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Becki wisiit Riiga
L«ü töösturite kongrebsü tsatas minister Bev.

sinsch, et Poola wälisminister Beck tulewat pea
Riiga ametlikule külaskäigule, kus tulewat arp
tusele ka Poolakti wahekorda puutuwad küsi
mused Läti wälisministri Munterfi wahetalitusel,
tsatäb „Fr. Ztg." kirjasaatja Warssawist.
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VSewaleht

Keda jaapanlased paneksid Hiinat walitsema

Poola sisepoliitilisest olukorrast

„Kawal rebane" kristlik kindral Feng-Ju-Hsiang
„Päevalehele" kirjutanud ins. Nikolaus Bassechis
Warssawi inimrifföil tänawail sõidawad
suure raginaga reklaamäutod, inillelt puhutakse
pasunat ja tehakse Poola kohta mitte just igapäe
wast ameerikalikku propagandat muusikaga uuele
ajallehele ..Uuele tõele". Sellest uuest lchest Peab
saama uue poliitilise liikumise häälekandja. Po
liitilises keeles nimetatakse seda uut liikumist
„Morgesi rindeks" klamerikunstnjku ja endise wa
litsuspea Paderewski Schmeitsi elukoha järgi, kus
peeti läbirääkimisi. Selle uue partei eesotsas
mis end ametlikult jälle nimetab ..töölisparteiks"
on neli wäna meest: Pilsttdski ivana' wastane jc
poola leegionide komandant Prantsuse' rinde'
kindral Haller, kristlike demokraatide juht Kor
fanty, endine riigipresident Wojciechowski ja lõp
peks Paderewski ise.
Propägandaanto smsunaitluusika jätab' waetvait

jälgi Warssawi tänawaile. Kohwikuis. koogiärides
ja Warssawi ajalchetoimetustes ci räägita uuest
lehest sõnagi. Rindest, mida juhiwad manad me
hed, wõib waewalt loota wägewaks liikumiseks
saamist. Ta peab loppimg kahe osapartei kaasa
tvaraga, millest moodustati Itlem-Sileesio
tööliskonnaga, kus kristlikel demokraatidel ol'
pooldajaid, ja rahwuslikü tööliserakonna poolda
jatega Poznanis. See ühine uus tööliserakond
ei anna oma programmis midagi uut., Ta tahab
olla patriooti/iste demokraatide partei. Kuid pab
riootilised on Poolas kõik ja demokraatlikud pal-,
jud. Tal on programm, mis meenutab mana
kristlike sotsialistide programmi Austrias. Selleski
pole tal midagierinema! poola Poliitikaelu rüh
madest ja rühmakestest. Ent siiski mi uue Partei asu
tamine tüübiliseks nähtuseks praeguses Poola polii.
tikaolps. Kinnitatakse, et wiimase kolme kuu jooksu,'

on sisomimsteerilnnis end registreerinud üle kalu
kümne uue partei.

Kui 1926. a. mais riigilooja Pilsudski sotsia
listide abiga tagandas tolleaegse parempoolse ma
litsuse, siis kutsus ta koostööle kõiki poliitilisi
suundi, kõiki rahwusi ja usundeid. Moodustati
tuntud ivalitsuslaager. Ajaloolise mõistusega
Kierbedzia sillal ja Krakowi eeslinnas sai Poola
õieti autoritaarreshiimi. Autoritaarreshiimi, mis
polnud enam wahenditult rippuw parlamendist
wõi teistest demokraatlikest jõududest. Kuid kutse
koostööle walitfuslaagriga polnud tulnud walit
suse ega rühma nimel, waid marssal Pilsudski
nimöl isiklikult. On arusaadaw, miks pärast te
ma- surma wõrdlemisi lühikese ajaga sellest laagrist

kui ühtlasest organisatsioonist- jäi' mähe järele.
Sest Pilsudski laagril polnud iialgi organisat
siooni worme, ta ei korraldanud poliitilisi wärbi
misaktsioone. Kuid tema kümneaastase olemasolu

jooksul ehitati üles kindel riigiaparaat, läks korda
armeed- edasi arendada ja tugewdada. Pärast
Pilsttdski surma oleks autoritaarreshiimi ähwar
danud kokkuwarisemine, ja sel põhjusel wõeti Pil
sudski pooldajate enamusega 1935. a. aprillis
wastu autoritaarselt walitsetawa riigi põhisea
dus. Järgnenud walimistel streikisid kõik was
tasriuna Parteid ja rühmad, ei läinud pooltki
kõigist malimisõiguslikest kodanikest malimiskas
tide juure, ja maliti walitsuse kandidaadid. Poola
tuleb kahtlemata arwata autoritaarriikide hulka,
kuid omapäraste ja kaaluwate korrektuuridega.
Walitsus ei olene parlamendist, ta walitseb auto
ritaarselt, kuid sellest rippumatult on legaalselt
kestnud edasi mitte ainult parteid, nende ajakir
jandus ja organisatsioonid, waid mõidaksc wee!
moodustada uusi parteisidki. Sõna- ja trükiwa
badus, teatamas mõttes ka koosolekuwabadus, on

kaunis piiramatu. Ainult kaks parteid on amet
likult keelatud: äärmine pahempoolne kõmmu
nistid ja äärmine parempoolne faschistlik Par»
tei ONR.
Ning mitmesugused Poola parteid? Weidi
tingitult paihompoolselt paremale Poole loeteldult
algawad nad poola sotsialistlik Parteiga
PPS-ga, suurimaks keskerakondlikuks riihmituseks
on talupoegade Partei, mille juhiks on maapaos
elaw Witos, ja paremtiiwal lõpewad parteid
suurkodanlike rcchwusdemokraatidega. Need rah.
musdemokraadid on. muide, ellu kutsunud Poliiti.
lise noorsooliikumise ja nende küljest on killunePlerre Frondaie*
armastusromaan

Saatuslik
eksitus
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Päewa wäsinud hiilguses jooksis wana päike
mäelt mäele, läites tulekahjusid.
Georges, pöörates pilgud awaralt lahti
rulluwailt Püreneidelt. waatas enese ümber.
Promenaadi pinkidel tukkusid raugad. Ükskõik
sed nii rohke ilu wastu; küssiwajunud rinna
haiged tegid paar nende eluiga pikendawat sam
mu. Nad hingasid pehmet öhku ja nende ahneis
silmis oli näha nende lootus kesta. Nende au
kuwajunud silmad ilmutasid meelgi nende ole
lemislõbu. Kahanenud, aeglaselt tuksuw elu wir
gutas neid ja selles lõpmatus loodusilus nad
mõtlesid maid uuele energiale, mis nad wöi
sid ammutada, et hoida kokku oma enese oma.
-- Nad et taha surra, mõtles Dewalter põl
gufega.

Kuid ta mõistis, et ta sarnleb neile ja et
sel ilusal pealelõunal ta oli samasugune kui
need kurnatudki.
Ta kiirustas sammu ja suundus lossi poole.
Ta kõndis mööda laia alleed, mis siirdus ala
puistusse. Lehtedeta puude all ta läbis maa
pinnal wäikesi walgüsetiike. Kõdunenud lõhna
yoowas kuiwanud okste alt? all-linna katused
tumenesid. Kilt-kiwid muutusid siniseks, siis hal
liks ja korraga tundus ühtuwärinat.
Lõpuks kuulis ta kella wiis lüöwat. Ta sai
kokku St6phane'iga, kes ootas teda zuba mo
ni hetk oma sõidukis, paari sammu Kaugusel
ühest wäikesest teefalongist, mille nad
linud kohtumispaigaks. Ukse awanedes tungis
sealt kriiskaw muusika mälja. Walgüstus oli

nud faschistlikud rühmad. Kuid poliitilist Pilti,
täiendades jagunewad kõik need parteid kolme
rühma, tsentrumisse, pahem- ja paremtiiba, ja
asja komplitseerides on meelgi tulnud juure uus
tööliserakond. Rühitakse bloki ja rinde moodus
tamisele. On üksikuid talupoegade Partei juhte,
kes on sidemeis üksikute sotsialistide juhtidega.
Sotsialistid läheksid meelsasti koos talupoegade
parteiga, kuid teised talupoegade juhid tunnewad
suurt kalduwust Morgese rinde Poole. Eripar
teide Programmid? Neid on raske defineerida
Weidi lihtsustades mõiks ütelda, es kõik. Parteid
on walitsusoga opositsioonis. Neil on rida pro
nõudmisi, niida ei tarwitse tingi'
mata tõsiselt wõtta, ja takttline nõudmine, milles
asi õieti seisabki. Need Programmilised nõudmi
sed on radikaalsed ja meel radikaalsemad majan
duskawad ja mitmesugune antisemitism. Taktili
selt tähtsad on aga dentokraatlikc walimiste, Põhi
seaduse muutmise ja walitsuse ümberkujundamisi

nõudmised. Kuid kõiki neid parteisid ja rühmi
iseloomustab see, et nende programmid ja taktika
on põhioluliselt wälja töötatud ainult juhtide ka>
binettides. Kolmel suurel erakonnal on teataw
malijatehulk. Sotsialistid toetuwad peagu kogu
poola . tööstusproletariaadile, wälja arwatud
kristlikud töölisrühmad Ülem-Sileesias ja rah
muslikud töölisgrupid Poznanis ning Pomorzes.
Talupoegade parteil on pooldajaid kogu Galiitsia
ja endrse. kongress-Poola talupoegade hulgas, teda

ci poolda ainult Suur-Poola jõukas talupoegade
kiht Poznanis.' Rahwusdemokraadid, kes on eriti
tugewad endisis Saksa piirkonnis, kuigi on suur
kodanlik Partei, on oma Pooldajate ljUFfa wõitnud
ka Poola wäikekodmstust, wälja arwatud Galiit
sia,. andes seal jällegi esikoha talupoeglikele ja
-vabameelsetele suundadele. Niipalju kui noorsugu
poliistliselt tegutseb, hoidub ta suurelt osalt parem

poolisradikaalsesse laagrisse. Ent kerkib küsimus,
kui suur osa poola rahwast, seal hulgas ka noor
sugu, on Poliitiliselt mobiliseeritud? Räägitakse,
et Poola parteide ja.masside juhid opereeriwad
ilma suurte massideta, et selles näiliselt nii wil
kas poliitilise elu labilitoedis suured massid siiski
ei tee kaasa wõi et tee weel mitte kaasa. Need
on, suuremalt jaolt isiklike aspiratsioonide liiku
mised.

Ent hoolimata sellest näilisest labiliteedist näi
tab pealiskaudnegi analüüs reshiimi stabiilsust.
Kui kõik parteid ja Parteirühmad on walitsusega
opositsioonis, kust tuleb siis walitsuse enda tun
duw stabiilsus? Wastasrindlikku käitist ei taheta
ülehinnata. 139 aastat on Poolakaid kasvata
tud tugewas rahwustundes, mis on olnud nende
tähtsaimaks psüühiliseks ja eetiliseks relwäks
mõitllrses iseseiswuse eest. Kakskümmend aastat
uut omariiklust Pole ometi wõinud nõrgestada
seda leegitsewat patriotismi. See patriotism
koondub Poola riigi ja iseseiswuse personifitsee
riiud mõiste, Poola armee ümber. 11. uow..
poola rahwuspühäl, tnarssisid armee' kolonnide ta
ga mitmesuguste parteide ja rühmade noorsoolii
dud, osutades oma ühtlust armeega. Ja isegi, kui
sotsialistide kolonnid oma Punaste lippudega
marssisid mööda punased lipud armee taga!
terwitas marssal neid sõjawäeliselt. Selline Pa
raad on Poolas rohkem tegelike olude sümboliks
kui üksikute parteide päewakarjed. Ning siis on
ju walitsuse! weel, nagu juba mainitud, kasutada
kindlalMidetud riigiaparaat. Ent taheti, et
autoritaarreshiim toetuks mingisugusele massi
organisatsioonile, mis pidi tasandama puuduse, et
Pilsudski polnud oma laagrit walanud organisat
siooni wormi. Nii loodigi kolonel Kori rahwns-.
liku ühtluse laager. See oli midagi patriootilise
rinde idee taolist. Esialgselt totaliteeti kui nii
sugust ära jättes tehti katset kõigist parteidest
tõmmata kokku pooldajaid. On endaftmvistetaw,
et kolonel Koe pidi endale koguma pooldajaskonda.

Ta ei wõinud seda otsida ei walitsuslaagrist Pare
mal ega Pahemal. Poola arengu omapära pole
põhjuseks, et suur osa noorsoost seisab parempool

sete radikaalide laagris. Mitte üksi Poolas ei
ülehinnata noorsoo poliitilist tähtsust. See on
Euroopas praegu üldine nähtus. Ning kui see
waene ja paik keskpärane. Kuid seal käidi ja
tantsiwail paaridel, kolme juhusliku muusiku
wiletsa mängu saatel, oli rahwamurru mulje
nende kitsaste seinte wahel. Stöphane ja De
walter kohtasid seal parun de Baragnas'!. ke
da Stöphane polnud näinud peale ta külasta
mist Biarritzis. Ta näis õnnelik lady Oswilli
Me näha? ta ütles Stchhane'ile. et oli saanud
teada ta saabumisest ja küsis Dewalterilt, kas
ta ei wötaks äsa rebasejahist. Ta jutustas uh
kusega, et sportlased tulid sinna kaugelt riskee
rimisarmastusest aetuna.
Ta roheline ja karm silm muutus hellaks,
waadates Stephane'i, ja lahkeks, kui ta silmitses
Dewalterit. Nagu kuningannä kohta tarwitas
ta lady Oswilli puhul aksioomi, et ta ei wöi
raid halwasti toimida. Ta lubas peagi Oloron'i
mmna.

Kutsun lähimal õhtul mõned sõbrad KoK*
ku. ütles Stephane.
Baragna? soowitas teda mitte unustada. Ta
oli näinud St6phane'i lapsena. Ta aimas Stö
phane'i õnne ja hea rassi peene käitumisosku
sega, ühegi ebasobiwa sõnata ja siiski täpselt,
ta laskis St6phane'i mõista oma soome ta
õnnelikuks saamiseks.
Näen teda taas noore neiuna. Ta oti
wahwa ratsutajanna meie wäikeses ratsanike
rühmas. Ta ratsutas alati minust mööda ja
meie esirätsur oli kindel, et näeb teda esimesena
enese taga. Juba liialt kaua oli ta loobunud
kõigist ilusaist, lihtsaist elulõbudest. Kuid me
leiame ta jälle.
Stöhhane naeris, tundes rahuldust Barag
nas'i usaldusest ta armastuse õnnelike wooruste
wastu, ja selles naerus oli tõepoolest naise
wärsket rõõmu, kelle elu on waewalt algamas.
Nad wäljusid. Õhk oli pehme, peagu soe, löhnaw
ja widewiku jahedus oli kadunud. Selges öös
kerkisid nende.taga kõrged mäed tumeda müü
rina. Sammud kõlasid rahulikul kõnniteel. Ste,
phane peatus ühe antikwariaadi ees ja Barag
nas läks minema. Stephane.nägi. aknal kaela
keed. mis paistis - talle ilusana, wanaaegseist

„Wahest ehk joote ühe Martini?"
„See müra hakkab tõepoolest närwidele käima!"
„Ärge ärrituge, nad lascwad waStupidises snunaS!
Kas kindral wahest ei soowi kibedat?"

„Wabandust! Kuipalju õieti oli tapetuid, kui len
nukipomm wiimati hotelli tabaS?"
„Wist 193..."

LUiCMER A MAtIESEN

Nõnda rääkis kümmekond härrat baarileti ees hiina
mikseriga, juues jääkülmi jooke. Ruum oli hämaruses,

mida ei suutnud peletada nurgas põlew pirn. Raadio
aparaadist kostsid tangohclid, kadudes ajakirjanike, diplo

.«oorsugu meel on ..dünaamilitte", siis arwatakse,
et see dünamism on rahwa elule wäga tähtis.
Nõnda nwtles Koe noorsllgn parelnpoplseist läag
eeist tõmmata onda Poole. Noorsugu ennast,
mitte nende progrännni. Siin aga tuli mastulöõk.
Esmalt Gälitsiä tälllpoegäde Poliitilise streigiga,
siis aga, mis on meel tähtsam. Manade legionää
ride otsusjega. Wanad legionäärid lvõtsid hi!>
juti kolme idapoolse wojewodstwo kongressil sei
sukoha parempoolse radikalisiiii mästlt sa denlo
'raatia Poolt.
Faschistlikil meelsujegä olliised..jutustaMnd" siin

iieelsasti, et Pilsitdski; kes liini oli mitte ainult
poola rahnnislänc, Maid kä sötsialist ja öeniokraat,

olcwat oina siraktilise walitscmistegömuse jooksul
kaugele eemalduniid oina esimestest tõekspiöamis

test. Tema legionäärid, kes järgnesid talle kui jn
hilc pimesi, jäid aga Päigald Manasse sotsialistlik
demokraatlikku mentaliteeti, ittss walitses nende

maatide, ohwitseridc, seiklejate, relmasalawedajatc ja
kokottidc kõnefuminassc. Aegajalt pani pommiplahma
tus hoone märisema ja aknad malendasid tnlchelgis.
„Tcilc oleks meelt mõõda, kui Tschiang-Kai-schct
Hiinast kaoks?" küsiti Jaapani diplomaadilt, kellega is
tuti baarilaua iimbtt; Tji süütas sigareti, jõi peent whis
kyt ja mõtiskles; et siis tähtsa tiüeratufcga mustata:

..Jah. mulle naib, et Tõkiole sei möktdiks... Ma ci

ütleks seda muidugi mitte ametlikult; niulle ainult naib
nõnda; sest see olekS nÜdtäimäks rahu tagatiseks."
Selle dtploniaadiga oti Prasitsijse lehe kirjasaatja tnt
ivünud RahwaStcliidu kiilÜüitribeS: Sellelt mehelt saab
ütõndagi teada, kuid aistült julgele otseSse
;Hütva." ütles prästislaiii; ,;tstt krbli te panrksiti: Tschiang.
stüi-scheki asemele?"

