciwad aimata, et Schanghaist 350 km kaugusel

asetsewa '
Nankingi wõimalik mahutamine kaugeltki ei tähenda sõja

wanade hiinlaste poolt loodud eeskujulik weetee,

lõppu.

mis Jangtsest algab Dschönkiangi junires ning läheb

Paljude prowintside armeed alles liiguwad frondi poole.
Hiina keskvalitsuse (vastupanutahe näib olewat murd»
maru. ja iga une hiltmfi üle mere saatmine, iga tmS fõ*
japäew nõuab jaapanlaste kehwast' riigikassast • hngellu
lüsid. Hiinlastel aga on wanasvnaliselt aega kullalt.

kasutasid toda teretulnud teeks oma raskete kahurite

praamidele ja sõjawäe-transportidole. Ning ikka ja

M ' DM»

Aktsionäride nimekirjad
Kõik aruandvad ettevõtted on kohustatud esi
tama blanketil vorm B nr. 5 täieliku nimekirja'
kõigi teadaolevate aktsionäride ja osanikkude koh
ta, kellel oli 1937. aastal, eelmise aasta aruande
peakoosoleku poolt kinnitamise ajaks, nimelisi või
nimeta aktsiaid või osatähti. Nimekirjas tuleb näi

Millised tagajärjed wõiwad olla
weekomisjonide otsuste mitte
täitmisel?

kus esitati linnawolikogulc terwe rida. wapt- ja lipuka

teha dessanti, kuna neil sitani (võitvad talla üksnes
(väiksemad sõjataewad, kelle suuriükitali aga pole nii
tagew. Kuid ometi on tõsi. et Nankingi haaratcMe La

Meksudevalitsuse teadaanne

Inglismaal enne Margate'i turniiri. Keres, maabudes

Otsuseid linnawolikogu koosolekult

sõjataewad (võitvad olla tunginud läbi Kianyyini juures

Peaaegu lootuseta pildi Hiina armeede seisukorrast

juba aastaid kestnud kindlustustõõdcga muudetud Päris

v.s.o.p.

vastasele.

Linnateenijate Palkade tõstmine päewakorral. - Linn saab enesele
lipu ja wapi

. maksude normid senisteks ning wõeti wastn ka uus

Selle kindlustusjoone langemine siin õli hiinlasteta

eriti raske. Sest ta M

Smschou ja Kiaschingi kaudu mereni Hangtschon znnrcs.
Hiinlassd õlid ..unustanud" -selle rikkumata, jaapanta,ed

võitis hiilgavalt Eliskasese. Mina tegin sama
käigu ja kaotasin armetult."
Õpetus sellest: malekäigu headus oleneb ka sel
lest, kes selle teeb ja kelle vastu see tehakse.
Keres ütleski, et enne käigu tegemist „vaatab" ta

rongide aeglase liikumisega

x-r.c..atbc muutmine, jäeti 1938. a. wöctawatc lin

wöimeind.

sooduÄäs siin -eriti raudteega „Keisri ka
nal"— too

Üks leedulane kaebas: ..Naljakas asi on see

Nõmmel ei olda rahul

sundmäärus lõbustusmaksu wõtmisekS.

ril. Dessanti toetas laewaststu kahuvwägi ja wcsilen
näkite lakkamatud vünnakud. mille wastu hiinlased õlid

35 isim Põhja pool aseisewa TschangÄschoum. Jaapanlasi

ja piima" külluses, mille oli Kerese jaoks muretsenud
turniirikomitee.

< 'Uwitst kuulutuste- ja reklnnmmaksust, liu
..swarade hindamise juhtnööride mõnede pa

mis 'ritadas Fuschani ja Dschangschud 19. naw. tiiwalt.
mille tõttu hiinlastel polnud (võimalik ta enam kaitsta
Sutischouid, mis ilma (võitluseta wallutatigi 21. noivomb

Juba järgmisel päetval jaapanlaste kahurituli

oidlikumaks. Vanasti ta lubas oma vana mütsi
ära süüa, kui ta Bogoljubovit ei võida. Nüüd aga
enne maavõistlust luges enesele rahuldavaks ühe
viigi kahest partiist Kerese vastu.

mehe Listase näol, kes talutas Kerese tõotatud
„Kaananimaale", kus oli. mugav korter ja „mett

Teisipäewaõbllinnawolikogu kooSolck,
mida juhataba r: ta* 4. Kulgwer ja J.
Waga - üksmeelne, mille taga
järi '! j'.' r•) 18 küsimust wöeti litt»
• !>. . . - . , poolteise tuimi kestel.
»•'. .' kimist, et wastawatttd
'U .••«' - wcittimiiiigikö, kuna õlle
. { ( n.--; kohwiknle linnawolikogu ci
; ' i kohaliku majaomanike seltP - .raldatawad loengud ja kursused liu

jaapanlased (valmistasid uue üllatuse: tegid Peikiakiao
juures Jangtse jõelt uue dessandi.

teile' tee'Me Tai Hu järwe. dessandiks kaitseliini selja
taga Wnsih juures, kus see teostatigi, ja ööl wastu 26.
nowembrit langeski see kaitseliini tähtis otsa-ankur.

inimmerd, ja ta ei teadnud kuhu poole oma sammud
suunata. Pealegi kuningas Nälg oli teda näpistamas.
Seat ilmus päästeingel Leedu meeskonna teise

Ih^SBEE!EEI3I

asetsetvate jõetõkeite, ei julge nad (veel Nankrngi tahedal

liinil, mida hoidis umbes 60.000—80.000 meest, oli

esmakordselt Inglismaal, oli ihuüksi keset võõrast

i^MLni

ka Põhjas. Fuschani ja Tschcmgschu wahel. Näib. et jaa
pantaste kiirete löökide ees taganetvad Hiina diwiisid
ja Ncmkingist saadetud (väed ei jõudnud siin (veel õieti
Positsioonidele asudagi, kui

kaks Sutschcm langemine aivas jaapanlas

Mikenas, kes välimuselt on endiselt noor ja tem-

Nanking olewat juba ümber piiratud.

See teade on esialgu küll enneaegne. Kuigi Jaapani

nu km Schanghai all. Kaardilt (võib > näha, sellel

Kilde

Tänastest söjateadetest loeme, et

Nii oli selle hiinlaste n.-n. „R a h w n s l ik u k a i t

seliini" lõunatiib löödud täiesti segi. Sama sündis

kusjuures Tärn arendas oma oda g2-le. Ettiirtrünna
taga liputiiwal Luckis saaivutas weidi parema mängu,
taid pärast lippude ja (vankrite (vahetust seis niumns

nüüd oli juba liig hilja!.. Sest Wusih langemine

jonidel käia üldise korra järgi, mis on ette nähtud
ametiasutuste korraldustele vastuhakkamisel.
Eeloleva seletuse kohaselt tuleks siin tõrku
jate suhtes käsitamisele krim. sead. § 125., mille
järgi karistatakse süüdlast selles, et ta riigi või
omavalitsuse teenijale või sellele abiksolevale era

isikule vägivallaga või karistatava ähvardusega hak
kas vastu sihiga takistada seaduse, sundmääruse või

võimude seaduslike korralduste väljakuulutamist

data iga isiku päralt olevate aktsiate või osatähtede
arv, nende > nominaalhind ja isiku elukoht, samuti
aktsionäridele või osanikkudele peakoosoleku poolt

määratud dividendi või osakasu suurus. Ühistcgeli
sed ettevõtted on vabastatud tähendatud nimekir
jade esitamisest, kuid nad on kohustatud maksu
inspektorile teatama isikute nimekirja, kes pea
koosoleku otsuse põhjal said 1927. aastal oma osa
maksult osakasu üle 50 krooni.

Nimekirjad esitatakse käsitsi või postiga hil
jemalt 15. jaanuariks 1938. a. kohalikule maksu
inspektorile. ettevõtte juhatuse asukoha järgi. Mak
suinspektor võib nimekirja esitaja palvel kaaluva
tel põhjustel üksikjuhtumil pikendada nimekirja
esitamise: tähtaega, kui see ei takista maksustainis
tööd või selle lõpetamist tähtajal. Nimekirja vas
tuvõtmise kohta antakse nimekirja esitaja soovil
kviitung. Blankette vorm B nr. s'on saada maksu
inspektorite kantseleidest. Kui ruumi puudumisel
ei mahu kõik teated blanketile, siis võib tarvitada
lisalehti.

Nimekirja mitteesitamise, peale tähtaja esita

mise, samuti puudulikkude või ebaõigete andmete

iidäutf fiimatü&ifr
Jeile. kmfitecdi
Seepärast on Junghana-kellad ka .
väga sobivad kinkideks. Jur.ghana
kelli on saadaval kõikides kellade
eriliikides, millede headust tõendab
Junghans firma.

nimekirjas avaldamise pärast karistatakse süüdlasi

MKS § 147 põhjal rahatrahviga kuni ÄX) kroonini,
korduvatel juhtudel kuni 1000 kroonini.

või maksmapanemist või seaduslikku teenistustega

vuse täitmist, vangimajaga mitte üle ühe aasta.
Suuremaid wanametalli anne
tusi Tartus
Tartu vanametall kogutakse kokku näitusväljale
Kahe Tartu suurema äriettevõtte poolt anne
tati teisipäeval Allveelaevastiku Sihtkapitali Tartu

maa toimkonnale suuremal arvul vanametalli. Tartu
Eesti Majandusühisuse poolt anti vanametalli kokku
6660 kg., mis on sen? suurimaks annetuseks Tartu

maal. Seejuures märgitagu, et annetus on ka sisu
liselt väärtuslik, kuna annetatud vanametalli hulk
koosnes tugevatest raudtaladest, väliraudtee osa
dest jne. Toimkonna poolt kinnitati ühisuse kinnis
varale tänutäheks annetuse eest I järgu mäles
tusmärk.

Teise suurema annetuse tegi toimkonnale ühi
sus „Eesti Lihaeksport", kes annetas vanametalli
kokku 1300 kg. ja sai samuti vastu I järgu mäles
tusmärgi. ' '

Seni on Tartu linnas annetatud vanametalli üle

20.000 kg., millest suurem annetus 7900 kg. näol
kuulub Tartu linnavalitsusele.
Peeter Suur jäi Paides pargita

Paide linnawolikogu otsustas enne maailmasõda rn
jatnd pargi, mis wenc keiserliku Nomanowite suguwösa
juubeli juhul nimetati keiser Peeter Suure auks Peetri
pargiks, ümber nimetada Linna-pargiks. Seekordsete
ristsetega sai Paide ka endale ametlikult Lembitu pnieö
tee, milleks ristiti Laialt tänawalt randtee-nlesöidnkohalt
rahwamajani wiiw endisele raudtee muldkehale rajatud
puiestee, mida selle nime all tunti juba rahvasuus. Teh
nika tänamaks nimetati tööstuskoolini rajataw uus ta
uaw.
Tähtsamana oli wolikogu koosoleku päewakorras weel

toetuse määramine Paide gümnaasiumi juure asutata
wale õppursõdurite mälestusfondile. Wolikogu ühines
linnawalitsuse ettepanekuga määrata selleks 500 kr.
Otsustamist leidis ka paaril korral päewakorras ol
mid maatüki sundwöörandaminc H. Klandiuselt Ilue tä Kodanliku õhukaitse- ja lla-asltaitse-tursujcd kodanikele. Kursustest ojawõtjad kuulamas loengut
nama all, millega wälditatfe Uue tänawa übmtänawats
muutumine.

dest Tallinna pritsimajas.
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Foksi asemel poksi

Mitmesugune

Kesk- ja Ida-Euroopas peab walitsema rahu
Pisike paewakaja
Wana poksiiveteraani Ruudi Raudrusika
juure ilmus täna hommikul tantsuõpetaja Teet
Tippjalg. Kohendas kaelasidet ja heiskas koiwa
iwsas kaares üle põltve.
..Millega wõin olla teile kasulik?" küsis

maailm
Saksamaa asumaade küsimust ei saa arutada eraldi teistest küsimustest. Hispaania suhtes jät
katakse mittewahelesegamise poliitikat

ELUSLOOMAD DAAMIDE EHTENA
Tuntud ungari näitlejanna Margit Aknag, p>-

riminl rõivastatud Budapesti daame, kuulutab maa
ilma naissoole uut ideed: „Kui kanname tapetud loo

Londoni nõupidamise tulemusi

poksimeister.

..'Kõigepealt lubage tutivustada: ..Minu ui
mi on Teet Tippjalg. Tantsuprofessor. kui olete
kuulnud."
„Wägu rõõmustan?! Teie. harrastate foksi,
mina poksi, wäärt mehed oleme mõlemad, aga
kui tulite selleks, et ma oma isikus suurendasin
teie tantsukursuslaste aruni, siis eksite. Mind
huwitab eelkõige poks, mitte mõni fokstrott."

London, 30. 11. (ETA) Jnglise-Prantsuse
läbirääkimised lõppesid täna kell 13,15. . Seejärel
Prantsuse peaminister Chautemps ja wälisminis

tean. lugupeetud sportlane, selleks ma

läbirääkimist Inglise peaministri Chamberlainiga
ja teiste Briti «valitsuse liikmetega. Lord Halifax
on anuud lähelnaid seletusi läbirääkimisist Saksa
innal. Seejuures Prantsuse ministrid «võisid kons
tateerida, et kuigi lord Halifaxi külaskäik oli era
wiisilino ja mitteametlikil iseloomuga ja sellelt ei

siia tulingi, et paluda teilt paar poksitundi."
..Paar poksitundi? Teie!?"
„luft nii. Mina. Teet Tippjalg. tahan õp
pida kõik need poksinõksud, sirged ja kõwerad
klaariks, muidu ei saa enam läbi."
„EHK seletaksite natuke lähemalt?"
„Lugu on nii. et tantsuprofessorite peres
pole rahu teps mitte. Rüüd saime kooliwalit
fuselt ringkirja, milles soowitatakse luua kord
majja ja kihutada «välja sobimata tüübid tantsu
õpetajate tsunftist. Meie kaalusime- nüüd küsi
must, kuidas seda teha. Lõppeks tegin mina
ettepanellu, mis kõlab järgmiselt: Kõik kutse
lised tantsuõpetajad ja diplomeeritud professorid,
kes seni on opereerinud sõitnu ja ähwardustega.
kutsutakse kokku Ühiseks ja omawaheliseks poksi,

wöistluseks. kus otsustatakse küsimus, keda kõr
wofdada meie õilsa kutseharrastajate hulgast.'
..Ah siis arwate nii, et see. kes Uiüaksc
poksiringis nässu, langeb «välja ka professorite

ter Dolbos sõitsid Buckiughami paleesse, et «võtta

osa einest kuningas George VI juures.
Pärast lõunat awaldaii läbirääkimiste kohto
ühine ametlik teadaanne, milles üteldakse muu
seas: Prantsuse ministreil on olnud Londonis «uitu

oodatud mingisuguseid kohescid tulemust, on see

külaskäik ikkagi kaasa aidanud selleks, et kõrwal
dada rahwusivahelise arusaamatuse Põhjusi ja Po
andada üldist õhkkonda.

Läbirääkimisil on arutatud tveel Euroopa üldi
seid probleeme ja üldise rahunemise ja desarmee

rimise wäljaivaateid tulewikus. Nende tähtsate kii
iimuste arutamisel Prantsuse ja Briti ministrid
konstateerisid, et kõigis küsimusis ja «vaadetes on

antenniga
Idioot, ahw, eesel..

lülist ei saa arutada eraldatuna, ja et see küsimus

p««udutab ka teisi riike. Mõlema maa ministrid
jõudsid kokkuleppele selleS, et see küsimus wajab

weel palju põhjalikuniat arutamist. Prantsuse mi
uistrid informeerisid oma Briti kolleege lähetualt
Delbosi eelseiswaist külaskäikudest Kesk- ja IdaEuroopa riikide pealinnadesse. Nahilldusega wõi
dakse konstateerida, et «nõlemad «valitsused ou hu
witatud rahu säilitamisest Euroopa neis osades.

Mis puutub H.ispnmna konflikti ja Waheincre
cüsikNilsse, siis jõuti otsusele, et mittewahelesega
«««ise poliitika oli täiesti õigllstatud, aidates kaasa
konflikti rahwilswaheliste tagajärgede wähenda«ni

sele. On otsustatud jatkata mittewaholesegainise
Poliitikat. Edasi Prantsuse ja Briti ministrid arn
tasid Kange-Jda seisukorda, tunnistades olukorra
tõsiseks. Mõlemad maad on nõus koos töötama
teiste riikidega, kes on asetatud samasugllsesse olu

korda, et kaitsta oma õigusi ja himusid ja täita
rahwuswaheliste lepingutega kindlaksmääratud ko

hustusi «naailnia selles osas. Edasi on arutatud

iiustawad mõlema maa «vahelisi suhteid.

mitmesuguseid rahtvuswahelisi küsimusi, mis huivi

Kanamunade ekspordi hooaja tulemusi
11 kuuga eksporditi 40,3 milj. kanamuna. Tänawune eksport
3,4 milj. muna wõrra wäiksem läinudaastasest
Nagu selgub kokknwõtetest, on notvembriS ekspordi

kub wnewalt sisejuru rahuldalniseks. Pcalcui iartvitu

tud 1.(563.200 kanamuna 1.661.400 waStu eelmisel

taise pühade ajal mune rohkem kui twvaliselt.
11 kuu jooksul on «««uue eksporditud kogusummas
4v.312.8011. Eelmisel aastal ulatus 11 kuu tvaljatvcdu
43..701.12v-le. Seega on tänatvune wäljatvedn jäänud
«naha eelmisest aastast 3,4 miljoni mmm «võrra. Mn>
ttnbc «välja«vedu näitab wähjakäiku juba teist aastat.

aaStal samal kuul. Seega o«» wäljawedu jäänud ligikau

ival kuul. Nvtvembri ekspordist on suundunud Saksa
>val kuul. No»ve«nbri ekspordist hn suundunud Saksa
maale 756.000 muna, Inglismaale 439.200 muna ja
Schtveitst 468.000 muna. Möödunud aasta naiveinbris
saadeti kõik munad Saksa»naale. Siit nähtub, et rasku

sed riigimarkade Lmbertvahetamisel on sundinud

vöörina tähelepanu ka teistele ekSportmaadele.

No«ve»nbriku»ga lõpeb tegelikult ka kanamu»mdc
«väljaiveohooaeg. Läinud aastal on detsembris laheta
tud «välisturule «vaid üks kast kanamune. Kuigi tänawu
..MunarköPort" tahab ivaljatvedu jatkata ka talivckuu
del, ei ole lootusi suuremateks koguSteks, sest külma
pcalctitlckuga kanad lõpetawad munemise ja mune jät

Eelmisel aastal «oäheiies tväljalvedu 5 miljoni muna
«võrra, täna«vu uuSti 3,4 miljo«»i muna «võrra. KaS
selline nähtus omab P»si«va«na ilme «või ajutine,
kelle kvhta Puudub Praegu igasugune selguS. TänatvnseS
väljaiveos trikis tagasiminek kc«vadel, kus ««lunahinnad
tfid äärmiselt madalad. Teiste toiduainete suhteliselt kõr
gcm hilld ergutas siseturgu suuremale munatartvitusele.

Teisest küljest ci «vastanud nõuetele ka «värske mono
poli astuse „N!n«mcksPordi luuuadc kokkuostu «võrk.
Seda on «vahepeal kohendatud ja tagajärjed Peaksid
felg«»na alles hiljeur.

Jõulukuu tõi päristalwe
Saabunud talw ühes lumega tõotab jääda püsima. „Kriitiline
olukord" selgub kolme Päewa Pärast. Wenes pakane juba üle
30 kraadi
Koos jõlllnkuilga tõotab tänalvu tulla päris
talw. Wiimastel päewadel on Eesti -sattunud
Põhja-Siberi Wmalaine mõjnkonda ja näib, et
ühes sellega on algamas meil ka tõsine talw.
Westeldes edaspidistest ilinastikuoludest Tartu
ülikooli ilmajaama sünoptiku mag. A. Nurklikuga,

«vaatlused ja tundemärgid lubawad teha
oletir s t. kül m a pü s« mise k s. - Igatahes
peaks see selguma juba lähema kolme häeiva jook

sul. Ja kui muigeid erilisi järske ja seui ette
nägematuid muudatusi -ilmades ei tefv siis peaks
külm isegi meil «veel kõuiouema. Praegu pilives
tähendas wiimane, et talwe tuleku suhtes «valitseb
ilmade ja soojalaine läheduse tõttu meil külm ei
praegu n.-ü. «kriitiline olukord", mille lahenemi ole üle 6 kraadi «õnsnud. Seega ei-ole ka praegu
sel paari-kolme päewa Pärast selgub ka, kas saame
külm meel saalviltanud rekordi, kuna. noivembri
otsekohe Päristalwe «või tuleb teda siiski weel alul kord öösi tõusis jilba kuni 8 kraadini.
oodata.
Huwitllseta ei ole siinkohal «rentida, et päris
Olukord ilinastikus on praegu ' sarnane, et pakane walitseb juba Põhja- ja Kirde-We««es, kus
Põhja-Euroopast Põhja- ja Kesk-Skandinaawia, eile oli külma 28 kraadi päeival. Wene põhja
Soome, suuremalt jaolt E««roopa-Wene ja Eesti on
naba jaamas langes kraadiklaas alla nulli aga
külmalaine walduses, samuti ka Läti ja Leedu ida juba 35 kraadi. Küluialaine, mille inõjupiirkou
osa. Seewastn Kesk- ja Lääne-Euroopa, samuti us kä meie praegil oleine, on tlllnud Põhja-Sibe
Balkan, Läti ja Leedu lää>
rist. Meie selle: külinalainc päris mõjllkonda
ueosas ou Praegu weel soojalaine wõimuses. See «veel ei ole satwnud.'
juures asetseb nõrk madalrõhkkond Daanis, Leedus

ja Kesk-Wenes. Olemasoleivatel andinetel madal
rõhkkoitd põhja Poole ei liigu, küll aga näitab
külmalaine teatud laienemistendenbsi lõuna poole.

Külma püsimajääluisel ei ole esialgu erilisi tu
gelvaid lumesadusid ette näha.. Lund «võib aga
siis tulla, kui. soojalaine põhjapoole nihkub. Kas
sel korral aga lumi üldse püsima jääb, sellele ei
saanud il«najaa«n' «vastata.

lest madalrõhkkonnast olenebki, kas «neil jääb külm

Kõik see oleneb, nagu juba eelpool tähendatud,

püsima ja ühes sellega ka taliv wõi mitte. Kal

Islandi lnadalrõhkkonnast, uus on jõudnud Norra

dub madalrõhkkond oma liiklemissuu««al lõuna poo

merele. Moniendi andmete järele otsustades peaks

le, siis jääb ka külin «neile Püsima: Peaks aga see
suunduma Jäämerele üle Kesk-Skandinaawia, siis
«võiwad meil ilmad uuesti Pehmeneda. Esialgsed

see aga fiirdluna üle Põhjamere Kesk-Euroopasse

Edasi: Primtpaar suurlinna loomaaias, kus on palju
teesid, millest üks toiib ühele, teine teisele poole. Sosin
tahab minna kõigepealt karusid «vaatama. Oskar aga
räägib wastu: „Ei, mina tahan onne ahtve näha, need
moÄdiiivad mitlle vohkc-m." Ja Võtta kohe: ..Agn. Os

eest ainult harwa. Iga äri ei asetse nii heas kohas, et
Ivõid kaswatamata ostjale lüüa käega. Aletvis on poo
de. kus seinad ja lett on täis silte, nagu: ..Palutakse

ja seega «ninema meist mööda, jättes püsima «neile

külma ja ühes sellega päristakve.

Deisellassi «vagunis süüdatakse kell 2 öösi äkki tuled,

mis magawad reisijad on kustutanud. Kaks noormeest
tuleb rüsinal ja käratsedes sisse, jalad lüüakse sohlval
pAwele, suitsud suhu. Ei eesMjailt luba küsimist ega
totoöitbarorft.

Wilwu pärasL kui rong on jaamast toabjunud, ilmub
konduktor. ..Maksate trahwi, kolmmtda klassi pisitiga ei
saa soita teises."

„MÄsame. kuid milleks see norimine? Missugune
seadus meil koÄab siin soita kolmanda klassi piletiga?
Teie wöite ainM nõuda jnuvematisü ja see on kõik! Kui
teil oli tuli takus, sähke siis nüüd oma raha... Ahaa,
ei anna. enne kwirhmg sital Sooh. nüüd on asi korras,
ent milleks see ametisiku suupruukimine, kas te ei tea,
et ametnik peab sõitjailc olema tuiisakas?"
~Ma ütlesin teile aimÄt, et b>lm<M'da klassi piletiga
ei saa töises sõita?"

« . teie mis klassi pvlet meil õli?

Kui nüüd maksime kõik taha, ju me siis tvõime sõita ka
teises klassis, ja kui see meile meeldib, läheme ja sõidame

ka esimeses..."
Noormehed Wratsewad ninatargalt, nonde suid ei saa
sulgeda ametnikult nõutaM wnsMvst, selle kära Peale
aga ärkab torlwe wagun. See, kes peab andma järele, on
ametnik, õnneks said kaasmatkqjad neist „paraja koha
peale sattunud" suudega noormeestest kirvesti lahti. Nad
läksid juba järgmises jaamas maha.
Need lihtsad, kuid nii igapäewaised tüübid meenu
toad, kui 'loen igapäewaseid bon mot'sib ajukivjandusest
ja kirjandusest. Bvatvuuirttamvsed, pealiskaudne, arene
maru, kuid loögÄvailnnlt lõõprw, tvaikfest kaaskodanikust
oma keele tarwitannse osawusega ülvolew ja wõidutfew
tühipea on päewakangelane.

..Idioot". „eesel" ja ~ahw" on need eelistatud sõ
nad, millega see rahwuswahelme ..waimuscmgar" riskib
oima kaaskodanikke oma tväledalt jookswa koele ja PmIWuwa knkeajuga oma igapäowases «vaimses

Loennäitels:

. ~PwÄi," ütles noormees, „ainus sõna tere suust

ia te teete mind õnnelikemaks inimeseks maailma»."

„Jdioot," toaStas preili.
Mõtelge ometi, milline triumf! Paberil, sah, küll ja
nende lõõpijate ees, kuid tegclikus olus, kus pole tege
mest näiteks tvagmnrahu riklMvate simmanilt tulnud
lmnaporsilike maapoistcga, nagu neid siin oma elamuse

järgi wöMesin, on selline triumseovija ainult uinakas
nÄMckaS Wtnorija.

tarnad mõlemaid maid. Mõlemad walitsused km
nitasid uuesti saami kaas töötada kõikide riikidega

üldise rahunemise kasuks «vabade ja otseste läbi
rääkimiste kaudu.

Berliin. 30. 11. (ETA) (Rellter) Teadnanne

luglisc-Prantsusc läbiraäkilnisist Lolidonis leiab Berlii

uis «võrdlelnisi soodsat «vastu»vöttu. Poliitilisis ringkon
uis seletatakse, et kui uad tõlgitsetvad õieti teadaande

teksti, siis lord Halisax on aidanud tunduwalt kaasa
Saksa eesmärkide selgitamiseks. Samuti leiab soodsat
ivaStuivõttu see osa teadaandest, millcS käsitletakse asu
«««aade küsimust. Lõpuks lisatakse poliitilisis ringkonnis,
et Londoni läbirääkimised on kaasa aidanud üldise seisu
korra parane»nisele.

London, 30. 11. (ETA) (Reuter) Peaminister

Ehämberlain luues täna alamkojas ette ametliku teada
ande J»«nlise.Praiitsust ministrite kõneluste.kohta. Pä

rast teadaande ettelugemist tööerakonna rühmajuht Attlee

küsis, kas neid kõnelusi kaivatsrtakse laiendada ka teis
tele maadele üldise lahenduse saatvutamiseks. Ehani
berlain «vastas: Tuleb silmaS pidada, et meie löppees
märgiks on üldise lahendlise saawutamine. On selge, et
üldist lahendust ei saa saatvutada kõnelustega ainult
kahe või kolme maa «vahel. EdaSpidi tuleb kõnelustest
osa «võtma kutsuda ka teisi maid. Ent ühtlasi ma pean
rõhutama, et meie ci ole «veel jõudm»d niikaugele, et
«võiksime mõtelda kõneluste kohesele laiendamisele, kui
gi see «võib sündida hiljem.

Pettumus Roomas
Rooma. 30. 11. (ETA) (Havas) Briti-Prant

Sellesse ilmastikuolukorda wõib muutusi tuua
Islandilt ida Poole suundltw «nadalrõhkkond. Sel

Oma

kohtadest. Seejullres tehti kindlaks, et seda küsi

walitsemas täielik ükslueel ja ühtlus, mis iseloo

perest?"

..Täiesti õige."
„Ia teie soowite õppida poksi?"
„See on «nn sttdalnesoow."
„Hea! Hakkame aga siis pihta. Koorige
end riidest lahti ja toppige käpad kinnastesse."
Teet Tippjalg tegi mis kästi, ja lödifes
warsti jahedas toas.'nagu suur sääsk, kellelt
koiwade otsa on hakanud sawikomakad.
..Tungige nüüd mulle kallale!" käsutas poksi
meister ja Tippjalg nägi waewa kinnastatud
rusikate tõstmisega. Ta ei saanud neid kuidagi
õpetajale ligi. Raudrusik naeris: ..Köiivad küh
weldawad teil nii mis hirmus, aga käed kär
nased ei tee kärbsepesagi. Waat' niiwiisi lööge!"
Raudrusik tegi pisikese löögi Tippjalale was
tu õlga ja tantsuprofessor oligi põmdi! pikali.
Kui ta end jalule ajas, tuli iiks meyenähw
aknast mööda ja Tippjalg ütles: „See on mu
konkurent Siim Sinikas. Ma ei taha teda siin
kohata, kui lubate, ma poen siia sirmi taha?"
..Olge lahked!"
Siim Sinikas tuli tuppa ja palus omakorda
pokfitunde. Ja kui ta alles rääkis, ilmus weel
tantsuõpetaja Madis Matsil, kes tahtis kah
selgeks õppida mõne poksi matsu.
Ruudi Raudrusik pani mehed wastastikku
rassima. Zfe andis õpetust. Warsti oli Madis
Matsu kuraasi täis ja suurustles: ..Tulgu see
neetud Tippjalg mulle näo alla. peksan ta pla
too segi."
Seda ei kannatanud Teet Tippjalg. Ta kar,
gas sirmi tagant wälja ja kisendas: „Sina,
wüntjälg, ähwardad! Waat' kui sihin sulle ühe
sirge wastu koonu!"
Siim Sinikas, kel oli kah Tippjalaga kana
kitkuda, läks näost «viha pärast siniseks ja
koputas kohe ühe kõmaka' Tippjalale wastu
küüru. Ja nüüd läks madinaks. Tantfupro
fessorid Mnid käed-jalad käiku ja kohe 'kuue
teistkümnendikus taktis. Kisa oli enam kui laa
dapalaganis.
„Rahu!" möirgas Ruudi Raudrusik, kellele see
kadrill hakkqs. juba närwidele käima. Ja kui
..poksitünd" ikkagi ei lakanud, lõi poksimeister
kaklejad paar! paremhaagiga hunnikusse ja käh
watas: ..Kindad maha ja käige kus kurat!"
Mõni minut hiljem hiilisidki tantsuprofesso
rtd silmaalused sinised ja ninad ma
raskil. Kas pohsimõistlusest nüüd weel asja tu
leb, see on küsitaw. Timo.

Asmnaade küsimust on arutatud kõikidest seisu

kar, sina mõtled aina endast I"
üks tüübiline Lotakc on oma tüübilisest Oskarist ««ai

japcklade, asawiite ja isegi ilukivjanbuÄrke romaanide
(wiimaskes ainult _ peenmbumld,

Eesti oraw

nadeks" ou küll Merilvälsa sa Kose. Kui sõita õhtul

Wene nirult autobusega !välja, siis Pole Rnssalkast

astunud wene proua. Ta on hästi rõiwastatud ja ise
teadliku ilmega, ..barõnjast" ei jää midagi puudu.
..Tschto eto stoit?" küsib ta juustu, marineeritud
heeringaid, sissetchtud fiirfc, ploome, wiiniworste ja
wiimaks sepikut.

Äsja.leiwawedaja autost tulnud sepik on soe ja au
rab jahedas poes, mille ukse ostjad alatasa jäiawad irIvakile.

Wenelanna torkab näpu sepikusse.

„Aga kas ta on ka wärske?"
Müüjanna kannatus katkeb: ..Miks te torgite leiba
sõrmega? Kellele ma weel müün seda leiba, mis on
teie sõrmejälgi' täis?"
„Ma katsusin, kas on wärske."
„Kas te ei tea, et toiduaineid ei tohi näpuga puudu

tada?" ' *

~Aga teil pole siin silti, et ei tohi puudutada?"
„Palun sepik ära osta, kellele ma teda enam müün?"

„Mina? Sepikut ostma? Mina, teate, sepikut üld
se ei söögi."

..Siis ostke ära ainult see tviil, mis on teie näpu

jälgi täis!"

..Kakaja nahalka!" tvihaSws wenelanna. ..Andke

mulle silmapilk oma peremehe aadressi Ma tahan teid
õpetada, kuidas publikut käidelda!"

„Olen ise selle kaupluse omanik," oli wastus.

Pocnmse suust tuli kergendusohc, sest ta on kunagi ol«
uud ka müüjanna.
Kuid ka poeomanikuks olek päästab selliste ostjate

41) I#m EA # võidate, kui tellite nüüd
I« RB JU 5« luksusliku välimusega
Põhjamaade romaanide

moödndeõ enam linnatnlcd sadamas mahajääjad, waid
teised ..linnntuled" Peagu mmas tiheduses hakkawad

särama teispoolt lahte Meriwälsa elektritulede read.
Kange kodu kutsul'...
Elu on ses kandis strwisest wilkusest hoolimata weel
kiillaltki jäänud looduslikirks. On parkisid sa aedu. kus

arawad ja linnud fööwad inimese peo pealt. Alvad
õhuakna, lendab lind tuppa, istub kapi otsa.

Itaallanna Tallinnas oli kuuluud meie orawaist.

Sõitis linnast siia ühes esimese lumega. Tõi kaasa suure
kotitäie pähkleid. Itaallanna oli waimnstuses orawast.
kes puu otsast familiaarselt alla soosnud ja lähenenud

temale. Lõi käsi kokku ja hõikas: ~O. cara. cara!"
Kutsus siis orawat itaalialikus eesti keeles: ..Oora,

00ra..."
Oraw aga kardab heledat kilkamist ja hüppab ruttu
puu otsa tagasi, kus ajab end istukile, liigutades puh
masiaba. Waatab sealt kuNvalt pähkleid Pakkuja peol ja
wastab umbusklikult: ..Tukk-tukk!"

Oraw on ise wilgas ja wäle, kuid ta pole harjunud
inimese wilknsega. ta kardab lõunamaalanna heledas
häält. Ta on põhjamaa loom.

Suurlinna tempo...
Laupiiewa õhtul, Tartust sissesõitnud kiirrongilt
tulnud rahwa walgudev linna kull jalgsi, küll autode
ga, nögin kaht meeskodanikku üksteisele üle Nunne
tänama wastu minewat, käsi kaugelt «välja sirutades.
Nad kohtusid keset sõiduteed, nagu kiila tänawal, jää
des sinna üksteise käsi raputama, et „pole sind enam
tükil ajal näinud, kuidas käsi käid nüüd ka, et mina
ei ela enam Pelgulinnas, maid Pärnu maanteel" jne.

ta õigustatult.

Margit Aknag ei lepi ainult sellega, et vbb
oma koerad endaga kõikjale kaasa, vaid on nüüd
hakanud jalutama ka oma akvaariumiga. Ta leiab,
et on nii kena väikesi klaasikest täita eluskaladega

ja riputada ehteks rõivastusele või kasutada ka

nööpaugus lillede asemel. Margit Aknag seletab, et

see ei olevat kaugeltki nii südametu, kui kanda
nopitud lilli, mis närtsivad ja surevad. Kalad aga
lähevad jälle elusalt tagasi salongi akvaariumi.
Kõige huvitavam olevat aga, et kalu võib alati
kanda teatavale rõivastusele sobivalt. Eeskujulikul
moedaamil peab järelikult olema väga rikkalik ak
vaarium. Kuldkalu vististi kandma ei hakata, sest

Budapesti daamid tahaksid ise meelsasti olla ~kuldk

alad". Kuid forellid ja Joorsabad" sobivad suure

päraselt näiteks tüllkleitideie.
Tantsul oleksid aga eluskalad daam! rinnal suu

reks takistuseks. Kavaleril tuleks vististi paluda:
„Kas armuline ei riputaks forelli nüüd seljale. Prae
gu algab nimelt tango." Sest klaas forelliga daami
rinnal võiks tantsul puruneda ja jääkülm kala lip
sata fraki põue.
RIKASTE TROOPIKAMATKAD
Hüüdsõna all ..Hädaohutu tiigrijaht!" võimalda
takse nüüd ameerika ja inglise turistidel Indias
elada läbi igasuguseid imesid. Kes Londonist selle
„tripiga" ühineb, maksab ..ainult" 750 guinead. Matk

kestab kaheksa nädalat, miile jooksul võib elevan
tide seljas sõita ja ehtsaii maharadžadel kätt rapu
tada. Selles see matk seniseist erinebki. Enam ei
saa kerjustekarjad turiste ümbritseda ja armuandeid

nuruda. Nüüd võib matkaja kui inkognito reisiv
vürst endale kõikjal lasta avaldada suurimat aus

tust, teda sõidutatakse läbi: auväravate ja võetakse
vastu orkestritega, tal lastakse maharadžade ~külal

isena" viibida nende tossides ja paleedes. Külasta
takse Madurat, Travankoret, Kotšinit, Mgsoret,
Heiderabadi, Jodhpuri, D2aipuri, Kašmiri, Pa
tialat, Udaipuri, Rutiami, Barodat, Bhopaii, Delhit
ja Ägrat. Näidatakse fakiire naelte otsas ja ..ro
nimist köie otsa". Igale külalisele määratakse kogu
Indias viibimise ajaks ka oma pärismaalasest teener

ning antakse tpgatis, et ta võib tuua kaasa ühe
oma käega mana lastud röövlooma naha Ja ka
ürgmetsast leida ees vannitoaga korteri. Korralda
takse tiigri-, leopardi- ja elevandijahte. Reisibüroo
kinnitab, et jahti peetakse küll kiskjaile, kuid suu
repärase organisatsiooni tõttu ei saavat olla vähi
matki hädaohtu. Iga isik võib aga lasta ainult
ühe tiigri. Kes laseb rohkem, see peab oma
matkarahale juure maksma.

8 valiku, mis .sisaldab teoseid:
H. Bangi „Isämaatud", O. Duuni romaanitsük
kel ..Judiklased" (3 köites), S. Siwertzi „Selam
bid" ja S. Undseti „Ida Elisabeth", kokku üle
20Q0 lk. E. Kollomi puugravüüridega.
Kõik teosed ilmuvad LÜHENDAMATULT
1. oktoobr.ks 1938. a,
ETTE TELLIDES hind praegu Kr. 10.—, kal.-köites Kr. 14.50. SAATEKULU:
Kr. 0.70 ja Kr. 0.85. OSAKAUPA . TASUDES
sissemaks Kr. 3. ja ülejäänud osa raamatute
ilmumisel.
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.
Posti jooksev arve 22-87.

VÕHIK JA KUNSTNIK
Rodin! surmast on möödunud kakskümmend aas

tat. Kuulus prantsuse kujur ütles mõnigikord habe
messe muiates:

„Laidetagu mind kuipalju tahes... Olen siiski
ainus kunstnik, kes on midagi õppinud Milo Veenu
selt." Sellega ta muidugi tahtis ütelda, et voolis
oma kujud enamasti peata või käteta, mille üle

paljud kaasaegsed kunstiarmastajad olid pahased.
Keegi nüüd ammu unustatud kriitik alustas oma ar
tiklit lausega, mis pidi peagu viima kahevõitluseni:

..Rodin on niisama peatu kui ta teosedki."
Seda kordas ka Prantsuse vabariigi president.
Presidenti kunstnik kahevõitlusele kutsuda ei saa

nud. Armand Falliäres saatis sügisest kunstinäitust

Töölise surmasõlm 10 meetri
kõrguselt

avades Rodin! loomingule ainult põgusa pilgu.
Talt küsiti: „Kas teile see skulptuur ei meeldi,
härra president?'
„Ei tea tõepoolest, mis ütelda... Rodin nähta
vasti vahetab väga sageli korterit. Miks ta ei võta

Teisipäeval, 30. nov., .uiitus raske tööõnnetus
Kiviõli vanas õlivabrikus töötava töölise Aleksander
LepešVtniga, kes töötades kuivatushoone välisseinal

endale paremaid pakkijaid, lastes kõik purustada. Sel

vuse. Kaastöölised toimetasid allakukkunu kiiresti
ambulatooriumi, kus mehe vigastused tunnistati ras
keks ja mees saadeti samal paeval ravimisele Narva

kunstnikest:
„Kul kuulan praegusaegseid muusikuid, kes on va~

oleval platvormil, kukkus alla umbes 10 m kõrgu
selt, saades kogu kehast muljuda ja tugevasti
põrutada. Kukkumise tagajärjel mees kaotas tead
haiglasse.

Lepeškin oli läinud tekkinud tulekahju ajal kui

vatushoone torni välisseinal asetsevale platvormile
avama sealseid luuke. Sealt aga lõid välja põlemise

tagajärjel tekkinud suits ja praht, mis tungis Le
peškinile otse näkku. Lepeškin kukkus tagasi põr
gates kõvasti vastu platvormi välisseinte kaitse

puid, mis murdusid ja uimane mees langes alla.

Tabati 2 warast ja tagaotsitaw
Kriminaalpolitsei tabas sa paigutas «vanglasse 32-a.

Johannes Jäne s e, 29-a. Nikifor Orl o w i ja Ar
noid Lepiku.

Jänes «varastas sadamas autolt lv karpi skumbri

aid ja Orlow Weneturn käsipakkide hoiukohast kotitäie

õunu. Lepil oli. dokumentide «võltsimise pärast ia
gaotsiiaw kohtutvöimude poolt.

Tulid saama poolt autod ja autobus, alles mende

mitmekordsete kannatlike signaalide ja pidurdatud käi

gu peale mehed «viimaks taipasid sõiduteelt minna
jalgteele.

Sellist külatänawiikku sõiduteel jalutamist näeb
«neil kõikjal. Nagu oleksime kustki maakolkast linna
tulnud ja . elaksime siin esimest päewa. Pole siis ime. et

jääme auto alla. Hurjutame siis autojuhte

Tallinnaskil..."

nast «välja, ümbruskonda. Seda «vähemalt Merilvälsa sa
Kose suhtes esmajoones. Kaugemaiks Tallinna ..ceslin

Delikatesspoodi südalinna wäga käidawas kohas on

kotnmünikce heidab «vähe uut walgnst seisukorrale.

mitte kauplusse tooa", ..Siin «võlgu ei müüda" jne.

polo ühtki nalja ega romaani tviie lehekülje ulatuses

Prona poes

Itaalia suhete parandamiseks. Leitakse, et Londoni

sa kõige selle suures lohutaine end följetonide kibe

ivonnis") jällegi teinud ..üliosawalt" ja ..hakkajalt"
Udijisgli olemas.