;,Hihihii... Seda õit ivaga raSke ütelda. Wiigä;
itäga raske..." /
„Wõib-olla marSsäl Wu-Pei-fü?^
„Liig mana."
„Kuid Tschang-Hfu-liangi?"

selt brigaadi-kindral. 42.aastaselt ta sai.marssaliks W
Sensi ning Honani promintsidc kuberncnks. Wnmase

miie aasta jooksul oli ta oma «aksast ja Wenest os

tud relmade ning sW.MW-mehelisc soiawaega Po«a-

Hiina seisukorra maaraja. Kas riidlesid kuounngtam
partei tegelased, wöi alustas mõni '/kindral" oma moe

ga rünnakut naaberkindralile. Fengil oli kmkial om

sõnn ütelda. Wäga osawa. kuid kamalu ,a petise P-IIM.
kuna oskas ta teenida mitut isandat korraga.

saatuse harutajad püüawad juba ammn asjatult arm»ta mida see mees õieti tabab saawutada. Kord ta on
Tschiang-Kai.scheki leppimatu maenlane. nüüd ta woit
leb Tschiangiga koos. aga kui jaapanlased tvoidawad.

tuleb wististi tema Hiina .nbiks. Selle hiiglase elu möödub kaemikuls. kirikuis ja
palivelais. mis ta laseb ehitada igas »

peatub. Ta ei sarnane ühelegi neist ..ktudralcist _, ke-lcst
Hiinal wiimasel ajal pole olnud puudust. Oma sõduritele
on ta ,valjult keelanud rahwast omal kael roowlda. rek
wirccrida tvõidaksc ainult tema loal ja ko»k roowjougud,
kes on tema laheduses julgenud tegutseda, on kahetse

nud oma julgust. Suurtel riStiusupuhadcl Jeng astuv
kantslisse ja Peab oma sõduritele jutluse. uhcS lut-.

luses ta ütles: ..Kiisen armutult maha lasta tganijt,

ses Pikub distsipliini minu wäes, kuid kes minu ees jaab
kaiissamata. seda ootawad põrgupiinad." _

Kord, kui Fengilc teatati, et tenia wae pataljon

sSSwib, laskis ta kutsuda kokku oma staabi ohwuferid
ja ütles: „Kui minule allumas Piirkonnas woiwad ,uh.
juba ttissugiised asjad, siis tähendab see. et taewas peab

iiilttb kõlbmatuks oma ülesandeid täitma. seepärast
määran ettdflle karistuse. Pean kolm tundi põlwili pal

„Ei kõlba." .... . ...

„Agä kuidas ölekS njärssõt Feng-Jü-dsiattgigä?^
JaaÜautaitc tühjrndaS klaäsi ühc sõõmügä ja iväa
tas tübza bttgüga kaügüsse; et siis tasa WerdeS waS
tata: ,;Wõib olla; mulle näib; et sce mSikö olla tema."
Kuna jaäsiani paremad dljvlifld rüüdawad biiiia siõ
sitsiooue, lvõtab jäapatii diptomäätia kõik abinõud tar
lvitusete. et wapnStada Hitita rähmüssuü fõätitsüse
prestiishi. Kauge-Jda ajalehis llmuwäd HttÜii ivülitsnst
laimamad teated, kuuldub osawäid sÜübjstüsi ja sala

hjtiafiia;" Pi?olc tunni Pärast saabus ohwitser ja tea

rohkeni passiiwselt, rohkeni mõõraste Mägede ja
majanduslike raskuste all. Legionäärid aga olid

agendid ründawad Hiinat, kududes hiigelsuurt Dõrkls, mil
lega jaapanlased tahawad püüda õstiii jiõrgcstatüti waS
tast. Kuna rindel mürisemad kahurid la lõmewgd grattäa

laskis tveesitoja üles puua; kristlik kindral aga omalt

need, kes ammu enne sõda end wabatahtliknlt heit

did, teemad jaapani diplomaadid riüde tiigä sÜürt osa
musega oma tööd uhketes salongides, hõtWi baarides;

seas esimesel wõitluspebioodil; Sbö arMamus hoie

täiesti õige, sest Pilsudski ei mandunud lahti oma
manadest maadetest. Legionääridel on Poolas eri
line poliitiline tähendus. Kogu Poola kannatas
maailmasõja all ja isamaa mabastamise eest. Kuid

sid hädaohtu, kes wõitlesid, relw käes, Poola Ma
bastamise eest. Op endastmõistetaw, et riigis, mil
le nad oma Merega on loonud, peab neile kiiuluma

eriti autoriteetne osa. TiUeb ütelda, et nad kasuta
mad seda autoriteetsust mastawa tagcrsithoiblikkuse ja

wähenõudlMusega. -Ent chkki need momendid seni

pole awalikult tunginud esiplaanile, on praegu ju
ba olemas teataw wastolu radikaalse noorsoo ja
manade legiõnääride wahel. Noorsugu mgatab
manade legiõnääride ideedest ja ideaalidest üle, ta
kadestab nende eesõigustatud seisukohta riigis, ta

usub, et legionäärid sulemad tema eest tee. Need
tõepoolest olemasolewad meeleolud ei pääse weel
awalikkuse ette. Ning seni on legionäärid weel ikka
.tähtsaiks ja wõimsaks Poola siseelu teguriks. Nende

ringidest on walitsus, nende seltsimehed moodus
tawad armee juhatuse, nende seast on ka juhtiwad

ohmitserid. Ja kuigi armee on ebapoliitiline inst
rument, kuigi mõnelt poolt kinnitatakse, et noorte
leitnantide seas, keda enam ei kaswatata leegioni
traditsioonides, siin-seal on olemas pärempoolisra
dikaalseid meeleolusid, siis jääb leegionide ja armee

Schanghai ajalehe toimetustes ja mõnegi riigi staa
bis hakatakse aina enam mainima ..kristliku kindrali"
Fcng-Ju-hsiangi nime.
Umbes neljakümne aasta eest koputaS Änhtvri. prö

wintsis Schaosjcili külaS hiina talupoeg miSjoüiiri nr
fele. Pisarsilmil paluS ta „walget kuradit" õõia poega
abistada snriwoodil. nmbeskaudsed kuulsad nõiad olid
asjatult püüdnud teda terwcndada. Misjonär ilmuS talu
poja waescsse hütti, kuS räbalatel lamas palawikust Pii

natud poiss. Misjonäril õnnestus poissi. terweks ars
tiba ja tänuks selle eest laskis isa poisi ristida. Mõned
aastad poiss kündis weel oma isa põldn ja hooldaS ta
härgi, et siis ühel ilusal päewal kaduda. Ta marSsiS
ühes teiSte hiina sõduritega Tiibeti mägedesse. Hiina
walitsejauna saatis Tiibetisse karistusekSpeditsiooni,
awaldama surtvet sõnaktiulmatnlc dalailamalc ja tema
alamatele.

Sealt Peale nähti endist talupoja-poissi Fcngi kõik
jal, kus hiinlased wõitlesid oma riigi sõnakuulmata ala
mate waStu. See hiiglase-kaSwu wahtva ja osaw mees
ei tunnud hirmu. Ta tõusis wketccnistuses üllatama kii
rrrsega. 30-aaStaselt oli ta juba kolonel ja 33-aasta-

laagrisse ei taheta esiaigsõlt ka kuulda. Tahetakse
nähtawasti esmalt ära oodata Poliitilist kaswamist
ja orgaanilist konstruktiiwsust, mis on wõimalik al
les, kui Poäla poliitilise siu labiilsus on nii kau
gÄe alla mõõnanud, et põhitendents oleks sol
gesti nähtaw. Praegusel hetkel osutab _ parteide
moodustamise areng, parteide killunemine suurt
Poliitilise detsentraliseerimise tendentsi. Koci laa
ger tahab ära oodata selle detsentraliseerimis
protsessi lõppu, et siis . orgaaniliselt asuda
konsolideernnisole. Mitte ainult riigi konsoli
deerimisele. mis õieti ei waja. mingit kmrsoli
deerimist, maid Mälise poliitilise elu konsolidee

Ehitamine algab otsekohe, kui
jõutakse kokkuleppele wälis
firmadega
Kuna wabariigi walitsus maüraS Nanva filtcrwce

wärgi ehitamiseks IM.VIX) kr. ja pundnwa osa kr.

saamine ci tee omawalitsusele raskusi, siis nüüd ei ole
enam wähemaidki takistusi ehitustööde algamiseks. Nagu

selgub, on omawalitsusele teinud pakkumisi filtri ostmi

seks 8 wälisfirmat Saksa- ja Inglismaalt. Missuguse
firma pakkumine wõctaksc mastu, on praegu weel cba
selge. Omawalitsus ci taha aga leppida küsimuse otsuS
tamifel ainult wälissirmadc kirjalike pakkumistega. Et
tntwuda üksikute firmade filtritega,- selleks saadetakse
linna clcktrwsakonna ins. J. L u g n s wälismaalc, kelle
wastawa ettekande põhjal siis linnawalitsus sõlmib wä
lisfirmaga lepingu filtri ostmiseks.

dhtul. kuna Stephane riietus lõunaks, ütles
Dewalter talle kaks asja: ütles talle, et tal
on keegi wana notar, ta endine hooldaja ta
isa surmast kuni ta täisealisuseni, et see on
ta truu teener, ja et ta kawatseb teda tulla

Feng sööb ainult tsist ja juurwilja. Ta ci joo wiitta

ega suitseim Aui Tschang-Tscho-lin oli ta liitlane, saa
tsS ta sttlele „Mändshtiuria kroonimata kuningale". keS

ärittästas tvaga joowastamid lõhke, pudeli mett. Tfchang

pöõtt üpas sugulase, keda tal laks korda ta
bävk. Nõnda tekkis selle witfpudell parast liitlaste wahel
sõda, Liis Nõübis go.Mll sõjamehe elu.

Feiig! sõdurid on tõilvästätud kullaga tikitud uni

ivörWdesfe, kuid tema ise kaisnab lihtsat sõduri.ulikon
da.' Ta ei rivülä isal ordeneid rsnnale, maid hoiab neid
oma länäläekäS: '
Kui marssal kutsus kord Näükingi kottu kuberneride
fonwerentsi, saabusid kubernerid toredates limusiinides,
sekretäride ja armukestega.' «Kristlik kindral" saabus
meoautol. Ta magas rahusikült riisikotil. Teda walma
sid ihukaitsjad, keS olid relwastatnd hiina mõõkadega,

õhtul pidusöögil Feng ütles kuberneridele: «Ilmusin

siia seeparast, et mind kutsuti, kuid pean teile ütlema,

et käitute kui sead. Te joote kalleid weine ja sööte
kaawiari, rohivas aga nälgib!" Nst enda järel kinni

lüües ta lahkuS kindralitest. Kui Feng järgmisel hom
mikul ilmus ühe ministri juure, teatati talle, et mmiS
ter alles magaS. Tuliwihaselt sõitis Feng Schanghaisfe.
Selline on mees. kes jaapanlaste wõites wõikS saa

da Hiina „walitsejaks". Kas ta sel puhul püüaks jat

kata Tschiang-Kai-scheki walguStustõõd? Kas kd täi
daks jaapanlaste näpunäiteid, kes nii meelsasti on wal
mis sõlmima rahu kuuleka ja alistuma Hiinaga? Kes
seda teab! Kristlikust kindralist wõib kõike oodata.

konservid
on tuntud headena juba 110 aastat

Nõudke kõikjal!
Narwa saaks nimelt kinnised kahekordsed filtrid. SaKestamiseks kasutatakse alumiininm-snlfaati, kuna wee
kareduse tõstmiseks lisatakse lubjalahu. Wesi sterilisee
ritakse kloreerimisc teel. Filtri läbilaske-wöime on IVO
kantmeetrit tunnis, kuid seda hulka on wõimalik wecl
tõsta, kui seks tekib wajadus. Praegu Nanva tarnntab
kuni 1200 kantmeetrit wett öö-päewa jooksul, seega poole
wahem kui annab wett ehitusele tulew filter.

Filter ehitatakse linna praeguse pumbamaja hoo
ncösc. Sealt kõnvaldataksc wanad aurukatlad ja pum
bad. Ehitustöö ei wõtwat kaua aega. Eeltööd on kõik
juba tehtud, ja kui saabuwad masinad kohale, siiS nende
kohale-montcerimine teostutvat Paari kuu jooksul. Ole

wat tõenäoline, et juba wõidupühaks on Narwa uus fil

terweewärk walmis.

RAADIOAPARAATE

Narwa jõgi kattus kahe pae
waga jääga!

parandab
OipL raad iomeisier
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' Narwa jõe alcunjooksul jõgi kattus neljapäewal
iileni jääga. Nii kiiresti ei ole Narwa jõgi läinud
jäässe enam hulk aastaid. HarAikult selleks on ku
lunud kuni nädalat, kusjuures cm kollitanud e
jõeäärseid elanikke lobjaka-ummistusest ' tingitud
uputllshädaoht. Ka Narwa jõe ülemjooksul, on
jõgi kilomeetrite pikkuselt kaetud juba kindla jäägcn

rimisele.

briljantidest koostatud kaelakeed. Georges wiis
ta sisse, et maadelda määrisehet.
Kaupmees, kollane ja tursunud, kiitis oma
kaupa itaalia rohuga, ja tema' seljataga ta nai*
pe, paks ja läikiw, aitas teda selles. Nad olid
wäga lihawad ja masendatud oma istumast elu
wiisist. Nad elasid ööd ja päewad mööblite,
riiete, ehteasjade, nöude, wäärtuslike piltide,
wagade kujude ülekuhjatuses. Sügaw magasin
oli tulwil nagu hiigla kolikoorem ja osawalt
pugesid nad kitsaste, mabaksjäetud käikude ma
helt läbi nagu rotid laewa sisemuses. Nende üm
ber magasid warandused tolmu all, maetud pool
hämarusse, mis walitses seal kokkuhoiust.
Aknal olnud kaelakee wirwendas nüüd St phane'i käte wahel. See oli ilus asi. Antikwaar
nõudis selle eest neliteist tuhat sranki.
See pole kallis, lausus ta. lahutades
oma ümaraid käsi, mis näisid kontideta, mitte
sugugi kallis. Relardo maksis selle eest kolmteist
tuhat....
Relardo, see oli tema ise, kellest ta kõne
les armastusega, nagu mõnest kaaslasest. Ja
proua Relardo pööritas süütuid silmi oma kah
watus näos ja naeratas roomawalt alandlikult,
meenutades kuut tuhandet franki, mis ta oli
annud wälja mana kaelakee omandamiseks.
Ta tundis lady Oswilli ja haistis juba, et
müüb selle nõutud hinpa eest. Stöphane otsustas
nähtawasti seda teha. Georges jõudis tast ette
ja kinkis talle wäärisehte. naeratas
ja ütles, et hakkab seda sageli 'kandma.
Proua Relardo kaasabil ta pani kee en
dale kaela ümber, kuna Dewalter maksis itaal
lasele. Siis jäid talle taskusse meel kolm tuhat
franki.
Ta oli wiisteistkümmend päewa Oloron'is
wiibinud.

süüdtasi oma käega maha lasta.

pühaks

dent wõttis pärast -kümneaastast maheaega Mastil,

giametniku, riigist rippl,mate isikute Poetamisest sesse

xajes jh reivolmrit haarates. Ta jooksis wäljakule. et

Narva filterveevärk valmib võidu

traditsioon ikkagi üksteisega seotuks. Legionääri
de häält ei saanud jätta kuulmata ja nõnda tekkis
Koci walitsuslaagri- arengus seisak. . Riigipresi
sotsialistide juhid,s mitte ; pinult osiltades
nende legäalsüst, wäid'ka tõsiasja, et walitsus on
malmis nende meeleolusid arwestama. Pendel lõi
lveidi pahemale, toonitades sellega, et Koci walit
suslaagrit ei saa ehitada üles wastolus rahwarüh
madega. Mõneks ajaks jääb jälle mõitjaks wäliselt
labiilne, tegelikult stabiilne poliitiline struktuur.
Endastmõistetawalt ei taha walitsuslaager ka loo
buda patriootilise rinde kujundamisest, kuid tal on
aega oodata. Lihtsast organiseerimismeetodist, rii

j«s, et röötvlid olid mangistatud ning kohtu ette toodud.
juhitl on kõik muutunud," hüüdis kindral üleS ka»

lasta leba neljakümneks kaheksaks tunniks
sinna jätta. Ta seletas, et see Montnormand
hoolitseb ta asjade eest paremini kui ta ise.
Hajameelsena mastas Stephane, et ta rõõmus
taks teda näha saada. Dewalter ütles talle
meel, et Stöphane peaks Pascaline Rareteyre'i
külla kutsuma. Ta armas, et seda oli talle lu
batud, ja lisandas, et parem oleks seda kohe
teha. seni kui notar wiibiks seal. Nii saaks
nende üksindus maid kord häiritud. Stephane
naeris ja kiitis selle õigeks. Ta lisandas, et
kasutab seda juhust õhtusöögi andmiseks mõnele
lähedasele sõbrale ja et neid Georges'ile esi
tella. Nad leppisid kokku määrata selle daatum
wiis päewa hiljemaks, esimeseks detsembriks.
Siis on just kolm kuud. kus kohtasin
sind Delc?one'ide pool.
Dewalter waatles teda, lähenes talle ja
mastas:
Oleksin annud oma elu ainsa päewa eest.
Nad läksid alla suure söögituppa. Kaks liw
reetatud teenrit teenisid neid ja esitasid An
toinette'i köögikunsti. Wana kell laskis püha
likus waikuses kuulda iga minutit. Need len
dasid.

24.