Rooma, 30. 11. (ETA) (Reuter) Itaalia on

pettunud settest, et Londoni kommünikees ei kõnelda mi
dagi samtnndest, »n«S oleks «võidud ette «võtta Inglise-

- toiduaineid mitte kaega puudutada". ..Palutakse koeri

Fassnadimnja Pole igale kodanikule, kuuldub meie
uue ehitussuuna kohta. Kuid mitte ainult korterite kal
lidus, «vaid ka loodusearmastus on inimesi ajanud liu

ahwi.
Eesli pvootvi jätan hoopiski toon Ma. sest rlma eeslita

suse läbirääkimiste lõpul aivaldatud teadaandele suhtu
takse siin «võrdlemisi tagasihoidlikult ia teatatva kahtluS
tundega. Arutatakse, et teadaandest, «vaatamata tema
pikkusele, ci selgu Inglismaa ja Prantsusmaa sngatva
«naid katvntsusi. Asumaade küsiinuscS on seletus, et se
da küsimust ei «võida lahendada üksikult, tekitanud Roo
>nas tcatniva pettumuse, sest Itaalia on ühmennd Eak
samaa seisukohaga, et asnn»aadc tagasia««dmine Saksa
maale ci tohi saada kauplemise objektiks.

made nähku ja luid," ütleb ta, ..miks me sus ei
võiks end ehtida oma elusate lemmikute värvide
ja võluga?" Pealegi oleks see esteetilisem, leiab

magusa lausega, et ..suurlinna tempo, mis teha, ie«vib

Tegelikus suurlinnas pole nii wäikese auloliiklu

sega. nagu Tallinnas, millest oleme endile juba teinud

liialdatud suure hädaohu, üldsegi wasaline liikluse
reguleerimine. Wõtame «väiksemate riikide pealinnad

Kopenhaageni. ja Stokholmi —. kus seal nii «väi
kese traffikaga reguleeritakse liiklust politsei ivalive
postidega, nägu «neil? Kus seal seda siiski tehakse,
seal on «neie ««öiste järele ka ftiba „auto auto küljes
kinni". Meie kurikuulsais ..surmasõlme" kohtades.
Wanaturu kaelas, Wiru tünamal «vastu Wene turgu
ja Sada»na jaama juureski üks auto hõikab teisi taga.
Ent siiski «noodustaivad meil auto alla jäämised suu
re«na protsendi kui mainitud suurlinnades. Me oleme
üldse asjatu wahwusega surmapõlgaivalt «valmis jääma

liiklus»vahendite alla. Alöödunud nädalal oli roirgi
alla sättniisi peagu niisama palju kui auto alla jäämisi.
Rong ei hüppa iniinesele ..kõnniteele särele", milles
süüdistatakse autot, kuid ine läheme talle siiski alla.

Paan aasinkülune eest nõudis ka kuulus Tallinna
ligusainmuline ..konka" küllalt inimohivreid, «vaja

ainult lehitseda «vanu ajaiehenlimbreid.

Suurlinnas Euroopa «««öiste järele on «vähemalt
400.006 elanikku. Seda on ligemale kolm korda roh
kcm kui Tallinnal praegu on elanikke. Ja pealeselle
see on kolmandik meie rahiva armust. Nii et meil on
ühe tegeliku suurlinna ehitamise unelmad weel kaugel
mägede taga. On wara juba põdeda ..suurlinna tempo"
haigust. (Tegelikult külatänaivalikknsegal)

Ml.

Sgp. ostjaskond!
Moodsaid käekotte, kohvreid
igas suuruses, sportttllkondi,
pesu Ja muud ostate võistlu
seta hindadega
J VOOSEMAA,
Veneturg 3, pudukaupiusest.

kujul siin pole kätt, teisel puudub pea."
KLAVERIKUNSTNIKUD
Bruno Walter kirjutab praegusaegseist klaveri
iinud klaveri oma erialaks, siis näib muile,.et mu
ees on spordimehed, kes püüavad püstitada kürus
või jõurekorde. Ameerikas üteldi mulle kord: X.
(ma jätan mainimata selle tuntud kunstniku nime)
suudab gammat mängida üle kogu klaviatuuri ja

tagasi ainult 2«/ z sekundiga."
..Vapustav!" vastasin mina. ..Sellest fenomenaal
sest võimest tuleks kirjutada spordisõnumite all. Kuid,
vabandage, olen arvamuses, et inimene, kes kulutab
oma jõu niisugustele tühisustele, ei suuda õieti män

gida Chopini nokturni ega Bachi fuugat. Muusika
ei nõua sugugi üliinimlikku sõrmede painduvust ja
õla atleetlikku jõudu. Muusika nõuab normaalset
füüsilist arengut, mis alluks alatisele mõistuse, sü
dame ja kujutelu kontrollile..."
PÜSSIPAUK

Pariisi nädalaleht avaldab võistlusanekdoote, mis
talle on saatnud lugejad. Arvatud välja üks anekdoot,

mis ka auhinnati ja mille siin avaldame, on teised
kõik melankoolsed ja värvitud, mis laseb mõtelda,
nagu oleks meie ajal õige huumor kadunud:

..Rikas, tudisev taat abiellus noore ja ilusa
vaese neiuga. Pastor, vanuri sõber, hoiatas teda:
..Mõtelge ikka, te olete nii vana ja jõuetu! Teie
naine aga on nii noor ja ilus! Kas te ka saate
'õnnelikuks? Kas teid ei oota suured pettumused?"
Aasta pärast vanur tuli pastori &ure rõõmust
särades:
..Teie kartused olid aluseta! Ma
õnnelik ja toon teile tõestuse: Mu naine oõtab
last. Ma saan varsti isaks. Mida ma veel peaksin
soovima?"

Pastor laotas käsi.

..Nojab. siis ma olen eksinud... Vabandust, kal
lis sõber! Kuld kas teate, mis minuga juhtus mu
nooreseas? Lubage jutustada: Olin toila! veel Aaf
rikas misjonäriks. Jalutasin kord kõrves, lugedes
piiblit. Korraga, vaatan, lõvi jookseb mulle vastu!
Mis nüüd teha? Relva mul polnud. Kergitasin piibli
ja lõin raamatuga kõigest jõust lõvile pähe. Lõvi
kukkus surnult maha ...

Tanasiii Jumalat ja tahtsin jatkata oma tee
konda, kuid siis nägin kutti, kes vaatas oma
püssi. Püss suitses alles."

PRANTSUSE DRAMATURGI JUTUSTUSI
Möödunud nädalal surnud prantsuse dramaturgi,

följetonisti, matkaja, poeedi, salonginaljade välja
mõtleja Croiset' loomingust avaldavad prantsuse le
hed järgmisi pudemeid:

„On teie naine ilus, ärge ütelge talle seda.
See oleks asjatu, sest ta teab seda isegi. Otelge
talle parem, et ta on tark."
„On teie naine inetu, ütelge talle, et ta on ilus.
Ta otsustab siis: „Mu mehel on kunstniku hing."
Naine ütleb sageli: ..Mina olen sinu õnn." Kuid

ta mõtleb ainult oma õnnest.
On naine eksinud. siis tuleb talt andeks paluda.

Muidu on põrgu majas.
Kõik vanemate nõuanded noortele seisavad ai
nult selles, et noori takistada olemast noored...

Kord Jiommikul läksin Boulogne'i metsa jalutus
sõidule. Jätsin auto järve ääre ja läksin jalgsi edasi.

Poole tunni pärast tulen tagasi ja kujutlege, mida
ma näen: Keegi härra püüab avada minu masina
usti Mina hiilisin talle seljatagant ligi ja virutasin
vargale kepiga vastu pead. Tema karjatas ja kukkus

maha. Arvasin, et ei maksa politseid tülitada ja ki

hutasin minema. Alles metsast välja sõites, kui olin

juba veidi rahunenud, nägin, et see polnud minu
aut 01..."

Kesknädalal, 1. detsembril 1937
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Williams ja Wasilakis kautsjoni wastu wabadusse
Kumbki peab maksma sisse 1000 ftoonl. Laadungi omastamise asi kohtus arutusel weebruaris
„Bena-Bena" läheb lähemal ajal oksjonile
Neil päewil lõpetas tähtsamate asjade koht»uurija eeluurimise Paldiski relwalaewa „BenaBe»a" kaptenite WasilMse ja Williamsi wastu sö
jamoonalaadnngi omastamise katse asjas. Selle
tulemusena tehti ühtlasi eile otsus, et mõlemaid
süüaluseid wõib

1000-kr. kautsjoni wastu lasta
wabad u s s e.
Muidugi jäawad mõlemad mehed sellejuures po
litsei walwe alla ja Eestist lahkumine on neil kee
laiud kuni asja arutusele tulekuni kohtus. Elu
koha waliknl wabariigi piirides ei tehta neile aga
mingisuguseid takistusi.

Nagu kuulda, on kautsjoni sissemaksmist ooda
ta juba täna ,mille järele pärast wastawate for
maalsuste täitmist tõenäoliselt

mehed kohe ivanglast lahkuwad.
Kautsjoni süüaluste eest maksawad sisse wastawate

maade konsulid. Wasilakise eest Greeka konsul ja
Williamsi eest Inglise konsul.
„Vena-Bena" kaptenite kautsjoni wastu wa
bakslasdnise otsusest wõib järeldada, et nad wa
baduses olles enam ei suuda kahjustada ega segada

jälgi oma süüteo uurimise asjas. See omakorda
laseb oletada, et lõpuks on oma
süü tunnistanud üles ka laewa endine
kapten Williams,

kes alul kategooriliselt salgas. Ja nagu erateel

Williams lahkus vanglast
Nagu toimetuse töö lõpul kuulsime
makseti kapten Williamsi eest nõutud
kautsjon täna hommikul juba sisse, mille
järele mees kohe lahkus vanglast. Wasila
kis oli sel ajal veel vahi all, kuid ka tema
vabanemist oodati varsti.
Esialgsetel andmetel jääb Williams ela
ma Tallinna.

Lõbus elu „Ve«a-Bena" Pardal
Mida räägiwad Läti madrused
Neil päewil saabus Liibawi neli Läti mere
meest, kes kulusid relwalaewa „Jaron-Bena-Vena"
meeskonda. Nad jutustawad Läti lehtede kirja
saatjatele huwitawat oma Paldiskis «veedetud päe

wist. Kui nad Liibawis. 10. oktoobril teenistus
lepingu sõlminult sõitsid merele, algas kuldne el««.

seda rahwuswaheliseks kujunenud relwaweo skan

Neil polnud laewal peagu «ningisugust tööd, nad
magasid, jõid ja «nängistd kaarte. Kapten Wasi
lakis ise soodustas seda. Pummeldamist ja kaar
dimängu kapten ei keelanud, waid andis meestele
raha wõlgu nii palju kui keegi tahtis. Kui laeiv

daali «veidi teisttnoodi kui Wasilakis.

saabus Paldiskisse, sõitis kapten oma juhtkonnaga

kuuleme, wastabki see tõele. .Williams on juba
meest, kes kuulusid relwalaewa ~Jaron-Bena-Vena"

Arwatakse. et ..Vena-Belia" laadungi omasta
misc asi tuleb

kohtus arutusele tulcwa aasta wecbruaris.
Siis peaks ka lõplikult selguma, mis põhjusel
Hispaania relwad sattusid Eestisse ja millised
kawatsused olid laewaomanrkul juut Aronil
ning tema käsilaste! kapten Wasilakisri ja kapten
Williamsil, kes senistel andmetel töötasid Äroni
juhtnööridel.

Rriwalaew „Vena-Bena" ise seisab endiselt
Paldiski sadamas. Nagu kuulda, on
lähemal ajal oodata laewa oksjonile laskmist,
mispärast ka mitmed asjahuwilised ostu eesmäe
gil kuulsaks saanud aurikut on käinud waatamas.
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Tallinna pummeldama ja tasus ühes restoranis
umbes 100 Inglise naelalise arwe. Kapten sõi
tis sageli linna kaarte mängima ja jättis laewa
saatuse hooleks. Meeskond oli sellal tegewuseta.
Kui, kapten tuli laewale tagasi, «valmistas ta ise
endale lõunat.

Kord otsilstas kapten korraldada jahi, kuid
siis selgus, et paljud ei oska püssi tarwitada ja
jahist ei saanud asja. Palka kapten kellelegi ei
maksnud. Läti ineremehed jäid ka palgata.
Kui kapten wangistati, esitasid lätlased oma
nõudmised kapteni wastu Läti saatkonnale. Läti
mereinehed jutustawad, et saladuslik laadung oli
määratud punasele Hispaaniale.

MU tinti clomum tui eelmiütcl mnlimet
Tallinnas 60 Prots.
Kaubandus-tööstuskoja uue koosseisu «vali
mised lõppesid teisipäewa öhtul kell 9. Nagu
selgub, on «valimised üldiselt olnud wördlemisi
elawad. Enainikus linnades on ületatud eel
mistc walimiste osatvütuprotsent. Maa-ivalijad
on aga endiselt näidanud üles loidust.
Tallinnas saaivntati täpselt eelmiste «vali
miste osawötuprotsent. kuigi «valijate ar«v oli
kaswannd 4VO «vörra. Ara anti 1455 häält
eelmiste «valimiste 1112 hääle «vastu. 100-prot
sendiliselt käis ivali«nas panganbnse sektsioon,
kus on 15 «valijat. Need kõik käisid ,valinus
kasti juures. Teises sektsioonis käis «valimas
485 76 o/o. koiinandns 433 47 o/o, neljan
das 109 950/ o, «viiendas 342 580/0 ja
kuuendas 71 710/0. Nagu sellest nähtub, on
ka suurtöösturid «väga aktiiwselt «võtnud osa
«valimistest, kuna ivsiikekaupmehed ja «väike
tööstllrid seewastu on Uinutanud loidust.
Elaw osawõtt Tartus
Tartus kujunesid walimiscd «võrdlemisi elawaks, ku

na mõnes sektsioonis anti hääli ära kuni 100%. Wa
limas käis 1. sektsioonis 6 «valijat ehk 100%, 2. sektsioo

nis 199 «valijat ehk 91%, 3. sektsioonis 252 «valijat
ehk 75%, 4. sektsioonis 19 «valijat ehk 80%, 5. sekt
sioonis 261 «valijat ehk umbes 90% ning 6. sektsioonis

22 «valijat ehk ligikaudu 60%. Walimismaterjalid
saadeti cileõhtuse rongiga Tallinna, kus toimub üksiku

nud «valijaid). Päetva jooksul käis walimas 178 isi»,
kui. seega üle 92%. üksikute sektsioonide järele oli osa
wõtt järgmine: 2. sektsioonis —57 walijat, 3. sektsioo

nis 79, 4. sektoonis 2 ja 5. sektsioonis 40.

Ka Põltsamaal on «valimistest osawõtt olnud wõrd

lemisi elaw. Alcwites Mustlas sa Suure-Jaanis
oli osawõtt natuke tagasihoidlikum.

Paides
andsid hääle 46 «valijat. Elawaks kujunes Häälte ära
andmine 2. sektsioonis, kus hääletas 99% «valijaid. 3.
ja 5. sektsioonis käis hääletamas Paides elutsewaist
hääleõiguslikest umbes 50%. Maal asuwad «valijad
olid «valimaskäimisega õige tagasihoidlikud. Walimistel
moodustas Järtvamaa ühe jaoskonna asukohaga Paides

«£ alljaoskondadcga Türil ja Tapal. Alljaoskondades

käis «valimas umbes 50% hääleõiguslikke.

Türil käis walimas 52 Prots.
Kaubandus-tööstuskoja liikmete «valimistel anti Tü
ril ära 31 häält, sellest anti 2. sektsioonis 10, 3. selts.

13, 4. sekis, l ja 5. sekis. 7 häält. Walijaid oli Türi all
jaoskonnas 59, seega käis «valimiskasti juures 52%
walijaist. Maaringkonuad peagu ei wõtnudki walimis
test osa. Käru 7 «valijast ei tulnud ükski «valima, pa
rem polnud lugu ka mujal.

Tõekms
kujunes osawütt üsna loiuks. Paar tundi enne wa

limisjaoskonna sulgemist oli käinud hääletamas waid
50°/° linna hääletajaist, kuna - ümbruskonna walda

dest Walga- ja Viljandimaalt, kus on üsna roh

kesti kaub.-tööstuskoja «valijaid, ci leidunud ühtki
hääletajat.

tele kandidaatidele antud häälte lugemine.

BMjandis osawõtt walimistest
92 Protsenti
Wiljaudis möödusid Kaubandus-tööstusloja wali
mised õige elawalt ja Ivalimistcst osawötjatc protsent ku

junes päris rekordiliseks, nagu selgus teisipäewal hi
lisõhwl. Wiljandis oli walijaid nimekirjade järele nel

Elektrifitseerimise kawad selgumas

ja sektsiooni kohta kokku 192 (esimeses sektsioonis poi

Selle läbiwaatamiseks peetakse Rahwusliku Jõukomitee

Otepääl ja Elwas
Otepääl wüeti «valimistest eriti claivalt oja; linnas

jättis «vaid üks ärioinanik hääle andmata. Nagu

waliinisjaoskonnast teisip. õhtul kuuldus, tõusis hääle
ta)ate protsent Otepääl üle 90-ne.
Elwas oli «valimisjaoskonna piirkonnas poolsada

walijat. Neist käis ligi 70°,'° walimas. Isegi Aakrest
oli hääletajaid kohale sõitnud. .

Nanking ümber piiratud

erakorraline koosolek
Eesti Rahwusliku Jõukomitee üldkogu koosolek
peeti esmaspäewal teedeminister N. Wiitaki
juhatusel.

WZeti wastu ohMke seadiste järõlewalwsmak
fude määrab 1938. aastccks, ametnike ja teaduslike

kaastööliste koosseis ja Palgamäärad 1938. aas
toks. 1937. a. lisaeelarwe, mis on tasakaalus Kr.
8.000.— ja millest surmi osa on 'määratud tehni
liste mõõteriistade ostmisris. Peale selle wõeti
wastu 1933. a. eriarwe, mis on tasakaalus Kr.
123.000.—.
Dir. J. Weerus esines informatsiooniga 1937.
a. teostatud ja teostamisel olrivatest töödest.

Elektrimajanduse ülal on peamiselt tegutsetud
elÄtrifitseerimise kawa koostamisega. Selleks moo
dustatud komisjonid on Pidanud kokku 34 koos
olekut. Kawa koostamisel on tehtud järgmisi töid :
ÄÄtrifitseerimiseks tarwilike alusandmete Meeri

mine, madalpinge-wõrgu pvojriteerimisris tavwiliku
elektrienergia tarwituse andmete kogumine otseselt

Soojusmajanduse alal on teostatud mitmesu
güseid uurimisi ja töid. Aurukatelde maldajatele

põllupidajailt maal. elektri sitseerimise kawa koos

on abiks oldud kütmise ümberkorraldamiseks 32 ju-

tamisel üldiste andmete kogumine wAismailt, Eesti

elektrifitseerimise üldkawa- wästatöötamine ühes
energia tarwituse andmete kalkuleerimisega jõujaa
made asukohtade ja wõimfuste määramisega, kõrg-

Pinge magistraalliinide ja madalpinge jaotusinõr
kude projekteerimisega, arwustustega ja rahaliste
eelarwetega jne. Peale selle on woetud seisukohad

jõujaamade ja elritriliinide kohta, nagu Tori-Leewi
hüdroriektrijaama chitamise kohta, Ulila wõrgu iga

üksiku rivktriliwi laiendamise kohta, Tallinna linna
pea märgukirja kohta linna elektrijaama tegewuse
suhtes jne., ja sellega abiks oldud elektrimajanduse
arengu suunamisele üldise elektrifitseerimise kawa
raamidesse. '

Woomajanduse alal on koostatud eriprojekt
Tori-Leewi weejõujaama kohta, selgitatud Narwa
weejõu kasutamisega seoses olewaid hüdrotehnilisi

küsimusi, koostatud kawa ja eriarwe jõgede uuri
misc kohta, kus weejõu kasutamine, Peale Narwa ja

kepp (stud. rer. merck.). 2. auhinna said usuteadus,

likes ainetes weel Abo Wiljari, Ewald Saag, Otto
Roser; 3. auhinna Elmar Peldelbaum.
Õigusteaduskonnas: 1. auhinna said Wainö
Lang, Jüri Rebane, Ilmar Roots, Georg Joost,
Woldemar Õun, Kristjan Luts, Raimnnd Paawsl,
Jaan Tiiwel, Elmar-August Puudiste, Andres
Raska, Eerik Kalwe, Lembit Talivct, Nander Au

majanduse alal dr. ins. E. Leppik Kegumsi weejõu
jaama chitufega juunikuu alul.
Elektrifitseerimise fawa, kiti erilise laientaula
tusliku küsimuse kohta, otsustatil pidada era korra

lme loö&jfek." •*' *'t

naste; 2. auhinna: Jüri Elken, Wiktor Minneste.
Aleksander Saunasaar ja Wilhelm Lodi; 3. au
hinna: Rein Waldma, S. Lindpere, Harry Kula
salu, Nikolai Bops, Essi Jõesaar, Otto Kõresaar,
Johannes Puust, Arnold PuK, Ruubvn Reinwald
ja Ergaw Enneweer.
Arstiteaduskonnas: 1. auhinna said: Ants
Jalakas, Helmut MM. Johan Braun, Heiti
Paldrock, Eduard Lootsmau, Theodor Koppel, Rein
Laube, Eduard Heint, Endel Ots; 2. auhinna: Att
Tarmet, Bruno Lustig, Nigul Kurgwe ja Albert

Tallinna' Eesti Kirjastus-ühišuse I
kirjastusel S
JüifikQt Mitsama I
I AJALOOLINE
ROMAAN
LEGEN- I
DAARSEIST
HIIU
MERERÖÖVLEIST
Hiiu loftisl I

Ehrlich.

Loomaarstiteaduskonnas: 1. auhinna laid
Eduard Remmel ja Aleksander Kask.
Filosoofiateaduskonnas 1. auhinna said
Paula Palmus, Alma Kaal, Lydia Tuulse, Abe
Leidnum; 2. auhinna Wiktor Koysa.
Mat.-loobusteaduskonnas said 1. auhinna
Arnold Jüris, Cwald Mels; 2\ auhinna
Juhan Orula; 3. auhinna Kaarel Mustaste.
PMilmajandusteaduskonnas said 1. auhinna
Arnold Puns, Peeter Kütti, Felir Sauks ja
Leonid 3IIö; 2. auhinna Wiktor Kübar, Ar
nold Riwis, Elmar Zürgens; 3. auhinna
Kaarel Luud ja Leo Kents.

- Siberisse I
176-lk. raamat rikkalikult illustreeritud H
piltidega, osaliselt värvipiltidega, köidab H
iga lugejat oma haruldaselt huviküllase,
põneva ja tõetruu sisu poolest H
HIND Kr. 1.50.
„Päevalehe" raamatukauplused, I

ülikooli uuiiinnuiddde uued teemid

järgmised auhinnatööd:
Usuteaduskonnas.

Sacharja 12—14 ajalooline taust ja tekkimisaeg.
Ühise elu wendade töö ia tähendus keskajal. Prohwet
Maltswet, tema isik, waatcd, tähendus ja tegewus, ces
kätt allikalise materjali alusel. Madude osa Soome-ugri
usundeis.

riiklikult. (Auhindadeks on määratud: 1. auhind
Kr. 230.—. 2. auhind Kr. 150.—.)
ü. S. Raimla wilistlaskogu poolt Jaan Rumma

nimelise auhinnatöö teema: Riigivanema ja wabariigi
presidendi instituut Eesti konstitutsioonilises õiguses.
(Auhind on määratud 150 krooni.)