Pagana pihta! härra, waat' kus on to
re pauk! hüüdis wana Nicofai imetlusega.
Eks ole, Nicolai, nõustus lady Oswill.
Dewalter ulatas metsawahile alles tulise
velwa ja wäikese weristatud pardi.
Lasksin selle tiigi taga, ütles ta.
Nad tulid tagasi Kahetunniliselt jalutuskäi
gult mõisa maadel. Neid oli ahwatlenud öö.
selge öö. kus säras küla-kuu. lqi. pisut üm
märgune nagu talumehe nägu. Kell oli kümme.
Lossi kellade suure osuti weel kaks ringi, wäi
kese osuti kaks sammu ja detsember oligi käes.
Lumi. haruldane selles piirkonnas, oli peale
lõmml laskunud mägedelt. Ta oli putiderdanud
puid ja siis oli tuuf ta minema kihutanud,
tagasi tõrjunud Piireneide poole, kus ta oli
kodus. See, mis oli langenud, külmus nüüd
pargis ja andis sellele põhja maastiku ootamatu
!lme.

Me külalised leiawad maantee kttlas
jääs, tähendas Stöphane.
Nagll nad olid kawatsemld, Stöphane andis
õhtusöögi. Ta oli kutsunud Pascaline Rare
teyre'i. de Lutze'id, Cinögiak'i. ja
mõned teised. Toad olid nende jaoks walmis
seatud. Nad weedaksid kakskmnmend neli tundi
lossis. Ja Dewalter ootas MontnormanVi. Ent
kindel, et teda hästi teenitakse, ol
les suurendanud köögi- ja toateenijate Koos
seisu, ei tegutsenud enam wastuwötuga. Ta mõt
les waid jalutuskäigule, mis ta oli teinud oma
sõbraga.

See oli ilus. eks ole tõsi? lausus ta.
Jah, wastas Dewalter. See suur aus
maapind, mida tallasime, liikumatud tammed,
ümberringi waikiw maa... 0ö... ja kogu tae
was seinte wahel!...
Ta köneles tõsiselt, selge ilmega, seistes
püsti St6phane'i ees. kes istus suures tugi
toolis ees-salongis. Külm öhk oli ajanud neil
were näkku. Stchhane oli ilus. särawält ja
rõõmsalt ilus. ''Ta wäljendas end:
Dn õigus, et eksalteerud. puudutades ja
laga oma sünnipinda. mis kuulub sulle. Ka
hetsen neid, kel pole terwet omandusetunnet.
Nad on kahetsemiswäärsed. lausus De
walter.
Ta waatles Stöphane'!. Äkki kuuldus lõ
hestatud öös mitmekordset masinawilet. Dewal
ter küsis:
Dns see Pariisi ekspress. Nicolai?
Wana metsawaht läbis parajasti eestoa. kuid
loschhine. kes wabastas Stephane'! jalgu saa
bastest, aimas ta küsimuse põhjust:
r T 0n saabunud, härra, lau
sus ta. uuto tuli tagasi. Härra Montnormand
on oma toas. all, suitsetamistoa kürwal.
Illis teenrelst hoolitseb ta eest. Talle serwee
nti oodet, millest ta loobus, kuna ta oli lõuna
tanlld Puyo jaamas.
Dewalter surus eneses maha mingi wärina,
nagu oleks ta sõbra sealwiibimine märkinud
tema jaoks otsustawat tundi. Ta naljatas:

Reedel, 3. detsembril 193,
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625.000 krooni kohtupalee krundi eest
Wenteri moodne „pilwelõhkuja" „Estonia" teatri wastas tuleb lammutamisele
Tööstuspalee ehitamine algab kewadel
Eile Pidas kohtuministri abi J. R ai d i eesis

nüüd kohtupaleele ruumi walmistamiseks tuleb ma

tumisel Harjumaa sundwõõrandmnise komisjon oma

koosoleku, kus tulid lõplikule läbiwaatamisole pro
testid, mis olid esitatud 5 kinniswaraomaniku
poolt, kelle kruntidele Estonia puiesteel teatrimaja
wastas tuleb ehitamisele uus kohtupalee.

Rööbiti nende Protestidega olid majaomanikud
teinud ka kohtuministeeriumilc awalduse, milles
paluti kaaluda, kas poleks wõimalik kohtupaleele
leida mõnd teist asukohta. Sest Platsil, kuhu ta
ehitatakse, on Praegu mitu kinniswara, nende hul
gas?a Wenteri
5-kordne uus ja moodne „pilwelõhkuja", mis aga
J Hõbchäälsc

maju kohtupalee ehitusplatsil lammutama enne. kiu

See awaldus tuli laupäewal riigihoidja K. Pätsi

on juba lõplikult Palee Projektid ning ehi
taminc wõib alata. Millal täpselt fee just sünnib,
pole esialgu kindel, kuna ..Ehitajal" on teostada
mitu riiklikku ehitust, mille järjekord on weel kind

eesistumisel Rahwuslikus Ehituskomitees kõne alla.
kuid temale ei saadud anda käiku, kuna kohtupalee
asukoht on juba seadusega kindlaks määratud. Nii
siis on kõigi nende majade ja kruntide saatus otsus

tatud nad tulewad wõõrandamisele ja praegused
ehitused neil, nende hulgas ka eelmainitud uus
..pilwelõhkuja", lammutamisele.

Sundwõõrandamise komisjonil eile seega tuli
Proteste otsustada mitte sisuliselt, waid ainult, hm

na suhtes, millega wõõrandatawate' kinniswarade
omanikud Polnud rahul, leides selle olewat määra
tud liig odawa. Kokkulepet ei saawutatud. Oma
nikud nõudsid küll rohkem, kuid komisjon jäi hinda
miskomisjoni Poolt määratud kuldse kesktee juure:

I Jttarta (tggortfii
lapsepõlvest ja kodust, filmitähtede armastu

si sest ja kergelt purunevast abieluõnnest, vestH lusest naiskirjaniku Hilja Valtosega ja kõiH gest muust huvitavast loete
H värskes W£t
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kõigile krnndi- ja majaomanikele maksetakse kokku
6251.000 krooni

miljonit senti), mille hulka on siis arwatud
nii kruntide kui ka lammutamisele tillemate majade

hind. See on suurim simnnadest, mis Tallinnas
eales on läinud maksma ühe maja ehituskrunt.

Kuna protestid jäid rahuldamata, siis lähemad

Huumorit, jutte ja palju pilte.
W HIND ENDISELT AINULT 10 SNT.

Kituldmvasti ci hakata pilwelõhkujat ja teisi

halõhkumisele.

nad nüüd korra kohaselt otsustamiseks riigikohtule.

Kui Pole wormimigu, jätab see komisjoni otsuse
. maksmaks. • . . .

laks määramata.
Wabadusplatsi ääre ehitatama tööstuspalee suh

tes, millele juba on mabastatlld truntki, on nüüd
jõutud niikaugele, et hoone projektid lähemad lähe

mal ajal Rahwuslikule Ehituskomiteele kaalumi
sele. Teatawasti omal-ajal kuulutati wälja töös
tuspalee projektide Võistlus, kuid fee ebaõnnestus

seetõttu, et arhitektid polnud oma Projektides arVestanud linna ehitusmäärustega tulemüüride jne.
suhtes. Seepärast ei saanud ükski Projekt auhinda.

Ometi on ..Ehitaja" neist omandanud 5—6 ja neist
Valinud mälja kaks arhitektide Kotli ja Soansi
omad, mille põhjal nüüd koostatakse sobiV ProM.
Üks neist näeb tuleivase tööstuspalee ette terwelt

12-kordse pilvelõhkujana,

teine ..ainult" 7-fordsma. Kordade armus arwcitaVasti Valitakse kuldne kesktee seega tuleks uus
suurhoone umbes Iv-kordne. Küsimus oli juba
Rahwusliku Ehituskonlitee Viimase koosoleku Pae
wäkorras, kitid ta arutamiseni ci jõutud.
Tööstuspalee ehitamine Pidi algama juba sü
gisel, kuid asi nüüd nihkub Vist kewadele.

Saksa saadik waheltsobitajaks?

Hiina peab ühinema kommunismiwastase Paktiga. Jaapanlased kinnitagu, et neil ei ole Hii
nas territoriaalseid huwe
Jaapan ei tunnusta Hiina walitsnst
. Hankou, 2. 12. (ETA) (Reuter) Siinseist autoriteetseist ringkonnist kinnitatakse, et: S aik s a
l Koos Hispaaniaga kominterni
suursaadiku dr. Trautmanni ja marssal Tschiang Kai-scheki wahel .on
' wastu
käimas praegu läbirääkimised Hiiua-Jaapani konflikti lõpetamiseks.
Tokin. 2. 12. (ETA) (DRÄ) Mandshukuo pea
Seletatakse, et Saksa suursaadik olewat teinud mitu ettepanekut, mille üle peetawat läbirääkimisi. ' minister
kindral Tschang seletas Mandshukuo de jurc
Need ettepanekud olewat järgmised: 1) Jaapan annab lõplik» kinnituse selle kohta, et tal ci ole Hii tunnustamise Puhul Hispaania walitsuswnstastc poolt
uas mingisuguseid territoriaalseid kawatsusi, Maid ta soowib . ainult majanduslikku koostööd. Hiinaga, muuseas, et Mandshukuo hakkab koos Jaapaniga, Sak
samaaga. Itaaliaga ja rahwusliku Hispaaniaga wöit
2) Hiina peab ühinema kommunismiwastase paktiga, mille järel Jaapani
lema kominterni wastu, et seega kaitsta maailma tst
wäed tõmmatakse tagasi Hiina territooriumilt. . Ent Hiina juhid toonitawad, et
wilisatsiooni. Saates tindral
kuigi Hiina on nõns pidama läbirääkimisi rahu saawutamiseks,. siis see ci tähenda sngngi meel relwäs Francolc. ta awaldab lootust, et Hispaanias tehakse
tatud wastupanu lõpetamist.

Talw Kadriorus

peatselt lõpp kommunistide tegewusclc.

Tokio, 2. 12. (ETA) (DNB) Jaapani ajalehed, käsitledes Hiina-Jaapani konflikti, kirjntawad>
muuseas, et Hiina keskwalitsuse põgenemine sisemaale tähendab Malitsemisest loobumist nle kogu Hiina.

Seepärast Jaapani wa l itsns ei tnn n»sta pär astNankin g i M al ln tit itt ist prae
gust Hiina walitsnst, kirjntawad lehed.
Sehanghai, 2. 12. (ETA) (DNB) Siinseis

sõjawäelisis ringkonnis ollakse arwamisel, et Nankingi
tõhusamaks ümberpiiramiseks jaapanlased tcostamad
oma Mägede ümberpaigutusi. Jaapani lennukid on ta
na Pommitanud esimest korda Hiina kindlustus: Jangtse

tva „Jdz»mo" endisele asukohale. Praegu Jaapani li

pulacw on ankrus Jaapani konsulaadi lähedal. Ka
Wusnngi piirkonda on langenud pomme Hiina lennu
keilt. Hiina lennukid lendasid umbes 3.000 meetri kõr

guscl. Jaapani lennukitörjepatarci ci astunud tcgc

jõe põhjapoolsel kaldal, mis asetscwad Kiangyini mastas.

musse. See õhurünnak on tekitanud siin suurt üllatust.
Pärast ühe kuu möödumist see on esimene lord. et Hii

Mägede maaletulekn kartusel Malitseb linnas paanika.
Kõik wäljuwad Briti laemad on tulmil Hiina põgenikke.
Hiinlastel naib knmatsuS olewat sulgeda sadamasuud
weolaewade Põhjalaskmisega. Liigub meel kuuldus, et

na lennukid on asnnud uuesti tegemusse.

Tsing t a o, 2. 12. (ETA) (Reuter) Jaapani

hiinlased tahawad linna õhku lasta Jaapani mägede

Nankingist teatatakse, et Jaapani lennukite pommi
tusretke ajal Nankingile on tõusnud õhku 30 Hiina len
nukit. Wöitlufes olewat jaapanlased alla tulistanud 13
Hiina lennukit.

maale tulekul. Dünamiit selleks olewat juba malmis.
Tfingtaos asub ka 200—300 inglast ja ameeriklast.

prowintsist on saabunud hiinlastele uusi toetusmägefid,

Jaapan peab wõibuparaadi
Sehanghai, 2. 12. (ETA) (Reuter) Jaapan

lastel on kawatsuS korraldada homme hommikul n.-n.
wöiduparaadi läbi rahwuswahelise asunduse, kuhu on
põgenenud praegu umbes kolm miljonit hiinlast. Kar
detakse, et waatamata rahwuswahelise asunduse wõi
mu de keelule mõib sel ajal seal aset leida wahejuhtu
meid ja rahutusi. Oma wöimu näitamiseks jaapanlased
kawatsewad saata läbi rahwuswahelise asunduse Peata
nawatc kuus pataljoni sõdureid, suurtükiwäge, foomuS
autosid ja tanke. Rahwuswahelise asunduse wõimud on
wõtnud tarwitusele kõik abinõud, et wältida wõimalikke
rahutusi.

Sehanghai, 2. 12. iETA) Reuter kuuleb, et

rahwuswahelise asunduse wõimud on saatnud Jaapani

võimudele kirjaliku protesti homse paraadi wastu.

Protestis üteldakse muuseaö, et see samm on praeguses
olukorras kõige ebasoowitawam.

Sehanghai, 2. 12. (ETA) (Reuter) Pool

ametlikest ringkonnist teatatakse, et jaapanlased on ot
sustanud saata 4. detsembril oma wägesid läbi Prant
suse kontfcssioonala. Need wäed saadetawat Nantao
poole.

Hiinlaste üllatusrünnakud
jaapanlastele
Sehanghai, 2. 12. (ETA) (DNB) Hiina

lennukid on sooritanud täna pommituörctke Sehanghai

piirkonnas, üks pomm on langenud Jaapani lipnlae-

Nanking, 2. 12. (ETA) (Reuter)' Setschuani

mis on asunud täna esimest korda tegemusse. Maini
tvd Hiina mäed on sooritanud wastnrimnakuid jaapan
laste positsioonidele, mille tagajärjel neil on õnnestu

nud tagasi mõitä jaapanlastelt Hiina mäed

on Kuangteh'st edasi tunginud juba 13 miili, sundides
jaapanlasi taganema.

Jaapani laetvastikule uus
ülemjuhataja
T okio, 2. 12. (ETA) (Havas) Jaapani-mere

ministeeriumist teatatakse, et Jaapani lacwastiku seni
ne ülemjuhataja admiral Roramu Ragano on nimeta

tud sõjanöukogu liikmeks. Tema asemele saab lae

wastiku ülemjuhatajaks admiral Aoschida, keS seni oli
Jaapani esimese laewastiku juhataja.

300 Wene lennukit Hiinale
New York, 2. 12. (EDA) (DNB) ..Asso
ciated Press" teatab, et Hankousse on saabunud
20 Nõukogude Wene lennukit. Agentuuri teatel
olewat see. esimene sadetis 300 lennukist, mis Nõu
kogude Wene saatwat Hiinale.

Berliin dementeerib
Berliin, 2.12. (ETA) Siinseist poliitilisist ring

kõnnist lükatakse umber wälismaa lehtede teated, nagu
oleks Saksamaa wõtnud endale sobituse Hiina-Jaapani
konfliktis..

Metsamaterjali hindadest
„The Timber Trades Journal" kirjutab, et metsa- prahtimised Walge mere ja Balti mere põhjapoolsemalt
sadamaist on nüüd lõpnud ja lõunapoolsemates Balt»
mere sadamaiS oletvate ülejääkide wastu Inglise impor
töörid ilmutawad waga wähe huwi. Puumaterjali sisse
weoS on alanud waikne ajajärk ja suurem jagu agente

naib olcwat otsustanud uusi läbirääkimisi alustada
alleS aastavahetuse järele. Päris waikset aega puu
materjali kaubanduses muidugi pole. Kuna on saada
igasuguseid sorte ja kuna Kanada, Tanzigi ja Kcsk-Eu
roopa metsamaterjali on saadawal peagu kogu talwe, on

importööridel aina wõimalusi täita oma tagawaradcs
tekkinud auke. Suurem osa sellest tagawarast on siiski
ehitusotstarbeks minew odawam puukaup, kuna selle eest

aga mööblitööstusele wajalist puumaterjali wälismaalt
waelvalt on saadawal enne wabade wete tulekut. Prae
gufel hetkel on Inglismaal rohkesti mõöblitagawarasid,
kuid neist jätkub ainult kuueks kuukS.

Importöörid kinnitawad nüüd üldiselt, et metsa
materjali turud on ilmselt saawutanud madalaima ta

seme. . .... .

Paremate Löuna-Soomc mrtsamater,alide prahtnad
ei hakanud wäikestc prahtijatega üheaegselt müüma ja
paremate Soome metsamaterjalide ostuks ei sõlmitud te
hinguid, mis oleksid wastanud sekunda eest saadud esi
mestele hindadele. Parema puumaterjali hinnad alan
dati siis hinnatasemele 12 naela 15 schillingit ja see on
täpselt sama hind, mille eest seda puukaupa on nuud

paari kuu jooksul müüdud. Head rootsi puukaupa

müüdi aasta eest 13 naela wöi 13 naela 10 sch. 17-tolli
lisi männilaude. Wenelaste esimene hinnang oli tehtud
15-naelafel tasemel- cif Arhangelfl 7-tollilistclt lauda

delt. Kanada mänd ja Danzigi puukaup on praegu

peagu samas hinnaS, mis aasta eest.
Importöörid imestawad, kuidas nad kcwadel olid op
timistlikud ja leppisid aina prahtijatelt nõutud 5- wöi 10sch. hinnakõrgendustega standardilt. Kuid noil ajul oli
majcmduSmaailmaS walitsemas üldine waimustus. Kõigi
tarbeainete hinnad kerkisid nobedasti, mõned Palju kii
remini kui puukauba hinnad. Usku kõrgetesse hindadesse
lisasid ka walitsuste suured tellimised ja üldine majan

Tutwuti Soome kaitseliidu
õppeasutustega
Helsing i. 2. 12. (ETA) Eesti - haridusministri

Jaaksoni külaskäigu puhul korraldati täna wäljafõit Hcl
singis ümbruskonna koolidesse.