Prof. K3st n e r i poolt annetatud auhinnale tee

ma: Eesti 'frooni deivalwatsioon (teiskordselt). (Auhin
naks on määratud 300 krooni.)

Jutlus teksti üle: Rooma 7, 15—25 ühes okse

Arstiteaduskonnas.

geetilis-homileetiliselt põhjendatud dispositsiooniga.
õigusteaduskonnas.

Sõvmejoonestiku ' näidiste jaotus eestlastel. Lihas

Asjade tähtsamaid liigitusi rooma õiguse areng

koe tekkimine amnonis. Waegiviwmuse ja alvitami
noosi põhjustatud luu- ja hambamuutuste taastutvus
(eksperimentaalne uurimus). Wääwliwejinikkäärimi

immobiles). Teotamine kehtimas kriminaalseadustikus

sest ja selle põhjuötajaist Eesti rawimudades. Südame

loos (res mancipires nec mancipi; res mobiles res

(KrS-s). Maksu kindlaksmääramine (tutlvustamine).
Maksustamiskorralduse scaduie (MKS) järele. Riikide

kahinate edasiandmisest selga ja perifeersetele arteritele

ja selle diagnostilisest tähtsnsest (kliiniline uurimus,

suktsessioon. Rügitvõimu interventsiooni probleem rah

I sisehaiguste kliinik) Askorbiinhappe eritamisest

tt»õi kesktööstuskäitise käitismajandusteadusli! analüüs.

(närvikliiniku materjali põhjal). Nahakapillaaride re
sistentsusest närwikaiva perifeersete haiguste korral.

wamajanduspoliitikas (XX sajandil), ühe Eesti suur
Raamatupidamise ühtlustamine. Eesti ja Läti linnade
rahwastik 19. sajandi teisel poolel rahwuselt. kutselt
ja wanuse-rühmadelt.

Eesti üliõpilasseltside Wilistlaskogude Liidu auhin
natöö teema («välja kuulutanud 1. dets. 1036, esitamise
tähtaeg 1. okt. 1938).
Majanduspoliitika alalt: Metsamajandus ja metsa

poliitika iseseiswas Eestis. Auhiimaks on määratud

türeotoksikooside puhul. Sella turcica ehituse muutused

Paralüüsi rawimise resultaadid waimuhaiguste klimiku
andmete järele Hääle- ja kõnelushäirete eriwormide
esinemus Tartu kooliealiste! lastel. Droogide wäärtuse
määramine kromatograasilise adsorptsioonianalüüsj abil.

Heksamiini lahuSte walmistamisest ja steriilimisest.

Fenno-Ilgria hõimubüroo poolt asutatud auhmna

töö teema: Hõimudikide Eesti, Soome ja Ungari

kodanikkude õiguste wastastikune ühtlustamine sise-

Filosoofiateaduskonnas.

Esimese piiblitõlke kool. Wabadus ja kord keeles.
Keskaegne ehituskunst Eestis ja tsistertslaste munga
ordu. Inglise kirjanduse osa Eesti kirjanduses (algusest
«vähemalt kuni 1905. a.) Töö «võib olla esitatud kas
inglise wõi eesti keeles. Entente-riikide «vahelised suh
ted aastail enne maailmasõda (alates II Maroko krii

sist) . Mingi Eesti kihelkonna ajalugu suure Põhja

l Itaalia weditrlaewad seisid ankru? Prantsuse kont
sessiooni lahedal. Jaapanlased asendasid neil Jtna

Miiigilolvwate eeterlike õlide «väärtusest wastawalt

Eesti sarmakopöale. (Auhinnaks on määratud 250
krooni.)

Eesti Akadeemiliste Naiste ühingu poolt esitatud
aulhwnatöö teema: Kaswajad naistehaiguste osana

hedal. Kõneldakse, ct jaapanlased olcwat wisanud

Ameerika lipu jõkke.

täna wastu 1938. aasta ectarrne 2,868 miljoni jeeni
suuruses. Kulud tõnfernad 55 miljoni jeeni mõrra mõr
reldcs käcsolcma aastaga. 45 protsenti kogu celarmcst
on määratud maa-, mere- ja õhuwac kuludeks.

lema Olevimägi nr. 2 asetsevas garaažis pühkmeveo
ettevõtte „Sanitase" kergeveoauto nr. Ä—1177 moo

tor. Kohal viibinud töölisil ja autojuhil õnnestus
aga mootorist väljalöövaid leeke kustutada neile
liiva peale kandes. Äuto mootor sai täielikult ri
kutud.

Sündrnusekohale kutsuti ka linna tuletõrje lend

salk. Enne selle kohalejõudmist oli aga tuleoht
juba kõrvaldatud.

tel sigadel. Missugune kaswaiamiökesrtvns ja -tempera
tuur ning söötme koostis osutunud tulemnsrikkamaiks

ja sobilvamaiks bakterite anivu määramisel piimas.
Temperatuuri mõju aglutinatsiooni käigule.
Põllumajandusteaduskonnas.
Loomulik ja kunstlik metsauuendus ja fclfe_ tulemu

sed N. metskonnas. Meie kastilana tööstus. Saaremaa
wikat. Tüwomädanikkude kahjustusi mõnest metskon
nast. Meie peekoni kmaliteet ja selle parandamise wõi

maiused. Piimakarja puhastamine mõne linna wõi

piiinatalitusc piimaga «varustamise piirkonna talundeis.
Eesti põllmnajanduse tasuwnse muutuwus 1932—1936.
(incl.) ja selle mnutuwuse põhjus.

M. Wühneri kapitali arivel ülesseatud auhinnatöö
teemad: II liigi auhirmatöö teema: Tähtsamate põld
taimede kaswatamise areng Eestis alates 18. sajan
dist. (Töö esitamistähtaeg 1. okt. 1939).
Il liigi auhinnatöö teema (wälja kuulutatud 1. dets.
1936, töö esitamistähtaeg 1. okt. 1938).

Juustutööstuse areng Eestis ja tnlewiku wälja

Juuditeadufe seminari auhiud (100 krooni): Juutide

1938).

süstest ja ideclistest alustest. Eesti üliõpilasseltside
Wilistlaskogude Liidu poolt esitatud auhinnatöö teema:

Mingi walla ajalugu. (Auhinnaks on määratud 150
krooni.)

111 liigi auhir.'natöö teema: Põllmviljadc tõus maa

parandustööde mõjul. (Töö esitamistähtaeg 1. okt.
ühing ..Eesti Lihaekspordi" poolt esitatud auhinna
töö teema: Meie seakaswatuse praegune seisukord ja
tema arenemiswõimalused põllumajanduses. (Auhin

naks on määratud 500 krooni. Töö esitamistähtaeg
1. okt. 1939).

Matenmatita-loodusteaduökonttas

bioloogia wõrdlus. Põhja-Harpmma (Tallinnamaa)
maa-afulasiik.

Loomaarstiteaduskonnas.

Mao-soolekanali innnaccliccft arenemine tvckse wõi
lamba loodetel. (Top ositannStähtpäetv 1, now. 1030.)
Solkmele esinemisest Tartu ek-portiapamajaS tapetawa-

gist teatatakse, et Briti lennnkiteemalaewa,.Eagle'i"

üht lennukit on tulistatud harjuwslenuul ühe
wndmata laewa poolt. Ent kuulid ei ole tabanud
lennukit. Briti wõimud on alustanud kohe wa
hejuhtumi uurimist.

Jaapan tunnustas Francot
To k i o, 30. 11. (TA) (Reuter) Keiser kinnitas
walitsuse otsuse, millega tunnustatakse kindral
Franco walitsust Hispaanias.
Berliin, 30. 11. (ETA) (Havas) Siinseis po
ral Franco walitsuse tunnustamist Jaapani walitsuse
poolt. Seletatakse, et Tokio näeb kindral Francos ain
sat Hispaania kivalisitseeritud esindajat. Toonitatakse,
et nüüd on kindral Franeot tunnustanud dc jurc sa de
facto kümme riiki. Lõpuks lisatakse, et Jaapani walit
susc shest näitab seda solidaarsust, miö walitscb Berliini,
Rooma ja Tokio rnahel.

,»Kuituurkoonduse" asjaaiajaks
direktoriks J. Jäik
Nagu kuuleme, on ..Kultuurkoondise" asja
ajajaks-direktoriks määratud haridusministce
riumi nõunik kirjanik Juhan 3 a ik. Tema
peamiseks ülesandeks jääb ..Kultuurkoondise"
poolt wäljaantawa ajakirja ..Waramu" ärilise
külje ja lewitamisc korraldamine.
Automootor Plahwatas Pplema
Täna hommikul kella y»7 paigu plahvatas põ

waated.

elukutsete ajalugu Eestis, lähtudes majanduslikest põh

„Piraadid" Hiina wetes
London. 30. 11. (ETA) (DNB) Honkon

liitilisis ringkonnis tcrtvitatakfe suure rahuldusega kiird

45 Prots. eelarwest sõjakuludeks
Tokio, 30. 11. (ETA) (DNB) Kabinctt rnõttis

sõjani. Materiaalse «väärtuseetika eelduste ületvaatlil
analüüs. Filosoofiliste ainete õpetamine Eesti koolis
(ajalooline üldvaade, hinnang, footvid tuletviku kohta).

seutsue määramine. (Auhinnaks on määratud 200

päetva puhul asutatud auhinnatöö teema:
duStes.

krooni.)

jenduses ja praktilises rakenduses. Jntcrstellaarne mee
dium ja selle uurimine X-kiirtega määratud sttuttuuride
süstemaatika njõningate binaarsete sulandite rühmade
puhul. Eesti sawide kolloidkeemilisi omadusi. Mõne Eesti
maakonna turbasammalde (Dphagnaceae) floora. Kahe
kodumaise süsteemis lähidase «elgroogie anatoomia za

krooni.)
Rohuteadlaste koja poolt esitatud auhinnatöö teema:

Demokratismi põhimõte Eesti wabariigi põhisea

maade konsulid vlewnt tõstnud selle waStn protesti jaa
panlaste juures.

seid Ephedralin'iga hobustel. (Kliiniline uurimus.)
Eestis. (Auhinnaks on määratud 200 krooni. Töö esita
mistähtaeg 1. now. 1939.)
Tuberkuloosi wastu wöitlemise sihtasutuse poolt esi
tatud auhinnatöö teema: Uurida tuberkuloosi nakkuse
lewimist lahtise tiisikushaigega kokkupuutuvate o—ls
aasta manuste laste juures ühes sotsiaalhügieenilise
olukorra kirjeldusega. (Auhinnaks on määratud 150

Jalg- ja käsrpalliwängude arenemisest Eestis. Uuri

(wälja kuulutatud 1. dets. 1936. Töö esitamise täht
aeg 1. okt. 1936). ühistegewuse alalt: Piimaühisuse

ünud meil ja mujal.
Tartu linna poolt Jaan Tõnissoni 60. a. sünm

kaks Itaalia ja kaks Portugali wcdurlaewa. Mainitud

Jõudlus selekisiooni alusena hobuste aretuses. Rawikat

Ahelmurdarendustest. Tschaplõgini meetod disfc
rentsmalwõrrandite integreerimiseks teoreetilises põh

musi cahtvalikkudest ratvimiswiisidest ühes Eesti kihel
konnas. (Auhinnaks on määratud 100 krooni.)
Eesti Korporatsioonide Wilistlasikogude Liidu poolt esi
tatud auhinnatöö teema: Haigeilt ja batsillikandjailt iso
leeritud corynobacterimn diphtheriae tüüpide ja wiru

300 krooni.
Akadeemilise ühistegevuse seltsi mchitmatöö teema

> Sehanghai, 30. 11. (ETA) (DNB) Kuul

dub, et jaapanlased on konfiskccrinnd kaks Ameerika,

lia lipu tõusma paikesega. Jaapani peakonsul arnaldas
kahetsust ja lubas lasta asja uurida.
ühendriikide peakonsul tõstis ka protesti selle wastu.
et jaapanlased on maha wõtnnd. 'Ameerika lipu ühelt
wäikcsclt aurikult, mis seisis Prantsuse kontsessiooni lä

I Pärnu446-11,
mnt. 10479-25.
Pikk tän.
2
Kõnetr.
428-83.

ülikooli walitsuse poolt on kuulutatud wälja 1938. a.

Sõbrad tülis

selle tutwus jõukomitee teaduslik kaastööline wee

Kes said auhindu

Ülikooli ruumides oli täna aastapäewa-aktuse
ärajäämise puhul täielik warkus. Kell 10 hommi
kui awas ülikooli rektor auhinnatud teaduslike
tööde ümbrikud. Üldse oli esitatud 80 tööd, millest
tunnistati esimehe auhinna wäärilistest 34, teise
auhinna 17 ja kolmanda auhinna osaliseks 14 iili
õpilast. Põletatud ümbrikke oli 11.
Aichindu said:
Usuteaduskonnas: 1. mchhma jutluse eest sai
Lembit Talwet (stud. rer. merc.); 2. auhinna
Hendrik Pihl, Konstantin Rupski ja Martin Kuld

Tokio, 30. 11. (ETA) (Havas) Domei agentuur teatab, et Tschangtschou, Jschingi ja Kuang
teh wallutamisega on Nanking tegelikult ümber piiratud jaapanlaste poolt.
Kianghini kindlustuste wallntamise tagajärjel Jaapani söjalaewad wõiwad sõita mööda Jangtse jõge
kuni Tschinkiangini ja sealt edasi Nankingi poole.

Pärnu jõgede, wõiks tulla küsimuse alla. Peale

ILMUS ——|

koguduse õpetaja A. Wooromaa.

Must kass laapani-Jtoalia wahel

Hui pSlewkiwMttrie ja 28 juhul turwäsküttrie.

Ülikooli waikne aastapäew

Tartu, 1. 12. Täna pühitses Tartu ülikool
oma järjekordset aastapäewa. Sel puhul M uli
kooli kirikus pidulik jumalateenistus, millest wõttis
osa rohkesti üliõpilasi ja ülikooli õppejõude ees
otsas rektori ja prorektoritega. Jutlustas Maarja

Wiimased elanikud lahkusid linnast. Kianghini kindlustused
wallutati

Eesti üliõpilasseltside wilistlaskogude liidu poolt
ülesseatud auhinnatöö teema: ..Eesti põllumajanduse
mehhaniseerimise «võimalusi". (Auhinnaks on määra
tud 150 krooni.
Kirjastus 0.-ü. ..Looduse" poolt ülesseatud auhin
natöö teema: Tarw raaniatu kirjastamise, lewitamisc
ja kauplemise keskusena Eesti iseseiswuse ajal. (Aja
loolis-majanduslik uurimine). Auhinnaks on määratud
tud 150 krooni).

ujdwdMii

ÕUNA MAHL
IUSCHER & MAtltSEN

: _J

15.000 Krooni...
(Algus 3. Ih?.)
üks pilet waid kahe numbri wörra wäiksem wõi
dupileti numbrist, ühel eraisikul ainult ühe
wörra suurem.

Wõrru on rnarcmgi langenud suuremaid rnõite llas
silotcrii loosimistcl. ühe peawõidu rnõitsid ema ja tü
tar, kes aga wõidn pärast läksid tülli, mida pidi Ilaa
rima kohus. Hiljem nad siiski leppisid ja jagasid wõidu
summa kristlikult.
Teistest suurematest rnõitudest ilmusid _ täna enne

lõunat loosirattast mõlemad 3000-kroonised wõidud.
üks neist on müüdud Tallinna peapostkontorist, kuid ostja

on selgumata, kuna teine on leidnud õnneliku omaniku
notar Kristclstcini kontori kaudu, knS aga ostja on mär
gitud tundmatuna.

1000-krooniscid wöite tuli wälja kuus. Sama palju
ka 500-krooniscid. Esimene 1000 krooni oit müüdud
Taltuma ühispangast kahele, teine on saadetud kest
müügikohast Viljandisse posti teel tellides, kolmas on

läinud ETK kaudu, neljas. Eesti Pangast Tallinnast,

wiics peapostkontorist ja kunes kindlustusseltsi agent
Acrschinski kaudu. 500-kroonistest esimene on sattunud

Narma J. Ercndi raamatukaupluse kaudu, teine Erra
walla sekretäri Joh. Pürmanni kaudu, kolmas Tallinna

cpctajatc ühingu kaudn, neljas ETK kaudu, «viies

Wõru postkontori kaudu ja kuues kcskmüügikohast.

Loosimine kcStab edasi homme. Kui täna loosimis
parma lõpuks ci ilmu mõisa 5000-krooninc ja 7000krooninc rnöit, siis langeb rniünasele ühtlasi 10.000 kroo

ni suurune Preemia, mille tõttu homme pcawöit kuju
neb suuremaks tänasest.

„Tootsi pulma"-tüli lahendati
Eile oli Eesti Draamateatri ja Töölisteatri juhtide
«vaheline kokkusaamine Draamateatri ruumes, mille ees

märgiks oli „Tootsi pulma" lawaStamise ainuõiguse
tõttu tekkinud tüli lahendamine.

Nagu kuuleme, on lepitud kokku sel kombel, et dra
matiscering tuleb lömastamisele mõlemas teatris. Selle
kohta kooötati eriline tekst, mis aga ei tule awalbami

sele. Samuti ei awalda kumbki teater enam eriõicn
dusi ega poleemikaid.

Modellklelte
PÄRASTLÕUNAKS JA ÕHTUKS MÜÜA.
VÕETAKSE VASTU KIIRTELLIMISI.
„L EMM E", Kinga tän. 6/8,

ielcfon 479-56.

H. Wellner lahkas „Waba
Maast"
Nagi kuuleme, on „Waba Maa" kauaaegseid toime»

tajaid Wcllncr tänasest parmast lakkunud nimeta
tud lehe toimetusest, et asuda tegewuSsc arialal.

Kesknädalal, 1. detsembril 1937
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Kohalikke teateid
linastatakse seninägemata suurfilm.
Täna awati Tallinn-Kopli
omnibufeliin
Täna hommikul kell 7 avati liiklemine linna
esimesel omnibuseliinil: Talllnn-Kopli. Omnibus

Täna algas veiseliha eksport
Soome

väljub Vene turult, tütarlaste-gümnaasiumi eest js
sõidab mööda Merepuiesteed, Põhjapuiesteed, Kala
maja, Soo ja Volta tänavate kaudu Kopti tänavale,

kolmapäeva), 1. detsembril

paralleelselt trammiga kuni tehnika-instituudi pea
hooneni. Peatusi on üheksa, kolm kindlat ja 6
nõudmise peale. Esialgu peab ühendust vald kaks
sinist omnibust.
Pühapäevadel kavatsetakse rakendada samad

„bussid" Tartu-Pärnu mnt. trammilHnile abiks.
Asutatakse „Majaomanike Kodu"
Siseministeeriumis on registreeritud kooperatiiv

Loomade- ja lihahinnad
Põllutõökoja alatisel elustapaloomäde . ja liha
veiseliha eksport Soome, siis oli rohkemal arvu!
toodud eksportkaupa, s. o. väiksemaid keskmises

turul veiste pakkumine üsna rohke. Kuna täna äigab

rammüsuses pulle ja mullikaid:'

enamuses 60 s. piires tapakaalu kilo. Nõrgema liha
väärtusega pullid ja mullikad maksid 55—53 s.. tapa

kaalu kilo. Pullide ja mullikate eluskaalu hinnad

26—28—32 s. piires kilo.
Rammasad lehmad 55—69 s., keskmised 59—55

ja lahjad 45—48 s. tapakaalu kilo. Lehmade elus

kaalu hinnad 15—21—28 s. kilo.
Tapetud vasikate hinnad ühes nahaga .45—75

Ilmus linna sundmääruste kogu
Trükist ilmus Tallinna linna sundmääruste

petud lambad ilma nahata ja pudemeteta maksid

s. kilo. Elusvasikate hinnad 30—35—45 s; kilo.

Lambaid täna rohkesti. Nõudmine rahuldav. Ta

kogu 1. osa. Tasuta antakse kogu asjaomastele isi

kutele ja asutustele. Müügile läheb kogu \Vt kroo
ni eest.
Kaks majaomanike seltsi ühineb

Juba. kevadest saadik on peetud läbirääkimisi
Tallinna Majaomanike Seltsi ja Maja- ja Krundi
omanike Seltsi ühendamise asjus. Nüüd on läbi
rääkimistega jõutud nii kaugele, et detsembrikuu
14. päeval peavad mõlemad seltsid üheaegselt pea
koosolekud, kus tulevad kinnitamisele seltside ju
hatuste seisukohad. Ühinemine viiakse läbi veel
käesoleval aastal.

Mõne reaga
Tallinna Trükitööliste Ühingu näitering korral

dab pühapäeval 12. dets. Eesti Töölismuusika ühin

gu saalis esimese iseseisva näidendi-ettkände.
Ettekandele tuleb Hugo Raudsepa komöödia ..De
mobiliseeritud perekonnaisa".

Siseriigist

Eksportkaup, s/o. väiksemad pullid ja mulli
kad kui ka suuremad rammusamad pullid maksid

ühing «Majaomanike Kodu". Uue organisatsiooni
ülesandeks on kodu asutamine ja selle ülalpidami
ne. Siiani töötas majaomanike kodu T. M. S.
juures klubina.

IMJWj
jäämägedeüksikule
kokkuvarisemist!
12.00•*Näete
Näetekohutavale
loomade kallaletungi
inimesele.j | .»
• Relvata, toiduta, ulualuseta üksiku inimese väitlus ole- JL
15.30 masolu oärast külmas arktlkas ja karmis tundras! I r ST-* «emfe'—

40—45—50 s. kilo. Eluslambad 26—30—35 s, kilo.
Sigade pakkumine suur. Nõudmine rahuldav. Ta
petud sead ühes pea-jalgadega maksid rõhuvas ena
muses 75—78 s. ning suured rasvasead ja õhukese
pekiga noored sead 65—72 s. kilo.

Toodud hinnad on arvatud ostude ja müükide

kohta Tallinnas; Maal loomi turustades tuleb ;arvesse

võtta veokadu, veökuiu ja vahetalituse -tasu;
Veokadu on veistel keskmiselt B—lo°o, :seega
2—3 sendi piires eluskaalu kilolt. Veokulu tuleb ar

vestada vastavalt oludele. '

Avteekide ööwalwe
. Kesknädalal waStn neljapäewa: ; .
Kadrioru apteek. Narwo. mnt. nr Tel 303-01.

Suur-Pärnu apteek. Pärnu mnt. nr. 68. Tel. 463-21

& Matsoni. apteek. Niguliste. tän. nr,'s.. ..Tel ,436-06.

E. Urmi apteek. Sakala tän. '3. Tel. 303-55 ...
- Nõmmel:
Lknnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

Harjumaalt
Uued juhid Rapla mullale. Harju ajutise maamalit
suse esimehe telefonogrammilise korraldusega on Rnvla
walla asutiseks wallawanema kohustctäitsäks määral id

walla rewisjonikomisjoni liige Oskar Le i nsa i u ja

«vallasekretäri ajutiseks kohustetättjaks Jaan Takk.
Ettekirjutuse kohaselt pidid inöle«nad kohust'tättiad
toaliawaiiistise asjaajamise seniselt «vallaivanemalt ja
sekretärilt iile «võtma 1. dets. hommikul.

Tartumaalt
Auto surmasõlm Puhjas. Tartu-Wiljandi 1. kl.
maanteel juhtus Puhja alewikus autokatastroof Tartu
auto nr. T-58-ga. Jäätunud kurwil auto wiskus
umber ja langes kraami, kusjuures auto osaliselt pu
runes. Inimünnetus jäi tulemata. .
Narvast
Linn ossab kaks omnibust. Narwa linnawalitsus
otsustas osta kaks uut omnibust, mis lähemad maks

ma 33.000 kr. Uued omnibnjed oleksid suured ja
moodsad ning pannakse käiku Narwa ja N.-Jõesnu
wahel. •
Kuressaarest
Korraldamisel ülesaaremaaiine mesinike päev.Lau>
päemal, 4. noiv., peetakse Kuressaares maawatttsuse
ruumes ülesaaremaaline mesinike paew. Päewa ees
märgiks on mesindustcgewuse elustamine Saaremaal.
Osa wbtma kutsutakse kõik-Saaremaa mesinikud ja
mesindusest huwitatud isikud.

Tall. Kaupmeeste Selts 2v-a.

Saaremaalt
Kogutud üte 20.000. kg wänarauda. Seni on Saare
maal kogutud ja maakonna kogumise keskpunkti too

20.000 kg lvana»nctalll. Wanamctalli kokkutoomine

aga iiiinawaittsils otsustas aivada ivccl teise siseliit-ie

üle maakonna on hoogus.
Kiirendalakse kaubanedu. Lahemai asai awatakse

sali tän. sa Pärnu ,nnt. sõlmpunktist ning lõveks

Saaremaal kaks kaubaiveoliini. Kuressairc-Ku-.wastu
ja Kuressaare-Torgu liinidel. Kaubamedu toimub neil
liinidel tanviduse järele.

Saaremaa turwas uurimisele. Tuieival nädalal
tuleb Saaremaale pöllutövkosa turbakonsuicnt L.
Kangra. et uurida Pöide' ja Kuumi rabades olewa
turba «väärtust pöletisainena. Eriti suur tähtsus on
turbal pöletisainena Pöidei, Uut Saaremaa metsa
waesemas^osas.

Käesolctva aastaga tähistab Talliitna Kaupmeeste
Selts, kuhu on koondunud 160 Tallinna suur- ja kesk
kauhmieest, oma kahekümnendat aastapäewa. Kaks kiim

selts wõib täie rahnldnc-tundcga waadata tagasi töö
on kanmid Iväärilist Milia, kõrivaldades palju negatiim
set, asendades seda posiiiimsega.

Rudolf Mickwitz, riigiametnik, sündimid 2. dets.
1892. a. Mosklvas. Wälisministeeriumi lepingute bü

roo juhataja. .

Anton Nõmmik, põllumajandusteadlanc. snildinud 2.

dets. 1882. a. Kurista Iv. Wiljandimaal. Tartu üli
kooli professor. . -- . Johannes Paalmann, iriikitööstnr, ' sundinud 2.

n«nd aastat on tehtud teadlikku organiseerimistööd ja

dets. .1871. a. Talliitnasl.

Teater • Muusika
..Estonia" teater
Keskn., 1. dets., Puccint ooper ..Tosca" uus

lavastus-esietendus. Uuslavastus on Eino Uu 1 i 11,

muusikajuht: Verner Nerep. Nimiosas Olga Tle
debe r g. Cavaradossi osas Eedo Karrisoo,
Scarpla osas Vootele Veikat. Harilikud hinnad.
Neljap., 2. dets., harilike hindadega operett

KALOSSE, BOTIKUID

NAHA
TEL 314 73 | PRODUKT
TALLINN. ESTONIA

nTatra tüdruk".

M> PST.

Eesti Draamateater
Homme, neljap., kell »/,8 õhtul O. Lutsu-A. Sä
revi „Suvi" 36. korda.
Laup., 4. dets., kell J/» 8 õhtul 0. Lutsu-A. Sä
revi ikka veel menuga minev ~Kevad" 101. korda.
Pühap., 5. dets., kell >/»3 p. l. Noorsooteatri
etendusena „Aladini imelamp" II jagu 5. korda.
Sama pühapäeva õhtul kell i/28 0. Lutsu-A. Särevi
wSuvl" 37. korda.

Kassa avatud igapäev kella 11—1 e. 1. ja s—B

õhtul.

Töölisteater
Täna ..Inimesed ajnjääl" 5. korda. Algus kell

?/z6 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Neljapäeval ..Kolmekrossi ooper" 10. korda.
Raadio
Kolmapäew, 1. detsember.

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 Anton Kase
mets: Eesti muusika arengutee. (V.) 18.30 heliplaadi

mrdiseid. 18.55 majanduslik ringtvaade toimetaja

S. Grandberg. 19.10 ' operetimuusika heliplaatidelt.

Marek Weberi orkester mängib popurriisid. 19.10
päewauudiseid. 20.00 õige aeg. Ilmateade. Hinna

noteeringud. 20.25 põllutõökoja linamajandnse nõunik
agr. J. Ritslaid: Lina harimine turunõuete seisukohalt.
20.65 põllumajanduslikke teateid. 21.10 wana-tantsu

lugusid kandlel. Aleksander Margusson. 21.35 laste
tvanemate iveerandtund. Mag. Aleksander Elango:
Murdeealisest noorest. (Tartust.) 21.50 Hapdn: Süm
foonia G-duur. SM orkester. Juh. pros. 91. Kull. 22.15
instrumentaalkontsert. (IX.) Seletusi A. Üksip. 22.55
päewauudiseid.

Neljopäew, 3. detsember.

i 7.00 ärattismäng. 7.05 tvöimlemisi. 7.20 päetva
uudiseid. 7.25 hommikkontsert' heliplaatidelt. 8.10
hommikpaiwus Jaani kirikust üp. B. Ederberg. 8.30
iuruteade. 18.00—13.30 kooliraadio. ..Sigttnma lval

kirj. flt. ~6/8466".

Usaldusttvimriw, soowi

tustega nopr

jvvkvMgjs
abf
soawrb teenistust tekstiil

tõoÄusse wõi ka mujale.
Pal. kirj. palMtingimus
tega flt. ..24/9404". .
Noor Hiiu neiu

padch Lahta majateeMM tvõi passtjM. on
b. sm K. Ji

liidu- esimehe -K. Terrase. Sihtasutuse walitsusse

Prii ja A. K l e i n b e r g Eesti Spordi Keskliidu esin

8-mLnutMne koosolek Narwa
linnawolikogus -

bajatcna. Sihtasntusc nõukogusse kuulnwad: kol. Wcl

Kinnitati linna aruanne, mis näitas 4100 sr.

sest. dr. W. Sun,berg kehakultuuri sihtkapitali walitsu
sest, dr. M. Puumets arstide kojast, mag. A. GrnNberg

. . ülejääki

lrrind haridnsministcerinmist, dr. J. Malton sotsiaal
mittstcerittunst, major A. Jõgi sõjaministeeriumist, ltn.

E. Lepp kaitseliidust, J. Kents Tallinna linnawalitsn

TeisipäeMa õhtliloli Nartva linnämolikogn- korraline

ülejäägiga. ..
Wolikogu teised küsimused Möcti . waikidbs''lvast,
Koosolek oli seepärast- haruldaselt lühike ja kestis -ai

nult 8 minutit! .

R. Seth. 19.00 sisepoliitiline ringlvaade../ 19.15
Inglise.kuninga kroonimispidustuste muusikat- -(Heli
plaadid.) 19.40 päetvaniidiseid. 20.00 õige aeg.. Ilma
teade. - 20.05 manadest helifilmidest. (Heliplaadid.)
20.10 pool tundi perenaistele. Salme Eslas: ' Jõnln
toitudest. 21.10 ovkestrikontsert. NR orkester.. Juh. F.

Nikolai. 21.15 kirjanduslikke uudiseid- / (Tartust.)

22.10 orkestrikontsert. NÄI orkester. . Juh.. F. Nikolai.

22.55 päolvamtdiseid.

ASK koondab kõik üliõpilas
„ sportlased
oma eesmärgiks seadnud koondada kõiki üliõpilas

sportlasi kõigil spordialadel ja seega ASK on muu
tumas meie. üliõpilasspordi keskuseks. Möödunud

tegevusaasta' ön olnud väga tegevusrikas. Kerge

jõustikus tuli ASK * esi võistlusi! esikohale. Käsipalli
alal on ASK edu üllatuslik. Möödunud hooajal pääsis

ta esmakordselt iiiduklassi. Hoolsa töö ja pideva
harjutuse .tulemusena püsib ASK käsipaliivõistlusil
praegu esirinnas. Talispordi ata! on ASK üks neid
väheseid spordiorganisatsioone, kes kõigil talispor
dialadel tegutseb. ASK on ainus selts Tartus, kel on

oma_ mida kasutavad laialdased rahvahulgad
jä õppiv nii kooli- kui üliõpilasnoorsugu. jäähoki
korraldamisel oli ASK esimesi, selle tulemusena on
ka ASK jäähokimeeskond .püsinud esimeste hulgas.

Kalevile, kes tuti meistriks. Kiiruisutamises ott ASK

olnud seni esikohal. '

Pctscri kloostriülemale saabus Londonist ooperilanl

Tartu naiste spordiliikumisel on ASK ainus, kes
sel alal tegutseb. Naisliikmed on edukalt osa võtnud
kergejõustiku esivõist usist, käsipalli sõprus- ja esi
võistlusist, taüspordi aladel ja veespordis.

ülemalt luba, oma naise laiba matmiseks Pctsrri kloost

Kalamehe korraldusel kaasa tõmmatud huik noori,

jalt Smirnollilt kiri, milles kirjasaatja palub kloostri
ri katakombidesse.

Londonlasele andis kloostriiilcm jaatawa taastuse ja
tal lubatakse naine matta kloostri katakombidesse/ kni aga

Palun,

Türil tuleb maleturniir.; Türi maleringi korral

dujci algab Türil pühapäewal inale-ivälkturniir. Tü"«
maleringi juhatusse waiiti esimeheks Särewere kon
densspiiiiiawabriku juhataja agr. A. Nurk, sekretäriks

B. MäKijoo ja laekuriks H. Wiiiup.
Järvamaalt

pannud mana retsidiivist Aleksander Wäl i, 27 a.

65 a. ivana, awaldas kohalikule konstaablile, et 27.
skp. õhtul Ambla laadalt, wiles tunginud talle kallale

oleku ajal oli Wäii läbinud Wiljandi ja nälja sun
nii läinud toiduaineid warastama. Wäii on maisis

Ambla aiewiku lähedal kaks tundmata meest, kes tema

mana, kes põgenes Rakwere wanglast. Oma redus

talub ja istub praegu Rakwere wanglas.
Omnibujetiinid jäid wälja andmata. Teisipäewal
pidi Wiljandi linnawaittsuse poolt wälja antama linna
sisciiiklemist korraldawate omnibüscliinide pidamise

ainuõigus kuueks aastaks. Wiljandis oli seni maid

üks omnibnjeliin, raudteejaama ja linna wahel, kuna
raudteejaam südalinnast jääb eemale ligi 2 km. Nüüd

taskust wägiwaliaga ära wõtnud rahakoti 126 kr.
rahaga ja dokumentidega. Tapa kriminaalpolitsei alus
tas sündmuse kohta juurdlust.

lärwa-laani pääsis pimedusest. lärwa-laant a'c
ivik oli paar kuud walgustuswoolnta ins. P. Pcntrc
..larwa Suurivcski" mähapölemise tõttu. Nüüd ivai
mis uuesti ülcsehitatawa tööstuse jõujaam ja aiewik
saab jälle elektriwooiu.

Lugusid kohtust
Abielupaar Kalbergid jälle
3 a. wangi
Abielupaar August ja Alide Kaibergid olid jälle
ringkonnakohtus siiüpingii, seekord wöiHmise pärast.
1933. a. otsustas ..Karbitõöstus M. Dresjelt ja
A. Knk" astuda 0.-ii. ..Pikkerissc" osanikuks ja

osta osatähti 4000 kr. ,väärtuses, kuid seda ainult
tingimujel, et Dressett ,valitaks ..Pikkeri" juhatusse.
Läbirääkimised peeti Alide Kalbergiga kui: ..Pikkeri"
juhatusiiikmega wiimase kontoris. Kuna osatähtede
ost pidi toimuma tingimisi, siis nõustus Dresjett osa
tähtede eest tasuma ainult kindlustuse saamise kor
rai. Muidu wõib suhtuda nii. et ostad osatähed ära,
kuid juhatusse ei saa.

Alide Kalberg lubas tagatiseks 0.-ii. ~Pikker!"
portfellist ühe 50Ö0-kr. obligatsiooni, mis oli tehtud
..Pikkeri" kinniswõrale.

Nii ka juhtus. Dressett tasus osatähtede eest

4000 kr. «vekslites ja sai kindlustuseks 5000-kr. obli
gatsiooni.

Mõni aeg hiljem waiiti Dresselt Pikker!" juha

tusse ja siis ta andis obligatsiooni juhatusele waija,
nagu Alide Kalbergiga oli kokku lepitud.
Alidc Kalberg aga langes ise juhatusest wälja.

Ning nüüd ta hakkas kohtuga nõudma Dresseitiit

obligatsiooni, seletades, nagu oleks tema annud Dres
fellile oma isikliku obligatsiooni.
Kohtus Alide Kalberg esitas oma nõudmise töen

dnieks Maks Drcssdti allkirja, millest oli näha. et

ta on saanud obligatsiooni Alide Kalbergiit.
Dresjelt seletas selle allkirja kohta, et see on osa

lijclt wditsitttd, kuna allkirjale on jnurc kirjutatud
..Alide Kalbergile". Tegelikult oli allkiri antud Pik
keriie.

Selle jnnrelnrstituse oli teinud August Kalberg

Kohus mõistis August sa Alide Kaibergid kolmeks
aastaks wangimajja.

Waims 6 a. sunnitööle
Juulikuus tungis waras Koidula tän. nr. 12—2
Hindrek ja 1110 Ant ode korterisse ja wiis sealt ära
neli ülikonda, kullast käekella, raadioaparaadi ja
muid asju, kokku 712 kr. määrtuses
Kes warastas?

Kahtlus langes Aleksander Tammele. Kui see

mees tabati, siis saadi ta seljast kätte 1110 Anto üli
kõnd.

Kuhu ta muud warastatud asjad pani? Saadi
nr. 3 elutseiva Inlins Miti juure. Kui sinna tõbi
otsimisele mindi, siis Jutlus Mitt ise kodus ei oi
nud, oli ainult ta ema Tiina Mitt, kes aga nõud
mise peale warastatud asju wälja ei annud. Läbi
andmeid, et ta on wiinud need Nõmmele. Lehe tän.

otsimisel leiti puhwetikapist raadioaparaat ja kuurist
riided, mis olid Autodelt warastatud.
lihe paan kingi oli Tamm müünud «vanakraami

turul Marie Kurele.

Tamm tunnistas end «varguses süüdi. Warastatud

asjad ta wiinud alul Ülemiste järwe ääre metsa, lsil

jem aga Miti korterisse. Mitt ostnud temalt raadio

aparaadi 20 kr. eest ära. Asja segamiseks annud ta

Mitilc raadioaparaadi müügi suhtes wäljamöeldud
August Jõgisoo nimel allkirja, kus ka summa oti
näidatud tõeliselt suurem 60 kr.
' Juiius Mitt ise on ka «varguste eest karistatud.

Tema wõeti ühes oma emaga warastatud asjade war
jamife eest wastuiusele. Kohus mõistis Aleksander
Tamme kuueks aastaks sunnitööle. Tamm on mana
waras. Juiius Mitt mõisteti kaheksaks kuuks mangi.

Tiina Mitti karistati neljakuulise wangiswsega tingi
misi.

KakS Margust Koplis. Wene-Balti as. nr. 103—

Noorte spordiliikumisega on ASK noortejuhi A.

leides võimalusi nende arendamiseks, mille taga
järjel on mitmed noored silmapaistvaid tulemusi

saavutanud. Akadeemilise • Spordiklubi majanduslik
aruanne näitab ansta-aastalt paranemist.

Korralik keskealine uais
terahtvaö palub

passtja-.või
kraamijakohta;

Politseipeegel
Jättis tasumata restorani artvc. Kopli tän. nr.

11—9 elutsew Ida Sirel aivaldas politseile, et Willar
di tän. nr. 36—1 elntsew Naatan Rooma ost restoran
..Lõbusas talupojas" jätnud tasumata oma söögiarwe
7 kr. 50 senti. Ida Kirel on nimetatud restorani tee
nija.

Wcoauto sõitis peale hvbusesõidukile. Jõelehtme
walla Kalamäe talus clntseiv Lccna Tamkivist awaldas
politseile, et eile hommikul kella 146 paigu on temale

Nartva maanteel Nehatn ivaila piires sõitnud peale
tundmata iveoantv, millel olnud -koormaks lauad mvi
palgid. Kokkupõrke tagajärjel purunenud awaldaja Ho
bnsel rakmcd ja reel ais. Auto sõitnud sündmuskohalt

Tegevuskavas peeti vajaliseks samal pingel eda
si töötada, koondades üliõpilassportlasi, luues neile
igal spordialal arenemisvõimalusi.
ASK esimeheks valiti tagasi kauaaegne esimees

lapsi. Kirj. slt. „9/5469". £mab mnuistusi. Kirjad
slr. ..29/9409".

..12/8472".

Teine Margus pandi toime Bekkeri as. nr. 32—11
asetsewas Meeta Sinniku hõbesepatõökojas. Sinna oli
waras tunginud akna purustamise teel ja wiinud ära
31 kr. 50 sendi määrttlses tööriistu.
Iganenud pratuSlvaga elamise pärast Mõetakse Mas

tutusele Pikk tän. nr. 41—9 elutsew Marta Kulikows
kis, les on Läti wabariigi kodanik.
Loata raadio kuulamise pärast sai protokolli Wiru
tän. nr. 18—8 elutsew ••/' Köster.

Lubamata kiiruse?. <-ft mõetakse ivas tu
tusele wcoauto nr. A' '
Joobnud isikuid p / - ' - ! ? - 7.
WaAstl-si
Wabaduspuic.- e '
mci marastati Heln,t • n ' r . u >•-

htfeš.

Liis Kesawälja kioskist Pai : . i

A. Reis n e r, abiesimelieks A. Luud, laekuriks L.
Tiitso, kirjatoimetajaks E. Järvson, abiks A. Ojari,

Marastati 27 kr. määrtuses paberosse zu // .

Kondor ning õpetaja R. Keres. Osakondade juhti

30 kr. Määrtuses.

ametita liikmeiks ülikooli õppejõud A. Kalamees, A.

deks: kergejõustikus 0. Erikson; lalispordis A./ Mitt;

naisosakonnas L. Raudsepp; poksis E. Laineste;

jalgpallis K. Arpo; käsipallis A. Henno. Noortejuhiks

Ä. Kalamees. Revisjonikomisjoni valiti 0. Viiti, E
Opman, J. Kitsing ja E. Aarmaa. •
Koosolek oli üksmeelne ja asjalik, mis annab
lootust edaspidiseks tegevusrikkaks tööks.

16-a. tiitcuiapõ fooioifi

teenistuskohta

20 elutsew Maria Warsama atvaldas politseile, et tema
kodust äraolekul on waras walewõtmega tunginud te
ma korterisse ja wiinud ära 30 kr. Määrtuses pesu.

peatamatult edasi.-

Lp. õmblejad!

lvõj õpilasckohia kao pudu
oskab keeta, pesta, triikida tvõi toiduainetekauplnsse. Klcidiümbleja pallib lööd.
uaiseabiks. arntasiab wäga ja tunneb kõiki majaiöid. lvüib ka mujale. Kirs. slt. Kirjad slt. ..38/9378".
Keskealine uaisierahivas

Türilt

Ehitusettewütja riisujate küüsis. Ambla w. Rägu
incre kiilas ciutsem ehitusclteivötja Aleksander Sepa.

Nüüd jeigus, et nimetatud sissemurdmise on toime

küsimuste kohta andis ülrwaate K. Terras.

Esivõistlustel tuli teiseks, kaotades ainult Tallinna
Londonlane soowib naise matta
Petseri kloostrisse

mata.

ja kaasa wiinud toidukraami ning ridiküli rahaga.

Nõukogu esimene koosolek toimus informatsioonikoosole
kuna, kusjuures spordihoone ehitamisega seoses olewate

aastapeakoösolek. Akadeemiline Spordiklubi on

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 ..Kultäie" ka
pell mängib. 13.30 Inglise keele tund/edasijõudnutele

on koondanud enamuse Viljandimaa omnibuscliinidei:
Ka seegi pakkuja pakkus mitu korda «väiksema summa,

Kukk, E. Kolmpere ja E. Urow Eesti Spordi Keskliidust.

Teisipäeva õhtul peeti Akadeemilise Spordiklubi

. lutamine.". .Kuuldepilte Aug. Mälgu.rmnaanist-„Lää
. nemere isandad". Kuuldepiltide tekst A. Mälgult.