Helsingi, 3. 12. (ETA) Eesti haridusministri

Jaaksoni külaskäigu Puhul oli eile õhtul korraldatud Pi

dusöõk Eesti saatkonnas, millest peale minister Jaaksoni,

Laps suri tulehaavadesse
Kuressaare, 3. 12. Eile õhtul toodi
Kuressaare haiglasse Z.aastane Maie Targem,
kes keskööl suri tulehaawadesse.

Juhtum leidis aset Muhu Suurwalla Soonela
külas. Wäike Maie oli kodus koos wanaisäga.
Ajal, kui wanaisa läks asjatoimetuse Pärast toast
wälja, ligines laps küdema Pliidi suu esisele. Tuli
hakkas sealt kleidi külge. Laps sai raskeid tule
haamu enne kui jõudis pärale abi.

proua Jaaksoni ja direktor Alttoa wõtsid osa weel pea
minister Eajnndcr, minister Hannula, peadirektor Man
tere j. t. Täna hommikul kett 9.05 minister Jaakson
lendab ührS abikaasaga ja direktor Alttoaga tagasi Tal
linna.

* .......... ••

Helsingi, 3. 12. (ETA) Soome-Ecsti kultuur

AAAAAAAAA • •

kouwentsiooni sõlmimise puhul ~Unsi Suomi" kirjutab
oma juhtkirjas muuseas, ct sellega on antud ametlik kin

~....' .... . . . f .

nitus senisele wastaötikusele kultuurilisele läbikäimisele,

mis.on olnud tihe ja elaw mõlemalt poolelt. Leht peab
ka loomulikuks, ct nüüd on rahuldawal wiisi! lahendatud
Eesti ingerlaste suhtes walitscwad arusaamatused.

Ungari haridusministrit siiüdis
tati natsismis
Budapest, 2. 12. (ETA) (Havas) Siinsed aja
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lehed teatawad, et haridusminister Homan on esitanud
peaministrile oma lahkumispalwc eilse wahejnhtumi ta
»G....... • ••••••••••••••••••••••• •
gajärjel parlamendis, kus waikepöllumceste erakonna .............. ./.AAA.AAAAAAAAAAAA*••••••••••••
• #AAAAAAAAAAA /.V/AV »»».»..»......ch......
juht Tibor Eckhardt süüdistas haridusminister Homäni
selles, ct ta olcwat lubanud teostada ülikovlideS rahwus
•• A
.• A.......AA*
»»»..#
AA
sotsialistlikku kihutustööd. Kuid peaminister, paludes
Homani edasi jääda oma kohale, ei ole lahkumispalwet
|fCE ' >
wastu wõtnud, awaldades temale oma taielikku usaldust.
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Eesti-Ungari kaubavahetuse

Peale pikemat aega diplomaatilisel teel kestnud läbi

rääkimistele kirjutati Tallinnas 2. detsembril 1937. a.
alla uuele Ecsti-Ungari kaubawahctuse kohta käiwalc
kokkuleppele, milles ette nähakse need kaubad, mida
wõidaksc kasutada Eesti-Nngari kompensatsioonitchingnte
sõlmimisel.
Eesti kaupadena on «». s. ette nähtud k u n st s a r w,
k a l a k o n s e r w i d, p õ l e w k i w i õ l i ja Ungari kau

padena toorkanep, wcinid, märtsid, mi k a tid ja mõned muud tõõstustooted.

Kuna seni Eesti kaupade turustamine Ungaris oli
raskendatud seal maksmate sisse- ja mäljawco kitsendus
tcga, loodetakse uue kokkuleppega sel alal kergendusi, mis

suuremal määral wõiks laiendada Eesti-Ungari kauba
wahetuse üldmaht».

Kokkuleppele kirjutas alla Mälisminister Fr. Akel, kes

selleks juba käesolewa aasta juulikuus oli riigihoidja
poolt wolitatud, ja Ungari saadik Bela de Tõrõk, keS
täna hommikul sõitis tagasi oma alatisele asukohale Hel
singis.

Liibawi sadama lõuna-osa
awati uuesti
Riia, 3. 12. (ETA) Maailmasõja ajal upu
tati Liibaivi sadama sissesõidu kohal mitu laewa.
Sadama lõunaosas oli selle tagajärjel laewasõit
seni wäga raskendatud. Nüüd on need laewad
üles tõstetud ja tulewal pühapäewal toinmb selle
sadamaosa pidulik uuestiawamine.

lippudega.

Haridusministri külaskäigult
Soomes

duse tõus Inglismaal. .

Zküüd, kus puukauba hinnad on alanenud, jõudnud
tagasi tasemele, mis paremini wastab puukauba tegeli
kule waärtuscle, on tõenäoliselt algamas wähem när
witsew ja kindlam seisukord turul.

kokkulepe
Allakirjutamine sündis Tallinnas eile. —Eesti kaupadena kunstsarv, kalakonservid
ja põlevkiviõli

Poola aspirandid ajaloolistes mundrites. 2U. nomembril pühitseti Warssawis suure pidulikkusega ja
kõigi Poola aspirantide koolide esindajate osawõtul 1830. a. asutatud Poola aspirantide kooli aasta
päewa. Pildil moment paraadist: üks kompanii aspirante ajaloolistes mundrites manade wäeosade

Wärske lumi on katnud kogu maa. Ilmajaam kuulutab, et talw jääb Püsima. Ülalolewal pildil
Kadrioru oja ja selle ümbrus talwises ..rõiwastuses".

Vilnos vangistati kooliõpilasi
Warssaw, 2. 12. (ETA) (Pat) Ajalehed
armawad teadwat, et politsei on mangistannd Wil
nos 11 kooliõpilast, keda süüdistatakse kommunist
likus tegewuses.

Jttimmy ätid Xeddy I
Qianc 1
Modern Eecentrie Akiobatic Oaneer^

Algasid Läti-Pooia läbirääkimised
Rii a, 3. 12. <ETA). Eile algasid rahaministee

> rniimes Lati-Poõla majanduslabiraökimised.

Läbirääkimiste eesmärgiks on saawutada kanbawahetuse

clnmnemist mõlema maa wahcl. Läti poolt wõtab lä
birääkimistest osa wälisministceriumi juriidilise osa

konna juhataja Knmpe ja Poola poolt Poola saadik

RiiaS Eharwat.

Würst Starhemberg abiellus
näitlejannaga
Wiin, 2. 12. (Reuter) Täna leidis siin aset Aust

Luuletaja Jaan Bergmanni abi
kaasa surnud
Neil päewil suri Tallinnas tuntud wanemapõlwe

ria endise asekantsleri wnrst Starhembergi laulatus
Wiini tuntuima näitlejanna Nora Grcgoriga, kes warem

luuletaja-kirikuõpetaja J. Bergmanni abikaasa Adrlheid.
Kirstupanek oli eile, matmine leiab aset puhapaewal,

täiesti maikselt. Tcatawasti wnrst Starhembergi esi

menc abielu lahutati tema enese nõudel. Tal ei ole esi

5. dets., kell 1 P. Paistu kalmistul.
J. Bergmann ise suri 1916. a. ja on ka maetick

mesest abielust ühtki last.

Paistu surnuaiale.

oli Hollywoodis ka silmistaariks. Laulatus toimus

rÄGAeei keMdJdrgi
tama.šiis alles onhabemekarvakesed dM|^Sflß
küllaldaselt pehmed. Kes aga kiire- Zlnnad rtaM
mini valmis saada soovib-ja kesse- JO-neat ;«endbt
da mitte ei sooviks? - see kasutagu Werner Nfjeh-k-s *" W
järgmist meetodit: Nahk Niveagja TrfWftin _
hästi sisse hõõruda, mõni silmapilk
kuni kaks minutit seebitada. Tulemus /K.
on hämmastav ja üllatab suurimatlci , J
ge tõmme. Nahk on hästi kaitstud, J
puudub üleliigne pinge, ei teki ärri- mm ><aa J
tatud kohti ega kipitavaid vistrikke. UHUKSU|H£| /
Katsetage juba homme I f QÄF / M
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V e w a l eht
"Kui ma eksin, siis müksake mind!"

Aruvälja Andres
õiendab isiklikke ja ühiskond
likke asju
See oli jüba
möödund suwel,
Kui ma sai ühe
naabri Kihelkonna
peremehe käest kir
ja, millega pere
mees tegi mulle
teatawass, et ta
ma olle kultiwee
rind ühe kodutu
maks taime ja ni°
metand selle minu
auss Aruwälja Andrese tubakass. Taas teatas
mulle Kiiduwere külajepp, et täma Konstruee
rind uutmoodi wälgumihkli ja pand sellele mi
nu nim e.

Ma üttest siis, et olgu pealegi. Kui inimestel
sehuke autunne minu wastu on, eks nad siis
tehku oma tahtmist. Nüüd ma pea aga konstatee
rima. et jehnkesed austamisawaldused akkawad
minema Ma liiali. Nii tuli Parmu Riidik
-.meie külast ja rääkis, et nende punatsekirju
lehm toond riske pullwasika. ja kas ma. ei
lubass selle waskale panna ocka nime. Soo
biku Siim oli jälle wütnd oma einamaale pisk
se raawinire ja tahab, et seda üütass Aruwälja
Andrese raawiss.
Taas ole ma.faand ulga kirju ettepaneku
tega. et ma lubass olla ristiisass ühe wöi teise
lapsele.

Sehuksed ettepanekud, ärgu pandagu pa
hass,' akkawad iga inimest pikapeale tüütama ja
need kipuwad minema üle wiisakuse piiri. Kui
gi ma ole täiesti teadlik selles, et ma kuulu
omanurga tähtsamate tegelaste ulka. ei wüi ma
siiski lubada, et igal kodanikul okess woli pruu
kida mo nime kas wüi müne koerakutsika ris
timisel.

Seepärast ma ütle, et igal asjal olgu tk
kagi oma müüt ja aru.
Sellest ma saa am, kui istutatasse müne
tähtsa tegelase auss kas terwe tammik wüi
pannasse täma nimi münele linnatänawale ja
tähtsatele oonetele, aga igasugutse ribu-rabugo
ei massass küll igal wähemäl juhtumil lagedale
tulla.
Seda tahtsi ma ütelda oma isiklikes asjus.
Mis puutub rahwa ellu puutuwatesfe küsimusLesse üldse, siis olgu nünnapalju öeldud, et meil
Läänemaal on palju kitsaid ja köberaid külateid,
mis wiiwad suurele maanteele wälja. Nüüd on
aga sehuke ull asi, et nende kitsaste ja kübe
rate teede peal segiwad ühtepuhku otomobiilid
ja rasked wäoautodki ja talumees oma obuse
wankriga ärgu mingu ligigi. Näisterahwast ei
tohi üldse änam obusega wälja lasta. Meie,
wanema generatsiooni põllumehed, ei taha nal
jalt loobuda obuseft, aga nooremad ütlewad,
et mis mood see on, et iga pere saadab oma
talu piima üksikult meiereisse, paneme käima
wäoouto. see wiib korraga kogu küla piima
meiereisse ja inimeste! pole waja änam wanft
riga logistada. See on nüüd õige küll, aga ku
das ma saa siis wedruwankriga kirikusse sõita,
rõngaskaelne obu ees?
Teed on ju kohati nii kitsad, et wäoauto
ei pääse mööda. Ma ei tea. kudas selle asjaga
edaspidi jääb. aga ma arwa, et kui jõuwank
rite liikumine maal üha suureneb, siis peawäd
omawalitsused akkama ka teid laiendama ja
firgemass tegema. Muidu muutub obustega liikumine wöimatuss.
Meil Kusti räägib jüba piskse sõiduauto ost
misest, aga ma karda, et Aruwälja koht ei
kanna praegu weel sehukest luksust. Taas ei
kannata mo süda otumobiiliga sõita, samal äjäl
kui mol torevad obused raabiwad tallis. Näib,
kuidas need asjad edatsi arenewäd.
Andres Aruväli

mule Hongkongis

Sündmused, tähtsamad isikud ja maastikud jäädwustatakse foto
läätse abil tulemastele Põlwedele
Haridusministeeriumis on praegu wäljatööta.
misel

eelnõu üleriikliku foto-arhiiwi loomiseks,
mille kaudu jäädwustatakse sündmused, tuntumad
rcchwategela-sed, muutuwad maastikud ja linnapil
did tulewikuks tulemastele Põlwedele.

Juriidiliselt ongi meil juba selline foto-arhiiw
olemas. See loodi warsti Wabadussõja järel, aas
tal 1920. Kitid pärastiste riigi eelarwete aruta
mise puhul kärpis Riigikogu aasta-aastalt kõik
summad, mis arhnwi loomiseks olid hari
dusministeeriumi eelarwesse wõetud. Nii jäigi

üleswõtteid sündmustest ja muust sellisest, millel
on Kill oma suur ajalooliste dokumentide' tähtsus,
kuid mis praegu oma laialipillatuses wõiwad
minna kergesti kaotsi. Loodawasse arhiiwi aga
kogutakse nad säilitamiseks kõik kokki» erakogu
delt, fotoäridelt, asjaarmastajatelt ja tihti ka liht
saist perekonna-albumeist. See ei tarwitse sugugi
sündida mõnesuguse „wõõrandamisena", maid hoo
pis kokkuleppel ja kopeerimise teel.

Edasi woib foto-arhiiwi loomise puhul tulla
kõne alla ka

muutnwate maastike, linna- ja kohailmete
jäädNinstamine organiseeritult.

foto-arhiiw tänaseni tegelikult olematuks.

Nüüd on asi haridusministeeriumi Poolt wõe
tiib uuesti üles. Praegu, sellekohase eelnõu wal
mimisel, kaalutakse weel küsimltst, kas tulewane
foto-arhiiw tuleks Tarttt kultuurloolise arhiiwi wõi
riigi keskarhiiwi juure. See peab selguma lähi
mait päewih
Arhiiwi kogutakse eelnõu kohaselt

kõik fotod Eesti minewiku ja olewiku tähtsa
matest sündmustest, iga ala tegelastest, prae

gusist ja muntuwaist maastikest, linnade il
mest jne.

Sellisel arhiiwil on kultuuriliselt ja ajalooliselt
wäga suur tähtsus. Meil on praegugi erakogudes
ja üksikute isikute käes albumites palju haruldasi
Toila ehitatakse raudtee
Nagu kuuleme, ott nüüd Toila raudtee ehitamise
küsimuS leidnud wastatvates asutustes juba lõpliku ot
sustamise, mille kohaselt Toila kaluriküla ühendatakse
nüüd laiaroopalise raudteega. Seejuures tuleb ka Toila
raudtee ise laiaroopaline ning see algaks Toila jaamast/
mitte aga Oru jaamast, nagu see oli wahepcal katvat
susel. Raudtee ehitamine, mille Pikkus tuleb alla kiim
ne km, tahetakse wõtta kasile ka juba õige Pea.

Õpetajate seminar piduliku
awamise eel
Kas direktor Etwerk?
Mina.
Teil tuleb suuri pidupäewi.
Jah. Laupäewal ja pühapäewal õn Tät
linna õpetajate seminari pidulik omamine. Se
minar töötab tegelikult küll juba sügisest peale.
Kui suure õpilasperega?
Uue. seaduse kohaselt awati seminari esi
mene klass ja õpilasi on praegu 33. Ühel ajal
seminariga töötab ka meel pedagoogium, mis
peab pühapäewal koos seminariga oma aasta
pnewa. Pedagoogium lõpetab tegewuse siis, kui
seminar annab juba lõpetajaid. See' on kolme
aasta pärast, sest seminari kursus kestab 4 aas
tat.

Soomes on olemas selline keskfoto-arhiiw juba
ammu enne iseseiswnmist ning on tähtsaks kultuur
looliseks warasalweks.

Ühes fotode koondamisega ühte säilitamiskes
kusse asutakse arhiiwi loomisel kä negatiiwide
kogumisele. Qn ju teada, et Praegusegi foto
tehnika juures
on fotode eluiga kõige rohkem 60 aastat,
pärast seda juba tuihmuwad nad tundmatuseni.
Arhiiwi ülesandeks jääb nende wärskendamine ja
uuendamine säilitamiseks.

Eelnõu walmib juba lähimail päewil. Ta
maksmahakkamise järel alatakse kohe fotode kogu
misega.

Cfiampagvie

Kes seminaris öpiwad? Kas peamiselt
linnast pärit olewad õpilased?
Ei. Enamus õpilastest on mäljaspoolt
linna

Kas internaat on?
Praegu kahjuks, ei. Warem oli. aga
ruumide puudusel ei saadud internaati pidada.
Mööbel on praegu pööningul.
Ruumide kitsikus on suur?
Jah. Ka saalis tuleb teha klassitööd.
Pealeselle areneb õppetöö kahes majas.
Õpilastel tuleb nii korteris olla lin
nas?
Seda küll. Õpilastele lobiwate korterite
leidmine on aga wäga raske. Uut jeminarihoonet
õleks hädasti maja.
Kas seminari õpilased saamad wormi
röiwastuse?
Tütarlastel osalt jyba on sinised wor
mikleidid. Poisid saamad tumehalli wormirõi
wastuse..

„ERNEST IRROY"

Seega on tänawusel tälwehooajal loota Toila jnu
res suuremate tõõde läbiwiimist, kuna talwel tehakse al
gust ka Toila randa sadama ehitamisega.

Soome töölised Kehras hakka
toad eesti keelt õppima
Kehra sulfaat-tfettuloofitvabriku ehitustöödel toiibitoad mitukümmend soome soost töölist, ühes perekonda-'

* dega atoaldasid haridusliidule soowi korraldada neile
eesti keele õppimiseks kursused. Haridusliit on selle ter
toitatatoa ürituse suhteS toaStatoaid samme aStunud lcl
tori leidmiseks ja kursuste peatseks atoamiseks.

Maaomawalitsuste liibu juha
tus tuleb kokku
Lähem Eesti Maaomawalitsuse Liidu juhatuse koos
olek peettckse teisipäewal, 6. skp., kell 10 homm. liidu
ruumes. Selle koosoleku päelvakorras on tähtsamate
küsimustena maakondade lippude kawad, maakondade
walitsemise ümberkorraldamine, tvallaseaduse ellutviimi
se määruste põhimõtted ja eeskujulike wallamajade ehi
tuskawade wõistluse tingimused.

üleims

Kuidas jäi pedagoogiumi aiaga?
See on nüüd riigiparkide walitsuse wal
duses. Seminari õpilastele on aga wöimaldatud
seal teha praktilisi töid.
Seminar omab õpilaskoori ja orkestri?
Jah. Need esinemad pühapäewal ka pi
dulikul aktusel.
Kütta ehitas talgatega rahwa
maja
Salla valla Mõisamaa külas toimub pühapäeval,
5. skp., uue rahvamaja avamine. Käesolev juhtum
väärib eriti seepärast märkimist, et siin on küla
puht omal jõul püstitanud enesele nägusa ja kor
raliku seltsimaja. Kui rahvamaja püstitamise mõte
kahe aasta eest üles kerkis, siis oli Mõisamaa
muusikaseltsil, kes on hoone püstitamise tegelik
läbiviija, kapitali vaid 18 krooni. , Peamiselt tal
gute teel saadi aga siiski hoone püstitamisega toi
me ning 7000 kr. väärtuselise hoone juures on
seltsil praegu võlgu vaid 400 krooni. Seejuures pole
saadud kusagilt toetussummasid.

Eestimaa kuningas
| Mihkel Aitsama ajalooline jutustus 1
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Kui proua peretuppa astus, vahtis tüdruk para
jasti aknast välja ja kihistas naerda. Seljataha vaata
mata ütles ta:
„ Voata, voata, mis see kukk õues nüüd teeb!
Ah sa vemmal küll, mitte ei anna kanale rahu!"
Nüüd tõmbas tüdruk käega tulijat, ise lakka
matult õue vahtides.
„Tule, voata koa, mis sest naljast soab. Ih-ih-ih."
Mõisaproua nägu pilvines. Ta astus tüdruku
seljataha ja küsis:
„Kes julgeb siin nõnda kõnelema?" Tüdruk pööras hetkeks ümber, kohendas pea
rätti ja ütles:
„Tule, tule lähemale ja voata koa! Ta pühkis
nartsuga suud ja jäi totralt prouale otsa vaatama.
„Kes sa olema?" kordas see oma küsimust.
„Ah mina või? Külast olen, kust siis mujalt.
Mul on rouaga asja. Mine voata, kuhu ta mädand
ometi jääb."
Proua mõõtis tüdrukut valju pilguga. Ta on
kohanud talutüdrukuid, kuid mitte sellesarnast.
Tüdruk nägi, et proua teda silmitseb, ja tõstis
oma pastlas jala teisele, kus oli sukal sees suur auk
ja porine varvas taluka vahelt välja vahtis.
„Mis sa tahtma prouast?" küsis nüüd proua,
sest kõigi märkide järele tüdruk teda nähtavasti fei
tunnud.
..Tulin rouale teiseks kambrineitsiks, ega ma
muud tahagi." Ise kratsis sealjuures paar korda
magusasti pearäti alt.
Proua jälgis võõra iga liigutust.
„Egas ma muidu põleks tulnd, meil külas ilma
saksteta lõbus elada, aga voat' mind kutsuti siia."
..Millal sind kutsuti?"
„Eks ikki eile kutsuti ja kästi kohe täna tulla
ametisse. Ma ole juba ammu siin, aga mind ei lasta

Jaapani ähvardus Briti ülemvõi

Tänane intervjuu

Luuakse rahwuslik fotoarhiiw

veel roua jutule. Li tea, kuidas see eit õige välja
näeb?"
Proua suutis vaevu oma viha tagasi hoida.
„Kes sind siia kutsuma?"
~'Ei ma tunnd nendest kedagi. Ajasid meile eile
koostega õue ja üks vanem mees, olla parun ise või
mõni teine saks olnd, ütles mulle, et roua palub
mind kambrineitsiks."
Proua viha ja imestus kasvasid. Või niisuguse
lohaka kutsuvad mõisateenijaks. Mis vanamehele
õige pähe tuli?
„Kas parunhärra ei olnud lõbusas tujus?"
„Ega nad sulatargad küll olnd! Ajasid mede
koplis vasikaid,ratsahoostega taga. Eh-eh-eh! Noh,
sai aga nalja! Aga vasikat kätte ei saand!"
Ons ta nüüd veidi lollakas või päris nõdra
aruga, mõtles proua endamisi. Selle kohta tuleb
jõuda selgusele.
„Kuidas saksad õue said?"
„Hüppasid' hooste seljas ikka üle aja volksti ja
volksti. Vahtisid, siis mind igast kandist, ju ma
ikka noorhärradele kangesti meeldisin, näe kutsu
sid mind kohe mõisa... Küll on siin ilus olla, ela
päris söömata... Ei tea, kuhu see roua ometi
jääb? Mine kutsu ta siia!"
Proua ei'osanud sellele midagi ütelda. Tüdruk
aga jätkas:
„Ei ma karda mõisaelu ühti; küll roua õpetab
mulle peeneid kombeid, kuidas parunitega tuleb
läbi käia."
„Välja!" hüüdis vihane mõisaproua.
Kessi ütleb mulle välja? ... Ah-ah, soan aru,
sina oled ju vana kambrineitsi ja lendad nüüd köha
pealt minema. Või tema tuleb mind välla viskama,
ptüi!"
„Fuih, missugune häbemata. Mina olema mõisa
proua ise."

Eh-eh, keda sa lolliks pead!
Tüdruk uuris nüüd prouat lollaka ilmega ja lõi
siis käed puusa:
„Eh-eh, keda sa lolliks pead! Arvad, et ma ei
tunne rouat. Tema. tuleb mulle rouat mängima ja
siis hakkab ähvardama koa. Olgu peale, ma võin
ju minna; aga siis vastad sina paruni või selle saksa

Tänased tolegranunid toomad Kauge-Jdast kaks

isoloomustawat teadet: Hitleri ülesandel on Saksa
suursaadik Nankingis tõepoolest pakkumas Saksa
maa waheltsobitust Jäapani-Hiina sõja lõpetami
seks ja teiseks Jaapani sõjamäed korraldawad
demonstratiiwse ..wõiduparaadi" läbi Schanghai
rahwuswahelise linnaosa, niiwiisi tahes anda mõis
ta kõigile riikidele, eeskätt Inglismaale, et ta nüiib
sest Peale loeb end ainsaks suurwõimuks KaugeSIdas, kelle armust ja hirmust olenemad kõigi teiste
riikide humid siin.
Aga meel mähe sellest. Jaapan julgeb meel
rohkemgi: ta juba otsekoheselt seab ond kontral
li jaks Briti suweräniteedi all
seismaile Ka u g e-J da, al adel e! Kuulisi
me ju eile, et Jaapani peakonsul Hongkongis on
juhtinud seal Briti kuberneri tähelepanu sellele, et
Hongkongis mõningad Hiina ringkonnad arenda
wat jaapaniwaenulist tegewust, mispärast Jaapani
walitsus nõuab, et Hongkongis, j. o. Briti

lämmatataks igasugune jaapaniwastane tegSvus
juurteni. Sellele lisab Jaapani ametlik teadete
biiroo, et kui seda jaapaniwastast liikumist seal
ei lõpetata, wõiwat Hongkong saada kergesti otse
selt segatud Hiina-Jaapani ..lahkhelidesse". Seepä
rast tnlewat Jaapani konsuli sammu wõtta tõsise
hoiaülsena Briti wõimudÄe.
Need silndmused, ühes Mandjhukuo tunnusta
misega Itaalia ja Saksamaa Poolt, on wasürwaid
lematuks tõenduseks Berliin-Romna-Dcckio - „kolm

nurga" tõusmast wõimutahtest ja ambitsioonidest
tõusta Päris määramaks Mõimuteguriks maailma»
poliitikas, s. o. asuda sellele kohale, missugusel Pä
rast maailmasõda on olnud Briti.Prantsuse koos
töö, täiendatud ühendriikidega. Kolme diktatuuri
maa liit arwab olewat aja dikteerida oma tahet fe*
nistolegi maailmapoliitika smlttvõimudele. Et see
pole ainult tühi igatsus, seda tõendab seogi, et ühe- aegselt ..hoiatusega" Hongkongis tegid jaapanlased

Hongkongi liihedal tugeiva uue dessandi Hiina ran
niknl ning okupeerisid Peale selle tzvee! mõned lähe

dased saared. Kauges-Jdas juba kardetakse, et
Hongkong, see Briti kaubanduse ja mõju kants Kau

ges.Jdas, wõib saada samasuguste sündmuste tal
lerinaaks kui Schanghaigi.

Jaapan oma üle miljonilise armeega Aasia
mandril tunneb end praegu wõitmatuna. Saksa
lehed ei wäsi seda ikka ja jälle kinnitamast sa»
muti Itaalia oinad. Ühes sellega Pannakse Hiinale »
südaniele, et ta juba kord loobuks oma .mmttetust
mastupanust", mis juba ette olewat määrawd nur
jumisele. Selle asemÄ tnlewat Hiinal ühineda
kommunismiwastase, s. t. Bebliin-Rooma-Tokio
rindega.

On iselomnulik, et Saksamaa oma kaugelemine

wad asumaa-nvudmised esitab just ajoil, kus Suur*
Britannia tunneb oma huwifid ja Prestiishi KaugesIdas tõsiselt olewat ähwardatud. See kindlasti
Pole ainult juhus. Samuti ei saa selleks olla fi
Vriti-Prantsnse koostöö tugvwnemine see tule
neb esimesest. Kauge-Jda sõja lained wapuStawal
wõmmde wahekovda kogu maailmas. .

ees, kellele ma meeldisin ja kes mind siia loitsus.
Küllap nad tahtsid minust ka teha saksareilit, kes
nendega õhtul käib patseerimas ja..
Tüdrukul jäi lause pooleli, sest mingi ese
kopsatas talle vastu pead. Ühtlasi tundis ta, kuidas
ta sai tugeva tõuke seljatagant, nii et lendas uksest
uperkuuti välja.
Tüdruk jäi esiteks istuma ja laskis nutujorinat:
„Küll ma kaeban rouale, kuidas siin vaeste
tütarlastega ümber käiakse!" Upitas siis enese
lõpuks jalule, võttis seelikusaba peosse, nii et
katkised sukad ja ripnevad paelad välja paistsid, ja
tätsis õuest välja.
Toapoiss oli parajasti jõudnud jaole, kui
proua virutas tüdrukule, kingaga. Ta jooksis leiva»
vanemale appi ja tõukas tüdruku peretoast välja.
Proua lahkus kiiresti oma tuppa.
..Härrased olid eile küll purujoobnud, kui nii
suguse totaka mõisa kutsusid," mõtles toapoiss ja
vaatas, et tüdruk tõepoolest mõisast lahkuks...
..Totakas" aga tõttas mõisast eemale. Ta jõudis
metsa vahele ja langes siin murule. Tuges siis vastu
puutüve ja tõmbas sügavasti hinge.. Nüüd vahel
dusid naer ja nutt. See näitlemine ja kardetav
mäng mõisas olid nõudnud Maielt suurt pingutust,
aga toonud ühtlasi ka pääsmise mõisasakste teenis
tusest.
Metsa vaikuses Mai rahunes.
Vihane mõisaproua trampis jalgadega vastu
põrandat. See oli liig! Otse häbematu mehelt, kes
enese jälle oli täis võtnud ja seganud tema asja
desse. Varemalt on ta sellega leppinud, et mees
kutsus mõisa naisteenijaid. Nüüd peab see aga
lõppema. Tema ise, mõisaproua, valib oma teenijad,
aga mitte selliseid totakaid, nagu see, kelle toapoiss
vast praegu uksest välja viskas.
Proua laskus toolile.
Täna ja ka homme ei saa ta seda oma mehele
ütelda. Neil on nüüd jahikülalised ja seks ajaks
peavad omavahelised asjad jääma tahaplaanile.
Külalistel peab olema lõbus ja mõnegi tembu, isegi
sigaduse puhul, tuleb vaadata läbi sõrmede. Sigaduse
all mõtles proua tänast totakat tüdrukut, kellega
arvatavasti külas " 'U, tehti, tüdruk aga võttis seda
puhta tõena...
(Järgneb.)
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Kutseühingute tegevus areneb edukalt

lk Meeldivust ja poolehoidu

Tööandjate ja töölisnõnkognde wahelistel läbirääkimistel olgu
kohuslik riigi keel
NeljaPäcMal, 2. detsembril, toimus tõSliskoja kor
raldnsel Tallinna tõõlismanemate ja koja wnlijaSmerStc
ühine koosolek, millest esmakordselt mõtsid osa ka kut
scühingute esindajad.

Koja esimees Kurmits esines aruandega tõõlis

koja tegetonsest, peatudes eriti Tallinna rahMnmaja

küsimuse jnureS, mille ehitamise kiirustamiseks koda ka

watseb aStuda samme. Ajanõuetele mastnmalt rah
mamaja wajaduS leidis elawat Poolehoidu osamötjate
poolt.

L. Johanson refereeris kutseühingute korralda

miseft seadusega. Ta leidis, et katsed kutseühingute ma
vaduse kitsendamiseks on sama Manad kui kutseühingud
ise, kuid töölised wõitlemad ühinemise mabaduse eest ja
see põhimõte on praegu üldtunnustatud demokraatlikes

riigeS kui ka unes EeSti põhiseaduses, uhinemise ma
baduS on ainuS tee tööliskonna elutaseme tõstmiseks ja
on sellega kasukS kogu rahMale ja riigile. Kutseühingute
tegewuS areneb edukalt ja asjalikult, ilma et oleks ma
jaduS kutseühingute seaduse järele.
Sõnawõtjad ühinesid referaadi seisukohtadega? see

juures juhiti tähelepanu, et kutseühingute põhikirjad

\00 f leiab daam, kes on hästi rõivastatud ja puhta hoolitsetud jumega os
r~) kah juhtida enesele tähelepanu. Ilusat puhast jumet ei anna ükski kreem
A M mõne tunniga. Alati on aga kindlaks abiks selles Creme Leodor, mis
/ MZ> / \ juba lühiajalise tarvitamise järele kaotab näo ja käte punetuse ja teeb
•| M.'x / \ jume puhtaks. Järjekindel Creme Leodori tarvitamine teeb naha samet»
i| y j \ pehmeks ja annab loomuliku ilu tagasi.
M "" Wlf $ \/I Tarvitage seda peenelt lõhnavat lumivalget iiuvahendit ja Tele veen»
\fl 1 dute selle ainulaadses toimes.

jaamad tihti registreerimata, ning et metallitõöliSte
ametiühingus Pidurdatakse nute liikmete Mastuwõtmist.

jn Puutõõliste ametiühingu esindaja Piht
püüdis põhjendada ühingu protesti tõSliskoja esindaja
mandaadi asjus rahwusmahclisel tõökonmerentsil. Pea
sekretär Rebane tuletas temale meele, et ehitus, ja
PuutSõliSte ametiühingu seisukoht selles asjaS on wast
olus rahmusmahelisc ametiühingute liidu seisukohaga.
A. Pctrom refereeris palganõudmiste lahendamiSte
miisidest. Kõneleja märkis, et töötülide lahendamise
komisjoni otsused ci ole kooskõlas ei tõõStusc kandcwõi
mcga ega ka elatusmaksumusega. Oma olukorra pa
rändamiseks wajab tõõliSkond palgawõitlusr wabadust ja
ühiSlepinguid, mis on takistatud praeguse sundmahcn
dusc korraga.
Läbirääkimistel tõsteti üles küsimus, et tõõliSnõuko

gu ja tööandja läbikäimises peaks olema kohuslik riigi
keele tarwitamine.

Töölisteatri soodustustalongidc alal tehtud kärpi
mised tuleks tagasi mötta.

Clamalt käsitellakse elukalliduse, eriti üüride tõusu

Riigi uus eelarwe sünniwaludes

küsimust.

Oimus trükist % Oimus trükist 9

Riigikogu saab eelarwe waid 23 päewaks. Aüe Parlamendi
eelarwe kawa weel lahtine

"" "V „Jttarga müüd meki"
i M?Cin Tigase romaan.
' Hind broä. 1 kr. 60 snt., köites kullaga 2 kr. 60 snt
TMfl/t/l/1 Jli"' Neile, kes tasuvad raamatu hinna lähemas postiasutuses Kirjastus
A " ..Kuldkirja" posti jooksvale arvele nr. 737 või saadavad ära kir
tfwWni iastusele 10-sendil. postmarkides, saadetakse raamat kuludeta koju.
ROMAAN

———J Kirjade aadress: Kuldkiri, Tallinn, p. k. 462. #

Vilno vallutaja marssal Smigly-

gowskil on temale, peaministrile, midagi ette heita,

Barcelona pooldab rahvusvahe

Hispaaniast tagsitömlumise küsimust. Noodis üteldkse
muuseas, et Hispaania tvalitsus, kes juba mõne kuu eest
tegi ettepaneku wälismaa .vabatahtlike tagasitõmbami
seks, on selles küsimuses endiselt samal seisukohal. See
parast ta pooldav komisjoni saatmist Hispaaniasse. Edasi
palutakse noodis mõningate punktide täpsustamist.