Nagu selgus, leidus aga maid uks pakkuja - -

Viljandimaa Auloliimpidaiälc ühing, kes enda kätte

iinnawaiitsus jättis seekord omnibusciiinid wälja and

400 kr. losfiwaremele. konftrweenmiseks. Haridus
ministeeriumi teaduse- sa kunstiosakonna poolt telli
Wiljandi linnawälitsusele teatamaks, et muinsuskaitse
nõukogu on määranud Wiljandi linnawalttsuseic lossi
waremete konserweenmiseks 400 kr. Waremete kon
formeerimisega tehtigi algusi tänawu sügisel, kuid suu
remaulatuslikud tööd ootawad wcel ees. Ka on linn
wõtnud oma celnrwessc nimetatud otstarbeks 500 kr.
Rakwere püsenik warastas Wiljandis. Mõni aeg
tagasi pandi Viljandis, Marmori tän. nr. 3 elutsema
Anna Orawa pagaritööstuses toime murdwargus. Wa
ras oli töötuppa pääsnud akna eest ärawütmise teel

Eesti Wöimlcmisõprtajnte Seltsist ja O. Köster, H.

koosolek. Kinnitamisele tuli linna 1936; ja-1937. nia
jandusaasta aruanne. Majandusaasta lõppes 4160-kr.

25-a. . noormees palub gega. Teat. slt. ..37/9337" 'Palu» kirj. slt. ~8/9388".
wõi teles. 461-91.

tunneb mootorit täielikult
ja tveibi lukusevatööd. Pal.

Kehaknltuurihoone sihtasutuse nõukogu
koosolekul walis sihtasutuse esimeheks Eesti Spordi Kesk

nisteeriumi, P. Sisask Tallinna linnawalitsusc, W.

mingit

Korralik noormees valub

Kehakultuurihoone sihtasutuse
esimeheks K. Terras

kunluwad peale tema wecl dr. J. W a sa r haridusmi

lubatakse laip Londonist EestiSsr tuua. Korralik noor
Korralik
Passikohta
Hiiu neiu
. tütarlaps
sootvib aus uaistcrahwas.
foolvib mingisugust tööd ivõi > -keedab isescisivali hästi, maapäritoluga palub lus
majateenijakohta, lepib kõi- 1head sootvitused olemas. tile laste juure. loõi perc

Wll.

SPORT

VI LTSAAPAID SUUKES VALIKUS

Jakobsoni sa Kooli taunivale ristumiskohas. Harid»'-

seltsi koolimaja juures.
Liniiawaiitsus Kawatses need kaks omnibiiselmv
wälja anda üheskoos, kusjuures kinnisel enainpakku
misei vii määratud pakkumise alghinnaks 75 kr. kuur.

kui iinnawalitsusc poolt oli ette nähtud. Seepärast

Viljandist

S ünnip äewalapsi
Mihkel Jlmjänv, loo«naarst. sündinud 2. dets. 1891.
a. .Wöisiku.iv. Wiljandimaal.
Johann Kuusik, insener, sündinud 2. dets. 1836. a.
Wcsizeri tv. Tartu,naal.
Adelbert Lesta, kirikuõpetaja cmeritus Tallinnas,
sundinud 2. dets. 1869. a. Tartus.
Alfred Maurer, ivandeadtvokaat, sündinud 2. ders.
1888. a. Tallinnas.

mist korraldaiva liini, mis algaks Kantrckülast W«k

õmblusiöös iviluuud

Poolekuupalk

Peeter Männiku korterist marastati ta-./ . >
Pääsukese tänaMalt ivarastati Martin Knuski jalg

raias 70 kr. määriuscS.

Vastutav toimetaja 3- T AKL AJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus
MUUa odavasti
hea jalgõmblusmasin

mann'. kaks mecstcr. üli
konda, sügispaliiu ja ka
sukas, uaistcr. lalwpatini.
Müüa pruugitud Munk priimuo. raudwoodi ja pai
wat tööd. kohaneb kõigega
kiiresti. Kirj. slt. „IS/9435"- tcll'i
ju muud. Lille 3—i (Lil
lekülas).
Töökas, kutsekooli lõpetu - viljapeksumasin,
sellele. kes lvõimaldab kars

kele ja korralikule 30-a.
noormehele kest

tütarlaps
Aus töökas
mid neiu
tnumncl 28 rolli. Aadrcsõ:
; l viilil
palub tööd
palub
abiliselohia.
slirj.
noormees
palub
ükskõik
1. Eeliste Pkasirratarwit.
soomib vesukohti ja oskab
kas
tööstusse
ivoi
wabri
jli. ..37/9t.õ7".
missiiansl
tööd.
niiineb
wei
.
ühing.
Tcliõtes.
triikida Paldiski mm'. 38-a
kiisse. ivvib ka eitekaudjals
õpilase kop t. sootv. sadulse
di pliil- ja tisleritööd. Tõ
müüa Kaupmehe 1-t—s,
töid. omab soolvitused. raa kri. 'lO.
Müüa rvalgc moodne
olla, ou euuelu ivabrikus
sine
palme.
Nirjad
slt.
..12/
paiöö alal. Kirs. slt. ~23/
kella 10—G.
Uksiteenija
gib ka weuc 'keelt. Pal.
töötanud. Kirj. sh. ~7/
!H32".
9363".
riidekapp,
!>4G7".
kirjal, tcat. slt. „26/9366"
Lugupeetud
pallib kohta (keedab isejeis
Otsin kohta,
Kahe suurema korteriga
kaubareisijad!
Aus naisterabwa? otsib wali. peseb pesu) wõi vas
tualett ja öökappe Pääsu
Korralik
Energiline karske hea
Maatütarlaps
uus maja
õmblen,
teen
teisi
maja
kese täu. 1 (töötoast).
sijaks. Kirj slt. ..37/9377"
Teie ettevõttes soovib kaas ' palub pe-rcuaiseabiks lvõi
estnemistvõimega
pesukohti.
saareneiu
töölisena tegevust autojuht ' söögimajja uõudep-csijaks. töid. mis ette tuleb. Töö
minia; ilus aed. soodsad
agent
. " Müüa
Tütarlaps
palub tööd ivabrikilsse. töös
sõidumasinaga. Kirj. slt. ' Näpul .kõigega. Kirj. slt. hea. Tunnistused olenms. Peseb ja rriistib häsli. on
tingimused. -auc t. G—l.
~10/9390".
soowitused.
tlilcb
kobe
rööle.
soowib
kohta
ärisse.
töös
tusse >või toidiiaiuetekaup
„33/037'3".
Kirj. slt. ..27/9447".
otsib tasuwa kaubaartikli
)
rehepeksumasin
24"
ja
iga
kusesse,
perenaiseabiks
lap
Pal. kirj. teal. slt. ..27/
# MUUa V
lusse. Pal. kirj. slt. „10> suguseid võlluröLmasinaid ja
esindust. Kirj. .slt. „28/
0867".
se juure wõi mõnd muud n-ifiO".
? soh iva ja 2 tugitooli, koh
94Y8".
Lugupeetud
Võimaldage'
Lp. pealinna ärimehed,
riiõtn.
Kirj.
ilt.
..4/92114"
tööd. Kirj. slt. „6'9386"
korralikule 16-ct. poi tvõimaldage 16 17-a.
wcr- ja kaftgrammofon,
jalanSudevabrikiid , ausalö
„Päeva'ehe" "üksik- V
Lp- ttföandjad! .
plaate. VJ lotini, reisikasn
sile jooksupoisi- • tvõi õpila karskele maapoisile ärisse
Soovin
kohta
Wvimaldagc pesu tööd. Pe- > tööstused, palun, tvõiinal sekoht ärisse, trükikotta tvõi
Peakuivataja
!as (pesulani). klcuocri
Tütarlaps
kontorisse,
ärisse
wõi
osa
numbrid on müü^it
teenistuskoht.
se-n oma kodus hästi ja jdage noorele kingsepale tööd> kontorisse. Walitseb saksa
noole,
raamatuid, vilic ia
Zuurcm tagatis
müüa 50 kr. eest Toom mitmes, muid tarbeasju.
odavasti. Kirj. slt. „17/ jon rahul kõigega. Kirjad> ja tveidi inglise keelt. Kirj. 8-aastane praktika. Kirjad sootvib õmbleja käealuseks. nikuks.
olemas.
Kirj.
slt.
~32/
!
Kuninga
21-a.
juuksetöö-Vaivara
jaamas
mr. \
slt. MUU".
- Näba
igal ajal Korsebue
flt. ~20/0449".
l slt. „1MS1".
9412".
sttrjad slt. „34/S37t".
mseS.
7—7.
mingit tööd
tööstusse. Wõib olla ka

võimaldage mingisugust tööd

1 otsib .
. teenistust,
tecdab isescisivali. teeb
' kõiki majas ettetükkivaid
ge eest. Kirj. slt. ~11/9431".
ausale ja karskele perekon
naisale, tunnen lukusepa- ja
1
elektritööd, olen tänulik kõi

Wilutnid

pesija

Keftniidala!, 1. detsembri! 1937
Aegnasaare komandantuur

vajab tublit vallalist

\

aastasulast,
Tarwis tublit 1
jooksupoissi \

kes kõiki talutöid tunneb ja
heinaniidumasinaga umber
käia oskab. Pakkumistega
pöörata Aigna postiagentuuri

Tulla Aia t. 4, klischeetöös- kkaudu majandusulema poole.
tus W. Rebane.

Tüdrukut

hokkijat

tarwis alanseks. palk 13 .ivajatakse
kr. nädalas!' Hollandi t. 11, .
Merikodu wastas." '

Wana Wiru 7.

Wäjataksc ' kohe energilist

2 tUdrukut

fthtiHifaijö korralik niö* Amötiskaija preili otsib
Parimas rajoonis odanem meeste,. tvSib k
kiiresti t
Masti müüa moodne uuS _ Omaniku haigestumise
tõttu tväga odatvasti iiiüüa
kivimai».
kaasiiüriliseks
korterit s Hind 80.000
~ kr. Puhkas > Tartus, kaidawas köhas
tulla naister. juure Liitva- llinna sisse:. 2 tuba. löök. trahas Kr. 30.000. Soow. , kesklinnas asetsetv
laia t. 99—12. tänawä iwannituba. esik. Telefon 1kirj. flt. ..9/8420".
484-50. Kirj. slt. ~28/9288". pool niaja. 4
kohvik
Müüa korralikult hoones
„ KaasttUriltseks
Wajan I—2 mugaw. st* ttakud
võib tuila 1 või 2 korralikku jsuStatud
suurtalu
v inwentariga. -Küsi
inimest üksiku naise juute.
kõige inmcntariga. • täielise
sooja tuba j ühes
da Tallinnas. Uus tän. -20.
Paldiski m. 19-a, sissekäik
Krunt ühes. tükis; jõgi. suuv
B—lo ja õ—7-tvahel
Ao 2-1,, . . I
köögi ning wanni tarwitu- \Miljapuuaed Hind 30.000/ kella
Tel. 444-18. . . ,
sega.
Pakkumised
ühes
hink
kr.
Soow.
kirj.
flt.
~'6/
Ära anda erasissekäiguga
9206";
suur möbleeritud. ? naga slt. ~30/0290". l
tuda
Kindla teenistusega -las
Vann
Kohale jõudnud
tvanni ja teles.. tartvitami- jteta usklik abielupaar soõwib
sega. Jmanta 32-a—i.
korterit I
ühes ahju ja käsidüfchiga,
2 tuba ja köök. Soowitaw
treipingi
2. wõi 3. pol.-jsk. Teatada
Tuba j

usalduüneest
tarwis tallu karjatalitusele
Kaub. Tartu mnt. 32 hoo
wiS täna kella 2—4 ja >wähemalt algkooli haridu mööblita, ühes löögi tar2. beist kella B—lo hom- sega. Esialgne palk Kr. 69. tvitusega ära anda Oskari
Ga rant ii nöutgiv. -' Ki rjali i. 45—11. Tulla Pärast kl.
mikul. 1
Juuksurit |
tvajatakse laupäewiti. Kin
del kõht. Kirjad flt. ..23/

kud pakkumised elulookirjel
dusega esitada T/L. ~Oma"
kontorisse. Jaama. 12.
Lastega' perekond !vajÄ>

0363".

teenijat

Wäikesesse perekonda wa

Ax. 327

| j g B> fl 1 g I) I

; padriinid

Kak4

Hoollpojspi
soowiwad Balti jaama lä

hedusse wäikest möbleeritud

Korter !

müüa. Küsida teles. 442-66

Järwamaal on müüa
26 hektaari

halata- ja

tuba. Tcat. slt. ~32/9332".

remonditud. 4 tuba. tvann

„ 12/8352".

Ostan maja

sutirbma tuluga. - Kopli

kummi

anda Kuristiku 4, Kadri wõi 4. 1.-j.
korterit
orus. . .
tuba pliidiga ivõi köo
giga. Teatada pal. slt.
3-toaline :
~20/0320".
korter
Kindla sissettilekuga

segametsa j

t.

ku - käest./ 35.OOOj—40:000

kr. wäärtuses. Pakk. kiri.

slt. c„37/8457".

Maja või krundi
Tallinnas wvi Nõmmel,
sootvin osta. Wäljamaks
3000' kr. Pakk. kirj. slt.
„S/8909".

Ostan raamatuid.

™&MIKVfTI/>PWAfi

ja shnrnaale, kirjutuslaua»
tarbeid, köögi- ja sööginõu
sid. grammoffoire. plaate,
riideid, jalanõusid, mööb»

sobiw õmmelda naisier.
'A-mantel. Kirj. slt. „21/

Osta - soolvitakse üks hea

tööhobune,

! tuba nr. 6. kella 4—9 p.l. tvalmitvas majas. 5—4« t.,

Teat. slt. .11/9351".
härra wõib
kaasUüriliseks

ära anda Pärnu m. 82—6

lukuseppa.

teles. 457*50,

QBBB

Teatada ühes vanusega alt.
11/9391".

TALLINNAS

Karsket ja korralikku
leivaväljavedajat ja
plparkoogi
pritsijat

mäöWa tuba

lauunutantiseks ja äraweda
mi seks Merepuiestee 7/9.-

Kaubelda', Sakala 19, puu
delao kontoris, tel. 460-16.

daami juure kesklinna lä
kahe suure toaateaknaga ' hedal. Soow. kirj. slt. ~7/

üürile anda Walgewase' t. 1
üürile anda suur päikese 9—4.
poolne

7

tulla omaette tuppa üksiku

Keldriruum

Korter

uit®**4*

*^c"

sootu, oleks .märahobune,

rihmad

(enamilscs okaspuud). Tea
Täiesti: korras t 17—8 a. Mana. Lai tän.
teid saab ' Tallinnast, Ro
saiong
heline aas B—l wõi koha
tiibklaver ' j 34—6.
pealt
Käru
tvallast.
Kõrb,
Parima hinnaga
Carl F. 6ahlnbäck jalt. teles. Käru 16/1. jK. M. Schroeder odawasti
müüa Wana Wiru 15—4
Müüa meesterahtva
ostan
Tehnika osakond
Odavasti miltta
Tallinn, Uus tan. 4
kasukas > tammep. • 3 uksega . riide pruugitud riideid, ülikondi,
Tel 450-33
ftuhkrunahast). Näha igal {kappe, pnhweteid, söögitoa palituid, pesu, saapaid,
ja - tvoodl. Wilmsi 9. pandipileteid. õmblusmasi»
ajal Lutri t. *29—B. •toole
naid. jalgrattaid, mööbleid.tööstuses.
Suurem talu
Tulen kohale. Suur Karja
Elumuuwse tõttu müüa tän. B—B.
kats suurt hästi möbl. tu«
korterit i müüa. ühes tükis. suur. , sissetöötatud suurem
ba (kabineti ja elutuba) .
Wajatakse intelligentseid ivajatakse • naistetöödele.
3—4 Luba .ja wann. 445 ha. Põllumaad 30 ha.
kingsepa
Briljante, kuld-, hõbe-,
erasiSsekäiguga. sobiw ars- <Poff. teles. 448-47. kella -Jõgi. aed. , hooned olemas.
Liiwamäe 85, „Meta".
töötuba
agente
antilkasju
tile. Kotsebue 8. tulla kl. <
Wäljämaks.
ühes
intvenia
2—4 ja 5—7. !
3—S.
i ühes sisseseadega. 'Sootu,
Wajatakse ärasõiduks
ostab, kõrge hinnaga
riga
12.000
kr.
Järelepä
trükitoote lewiiamiseks. Ta
KiMaS ametis perekond \
kirjal, slt... „5/ kirj. slt. ~6/9466".
su kokkuleppel. Ilmuda kl.
puhvetipreilit,
Möbleeritud > wajab 3—5-toalist x rimised
9265".
iiIMAWI-Wg
10—6 kuni 4. dets. s a. wõib ka tvilumäia olla.
korterit
tuba ,
Lai tän. 23—2.
MUUa ~~
detsembrikuus wõi edaspidi
Kuninga, tän., 6, teief. 431-59.
plkolot ja
ata anda härradele. 28. (Kaarli kiriku. Wabädus- i2 head köörege (üks kerge
Müüa
Juuksureid
Karja
tän.
4—4.
I
wäljaku ümbr. wõi südä- jja -teine raske, töö: jaoks).
kokka.
linnas). Teat. ühes põ- lNäha igal ajal Kiwimurru
tvajatakse nais- ja mees
Korterid
Soowitakse osta tarwita»
randapinna suuruse ja hin- j tän. 23—2. . - '
töölist laupäewiti Pärnu | Tulla kolmap., 1. dets.
maja .
tud töötamiskõlwuline ' '
wõörastemaja „ Euroopa", ja äriruumid. uues warst! 1naga slt. ,j 2/0262". .
mnt. 49.
Vajatakse

ttvViÄ

V. Karja 7.
Siberi orawa nahast lit ja igasrlgust pööningu
kolu/ Teat. pal. slt. ~27/
meester. - . .
0327".
kasukas,

9401".

jatakse ,
Kuke tän. 4—12.
teenijat,
Otsitakse üksikut noore
korralikku ja laslearmas- mat
tajat. Läbi rääkima tulla
meeSterahwas soowib liht
Pikk t. 19. ..Czipan".
tvanni ja teenijatoaga üüri- ']
majateenijat.
sat
le anda Oletvimäel. Küsi
tuba
Noori tütarlapsi
da Suletvimägi 2. maja- ,wõi kaasimrilsseks Nõmme
hoidjalt. ]
tvajatakse kergele ja puh- 'Kaupmehe 15—2,
le. Hiiule wõi Järwele.
Teat. slt. ~25/9325".
täle tööle. Töötada wõib
Välja
üürida
'
ka õhtuti. Tulla kuni lau
Nais juuksurit
Waja
päewani Lai tän. 23—2.

t*,

algrajooni. ainult omani»

uus. suurele kaswulc. müüa

Korralik kindlapalg. noor
mees soawib 10. dets.'. 3.'
keseküllane, odatvasti ära .

ja teenijatuba, soe ja päi

Ostan igasuguseid sõi»
duks kõlbmatuid

jalgrattaid
ja nende osi. Teat. slt.

pikkus 1.70 m. täiesti uus,

flt. ..31/0251"

6 õhtul wõi homme homm.

Majatarvetes

- 'vsmmssmmmtssiss

8467".

- Odatvasti '

hobuseid

Kindlapälgaline riigi

müüa, 2 tööhobust rutult*
ametnik wajab õ. dets. korralikku wäiksemat 2-toalist >Luurem.' valik-'* arrtätuure, selt müüa. Waestepatuste
korter» I laua- ja seinalampe. ' Töös tatt.* 82. - > - >. -

1 suur tuba. • keldrikorral,
tvajatakse Paldiski mnt. 12 jühes köögi tcrrivitamisega. ära anda tvanemale abielu soowitaw 2. linnajaos wõi > tus ja Tartu: mnt; 2.
mujal trammitee ligidal. Jja 42, telef. 311-96.. Vo!d.

9

saekaater

trükikojast
Tallinn, Pikk 2. Tolefoi 428-83.
NÕUDKE EELARVEID.
SJdCitbtte arenenud 30a. keeli walits. (eesti. we«
ne, saksa) leskproua

tutvuks

meeleldi wastatva üksiku

daami wöi härraga teatri : linnasetööstus
kino-. jaluiuskaaslase leid
miseks. Mrjutada palun
Türil,
kuni 7. skp. slt. ~12/9312".
1000 krooni
miile 1936. a.
7% linna maja kindla ob
ligatsiooni wastu wajan ' sügisel omandas

kohe 6 kuuks. Paki. kirjal.
slt. ~,11/9311". '

Tõsiselt ellu suhtun? in
tell. riigiteen. olew noor

prl. soowib
tutvust
Kirjalikud pakkumised, ära jääwa sõbra leidmiseks in
;
'• . .märkides hind.. z-kui.' kaua tell/. .härrade hulgast. .Flir
töötatud jne.; - /esitada Ka tijaid palub - mitte tülitada,
Viimase'LSSUlm' . rula
uyüäinu:' ' - ' ühingillc -'LMemae p/-ag/ . Kirj. slt.- ~10/9310". >
Elus pettunud . naine, kurb
ja üksik.-.

ÕLLEEKÖtiiAKTištHÜMALTIN

.••• • .* i tutvuks .'