Salama n c a, 2. 12. (ETA) (HavaS) Politsei

Itaalia lendurid kodusõjas
Room», S. 12. (ETA) (HavaS) „Messagero",

hcudada majanduslikke suhteid Euroopa

riikidega, et wõidclda diktatnurriikide bloki wastu,'on
tekitanud Saksa poliitilisis ringkonnis üldist pahameelt.
~Nachtausgabe" kirjutab sel puhul: Saksamaa. Itaalia
ja Jaapani waStn nõutakse majattdnslik» sõja alusta
mist. Paistab, et „Rem Agrk Times" on inspireeritud
juutide ja bolschemistide poolt. Saksa leht on armumisel,

et ühendriikide walitsuS peaks aStuma samme niis»,
guste artiklite awaldamise takistamiseks. WalitsuS, jat
kab „Nachtansgabe", kes laseb ilmuda selliseid artikleid,
on süüdi sõjale nssitawate kuulduste lemimiseS. Leht li

sab, et Saksamaa, Itaalia ja Jaapan ei wõi loota

üheõiguölusele rajatud majandusliku koostöö saawu
tamist riigiga, k»S lehed awaldawad nisngnseid artik
leid.

maks. Seetõttu asutuste eelarweettepanekud ta
nawu saabuwad suure hilinemisega. Waatamata
sellele, et tähtajast möödas juba kaks kuud, ci
ole majandusministeeriumil meel kõiki eelarwe
ettepanekuid käes. Awalike tööde osakonna likwi
deerimise ja „Ehitaja" ellukutsumise tõttu teede
ministeeriumi eelarwe wõeti tagasi ümbertegemi
seks. Teedeministeeriumil tuleb «Ehitajale" mu
retseda põhikapital. Ehituskrediidid lähewad tee

we-ettepanek tagasi ümbertegemiseks. Riigikogu
wõib kuludeks saada summasid waid 23 päcwa

deministeeriumi ehitusinspektnuri käsutusse.

aga weel ei toonud wajalist selgust.

eelarweettepaneku esitamisel Harrastanud „wana

rlumi juhtimas
Berliin, 2. 12. (ETA) (DNB) Kindral Göring

asus neil paewil Saksa majandusministeeriumi juhtimi
sele. Sel puhul ministeeriumi personaalile peetud kõnes
kindral Gõring seletas muuseas, et tema wõtab endale
ministeeriumi asjaajamise kuueks nädalaks selleks, et läbi
wiia kõigi nende ametkondade koordineerimist, kes aita
wad kaasa neliaastaku teostamiseks. Edasi Gõring mai
nis südamlike ja tunnustawatc sõnadega riigipanga pre
sidendi dr. Schachti ennastsalgamat tööd, toonitades üht
lasi, et ministeeriumis ci wõeta ette mingit knrsimuut

mist, waid suurendatakse ainult pingutusi organisat
siooni ühtlustamisel. Dr. Schacht aitab ka edaspidi
isiklikult kaasa selleks, et majandus saawutaks juhi poolt
ülesseatud eesmärgid. Majandusministeerium on nüüd

neliaastaku teostamise organiks. Seega ta on saanud
oma suurima ülesande. Majandusministeerium peab
juhtima ja mõjutama kogu majandust. Saksa majandus
omalt poolt peab täielikult usaldama ministeeriumi, üt
les Gõring.

Saksamaa närvitseb
Berliin, 3. 12. (ETA) (Havns) Siinseis po

liitilisis ringkonnis ivalitseb tcataw nänvlikkus Prant
snse tväliSministri Delvosi sõidu puhul Warssawi ju
Waikeliidu pealinnadesse. Meenutatakse Barthou reisi
kolme aasta eest, mis jättis Saksamaale kibeda mii
lcStnfe, sest selle reisi eesmargiks olewnt olnud Saksa
maa iimberpiiramine. Tänapäenml, üteldakse samuS
ringkonnis, seame meie endile sama küsimuse, sest Sak
samaa sissepiiramise püüded moodustuvad traditsiooni

lise osa Prantsusmaa wälispoliitikast. ühtlasi tahcn
datakse sel Puhul, et mitmed riigid, kellede diplomaatia
warem olenes suurel määral Prantsusmaast, on nüüd

saawutanud niiütelda poliitilise rippumatuse.' Kui Dcl
bos tahab elustada Bcrsnillcs' rahulepingu maimu, ei
ole tema reisil häid tagajärgi Euroopale. Kui aga tn
arwestab Bcrliin-illoomn telje poliitilise reaalsusega,
siis wõib tema reis amada Euroopale soodsaid mälja
wnntrid.

Wanim naiste ajakiri muutub
Alates jaanuarist üumtub «Eesti Naine" puht-Ivaim
seks ajakirjaks üldkultuurilises, kaswatuslilus ja üldiste
teadmiste pakkumise nwttes. Seni sisaldas..Eesti Naine"

ka moe- ja läsitööosa. mis unel kujul jääb ära. ku

na selle ala wiljelejaid on tõlkinud iväga Palju ja kuna
Eestis seni on puudunud naiste ajakiri puht-waimscte
ülesannetega. Katvaisus on ..Eesti Naist" tvälja aren
dada selliseks ajakirjaks, milliseid on teiste knltnnrinaade

naistel. Tellimise hind on tviidud odaivainaks üle poole

endisest hinnast.

•

aastast, jääb tema clnpäewadeks. Riigiwolikogn
ja Riiginõukogu kokkuastumisega lõpewad Riigi
kogu wolitused.

Seni ei ole weel selgunud, kes esitab uue par
lamendi eelarweettcpaneknd. Neil päewil selles
asjas oli nõupidamine riigisekretäri juures, mis
Rahwuskogn tööga seotud asjade ajamine lõ
pcb lähemal ajal. Wõimalik, et une parlamendi

Nagu kuulda on enamik keskasutust oma eel
arwe-ettepanekud esitanud kõrgkonjunktuuri wai
mus. Niihästi tulud kui ka kulud on kalkuleeri
tnd üle käesolewa eelarwe-aasta taseme. Majan
dnsministeeriumis ei pooldata aga seda optimismi.

Arwatakse, et uue eelarwe koostamisel tuleb har
rastada tagasihoidlikumat tooni. Mitmesugused
märgid naitawat, et riigi tulud wõiwad tväheneda.

Wastawalt sellele tuleb siis kalkuleerida ka kulu
sid. Kui tänalvuseks alg- ja lisaeelarwe täitmise
kogusummaks osutub 98 miljonit krooni, siis uus
eelarwe tulewat mõne miljoni krooni wõrra wäik
sem.

enesetapmist, kuid politsei takistas teda selles.

Kindralstaabi ülem feldmarssal DevereM lahkas
London, 2. 12. (ETA) (Reuter) Briti avmee
nõuikogus on ette wõetud rewolutsivonilisi muuda

wsi. Armeenõukogu neljast sõjawäÄrsest liikmest
lahkub kolm ja nende asemele nimetatakse noore

mad mehed. Kindralmajor visoount Gort ülendatakse kindraliks ja nimetatabse kindralstaabi ülemaks
" feldmarssal Deverelli asemele, kes lahkub ametist.

Teisteks lahkujateks on kindralid Knox ja Elles.
Nende asemele nimetatakse kindralmajor Liddell ja

miitseadmiral sir Harold Brown. Peale selle on

ette nähtud weÄ wäiksomaid mulldatusi söjawäe juh.
tunises.

Reuteri esindajale arwainist, et need muudatused on
ette wõetud selleks, et kohandada Mägede juhtimist

Kindral Gort on 31 aastat wana. Möödunud

sõjapidamise uute tingimustega. Esimest korda

septembris ta nimetati sõjaministeeriumi sõjawäeli

pääsemad nüüd sõjamäes juhtiwatele kohtadele need,

seks sekretäriks. Enne seda ta oli poolteist aastat

kes nooremate ohvitseridena kandsid Pearaskust
maailmasõja wõitlustes. Esimest korda ajaloos on
üks noorem kindral nimetatud Briti kindralstaabi
ülemaks. See on radikaalseim muudatus, mis ei
jäta elustawat mõju awaldamata Briti sõjawäc

olnud Eamberley staabikolledshi ülemaks, kus teda
tulewased staabiohwitserid kutsusid «tiigriks". Maa
ilmasõja ajal Gort tegi endale nime grenadeer-kaar
diwäe ohtvitserina.

Ülaltoodud muudatuste puhul tuntud sõjaaja
loolane ja sõjakriitik kapten Liddell-Hart awaldas

juhtimises, ütles kapten Liddell-Hart.

käsitledes Hispaania kodusõda, awaldab Itaalia lendu

rite poolt alla tulistatud lennukite nimestiku. Sedi>
mõõda on Itaalia lendurid HiSpaaniaS alla tulistanud
üldse 455 lennukit. WöitlusteS olewat lehe teatel sur

JOHNNIE

ma saanud 35 Itaalia lendurit. Samas numbris on
awaldatud ka hulk üleSwõtteid õhulahinguist Hispaanias.

WALKER"

Franco teostab blokaadi
London, 3. 12. (ETA) (HavaS) Kindral Fran.

co on saatnud Briti walitfufele noodi, milles ta kuul

<3B, J. /
o/mmn rwjdmis
TruzaMrim?

damasti teatav oma katvatsusest blokeerida Valencia ma

kitsusele kuuluwat rannikut. Kindral Franco teatawat
noodis meel, et ta on oma sõjalaewastiku juhile annud
kasu majaduse korral aStuda tegewuSse ka neutraalfeis
tsoonides. Franco seletamat noodis, et tal on õigus pea
tada kõiki laewu, mis püüawad sõita Valencia walitsnsc
sadamaisse, ja rünnata neid niipea, kui nad on saabu

Ostjale võimalus hinda
kontrollida
kassaorderi duplikaati wõi ärakirja, millel on näi»
datud kauba kogus ja hind, et seda kodus kont
rollida. Kaupmees ei wõi seesugust dokumenti
kaubale kaasa anda, kuna kehtiw tempelmaksusea

dus selle tunnistab arweks, millelt tuleb tasuda
tempelmaksu.

Et siiu ostjate soowe rahitldada, on kailbandus

nud Hispaania territoriaalwetesse. Informeeritud

ringkonnist tähendatakse, et see noot kinnitab Salaman

ca raadiojaama Poolt lewitatud teadet, mille järele

nõue kaubaga kaasaantawate kaubaorderite maksus

kindral Franco mõtab endale õiguse kõigi blokeerimis
abinõude tarwitusele mõtmisekS Hispaania territoriaal
loetes. Salamanea raadiojaama teate tagajärjel olid
Briti mõimud esinenud demarfchiga Majorea lacmastiku
baasi juhataja admiral Moreno ees, juhtides tähelepanu
neutraalsetele tsoonidele. Peetakse wõimalikuks, et Jng
liSmaa esineb Salamanea wõimnde ees nüüd uue pro

tamiseks.

ümberpaigutust konstaablite
peres

kantseleiametnik Hermann Helmet, kes eksternina
politseikooli juureS 11. märtsil sooritas politseiteenistuse
kutseeksami. Kõik ümberpaigutused süunimad armatcs
1. dets.

Soomes põles ära kaks koolilast
Helsingi, 3. 12. (ETA) Kolmapäewal hi
lisõhtul Puhkes tuli Sotkanio Tipasoja algkoolis.
Tuli wõttis kohe suure ulatuse ja koolis õppimast
lp, õpilasest Pääsis 14 wiimsel hetke! Põlemast
majast, kuna kaks jäi tulle ja sai surma,' maata
mata meeleheitlikele Päästetöödele.

Karistus walitsusliikmete
solwamise eest
Helsingi, 3. 12. (ETA) Tanrpere raekohus
karistas eile ML'i häälekandja „Työn Suunta"
toimetajat Kalsket ja kaastöölist Ohnia Aulamot
üht walitsusliiget solwawa artili amaldamise pä
rast, esimest 15-margalise ja teist 3st-margalise
rahatrahwiga.

„Dagi" avarii merel
Laelu pukseeriti Tallinna
Täna öösi tabas amarii merel Eesti Purjelaewa
..Dagit". ?smaristi nnirkas aga merel Peatselt
Soome aurik ..Patria". kes purjeka pukseeris tulelaeiv Tallinna junre. Sealt teatati asjast raadio
teol weetoedc walitsusele Tallinna, kiist täna hom
mifitl saadeti alvarist! ära tooma „Merikaru". Toi
metusetöö lõpul ei olnud aga laom weel jõudnud
sadamasse, mispärast ka lähemad andmed selle asja

kohta PunÄuwad. Tõenäoline on, et laomal puru
nesid merel' Purjed ja läks riiki ka abi mootor, mis
pärast ta jäi lainetele triiwida.
» „Dagi" on suur 32 br.-reg.-tonni. Ta oli tel
liskiwilaadnngiga Loksalt teel Tallinna,

Konwent protesteerib konsu
lendi ümberpaigutamise wastu
Putkaste põllutöökool kaheaastaseks

Kärdla põllumeeste konwent otsustas omal kulul
muretseda kaks iõukulti.
Hiiumaa kouwcniide juures tegutscloaid põllumajau
dllse kousuleute on Põllutöökoja poolt sageli wahctatud.

Wast hiljuti sai teatalvaks, et põllutöökoda kawatseb
konwcndi praegust konsirjeuti P. Spre u k i kutsuda
koja keskasutuse juure ja ienm asemele Kärglasse mää

rata senise kaasiku konweudi konsulendi Utn o. Kou
lveut leidis, et selline kousulentide sagedane lvahetamine
pidurdab komveudi töö edukust, ning oisusias esineda kojc

teivalmistatud kursuse kaudu. _ .
Eesti Haridusliit pöördub haridusnnnistceriumi

kestwusega kursus wabaharidustöötegelastele.
Kursuse kawa peaks koostatama nii, et see rahuldaks

maks ekspordiks sinna, samuti on wõetud sissetöö
tamisele Marokko ja teisi turge.
Aasta algusest kuni 1. detsembrini, soega 14 kuu

poole kaasabi saamiseks selleks, et Tartu ülikooli silo
soofia fakulteedi juures korraldataks umbes kuuajalise
niihästi wabaharidustöö- kni ka noorsootegelafi ja wõi
maldaks ka neil üliõpilastel ja teistel, kes tunnetvad hu
wi wabaharidustöö ja noorsooliikumise wastu, nende
alade teooriaga lähemalt tutwuda. Seepärast peaks E.
Haridusliidu arwatcs kursuse kawa koostamiseks moo

dustatama komisjon, kuhu kuliluts niihästi Tartu üli
kooli wastawate alade tundjaid kui ka wabaharidustöö
tegelasi.

Kursuse kuulajaile wõiks korraldada lõpul eksamid
ja anda wastawad tunnistused,

OUNIUOOKI

kaheaastaseks.

Eesti suurim aurik „Ecstirand" laadib Praegu Põh
ja-Ameerika Newfounlandi saare Corner-Brooki sada

Aljechin-Euwe 34. Partii
katkestati

makcses peale metsalaaduugit Liverpooli jaoks. Corncr-

Aljcchinil wöidnlootuscd

Brookist tagasiteele üle Atlandi asub ta alles 9. det
sembril. Liverpoolist sõidab ta siis une laadungi järele

Katva kohaselt mängiti eile Rotterdamis malemaail
mameistri matschi 24. partii. Warakult lvahetati lipud,
nii et mõlemate kuningad wõisid lviibida suurema hä
daohnta keskjoontel. Aljcchin oli ründaja, kuna Enwe

Londoni, et siis alata unt teekonda Ameerikasse.
Tee on wist esimene kord, kus Briti dnminioou New
soundland näeb Eesti lippu. Enne sinuasöitmist lossis

..Eestirnnd" tsellnloosilnadungi nhendriilides Port
landis.

Laewaühendus Wormsi saarega
katkes
Neljapäewal katkes osalt jää tekkimise, o a t ma
dala weeseisu tõttu, laewaühendus Wormsi saare ja
Haapsalu uue sadama wahel. Mõned päewad peab
aurik ..Wormsi" ühendust saare ja mandri wahel weel
Rohuküla kaudu, kuid siis armutakse jääolusid olewat
kujunenud juba laewasõitu mitte enam wõimaldawaks.
Haapsalu tagalaht on juba täiesti jääkattes, ning
Noarootsist tuldi neljapaewät Haapsalusse juba soome

kelkudel. Hobust noor jää weel ei kanna.

hindadest.

Nowemöri-wäljawedu suundus järgmiselt:

kestes, on tänawu wõid läinud wälisturule 19.743
tiinni ehk 23,7% rohkem kui eelmisel aastal.
198.393,5 tiinni' wastu eelmisel aastal on ekspor
ditud tänawu 215.392,5 tiinni.
ühistegewuse-päewal 200 osa
wõtjat
Ühistegewnskoja ja teiste ühistegeliste kesk
organisatsioonide kokkukutsel algas täna hommikul

ees palwega. et senine konsnlcnt jäetaks edasi oma ko
hale .Kärdla.
Täiskogus Puudutati ka Putkaste põllutöökooli küsi
must. Otsustati jõudumööda kaasa aidata kooli edukaks
tegewuseks. ühtlasi seati sihiks, murika õppetöö koolis,
km selleks tulcwikus Wvmreb wähegi ainelisi lvõinmlrisi.

„Gestirand" Uewfoundtandis

Wõiwäljawedu näitas pidewat tõusu ka no
wombris. Piimasaaduste waljaweo kontrolljaama
kokkuwõtetel on nowembris eksporditud wõid
23.150 tünni eelmise aasta sama ajawahemiku
17.417 tünni mast». Seega on tänawu nowemb
ris eksport olnud suurem 3733 tünni ehk 325%
wõrra. Wõi juurewedu maalt on nowembris ol
nud suurem kui ühelgi aastal samal kuul warem.
PiimaWngud on esitanud wäljaweoks 19.743 tün
ni wõid. Wõitoodangu jõudus kasw on tingitud

sa 6131 tünni, Põhja-Jnglismaale 8431 tünni.
Londoni 8487 tünni, Greekasse 48 tünni ja mu
jale 3 tiinni. Nagu siit nähtub, on ka wõiwalja
weos 'senisest suuremal määral hakatud panema
rõhku Inglise turu sissetöötamisele. Wõrdlemisi
suur kogus wõid on läinud Põhja-Jnglismaale,
mida peetakse nieie wõi kõige loomulikmnaks tu
ruks. Samal ajal on saadetud esmakordselt wõid
ka Greeka turule, et selgitada wäljawaateid pide

dus wõimaldada wabaharidustöö tegelastele oma tead
miste täiendamist ja lvärskcndamist pikema ja hästi ci

konstaabliks Laatrc rajooni konstaabel Rein R ei t a g.
Wiinmse kohale määrati Mõisaküla politseijaoskonna

Kõrged hinnad Paisutawad
toodangut

Wabaharidustöö kutseline tegelaskond on seni kom
plekteerunud isikuist, kes oma wabal algatusel eralviisi
liselt on tutwunnd wabaharidustöö küsimustega ja hil
jem omandanud praktilisi kogemusi tegeliku töö kaudu.
Seejuures on aga puudunud sügawam ja järjekind

3. rajooni konstaabli August N ü ü t c l i, kes esitas mus

Rüütel! kohale määrati Pärnu linna 5. rajooni
konstaabel Johan Tamm ja Pärnu linna 5. rajooni

kokknwõttes 23,7%

kõigepealt soojast ja pikast sügisest ning kõrgetest

lam teaduslik cttewalmistus. Kuna wabaharidustöö
tegcwusalad on üha paisunud, siis on tekkinud tvaja

tama palme omawalitsuSteenistuSse mineku puhul.

Nowembris suurenes eksport 33% wõrra, 11 kuu

Wabaharidustöö tegelastele
kursusi ülikoolis

Politseiwalitsuse direktori otsusega wabastati polit

seiteenistusest prefektuuri Pärnu linna

Suur tSus või väljaveos

Teatawasti ei saa ostja enam kauplusest kaasa

tööstuskoda Pöördunud majandusntinistri poole
palwega muuta wastawalt tempelmaksu seadust.
Kaubandus-töostuskoja avlvates ei ole õigustatud

testiga.

Göring Saksa ma jandusministee

kohta, mis unest eelarwcaastast, s. t. 1. apr. 1338.

sekretärile.

Radikaalseid Briti armee juhtimises

.välisministeerium a.valdas täna noodi sisu. miS on
.vastuseks Inglise noodile rahwuswahelise komisjoni
saatmise asjuS Hispaaniasse, et uurida wabatahtlike

jawäelised asutused segawad end ebasõbralikul mii

Saksa, Itaalia ja Jaapani
wastu
Berliin. 2. 12.- (ETA) (HavaS) „NeM York
Times'!" artikkel, milles ühendriikidel ti

katva koostamise ülesande muutnud märksa raske

Tuhande surmaotsuse alla
kirjutaja wangistati
Barcelona, 2. 12. (ETA) (HavaS) Hispaania

on .vangistanud Gonzalez Gorcia, kes walitsuöwägede
.võimuloleku ajal Gijonis on alla kirjutanud enam kui
1000 surmaotsusele. WaugiStamisel ta tahtis teostada

Majanduslik sõda

hiseaduse alusel on tulemase aasta riigi eelarwe

eelarwete koostamine usaldatakse Rahwnskogu pea»

list komisjoni

siis wõtku ta teda wastutusele riigi tribunaali ees,
ütles peaminister. Edasi wõttis sõna seimi mars
sali abi Mudry, kes ukrainlaste esindajana seletas,
et ukrainlaste suhted poolakatega on halwad. Sõ
sil ukrainlaste asjadesse. Raskuste lahendami
seks tuleks' ukrainlastele auda > autonoomia." Ka
puhtstrateegilisil Põhjusil oleks Poolale soowitaw
luun häid sidemeid ukrainlastega, ütles Mudry.

Ta on esitanud celarwc-ettepaneku ter
we aasta kohta, waatamata sellele, et uue põhisea
duse jõustumisega Riigikogu asemele tulewad teised
asutused. Riigikogu juhatusele saadeti tema eelar

Nagu selgub, on Riigikogu juhatus ka seekord

Rydzi vastu
Warssaw, 2. 12. (ETA) (DNB) Seim.
tänasel istungil Wilno wallutaja kindral Zeli
gowski astus wälja rahwusliku ühenduse laagri
wastu. Ta ütles, vt positsioon, mis on antud
marssal Smigly-Rydzile, ei wasta põhiseadusele,
sest sellega, et marssal on asetatud riigi teise ko
daniku kohale, on armee kistud poliitikasse. Pea
minister Slawos-Skladkowski seletas, et marssal
Smigly-Rydzile on antud see positsioon riigis
riigiprosidendi erilisel soowil. Kui kindral Zeli

Suured ümberkorraldused riigiasutuste tegc
wuses koos uute asutuste ellukutsumisega uue põ

oli ..kallaletungi ohtver". Eutvc kaotas etturi ja pidi
wõitlema armuliselt tugcwama Mustase Ivastu.

Pärast Eutvc 40. käiku partii katkestati, kusjuures
Aljcchinil, kes mängis Ivalgctcga, oli tvaukcr ja 4 cttu

..Estonia" ruumes ühistegeline Päew, millest wõ
tab osa ligi kakssada esindajat Tallinnast. Harju
ja Läänenmalt. Päewa awas ühistegewuskoja
esimees dir. A. Kask. Päewa juhatusse walitt E.
Arnower ja A. Flow, sekretariaati mag. E.
Mnt ja K. Lnü»maa.
Dir. A. Kask esines pikenm kõnega
wuse ülesannetest, milles ta rõhutas ühisuste liik

meskonna laiendamise ja töösse süwenemise täht
sust. ühistegewuspäewa edasine töö areneb wiie s

sektsioonis, kus toimuwad referaadid ja läbirääki
inised. Homme kestab Päew ..Seltskondliku-'
Majas".
Vanake jäi auto alla
Raske õnnetus Wenetnrnl
Täna honnnikul kella Poole üheteistkümne Paigu

lik olla, kui suudab lviigiga pääseda.
Aga ka tviik wiib wõimsalt Aljcchimt maailmameistri

jäi Weneturul sõidualüo nr. A-1282 alla ja sai ras
keid «vigastusi Tallinnas Narwa mnt. nr. 130 elut
sew 7-1-a. Leena Sesm i n. Pealesõiwud auto
juht toimetas wigasaanu rawimisele Tallinna lin

trooni poole, sest tal on juba punkti Eutve

na keskhaiglasse, kus selgus, et S.-il olid murdunud

rit ja Eutvel tvaukcr ja 3 etturit. Eutvc tvõib õnne

punkti tvastu.

Partii jätkamine toimub täna.
Järgmine, 25. partii tuleb mängimisele Haagis lem*
päetval, 4. detsembril.

parema käe ja jala luu ning roided. Arstid tun
nistasid wigastuse wäga tõsiseks.

Kes pealesõitnud autot juhtis, Pole seni suude
tud selgitada.

Nr. 929

6

Aeedel, 3. detsembril 1937

MS ema! eht
Oma

Mitmesugune

Maroko käärib
antenniga

maailm
SAKSA NAISED ARGU KÜPSETAGU PIPARKOOKE
Saksa leiburite ühing kutsub Saksa majaeraaslci

üles tänavu jõuludeks piparkoogid jätta küpseta

mata, ostes neid pagarite juurest. See tähendavat
rasvaainete kokkuhoidu, sest pagarid oskavat tulla
tolme väiksema rasvaainete hulgaga kui maiaemad.

et sakslased võiksid küllalt rõõmustada saiade ja
kookide üle jõululaual, siis on kondiitritele ja võõ
rastemajadele antud luba valmistada ka rasvas küp
setatud pannkooke j.rn.

EBAUSU VASTU
„The Readers Oigest" kirjutab ebausklikest ini

mestest.

Mrs. Willitnore Trotter Jones, elukoht Madisonls,
Ühendriikides, oli leidnud ja kogunud mitu tuhat nel
jalehelist ristikheina. Selle haruldase kogu õnnelik

omanik jäi viis korda auto aita, kolm korda leseks
ja tal oli muidu ka elus niipalju õnnetusi, et inime
sed hüüdsid teda ~õnnetuks JonesMks".

MuhamediusuNne kaupmees, kes müüb prantsuse ja jaapani siide
Isegi poolmetsikuta Lõuna-Maroko piirkovnis, kus
kaljude tagant tulistatakse eurooplaste autosid, pole
sellist waenu eurooplaste «vastu. nagu see täidab Fezi

Jutust korter on sisustatud täiesti euroopalikult
ja teegi jerweeritakse euroopalikult. Teejoomisest wõ
tawad osa ka peremehe kaks poega. Wanem poeg

euroopa ostjaile omi kangaid.

tahaksid wabaneda Prantsuse ülemwalitsusest ja oma
vrantsusesöbralikust sultanist. Ta usub, et kõik nälja

kuuloagi oma esiisade ausast ametist, ei taha saada
kaupmeheks, keda nende sugukond on põimest pölwe

olnud. Poiss tahab saada «vaimulikuks, õppides

läinud maja wälja pakkudes.
..15.000 krooni." hüüab daami hääl.

ja muud raskused, mille all Maroko praegu ränga

nii rahakas. Kuid ta pakub oma järsule hinnakorgcn

..Näete." ütleb ta selges prantsuse keeles, „flin

miks ta ei mõista oma menna kommunismi.
Nagu näeme, on fiin kolm ühe perekonna liiget,

Lionist saadud! WM ehk tahate oma abikaasale osta
möni meeter cröve maroeaini? Creve marocain. ons
iee meie pilkamiseks wälja mõteldud? Marokoga pole
sel siidil midagi ühist. Ta tuleb Euroopast sa hakkad

siis suhkur ja teegi on nii kallid?" hüüab ta oma

on Jaapani siid. Ja siin ilus cröpe de chine, otse

lagunema «vähesel kandmisel, kuid kogu maailm räägib
crepe marocainisi!..

Kaupmees, kes mihkab kaupu, mida ta müüb. on

traagiline nähtus. lusus Ibn labin «vihkab oma
euroopa ja jaapani kaupu, mis ta peab müüma Ma

roko kaupade asemel, kuna «viimased ei suuda enam

esimestega odawuselt wöistelda. Wihkab labin ka
prantsuse keelt, mille on nii hästi kätte õppinud, et
oskab selles isegi paremini «väljenduda kui oma ema
keeles. Samuti «vihkab ta Fezi peatänawat ~Avenue

nud, et välk ei löö kaht korda ühte ja samasse
kohta ja ehitas uue küüni täpselt samale kohale.
Nelja nädala pärast tabas ka uut hoonet välk ja
hoone põles maani maha. Temas hukkus neli ees

waid ehtsa Maroko siidiga?

iit.

nil. „lah, endised ajad. kui marokolased olid weel
peremehed majas..." Ta palub ostjat ilmuda oma

Ungaris andis kassapreili kino külastajale pileti
nr. 13. Härra hakkas valjusti protesteerima ja vee',

juure teele. Oma korteris ta wöiwat kõik rahulikult
südamelt wälja rääkida.

de FranceN", kus asetseb ta äri. Jah, küllap' ta

wihkab isegi seda läbimüüki, mis tal nüüd on tänu
euroova odawatele kaupadele.

Ajakirjanikul on raske mõista selle suure wihka

mise põhjust, ta mõtiskleb sa küsib siis: „Teie isa
wist ei kaubelnud euroopa ja jaapani kaupadega,

Sel küsimusel on suur mõju. Araablane muutub
korrapealt ja hakkab rääkima usaldama!, leebet too

põua tagajärjel kannatab, tuimad prantslastelt. „Miks
sõnade tõestamiseks. Tee olewat marokolaste rahwus
jook, kuid lihtrahwale see paimat enam kättesaadaw.

Walitsus wõtwat teelt ja suhkrult nii kõrget aktsiisi,
et see andwat kümnendiku ta tuludest.

lises Tangeri piirkonnas, kus prantslased pole üksi
walitjuspoliitika määrajad, olewat tee ja suhkur oda
wamad. Kuipalju, seda ta ei ütle ega teagi.'
Kui ajakirjanik küsib, mis marokolased teeksid
prantslaste «väljaajamise järele, on isa ja poeg kohe
eriarwamuses. Isa nõuab, et marokolased ise mää
raksid kõla oma asjad ja wõiksid kaubelda omamaa.
saadustega, riigikord aga jäägu endiseks. Poeg selle
wastu tahab kommunistlikku korda. See kahekümne
aastane noorur, kes on rõiwastatud euroopa noor
härrana, ainult selle wahega, et ta kaelaside on weidi
kirewam, on saanud hariduse Prantsusmaal iütseu
mis. Seal ta ongi tutwunud kommunismiga. ..Ainult
Mohammed, kellele ka olen püüdnud õpetada, mis ise

Pariisis kuullin," ütleb noorur, „on rumal ega saa

millestki aru.
Mohammed on 16-aastane wend, kellel on. wäga

tulised silmad, kuid «vaikne käitumine. Teda ei saa
kuidagi tõmmata «vestlusse. Ta wastad küsimustele

alati kas ..jah" «vai Näib. et eurooplase

külaswiibimine ei meeldi talle. Mohammedil oN
tutewikuplaanid, kuid tema on see, kes tahaks tuua

muhamediusuliste ülikoolis usuteadust. On arusaadaw,

kuid igaühe! on oma mõtted jä eesmärgid. Kuid

kõik kolm on selle liikumise tulised pooldajad, mida
prantslased praegu nimetumad ..action inarocainiks".
Kui puhkeks amalik «võitlus, astuksid nemad kõik
barrikaadile.

Action marocain likiuidecriti ainetlikult juba poole
aasta eest. K««"id ta töötab edasi põranda all ja pooled

marokolafcd on tema liikmed. ..Allahi aed", nagu

Marokot hüütakse filmikeeles, on praegu «vandeselts
laste paradiis. Peamised liikumise juhid on inuhamedi
mungad. Need ini»nesed on juba «vaimst ajast olnud
Maroko usuelu ja rahmusliku müstitsismi keskuseks.
Wendluscl ..Kitanijal", mida «võiks nnnetada Maroko

jesuiitide orduks, yli o«nal ajal isegi Prantsumnaal
toetajaid, kuna alul usuti, et selle liikuinise sihiks on
koostöö otsimine marokolaste ja prantslaste «vahel.
Hiljem selgus, et action «narocain «võlgneb oma ellu
kutsumise peamiselt neile «nunkadele.

hale. poleks temaga juhtunud midagi paha.

Vittorio Mussolini, itaalia diktaatori 20-a. poeg,

sias". Moudolssohui „ Paulus" ja „ EliaS". Bossi „Kao
tahtb paradiis" ja paljud teised. Kuigi puuduivad täp

..kauneimaks ja suurepäraseimaks spordiks, mis üldse
olemas". Raamatu sisust saame umbkaudse kujutelu,

tagasi oma 25-a. tegewuiscle, näidates iihÄast tegeüfoÄi
oma jimlbelikontsvrdil. missuguste mmrsikaMSte ' saatvn
tusteni koor seni on jõn-dnnd.

need oleksid meid hobuste kabjaplaginas kuulnud.
Kui olime otse nende kohal, viskasime oma pommi

Sellest on 25 aastat möödunud, tui salkkond tolle
aegse ..Lanln ja Mangu Seltsi" liikmeid eesotsas kadu
mid notari Linnamäe ja õpetaja R. Hurdaga tvajaliseks
hidas ühe suurema laiilukoo-vi asutamise, kes olÄs
tvSimelme suuremaid helitöid kätte Sppmra .ja äsja

feb statistilised andnied. mõib avwata, et see helitööde
hukk. mis EMO kaardu lveorandsaZa aasta kestes kuula
jaile Me on ssvtveoritud. peaks kaunis suur olema.
EMO looja ja üleskaAvatasa maestro Topmaui tööd,
kui tema koori kurwastnsels 10L4. a. oma taktikepi maha
pani, on Maarikalt jatkamvd kõige kauan küll Praegune

kui vaatleme kirjeldust, kuidas Vittorio ja teised
Itaalia lendurid pommitasid Abessiinia ratsaväge.
»,Me jõudsime ratsanikele üsna lähedale, ilma et

laadungi alla. üks ratsanikerühm näis kui õitsele
puhkenud roos, kui pommid kukkusid' nende sekka.
See oli erakordselt õnnestunud rünnak. Meil oli
kerge tabada, sest me lendasime madalalt." Adi Ba

bo küla pommitamise kohta Vittorio kirjutab, et
savimajad on langenud pommidest kokku kui pil
pad. See olnud ..rahulikem" pommitamine kõigi te

ma lennuretkede jooksul, üks suur hütt jäänud ta
bamata. Tema lennanud kolm korda üle hüti, kuni
on tabanud. Hütt lennanud õhku ühes sinna põge
nenud abessiinlastega.
Euroopa ohvitsere, kes võitlesid abessiiniaste
poolel, Vittorio nimetab ..häbemata kahvanäolisiks

saakalelks". Inglasi mainitakse ainult kord ja seda
seoses Õnnestunud pommirünnakuga Endortale. Vit

torio kirjutab: „Ma kujutlesin, kui raskestiseedita
veks palaks see oli Reuteri kirjasaatjate."