. " Ostan/' :

Arnold Lõvi

- wanaö,

Ants Viirmaa
ja mic senini töötas A. Lõvi

linnasetööstuse nime all,
töötab nüüd ainult
Ants Viirmaa
0 linnasetööstuse
nime all

a.> Kirj. slt. „33/ endises kohas Türil.
9338".. : r
Wesi ja W. C. korteris. paarile Kuke tän. Küsida
ühe
uksega
riietekapp,
tväi
SaadayäLfQhü- ,ia feölb-:
Noormees, ' jj Kviou t. 97—4.
Tetada slt. ..11/0351". . jLaanberg.
Palun. lugupeetavaid seniseid
ke raamatukapp, naister.
Maakri 22—27.
W. a. .hra. ..
pesu, kõoginõbsid' jijei Narva
kes on 250—400 kr. kapst.
s'
ja uusi kaiibatarvitajaid lah
Müüa
- - . Vi R.I
kirjuwslaud,
woodi,
Lai
i.
mnt. '2l-^7• • .«stttkohV-.' või
wöim., saab teenistuse äris
Suur planguga umbrit
Soowin .
Palun, wõünalda sel nädakelt, tellinustega mind endi
kohwergrammofou. heliplaa : 28—1-a.
V.
Treubtüt
korterit
k
kirjadv,
»l|.;--?,,52/9372'^Tui?/>:
se. Küsida kino „Kungla" setud ' >
KaasUürnik
/kindlasti kokkusaämin e. selt . austada vanal Wdressil:
eest lehekioskist.
tuba pliidiga wõi wa- tte. pärlikee (puust pärli
Volta 3;4:'Toiet • :44P'-88
koju õsVmä.,. *•; " ,V v ; ' lale
Hea
tulutootv
"
K>
Kirj: slt. ...34/9294".
ladu,
dest),
naister.
talwpalituja
t
*
fj
•
'
;
*
wõib tulla, proua tvõi prl. I heseinaga. Kirj. slt. ~22/ !Märke raudahi. Näha wõib
«>>> mlttis .
Wilnmusega
Tisse/süiinüd. fdiivä v i,r. >
Türi, S. Pärnu tän. 17,
ca 1999 ruutmtr.. Hollandi Luna 7—B. tvaadata õh- i
>}.
<2foõfpm
kiires . korras
0402".
.
j
,
weoautoga
Tallinnas.
Te'
autojuhti 1 tän. odtvasti üürile anda. tul kl. 6—9. .
'-ostan' .. ' laenu
neljapäewast alates iga gewus kostab aasta läbi.
Pbslirull v* r' '
Kindlas teenistuses intelli- jpäew kl. 10—2 p. l. ja
telef. 77.
tarwis taksole. Tulla täna !Teateid saab tel. 318-92.
müüa Tehnika -4. Jalgwä kõrge hinnaga kõiki pruugi
50 krooni
mm - '
gentne preili otsib ' mugavat I kl. õhk., pühapäe , Sooloitaiu äriliste kaldu- 1ratvast sisse, kohe pahemat tud' riideid, mööblit, jälg
kuni kella 10 Uus Kala- ;
isik, kes oskab au- j
rattaid. AnMusmasinaid, kindlal wastu tusel. Teat.
möbleeritud t
maja tän. 25—7.
wal kl. 10—12 p. Rahu- , tvustega
Kaasuurilist,
Kindlas teenistuses ole
tot juhtida. Teateid annab Jkätt. esimene uks keldri grätmuofone. tvaskasju ja flt. ..17/9277".
tuba
t mäel, Muru tän. 4.
ivale perekonnale ära anda
korral.
.Koidu
48—1.
Tallinnas.
B.
'
Wilunud 1
Pakkumised saata slt. „9/
kõike pööningukolu. Kirj.
korter
karsket meesterahtvast. tar- <
I Kose.
Mees!
lokkljat, , Kentmani t. 2 tuba, köök tois
Müüa' kohemaksetaiva ra slt. „31/9371".
9339". ;
Liilvalaia
19—6.
Millele,
kes teeb kõiki daamide töid, esik. 3. korral, keskküttega,
Kui pooldad kohwikm. kino,
| —Mititar-stiur- kontori, - .- ha Töolkäija vaikne" tutärlaps
wäheldane ?.
teatrit, öölokaale, siis tüt
tartvis kindlale palgale. ,hind 50 kr. kuus.' Soolo,
Tuba
palub
lutikatele ja prussakatele ! ivun asinuga. Kirjuta rutw!.
kirjutuslaud raadio-eJckiriärf
Kirj. slt. ~7/0427". J tväike perekond. Teat. saab
kaasttUrlllaeks
kindel 'surin ainul» Pikk i.. Jgawus on tappclv. Täna
kauba ülckuqsutiicga.' Raha
kasepuust. .'Nähakl. 4—B.
Linna ligidale taNu waja iteles. 466-93 wõi kirj. jlt. ära anda kindlas ametis , korteri kraamimise eest. Kirj.
-13—1. Trökow.
ivale kohtatna ei ilmu. Kir
käijale mcesterahtvale. Pär
tarwis
umbes
Kr.
3000
„17|8437". _
sh. ~3619416".
Astri l. I7—S;-' -g
'
jad
flt. „16/9436".
ümber. Kirj. slt. ~13/3393"
nu
mnt.
62—3-a.
.
i
.
>»
/ Keskmistes aastates titse
teenijat.
Müün odatvasti
Otsin
tcgewust
jätelcai
Kaasüiirilist
neiu (majateenija) soowib
Korralikult maksja lasteta '
1 28-aastauc ivaranduscga
tamises. . - - tutvust
Väike tuba , perekond
Kaub. neljap., 2. skp., kl. waja ametiskäijat • naiste
2 head '
soovib kahetoalist
Ärge
ostke
' talunoormces soowib
Võõrkeeled.
•"
'
diivaW
11—1*2 . Puhki' hootvis, rahlvast. Kirjad slt. ~86/ ära anda ühele inimesele !
abielu
mõttes
iöälisring
palkmaja, .Nõmmel
Muusika. Telefon- 404*79. konnast mehega, wan. 30
köögiga
..
j abielluda
Estoonia pst. 27. /
v*
«.
...
;
.
8456".
S. Tartu mnt. 46—2, sis,
i ! varanduslikult kindlustatud
paremas kohas, 200 r.-s. kuscheitc ja räadiotoole/Töö riietekappe, voodeid, öökap Kirj. -slt. . ..10/9270".
korterit,
j
—4O
a.
Kirj.
slt.
„12/
sekäik tänatvalt 2. korral.
päriskrundi, wiljapüuaia,
talutütrega üle EeAi. Pal.
9352".
Ruumikas
palun sllrlamsst
Teatada iibes hinnaga slt. <2 äri, 7 korteri ja 3000- korralik' ja tvasiutusega;ost pe, söögilaudu, toole, puhve
. kuuluwst wõtta • tõsiselt.
Tartvis maale /
tuba.
kr. aastasissetulekuga. juh jäi riide walik tvöimalik. teid, -diivaneid, kuschctte, neid isikuid, kes nagid kui
~37/9417". 1
Fotoga kirjad leiawad esi»
Palun
wälja üürida, ühes köögi
tumisi.. 20.300 .kr. eest ja Liitvalaia tän. 36. sadul raadiotoole jne. enne kui pühap.' öht. kella äjäl '
Hariduse
4
joones tähelepanu. Kirjad
plekiseppa
seda
preilit,
:
Kindlas
teenistuses
ttoör
j
tarwitamisega. Kungla täu.
olete külastanud odavamat tulistas Uue Kalamaja t.
sepp. / : ' .;
mitmed teised majad, krun
- slt. ..8/8468".
43—9* b.
ostukohta Paldiski mnt. 18, üks . isik teist, teatada en kes külastas pühapäewal
abielupaar r soowib • • . ,did ia tulud müüa. Tea
kell 1 Saali tän., tulla ta
katusekatjat.
• 8* ja 4-toalised .
korterit j teid J. Kühle kontorist Wa
' ''WiVl '§
'*•- " -dast Uus Kalamaja' 39-—2 aasi neljap. 2. dets. kell% W ajatakse suuremasse
üürile anda
Diivaneid
tuba köögiga, tvahesei- y
tööstusse, mis on ainulaad»
wõi firj.. slt. ..21/9321".
naturg: 6, kella 11—1 ja
moobliari
8. õhtul., (Olin „tema".
Kaubelda Sakala 19, puu#
korter
naga tvõi 2 tuba ja köök. js—o.
ne Eestis, osanikku
1
kes
tvastas
Teile.)
;
korterid
delao kontoris.
4 tuba, köök, tvann,
Kindel maksja. Pal. teat. .
Kr. 5000—10.000
müüaManeeshi tän. 6,
keskküte, kohane ka arstile
pakkum. kirj. slt. ..4/9364
Ei ole mõtet kallimalt töökojas,
i Kaasatöötamine tvõimalda
Kaks
tvaba
prouat
ja
Müüa
puhastwerd
.
Parimaid
wõi kantor Lruumits. Kullr tvabad; kõrged, awarad
maksa, kui on wSimalik
kolm preilit soowitvad
tud. Ainult tõsiselt asjast
lasepa t. 4—2. Näha wSib> toad, lift, elektrilöögid, tee Kindlas' teenistuses las
Tüdrukut
Müüa 33-ha
saada odawasti pari
tutvust
kilusid
ja
huwitatuid palun teatada
teta
perekond
soowib
kahe
nijatoad
jne.
kella 10—12 ja 4—S. '
inglise setter
maid
Eesti
ja
.
teisi
hea sõbra leidmiseks. Prei» slt. ~10/9470".
toa
ja
köögiga
talu
waja' linna lähedale tallu.
postmarke
Mugaw
lid: A 20; B 23; D 26;
Kelilrlkorter
sprotte
korterit
Raudtee t. 76—2, Nõmme
Kaub. täna. 1. dets., kella
prouad: L 40; M 43. Kir Vaikne sõjaväelane
kaks tuba ära anda i mttbl.tuba
ja
blokke
(suures
Mali
Soowitaw
mitte
kaugel
sü
jad saata kuni 5. dets. slt.
Tallinna - Haapsalu ~ mnt.
3—5 Paldiski mnt. 44, töötoaks wõi elamiseks. wanni :artv.- amytisoletvale !
kus)
Wene
tän.
I—9,
38
senti
karp
Wõib ka kolme
..18/9358".
ääres, 'jaakna ligidal/ hoo2. korral.
hootvis.
Maneesi tän. 7. küsida isikule üürile anda. Wis- : dalinnast.
tutvuks
kuu üüri ette matsa. Teat.
saadatval konsertvitööstuscst
mari 19-b—7.
kojamehelt.
uued. Suur õunapuu
Kotkas. Kreutzwaldi '7.
'Kovralikku õppinud
slt. ~1/9331". __
aed. metsa 8 ha. Küsida:
Eradetektiiv
tõsises abielu mõttes vabade
Alles. Tulika t. £4—2,
tislerit
Insener riigiteenistuses
Juhuslikult
Tuba
Tallinnas.
prouade või preilidega, kes
tvajab
kohe
tvõi
lähemal
tartvis, kellel on tööoskuse
Soowitakse osta alalise
MMM.
Harju tän. 30—8.
hindavad mehe ausust ja
ajal crasissekäiguga muga
Ajutiselt. raskustesse sai
müüa
tunnistus ette. näidata. Lai erasissekäiguga, köögi tarwit.
woolu
tahavad elada ainult ühele.
Juhuslikult müüa
Eriala:
abielulahutus
tunud
noor
tüdruk
palub
wasti
.
.
24—1 hootvis, 2. ' korral. ära anda Alewi S—l.
Kirjad slt. ~21/9481".
astad ja teadete kogu
. möbleeritud tut>a 'igasuguseid koögiriistu ja
hõberebaseboad
laenu i
dünamo,
NÕMMEL JA MUJAL uues
mine. •
majas, heas rajoonis, kköögitoolc, tarMitaiud; pöö
20
krooni.
j
Waja tagatisetvõimelisi
Täiesti omaette sissekäi
Sakala 23—5 (endine W.
Päikesepaisteline nmmi- 1 tvanni- jasoowitaw telefoni >ningukraami; palm; riide Tartu m.) riiete tööstuses. 110 wolti (10—25 keskmise Tagasimaks kindlustatud.
Lp. preilid!
guga möbleeritud
kapp tammest. pDegliga;
ettekandjaid.
kasutamise
wõimalusega.
}
walgustüslambi tarwis). Tcat. slt. 20/8440".
kas 4-toaline •_ 1
Kindlal kohal tccnirD - korra*
tuba
-Vabad härrad
Pakkumised hinnaga pal. slt. ]jäätapp;. pesupesennsmasin
Aadress:
1.
Scliste
Masi
Balti jaama rajoonis 2 natarw: ühing, Telistes.
Teateid saab Lai 3. Pool# lömmi tarwitamisega wälja
talvkorter
ja pesupress. Kinga 0/8—3
aasi. 28—40, kes teist : lik noormees soowib tuimust
~35/9375". 1
korras
gase riietehoiust, pärast kl. üürida Narwa mnt. 53—1
omab kindla teenistuse jaz preilidega iäölisringift.
puumaja
: wälja üürida, 5 min. Nõm
6 õhtul.
kodu, kuid puudub sea! päi, Soowitaw päewapilt ja
Junoli
me
jaamani
ja
rutuni.
130 r.-s. põhipinnaga
Toakaaslaseks Glehni 7—2.
kesepaiste hingeline nai, teatada Manus. Sobimuse
ttus moodne juuksetöös#
müüa küsitätva hinnaga
ne ja kes tahaks tedax korral abielu. Kirjad õige
Ostetakse
tuö wajab
60.000 kr., tväljamaksuga
wajatakse noormehe juure
nime ja aadr. slt. *Bl/
Provintsilinnas
tarvit. peakoõma ja juuste leida, tutwume. Kirj., sootv.,' 9451"
noormeest. Narwa mnt.
30.000 kr., ülejäänu on
esimese klassi
fotoga,
mille
sootvikorral
väljakukkumise
vastu,
ning
63—3*0.
soodus' Mölg. Sissetulek aas
söögimaja
juuste kasvu edendamiseks. tagastan, saata stt. ~22/
Müüa wHeprungitud
ostate parimlni
tas 7000 kr. Kirj. slt. „B
juuksurit
moodne
tumesinine
'
llnnusulgi.
Eht ainult „punase ankruga". 9362". Seikluseotsijail mit t Hallo» hallo!
ühes
intventariga
ära
anda
1
4803".
TÜta
te äilitaba.
Siin jõukas lesk proMurtei
iGobovitschi
Teat. saab Tallinnas. Rae
lapsevanker.
Kreutzwaldi 8. tel. 316-09
- sist. äri ja auto omanik,
Kuivi kasepuid,
Pakkumised ühes proovidega
ära anda mööblita, iniell. kojaplatsil ajalehekioskist.
' Tkeüistuses harit. intell.
abielu eesmargil
pikkusega 18 tolli, müüa saata E. P. Risti • Peavalit: pikemat laswn noormees Ärakirjad ja kursusedi, tuhmiks
Hind 35 tr. Tähe t. 3—l
ärist Pärnu rant 45
Linna lähedale tallu tar isikule. Kaupmehe 31—7,
kirjutusmasinatel kohakuula, jöitkama pr. wõi prl. Kirjad,
hoowiS.
wis
umbes 23 sülda. Puud on susele, Niguliste 12, Tallinnas saowib
Kohwer-kirjutusmasin >;
' tutvust
misega asjatundlikult jaz palun saata ühes õige äadr.'
tüdrukut.
suure tee ääre wälja Mee
ja päeMa
Wälja üürida
Omaniku
elttmnutuse
tõttu
odatvasti on J. Kühle kon, elulookirjelduse
samasuguste'
tütarlastega.
tud.
Aadress:
Kirsioks.
Kaub. 2. dets. 3—5 p. I.
„Underwood"
pildiga, mille mittemeeldi
2 korterit
toris
Wanaturg
6.
Saarnakõrwe
k..
Triigi.
Te
Soolvin oc-irt ' •
wõi 3. dets. 10—11 S.
Foto uöutaw. Kirjad slt.
vaus laiu
- Ivusc korral ausasti tagasi
ja keskküttega. '
lefon: Triigi v/l.
..17/9317".
Tartu mnt. 51. majandus wanniga
müüa. Näha N. Lorenz'i
saadan. Saladus garantee
2 luba. Kr. 60, otse
majja
ühisuse hoowis
üksik fiunp. ja energiline
Talliimna lähedal.
ritud.
Wastan ainult tõ»
Kindetloses Ehepaar kontoris W. Posti tän. 6. lmüüa.
kohe ja 3 tuba Kr. 80, ! (Ausländer)
Küsida Koidu t. 04—10,
Haritud, abi mitte wajaw sundaega teeniw sõjatväc
Söögisaal
sucht
sistele kirjadele Kirj. flt.
Tallinnas wõi Nõmmel, tütarlaps
Tammepuust iimargune iõhtul pärast kl. 3.
1. järgu restoran-öölo ligemal ajal. Küsida Ja 1 möbl. Wohnung
lane soowib
'
kuni 10. dets. ..40/9420".
linna sees Mäga käidatvas wäljanraksuga 15.000 kr.
abielluda
kaal wajab kohe wäljasõi kobsoni t. 43—10.
peaaegu uus
2 Zimmer, Küche u. Wantutvuks
Palun teat. kuni dets.
kohas
odatvasti
müüa.
Wähepruugitud
jalaga
duks tvilunud '
samasuguse
preili
wõi
noore
Korter- !
söögilaud
ne. warm ' u. trocken, in
SoÄv. kirj. slt. ~4/8464". s. a. slt. ~23/8443".
..Singer" -.
puhvetipreillt
kõrgema > haridusega, pika lesega. Flirtijad ärgu kirju
2 tuba ja löök, wane ruhigem Hause. Offerten
ja ettekandjat. Teat.. kolma
õmblusmasin
kaswulise jõukama härraga. tagu. Foto soowitaw. Kirjad
ja
6
tooli
nahkpolstriga
mas majas. Balti > jaama an d. Cxp. d. 81. unter Rohuja
Soovin
08lg
päetval kella 3—B Kotse lähedal ära anda kindlas ! ~10/8430".- > wäga odawasti müüa. Ki
slt. ~20/8480". Kui ei
Kirjad
slt. ..40/9300".
bne s—l, tel. 440-07.
kirjuta, kahetsete.
värvi
wimäel, Kreutzwaldi 21—2 müüa. Tsemendi 10—4.
Louis XVI laelühtri ja braa,
teenistuses lasteta abielu
Toowin
Lasteta abielupaar soo Juhuslikult müüa soodsa Wäikesi tünne ja worsti kauplus kiiresti müüa. Lui portselnmst wõi pronksist.
Kiiremas korras tarwis paarile. Soow. kirj. slt.
tutvust
Keskmistes aastates prei
~3/9345".
töötamise
tvib
,
se
tän.
22.
Wõib
ka
teine
stiil
olla.
mööbtisadulseppa,
29. now. kadunud noor
hinnaga
tööliscingkonnast' tõsise me li soowib
korterit
1
Teat.
slt.
~30/9290".
•
emane
kes iseseistvalt töötab, töö
tutvust.
vaip
hega abielu mõttes. . Man.
masinaid
Suur ilus tuba esikuga
tuba
köögiga
wõi
wahe
llnnuhoen,
aaSta läbi. Sealsamas ka
35—45 a. Kirj. flt.' ~2/ ' Kes oleks heaks sõbraks?
seinaga. Kirj. kuni 4. dets. ' (inglise lõngadest, pärsia müüa Kullasepa 3—l.
müüa sadulsepa nahaiööriis
bürooruumiks
8422".
muster), suur. 335X233. *
! Wõib olla ka wäljaspoolit pointer, pruuni-hallilaigu
slt. ~13/8433".
IM
tao. Kest-Kalamaja 2 töö- -kesklinnas ära anda. Kirj.
Näha saab Kuninga 2—5.
Tallinna. Kirj. stt. MlO// ?me. ilma kaelarihmata,
Headel tingimustel müüa
tuba. ' :
nimi ..Balla". Palun tasu
9350".
Tunnistan
Puhtaid
Otsitakse kahe- tvõi kol
slt. ~26/9406".
täiesti
uus.
naisterühma
Krunt , i
eest
teat. Kurna w. Nõm
metoalist
maksvusetaks
Täiesti tublit
me talu metsawaht Einardt
müüa Nõmmel. ' 400' r.-s:,
kasukmantel,
Töölisrajoonis,
maapeal
Vajan
laenu
kammijat
korterit, i
suure palgimetsaga, omni- .
weksli Kr. 200/ mille kao
teles. 478-85/35-b. Oman
kaltse
Vajatakse kiiresti. Juukse- 'ne toiduainete
busepeat. ligidal. Kaub. tl. 'siberi ora Mast. Äiiwa tän.
tasin 27. wõi 28. skp. 3000 kr. linnamaja 1. obli- dcmnse ja müümise eest
Teat. slt. ~28/9328".
kauplus
14-—9.
müüa
Jmawere
Mallas
tööstus ..Hellas", telefon ära anda. Kirj. slt. „27/
Wäljaandja hra R. Bau gatsiooni wastu. Teatadaa hoiatan!
B——lo humm. ja 3—6 p. l. _
Järatvere külas. ..Wälja
mees, tähtpäew 10. märts kirjal, stt. ..16/9396"
514.74, Tartu tn. 17/28. j9407".
.Kindlapalgaline itffif ot Magdaleena tän. 16—4.
nr. 21", üldsuurus 33,3 ha
ostab
Kaotatud klaasilõikamise
1938. a.
Põrandavaip
sib tväikeft ühetoalist
hinnnatud 97,44 pnhtakasu
Waja tvilunud
Kindlas teenistuses amet
KaasU Urlliseks
teemant
nik
plüüsch, tõene 2X3 nrrr., rublale. Talu asub meierei, Tall. Eesti Kirj.-ühisuse
korterit,
Taksomeeter
kostiga võib tulla korralik
kanplustc
ja
autobnseliini
mima.
Hind
Kr.
300.
Wa
P.E.
vajab
laenu
Kavpcli tän. nr. 4 ja 8
nõudepesijat j kindlas ametis noormees. kohe >või edaspidi. Kellel on
ladu Pikk tän. 2
150 kr. kuueks kuuks. Prot. wahel. Ausat leidjat palun
mitte tüli juures. Hind kokkuleppel.
Roosikrantsi 5—2 (teisel ioowiinda, see saab. höä iühes õigustega. müüa. Kir- thcltkauplejatel
tada. Zoowijat. teat. slt. Teal: Martin Ma lg.
sent kokkuleppel. Teat. slt.. ära tuua Kappeli. t. 4—19
fcfjaj. keskkogusse. Wene t. 6' ikorral).
' tasu. Kirj. flt. ~32/8452". jjad ftt. „21j9251". «..M 12037".
24/9444".
Mere p.-ag.
Teata mulle. *
P. Steinberg.
Odavasti rhÜÜa

hinnaga.'kõiks pruu
gitud .'«jüi pöönlrigukoluhii
raööblif,' ' Hideid, J'-iaapaidi
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Keflnädalal, 1. detsembril 1937

fScWo I eh t
!

Riigi Maade ja Metsade Valitsus vajab kohe koosseisu
. kohale
UÜHcmctt UUSCHCM

I Antoni Kiwi

Antoni Kiwi I

* 3. juunit 1912. a.
t 30. now. 1937. a

Elsa Klemmer I
kes on vilunud hoonete ja teede ehitustööde alal.
Teateid teenistustingimuste ja palga kohta antakse Riigi Maade
ja Metsade Valitsuses Lai t 41 (Põllutööministeerium)
tuba nr. 78 igal tööpäewal kella 10—14.

sünd. 15. okt. 18<UI., surn. 30. now. 1937. H
I Raske haiguse järele lahkus meie armas WM

Riigi Maade ja Metsade Valitsus.
Kirstupanek leinamajas neljapäewal, 2. dets.,
kell 6 õhtul. Ärasaatmine leina majast püha
päewal, 5. dets., kell 1 Rahumäele. ,
mHleštab sügawas leinas

H raMlestawad sügawas leinas

Söjawäe Tehnikakool.

I SftJawAe Õppeasutiste ülem

/ Aus forrajtf keskealine

majateenija

otsib kohta, oskab iseseistvalt

MONUSTUNNE ON I

|H z hästi keeka ja küpsetada,

omab head tunnistused, soo

_*

Poeg, minia ja pojapoeg. H j

witatv maja alumisel korral

Kirjad flt. ..6/8426". .

KUi JALAD ON KUIVAD |A SOOJAD
Halosse I

üksik neiu sootvib

: Ohwitseride Kogu. /

i majaleentjakohta,

Kirstupanek Sw. Keskhaigla kabelis
2. dets; kell 17,00.

oskab keeta, pesu pesta ja
teha kõiki majatöid. Kirjad

ja botikuid I
vabrikutest „ Põhjala", B
..Tretorn", „Quadrat"jne. M

flt. ~33/843.3".' .
Aednik
Wõimaldage ausale korra- i otsib tööd, omab tunnis
I Säärsaapaid,
likule noormehele mingit itused, oskab oma tööd. 35tööd. Tööala ükskõik ia. praktika. Kirj. flt. ~24/
mida vajab kalur ja jahimees,
Lennuki 18 (büroo). mis. Tööd ei põlga. Pal. ! 8324".
Süüteo, abielulah., päran kirj. flt. ~23/3323".
. ostate suurel ja väikesel arvul.
Otsime
duse, tveksliwõlanõudm.,
I edasikaebuse
B Naha-, jalanõude- ja hobuäeriistade-kauplusest
H . Siit maailmast lahkunud' H
jne. asjus kir
kojamehekohta.
Noor aednik
+TfeAl*ER+
Oleme usklikud , ja ustatvad
jut. asjat. Nõuanne. Awa
tud 9—2 ja 5—7 p. l. heade tunnistuste ja soowi Oleme enne olnud. Teät.
|N. BOSTROV
I l-L Jaan Harlanpl p. I
EESTI DRAAMATEATRI
tustega palub teenistust. flt. ~2/9222".
Kirj. flt. ..7/9267".
B TALLINN, VENETÜRG !. TELEFON 313-13.
RINGREIS
Noor energiline intelli
+TfeAireß.+
gentne.
gümn.
harid,
maa„Mees trumpidega"
33-a. noormees :
I šitlkovl I
Wärlaps . .. .
NÄjapäewal, •2. detsembril, > Hugo Raudsepa komöödia
sootvib
mingit ärialalist te
palubkohta
, . kell öhwl
3 waatuses.
getvust
tööd
jne.
Teat.
slt.
j
kas kontorisse...apteeki.. kas
86. korda
BaKsa
Keel
Näitejuht Ed. Türk.
sasse. tööstusse tvõi eine
Oskar Lutsu
Dekoraator W. Blunt. riigiteenijatele.' Konwersat ..13/9313".
Inglise tsingitud katuseplekid
lauda (mitte . kõrtsi). On
Antslas, kolmap.. 1. dets.. siöon, tõlked. Rüütli 2—5.
mälestabA»», t,Eest]slldl" ametn. I
Zoovin
töökas,
kohaneb
kiiresti.
neljap., 2. dets.,
Tel.„ 433-86, kodus ;kl. 3—B
A. Särewi dramatiseering . Walgas,
Kirj. flt. ,15/9315".
Jateenijate rlng„Es ta r"
Tõrtvas, reedel. 3. dets..
mingit , tööd kas passijaks, '
ESTONIA
3 wäatuses (6 pildis). Tsirgulinnas,
„Bingley"
laup.,
4.
dets.,
Inglise, prantsuse, itaa kraamijaks. kauplusse wõi 1 Sootvin kohta
Näitejuht Leo Kalmet. i Rõngus, pühap.. 5.- dets.
MuldasängltamineneljapäewaJ, 2.dets.
teenijaks,
Lavapildid P. Raudwee' Algus igal pool kell 8 õhtul. lia, saksa, wene, õmbleja juure abiliseks,
H s. a. kl. 3.30 wene Aleks.-Nevrskikalmistule H
TEATER
eesti keelt õpetatakse,
Laupäewal, 4. detsembril.
olen aus. ja korralik. Kirj. passijaks. tvõi päewiii pesu
raudplekkl 12arssloy/kuni2oä
flt. ..11/9271".
pesema, keedan 'iseseistvalt,
" kell W õhtul
Berlitz! meetodil
NOORSOOTEATER.
101. korda
Broschüürid ja isiklik proo
nõus
ka
ärasõiduks.
Kirj.
Kesknädalal.. 1;' detsembril,
Lugupeetud
IX2 mtr. 0,75, l ra'm,..
Samades kohtades, samadel witund maksuta. Ettetval
M ~29/3449". .. .
~Kevade"
autoomanikud!
kell õhtul '
päetvadel algusega kell 4 p. I. mistus eksamitele. • Tõlked.
II
•
*
1,25
m/m. 1.5 m/m,.
A.
Särewi,
dramatiseering.
uuslawastus-esietendus:
Wõimaldage karskele maa -Härrad
2
m/m,
2,9 m/m
Sakala
39—5
(Eesti
Pan
3 toaat. (6 pildis) O. Lut
noormehele töömehekoht au
nukuetendus.
autoomanikud!
„Tosca"
ga taga). . ,
su ..Kewade" järele.
tole.
Wõib
ka
kauba
wäl.
Kui teil .on tartvis head
inglistina
Katvas:
Jõululaat Rakveres
G. Puccini - ooper 3 waat. Näitejuht Leo Kalmet.
Inglise, prantsuse, saksa, japakkuja olla. Kirjad flt. . autojuhti tulewikuS. siis
Lawapildid P. Raudwee- 1) „Reis ümber toa" —A. wene ja hispaania keelt õpe ~13/9318".
Harilikud hinnad.
tvötke täiesti karske maapä
seatina
Pääsmed Kr. - 2.33—30 s.
riitoluga 1. - liigi juht pvak
Atvenariuse lugu lastele. tab > kõrgema har. meesõpet.
NOORSOOTEATER.
Nukuteatrile
kohandanud
Lp., tislerid!
tikale, wõib ka töömeheks.
Neljapäewal. 2. detsembril.
Berlitz!
ja
Mertner!
peetakse. 6. ja 7. detsembril s. a.
so o wlt ab .
Pühapäetval, 5. detsenrbril,
A. Kiwikas. .
meet. põhjalikult ia kiiresti Korralik maanoormees pa- . Kirjad flt. ..24/8444". kell' - õhtul
kell p. l.
2)
„Lillhaldjad"
—A.
Ki
rääkinm. Tõlked.- Tatari t. lub Teie juures tööd. Ko
..
13.
korda
Linnavalitsus.
Noor
haneb kõigega kiiresti, on
„Aladlni imelamp" ivita daramatiseering hiina 24—6.
harilike hindadega,
W. Wunder,
tisler
aineil.
ennem
pisut
töötanud.
Tun
2. jagu
„Tatra tüdruk"
sootvib tööd mööblitööstusse.
'y " =
neb.
ka
maalritööd.
Kirjad
Muinasjutt muusika, laulu- 3) ..Mänguasjade mäss"
on ennem teinud, tunneb
Suur Patarei tän. 6.
flt. ~21/9321".
Operett 3 waat.. 15 pildis.
Masinakirja
ja tantsudega, 8 pildis> G. Helbemäe lugu lastele.
wineerimistööd. Wõib ka
Tekst Juuli Rõõmusaare. samanimelise muinasjutu Näitejuht Wold. Alew.
Wilunud kutsetunnistu ehitusiisleri juure. Kirjad
ümber töötanud Agu Lüü järele kogust ~1001 öö".> Latvapildid U. Martin. kiirkursus, harjutused. Ing
flt.' ~25/8445".
dik.
Priit
Ardna
'
muusika.
sega
•' ' '
Oludekohastanud
Heino
Anto
WN imr
lise, saksa, rootsi. ja soome
juuksuri
Pääsmed Kr.' 2.30—30 s. Lawastus Elmar Nercp
Korteri
keele • tunde. annab wälis
20. detsembril 1937. a. kell 12 müüakse Kohila
teeb tangilokke. korralik
Reedel. 3. detsembril, Lawapildid P. Raudwee
omanikud!
mail
keeli
õppinud
daam.
vallamajas
neiu,
wajab
krndlat
kohta.
kell
1/28
õhtul
Riietus Karin Luts
' ' ; Vabadusplats 7.
Harju 29—8,. hoowis.
Weel
pühiks
parandame
Nõuswb ärasõiduga. Pal. Teie mööblid. - poleerime,
8. korda
Muusika W. Jakobson
kirj. ühes tingimustega saa
avalikul enampakkumisel
harilike hindadega
Tantsud - G. Neggo ja
lakeerime, tvakseerime jne.
Masinakirja
ta flt. „21/8111".
. Kaastegetv
Eriala:
antiikmöMid.
Kir
valik elegantseid balli- ja
„Mii Udud mõrsja" S. Bärenklan.
tunnid.
Gerd Neggo tantsustuudio> Kolmapäetval,: 1. detsembril
' end. Lohu kooli krundist lahus olev maa ala
jad flt. ~27/9287".
tulnud
(põllu- ja-heinamaa), pindalaga 4,9 ha, mis asub
B. Smetana ooper 3 waat. Pnhapäewal, 5. detsembril l kell 8 õhwl
Nunne I—2. Õpilaste lvas Maalttütarlaps
tänavakingi!
Lohu raudteejaamast 0,5 km. kauguses. Pakku
tuwßt kella.lo—l ja 4-—7 palub majateenijaks, on ka Intelligentne neiu otsib
3. korda
* kell õhtul
Pääsmed Kr.' 2.30—30 s.
teenistust
37. korda
mise alghind Kr. 700. Pakkumisest osavõtjail tu
Laupäeival. 4.. detsembril.
harilike hindadega
ennem teeninud linnas. Kir
leb 10% kautsjoniks sisse maksta.
tööstusesse (tvarem t. bisk
Matemaatika
; kell %8 õhtul jad flt. ..15/8133".
..Inimesed
ajuiääi"
tviiditööst.
ja
kudumis
''
25;
korda
Kohila vallavalitsus.
Vajatakse vilunud
Eelmüük awatud kella 11—1 W. Werneri komöödia 3 w.
ja füüsika tunnid igas ula Lp. müübiitttvsturidk tööst.), lodusse . tvõi Mre
alandatud hindadega' •
e. l. ja s—B õhtul.
Wõib kä ajutine
Pääsmed 20—123 senti. tuscs.
Kellel on anda tööd tväl naiseabiks..
«Haljal aasal"
tvõi õpilasekoht olla. Teat.
MB
Korralik töökas maa pä
jaõppinud mööblilõigete te
Arvemasinal
Neljapäewal, 2. detsembril,
ritoluga
J ara Beneschi operett 3 w.,
Naua- ja terasriistade
laste Rõõm
gijale wõi ka ajutiselt liht flt. ~1/9261". .
kell '%B- õhtul
tütarlaps,
kauplus otsib toilunud
ja lükatil õpetan • kiiresti sat mööblitööd oma tööko
/ 16 pildis. .
Härrad
10. korda
kes kauemat aega teeninud
»» »» » m
arwutama
Pääsmed Kr. 1.73—20 s.
jas. seda palun wastata
tööandjad!
ettekandjana ja tunneb ka
I
..Kolmekrossl
ooper"
Teatri kassad' awatud kella
slt. ..16/8136". . Kas tõesti ei leidu
Harju 35—1
muujat
on laste õnn!
tvaodimadratsitöid. palub
12—4 p. l. ja õhtul kella
i J. Gay —B. Brechti lugu
toale 27-a. noormehele mm
kohta,
on
rahul
kõigega.
Haritud
prl.
soowib
lauludega
3
waat.
10
pildis
... . %9.
git. tööd lattu', hobuseme Kirj. flt;. ~35/8455".
• > .• Pakkumised ühes . elulookirjeldusega
Soowiawaldused ühes senise
teenistust
K. Weilli muusika.'
heks wöi ükskõik mis alal?
. saata sl t. „N/8431"
elulookäiguga slt. „M.
kontorisse wõi tunniandjana
Täiskarske
28-a.
mees
Kirj.
slt.
..4/9304".
Pääsmed 23—150 senti.
12048" all.
Wälitseb eesti. wene, inglise '
palub mingit kindlamat
Soovin
ja . osalt ka sccksa keelt. On
>Reedel, 3. detsembril,
tvötl.
õppinud ka masinakijra. Kir laste juure, kraamijaks. Wäike kautsjon wõimalik.
kell %8\ õhtul
Tarwis
i-a.
lflpse
juure
jad flt. ~7/8127".
Vassijaks wõi üksiku juure.
20. korda
korralikku lastearmastajat
(Äajib4Hl{
i Kirj. flt. „38/8458".
Kirj. kuni 7. dets. flt. „33/
TULNUD
harilike hindadega
teenl]at,v
9293".
..
•"
Teen
uusi
ja
parandan
fötfaniijad!
16 aeT xoger YIAIBCH B
tel. on oma - korter.. Soowi
„Mehe küljeluu"
CTOJIHPHOFI MNCTepCKOfi; c Manu
Palun,' tvõimaldage korra taw 33—30-a. Teatada slt.
. Juukselölkaja,
W. Joiuni naljamäng laulu DTHM aejjoM seMHoro 3na*
- kikule, kõigiti - ausale tütar
KIRJAD
pärsia vaipu.
„9/9309". ___•
wilunud naiste-, ja. meeste lapsele mingisugust tööd,
dega 3 waaiuses 13 .pildis. KOM. ÖacaTb Sitsivabr.
isiiös, sorwib- . laüpiiewast , ükskõik mis. alale. 'Sootvi
Pääsmed 20—125 s.
7-20.
N.
R.
W
ajatakse
Wajadusel
sõidan
ka
pro30.' nov. si«»e täinud kirjad. . . •
kohta. Kirjad 'saata fli. ~32/
taw
tvabrikusse
wõi
töös
teenijat
Laupäetval, 4. detsembril, • Noor naisterahwas palub tvintsi. Kirj. flt. ..24/9281"
9292". . - 1/8941 5 1/8221 II 121/8921 . 1 , 21/8761 1
tusse, on tvarem nimetatud
perenaiseabl
kell %8 õhwl
ükskõik
mis
tööd,
kas
ma
1/8021 2 1/8701' 1 21/9001 2 22/8802 1
'
Kakslõ-a.
maalt
Pärit
köhides
töötanud.
Kirjad
100. korda
Nõmmele. Wõiö ka maali
. Keskeal, haritud.
jateenijaks. ettekandjaks wõi
1/8861 1 2/8702 1 22/8922 1 22/9042 1
flt.
~3/8463".
olla. Kaub. Nõmmel, Met' tütarlast
preili
harilike hindadega
muud. Oskab iseseiswalt
2/9022 4 2/8062 8 22/7082 1 22/8092 1
sa 48—2, Nõmme jaama
sootvib kohta mõneks tun
!
palutvad
'
mingisugust
tööd.
õmblustööd.
Nõus
ka.
ära
..Tagahoovis"
2/8342 .1 3/8303 2 22/2622 1 23/9073 1
t
RHHHHHHH
niks päelvas laste jüure'ja
lähedal. ... \
sõiduks.
Teat.
slt.
~16/9276"
Andres Säretvi dramatisee
' Kirj.. slt. ..31/9291". " perenaiseabiks. walitseb sak
3/8983 4 ' 3/7783 1 23/9043 .13 23/7843 1
! ring Oskar Lutsu jutustuse wõi teles. .468-14.
3/8865 1 4/7904 2 23/8843 1 23/9018 1
IIIHIBUIIHnV
Perenaised, tarvitage
Korralik noormees
sa ja ivene feelt. Kirj. .flt.
4/8744 1 4/8064 2 23/7763 1 .24/8164 1
järgi 3 waatuses's pildis.
Kõrvalteenistus .
~35/9295".
otsib
tööd
4/7984 1 4/8784 . 2 24/8804 2 24/2944 2
Juuksurid!
kuni 50 kr. ja enam kuus.
Tarwis • kohe wilunud
Pääsmed 20—125 senti.
sadulsepa juure, on sel alal
5/9025 2 . 5/7945 1 25/8885 - 3 25/8205 1
Teenistuse
wõib saada ala
Kes
õpetaks
Hästi
ja
•
ruttu
i enne töötanud, wõib ka
5/7665. 2 5/8065 2 ''25/8045 1 25/8845 1
rätsepat
Pühapäewal, 5. detsembril, tangilokke ja wesilaincid te 1 muul alal töötada. .Kirjad
Lokkija
tiscls. Graniidi t. 23—12,
Persili
5/8025 4 5/8745 1 25/1305 1 26/8286 4
kell %3 p. l.
gcma, teat. slt.. ~8/8423". flt. ~38/9293".
eiidereiiõödcle. Ztarwa nt. iga päew kella 17—20
678826. 1 6/7786 2 26/8126 2 26/8806 2
6. korda
(s—B tt.. l).
otsib kohta, teeb ka mees
; SSr Aug/' - -.
6/8346 2 7/9027 4 26/8926 2 26/8846 1
harilike hindadega 7
Töökas korralik
Sümpaatne
kena
wäli
tetööd.
Kirj.
slt.
~5/8425"
7/8867, 1 7/7903 1 26/9006 1 27/7887 3
Teenijat,
villaste-, siid- ja kunstsiidesemete > ..Inimesed ajujääl" muscga Noormees soowib puhas japerenainet
8/8988 2 8/8148 1 27/8287 1 27/8127 1
waikse iseloomuga,
Juuksur
teenistust
8/7788 1 8/8908 2 27/8927 1 27/2787 1
Noormeus
Pääsmed 20—125 senti.
40—50-o, waja tväikesele
soowib kohta maale tallu
pesemisel. Kõikjal saadaval.
8/8868... .1 8/8308 1 28/7968 1 . >29/8129 . 1
preili : lihtsale perekonnale, kella
kas pagari- wõi kclneripoi- wõi linna, ärasõiduks, ival
9/8989. .3 9/7749 - 2 29/7329 -1- -. 29/8889 .1
Kassa awatud iga päew kella srks ivõi ükskõik mis! alal.. mis. igale poole. Kirjad flt. soowib kohta meestetöölc. 9—5 p. 1.. palgaga Kr. 10
saab ühe päetva kirjatöö.
9/8789' 10 " 10/8990 26 MBBso' _1 . 30/7930 4
12—4 päelval ja 6—B öht. Kirj. slt. V„ 18/8438".
~3/8123".
kuus (2. linnajaos).. Teat.' Kirj. slt. ~13/9273".
Kirjad flt. '..34/8454'/
10/8190 - 1-10/8030 3 30/6810 . 2 30/8330 1
slt.
„39/5419".
•
10/9030 1 ' 10/2970 1 31/9011* 2 31/9071 1
Wajatakse protvintsilinna
11/8711 7 11/8991 2 32/8732 3 32/8332 2
Pagarit
12/7872 1 12/8872 1 32/8892 1 - 32/7932 1
nooremat .
12/9032 1 13/7793 5 33/8013 2 - -33/8893 1
kondiitrit,
MQS(oad WS^y
13/8033- .3 13/8953 14 33/7933 1 33/8853 1
kes ka pagaritööd tuimeb.
tartvis Juureweo 6—lo. 13/9033 2 13/8073 1 33/8053 2 33/8933 1
Kirjad slt. ~11/8134".
13/2933 I 13/8813 1.- 34/8974 3 . 34/8334 13
Waja noort
14/8954. 2 - 14/8034 r 2 34/7933 1 ' 34/7574 1
Kleidi- js
14/8754 I 14/7914 2 34/7734 ... 1 . . 35/9015 4
teenijat
..Päevalehte"
rff&k
ifcUiiehdaoe
see!
fgna
mantliõmblejat
15/2855. 1. 15/2935 1 35/8735 "2 1 ' 35/7975 1
iväikesesje' perekonda. Sala* maja. • Teal. kirjal, slt.
15/8755 3 15/8835 1 35/7815 1 36/8976 29
la tän. 12—1, ..Rekord". ~36/933.6".
15/8035 2 15/8875 1 36/8736 4 36/2996 2
15/7995 1 15/8075 1 36/8776 3 36/8936 1
Tartvis wilunud
15/8155 1 15/7993 1 37/8337 8 37/8057 1
Tüdrukut
lokkljat,
15/7955 3 15/8955 3 37/8897 1 '37/8737 2
kes tunneb ka mecstetööd.
maale
tarwis. Kaubelda
15/8995 1 16/8876 1 37/8017 1 37/9017 1
Kindel palk. Tulla Paldiski neljas kella 9—lo homm.
sos jõuad P^rifgl^hp"
16/7916 3 16/8996 1 38/8298 1 . 38/8018 1
mnt, nr. Iv. ärisse. '
3. Tartu mnt. 32. hoowis.
16/7956 1 16/2816 1 38/8133 4 38/8938 3
Wajatakse ------ '
17/7997 5 17/7597 1 38/2998 2 38/8019 1
Waiatakse kohe. verckonda
17/8797 1 17/8077 4 38/8898 1 38/8058 2
kiiremini
M\
17/8317 1 18/8198 1 39/8019 3 39/8059 3
Uksiteenijat.
vilunud
18/2978 1 13/8118 1 39/8259 2 39/9019 2
18/8238 2 'l6/8956 1 39/8939 1 39/8339 1
Wabriku 25—IL, hoowi
mazas, .
18/7598 1 19/7819 1 40/8980 10 40/8860 1
19/8959 2 19/8199 f 40/8060 8- 40/7420 1
arve
19/8319 1 19/9039 2 40/7940 1 ZA. 8983 3
Tütarlast
19/8039 1 20/8260 1 B- 4734 3 8.4758 2
16—17-a man, \ tarwis
20/7920 1 20/8720 1
'Kokku- 428-kirja.
ametnikku.
töik-tuMe. Ligemalt: UU
20/8320.. 1... 21/8241 1
tiin. 28—6.
i
Pakkumised ilt. „12'5432".
6-a. lavie juure maja
Iga laps loeb
mõtteks tn utt iks päcwas
Lp. tööandjad!

KUULUTAJAILE
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Kinjseppi

,£aste Jlõõmu"

tarmis la-tejalanõudetöölc..
Falkpargi 20.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuje trüV

tütarlast
wõi tvanemat iitimeii. 'Dcc

m 8. krooni kuus. Teat.
Tondi t. 7—5. kl. 6—7,