ROOTBIB MEEDIUMEST PUUDUS
..Dagens Nyheter" kirjeldab Rootsi spiritistide
kongressi. Seal on peetud õige omapäraseid kõ
nesid ja direktor Carleson on ütelnud, et Rootsis

olevat suur puudus meediumitest, kelle vahendusel
kutsuda valme välja. Carleson laitis Rootsi meediu
me, et nad kutsuvad alati välja tingimata Napoleoni

ja Caesari vaimu, mis tekitavat kahtlust. Rootsi

spirltistid pidavat välismaalt meediume importeerima.
Lehed avaldavad meediumite importeerimise koh

ta naljapilte ja vesteid. Inimesed on ikka päris tõsi
selt nende harrastuste juures ja nagu loetelust näha,

valminud uhkes kontsertsaalis ette kandma.
Lrum kaivatsetatva koori organiseerija ja juhi järele

ringi tvaadateS jäädi peatuma, noore ja energilise or
ganisti Aug. Dapmani jimves, kes Petorbnrgr konfsr
watoorimmst kodumaale oli saabunud ja juba mõnd
aastat hea eduga karskuse kuratooriumi koori oli juhata

nud. Ja peab ütlema, sobiwamat meest GMO kvomi

oma eesmärkidega, püüdes igaüks omaette sogases
«vees õngitseda. Ühiselt aga asawad pruunid inungad
ja «valged kihutajad, muhamediusu fanaatikud ja polii

tilised urgitsejad Maroko uue ..juhi" ..fakiir" Alala
cl-Fasi süidumetesse, kes tahaks meelsasti asendada
prantsusmeelset sultanit ja ise saada rahiva juhiks.

seks ei saanud ollagi.

WarSti on noorel koorA juba 30 liiget kVoS ja har
jutused käimas. Ja jaanuaris 1916. a. asntatcÄse pea

seltsi juure niinimteatud muus i k a osakond, kes

koori organiseerimise ja juhtimise agarusega edasi toiib.
Lmrljaist ei tuntud puudust, nonde avw tõuseb juba
esimesel hooajal sasa ligi, missngune arw toil ajal Moel
oli näge»natu. Osakonna jrihattrsse saatvad ja jääwad

kuni 1915. a. õpet. R. Hurt, pr. Mohrfäldt. notoõr Lin
namägi ja J. Römmer.

Energiliselt asub noor koor oma smute. SDsate üles
annete jmwe. Juba 1912. a. kewadel tuleb ettekandele

twfitam Rombergi ..Kella-laul", weidi hiljem Handni
„Aasta-ajad", siis Schumanni «Roosi rännak", Gade
...ünijanus" ja nende kõttval palsiid a rapella lmAud Eesti

helimeistveilt. nagu R. Tobiaseli. Läwlt, Lembalt. Ka

pilt. Saarelt j. t.

Ja nii kestab pinatv koori-töö EMO's, küll kodumaa

linnades kontserte andes, küll mitmeid õnnestunud tvälis
uraiku Soome. Lätti, Leetu, kuni tämatouse Ungari-veistni

ette tvõdtes ja igal pool Eesti lmÄUle kiitust teenides.
Eelpool loctcldud suurematele helitöödele järguoload
"oorilaulu literattvuri snnvteosed, nagu Händeli „Mes«

A. Biltsot ißandmetS), H. Kändu j. t.

Nii kui ühe suuromaavioulise koori koosseisu muutu
tous on paratamatu imhtntz, kus alatasa ühed tulewad ja
teised lähetvad siis tvõib seni EMO'st läbi käinud laul
jäte mtvu Mähemalt 1000-le hinnata, seda tema prae-,

gutse. ILO-liWnMse koosseisu junreS. Ja huwiwsega
tvõib allu kriipsutada nähtust, c, praegusel juubeliaastal

Mõtab tegelikust korui-tööst osa ainult üksainu s laul
ja (pr. A. Ainomäe). kes 20 a. eest EMO hälli suures
on seisnud, kõik teised on hilisemad junvrotullijad.

Lanlurahtvas luixhlb teatatvasti ideelisimate im
meste poresse. Nemad on ilma mäihantagi tasuta tegele
toad tõotajad laulukunsti-põllul. kes kontsertide, eviti aga

toälismatkade eel Malmis on kuni sada protsenti oma
toabast ajast lauluhavsutusile ohwovdama ja igasuguseid
namveoriwa koorijuhi huvjuhisi alla neelama.

Nende tasuks, kui sellisest üldse juttu saab olla. jääb

Maid jumalik südameid s ü tita iv l aul ja pub

liku soe osawõtt nende tööst, seepärast tõtaku kõik.
kes ilusat, meeltülendawat laulu Hindawad. lanpäetvasele
EMO. juubelikontserdile.

usus, kahju ainult, et rootslasil pole küllalt meediu

Nõmme teateid

mlvõimeld!

MOOS NAISE EESLI EEST

Algab Puudustkannatajate laste
toitlustamine

Omapärane vahetuskauplemine oli hiljuti Sme

derevo turul Serbias. Talupoeg Vlajko SrdanovitŠ
Talupoeg tundis vanas eeslis ära looma, keda
ta oli maailmasõjas Saloniki rindel juhtinud ja kes
oH tema elu päästnud. Et kaup oleks täielikum, lisas
teine soovitud eeslile veel ka kitse.
ONE PAEVA DIREKTOR
Riia leht kirjutab: Elame vahest siin Riiaski läbi

sensatsioonilisemaid sündmusi kui kinos välismaa

filmi vaadates. Siin arutati rahukohtus protsessi, mis
v®ks anda ainet romaanikirjutajale või filmioperaa
torile.

satsioonide esindajate poolt lasteabi-komitee juhatuse

Kuigi Jahnisel lubati elada ainult ühes toas köögi
kõrval, ..laienes" ta ajajooskul kõigisse 7 direktori
tuppa. Jahnis huvitus varsti sellest, mis oli keldris
ja mis puhvetis. Keldris polnud puudust veinidest ja
puhvetis oli likööre ning kristallnõusid. Tundes iga
vust, Jahnis maitses likööre ja puhkas direktori

lisminiSter Delbos lahkuS täna parast lõunat kiirron
giga Pariisist, et sõita ametlikule külaskäigule Wars
sawi. TeatawaSti WarSsawist ta sõidab edasi
resti, Belgradi ja PrahaSsc. Teda saadab külaskäigul
Warssawi ka Poola suursaadik Pariisis Lukasicwicz.

Pariis, 2. 12. (ETA) Havas) Prantsuse wä

proua siidvaiba all. Jahnis tutvus jõukate vanemate

Jaapanlasi ootab Hiinas
Napoleoni saatus?
.Frankfurter Zeitung" kirjutab, et jaapanlased

tütre Zelmapa ja esitles end naljapärast vabriku
direktori pojana. Mõne aja pärast Žclma otsustas
külastada ..direktorikest", nagu ta teda nimetas.

Laud kaeti kahele inimesele peenete välismaa jookide

ja maiustustega. Varsti harjus Zelma nii väga oma

lubavat kiili marssida kas või Hiina uue pealinnani,

„direktorikesega", et külastas teda igal õhtul. Kuu
aja pärast tahtis Zelma „dlrektorikesega" pidada

et lõplikult murda hiinlaste vastupanu, kuid seda

olevat kergem lubada kui täita. Tshungkingi pääs-'

kihlus!. Korraldati suurejooneline pidu. Külalised pi

rannadele, et ta tütar oli endale leidnud ..seisuse

Kuna komitee senine kauaaegne asjaajaja K. Soo
m e t ajapuudusel nüüd ametist loobus, siis toimub tema
asemele uue asjaajaja tvalimine lähemal komitee juha
tnse koosolekul.

kohase" mehe.

Aga kui pidu oli haripunktil, saabus ette teata
mata uhke daam ja jäi väljakutsuvalt külalisi vah
tima. Parajasti pidas ..direktorike" lauakõnel. Nä
hes daami, ta kahvatas näost valgeks kui kriit.
Tulija oli ehtne direktoriproua.
Muidugi lõppes pidu skandaaliga ja siis tuli prot
sess rahukohtus. Zelma ema kaebas Jahnise kohtus
se alaealise tütre au röövimise pärast.

„Mida tahate seletada?" küsis kohus erakae

bajalt.

„See on hirmus blamaažl Niisugune kõlvatu

pistke töömajja!"

..Kuid kaebuses on segaseid motiive. Kas te

ei sooviks neid selgitada?"

„Hm... mis seal veel selgitada? Mu tütre au
on mokas! Mis ta nüüd peale hakkab?'
„ütelge, mis mõttes on ta au röövitud?"

„Noh, mis seal veel seletada! See mees nimetas

end direktori pojaks ja korraldas ametlikult kih
lused, kuid siis selgus, et ta on lihtne vabrikutöö

line."

„See pole aurööv. Kas te ei sooviks leppida?"
„Ei tule pähegi I Palun talle ainult kõrgeimat
karistusmäära 1
..Mis kaebealune Ise ütleb?"
„See oli nali. Ma pole süüdi, et Zelma kutsus
peole ka oma sugulased. Ma abiellun temaga niikui

nii..." . .
Ta mõistetakse õigeks, kuid Zelma ema leiab

kohtu koridoris, et paneb tütre parem sunnitöölisele

mehÖe kui sihukesele valedirektorile!

J. MÕQrg

Utte suusahnppemäe asutami
seks ei antud luba
Mustamäe supelasutuse omanik Juhan Must esines
liuumvalitsuselc paltvega, et temale lubataks supelasutuse

juures asutada suusahüppemäge, suusateed mäelt alla
sõiduks ning bobbykclgumäggc. Kuna r.-ende uute iiri
tuste asutamine Glchni lossi juure tingiks aga osaliselt
seal kastva-wa põlise metsa mahawöttnist, mis halwustaks
looduse ilu, ja et uus ettewöte takistaks ka awalikel teedel

liiklemist, siis ei pidanud linnawalitsus tvõimalikuks esi
tatud palwet rahuldada.
Mis aga puutub mäelt allasöidu raja ehitamisse, siis
oleks see põhimõtteliselt küll linuatvalitsusele wastuwöe
taw, kuid enne tuleks ettewõtjal esitada täpne projekt
mille suhtes linuawaliisus enne loaandmist küsib tvasta-

miseks jaapanlased pidavat käima maha lõpmatu
pika tee, miile ulatust eurooplasel raske kujutella.
Setshuani provints, miile pealinnaks on Tshung
king, üksi olevat suurem kui kogu Jaapan. See
olevat viljarikkamaid Hiina provintse ja nagu prae
gusi sündmusi ette nähes olevat Tshiang-Kai-shek

temale juba pikemat aega pöörnud erilist tähele
panu. Oma viljakusega võivat Setshuani provints
iiksi toita ja katta Kogu Hiina armee, kuid seal
ei olevat raudteid. Sinna tungides jaapanlased pi
davat liikuma edasi samasuguseis tingimusis kui Na

poleon Venemaal, ainult et see marss oleks palju

pikem kui Napoleonil Moskvasse. Tshungking aset
seb Shanghaist õhuliini mööda 1500 km kaugusel.
Ainsaks mugavamaks liiklusteeks jaapanlasi! oleks

Jangtsekiangi jõgi, kuid see olevat kärestikurikas
ja väga paljudes kohtades laevasõidule kõlbmatu.

Setshuani provints isegi olevat strateegiliselt hästi
kaitstav, sest teda eraldavad muust maailmast kõr

ged mäed. Kuipalju see sõjakäik nõuaks jaapan

lastelt lennukeid ja autosid, seda olevat raske ütel

da, kuna sellist marssi pole veel ükski moodne
armee läbi teinud. Jaapanlased teadvat väga hästi,
et marss Hiina südamesse nõudvat palju aega ja
seeparast nad valmistavat nüüd pika sõja vastu.

Matelt kompetentsetelt asutustelt ka nende au!vanuse.

Kinnitati õ ehitusprojekti. Wiimasel linnawalitsnse
koosolekul kinnitati jälle L uue ehituse projektid, milliste

Ball laste heaks

kohaselt asutvad Mmmele uusi elamuid püstitama A.

Laupäewal, 4. skp., algusega kell 9 õhtul korraldab
Nõmme Lastekaitse ühing oma traditsioonilise aasta

tooriumi t. 2-a, kuna J. Nõmm teostab oma elamule,

ritud ruumes, Raudtee tän. 64. Ballil esinetvad „ Es
tonia" teatri artistid ning ballikülaliSte meeleolu eest

Rebane Harku t. 32, M. Alew Õöpiku t. 6/8, O.
Bä ren so n Männiku t. sja M. Solwak Sana
Glehni pöikt. 4, ümberehituse.
PuuduSte mittekörwaldajad koht» alla. Kuna 6 uute

ehituste püstitajat polnud nende ehituste juures leitud
puudun autud tähtajaks kövtvaidanud, siis otsustas liu
nawalitsus r.üiid nõuda puuduste kövwaldamist nende
ehituste juures sundkorras ehitajale kohtu alla andmise
teel.

balli „Palais Rohali" (end. „Silwa") uuelt remontee
on korraldajad kõigiti hoolltfenud.

Kuna sissetulek ballist läheb lasteaedade ja laste
päewakodnde ülalpidamiseks, kus praegu seltsi kulul pea

warju ja ülalpidamist saab umbes 200 Nõmme last,
siis oleks küll soowitaw, ct iga nõmmclaue suhtuks Las--

tekaitse ühingu poolt korraldatavale heale algatusele
balli näol sooja poolehoiu ja lahke toetusega.

maja läks müügile, on 20.000 Kr. mõlgu, utnud ta
mölad saamad maksetud. Siis jääb mööbel ja muu
kodune marnndus naisele ning lastele."

Proua seletas: 53-a. mees on perekonna .maya

jätnud ja oma noore juuksuri juure elama lämud.

Lapsed, kes käimad keskkoolis, on praegu ilma iga

on wanem laps juba sellest east wäljas, kus kohus
„On ju igasuguseid lastekaitse-scadusi."

„lah, kuid ainult imikute kohta. Need maetakse
käesolewal korral sundhooldamiscle. Kuid 13-, 14- ja
10-aastased lapsed, kelle elu ses murdeeas purusta
takse perekonna mahajätmisega, neile ei leidu kaitset!"

„Aga maja, kuidas siis seda üldsegi tahiti müüa
mehe mölgade katteks? Uue seaduse järele sellest on
lehed niipalju kirjutanud peaks see maja 20-aastase
abielu järele kindlasti olema abielupaari ühine soetis.'
„See seadus pole meel kehtimas. Jah. ega seda

mölga oleks olnudki, kuid mehe uus elu kahekord

sete kuludega, eks see teinud need mõlad. Mees ise

elu!" See lause ei käi ainult pedagoogide, urnid

Koigi kohta, kel on kokkupuuteid noorsooga. Täiskas
wanu öpib pedagoogikat, lapse füsioloogiat' ja hinge
elu, kui tahab saada ideaalseks noorsoo hingeelu tund
jaks, mõista wäikeste maailma, huwisid ja wajadusi.

Iga täiskasivanu on ometi ka ise olnud laps.
Kuid juba kümme aastat hiljem on ta sellest wälja

kaswamisega kõik unustanud. Keskealine unustab noore

hingeelu ja wajadused, mana keskealise. Inimesel
tuleb teha lõpmatut tööd, ikka ja jälle otsast peale,

kui ta tahab mõista ka teisi eluigasid. Õnneks iva

bastab teda sellest igawesest liiwakclla täitmise maja

dusest kurwaks peetud tõde, et inimene kõdunetz

Pomm Jaapani võiduparaadile
Shanghai, 3. 12. (ETA) (Reuter)
Jaapanlaste võiduparaad algas täna kell 11
(kohalik aeg). Rongkäigu ees liikus Briti
sõjaväelise politsei viiemeheline ratsasalk
allohvitseri juhatusel. Nankingi maanteel
ühe Hiina kaubalao lähedal viskas keegi
hiinlane rongi moödamarssimisel pom
mi, mis plahvatas. Jaapani sõdurid
paiskusid rivist laiali. Uks Hiina konstaa
bel laskis pommiviskaja kohe maha. Üks
Briti, konstaabel ja üks Hiina konstaabel
said pommikildudest kergesti haavata.
Peale selle olevat haavata saanud kolm
Jaapani sõdurit, neist kaks raskesti.
Hiljem oli teine vahejuhtum. Keegi
välismaalane kiskus ühe kõrvalseisva jaa
panlase-eraisiku käest paberist lipu ja re
bis selle puruks. Teised iaapanlased-era
isikud, kes nägid seda sündmust pealt, läk
sid vihale ja hakkasid lipurebijat taga aja
ma. Välismaalane põgenes ühte Hiina
kauplusse, kus teda valvab rahvusvahelise
asunduse politsei.
Võiduparaad lõppes kell 14.

Hukati 7 Btücheri elu kallale
kippujat
Delbos sõitis Waessawi

vabrikus, et need hangiksid endile smokingi ja nime
taksid teda lauas ..direktoriks". Zelma mamma oli nii
suuruslik, et keerles aina kontsadel, jutustades sõb

see ostab minu valmisriiete
laost Suur Karja tänav nr. 5

(Rahumäe algkooli hoolekogust).

töölisele Jahnlsele, kes oli tuntud ausa noormehena.

did ilmuma smokingis. Peig ise rõivastus direktori
smokingisse. Jahnis pidi kutsuma ka oma sõbrad,
aga kust neid võtta? Palus siis oina kaastöölisi

elegantset lõiget

(Kiwimäe algkooli hoolekogust) ja Mihkel Reim e t s

Oks Riia tuntud vabrikant sõitis kevadet pere
konnaga suvitama ia usaldas oma korteri vabriku

tunnen, lihe õnnetu naise sa ta laste eest. Mebel. kelle

..Täiskaswanud, õppige tundma oma laste hinge

kätte saadud kuus kasti püssirohtu.

S. Esl a s (naiskodukaitse Nõmme jaosk.), pr. S.
Jaanisoo (naisseltsist „Awitaja"). pr. R. Nei

„?lga te ju pakkusite?"
..Pakkusin perekonna päästmiseks, keda eluaeg

täiesti head tööd

Pariis, 2. 12. (ETA) (Havas) ühenduses
CSAR'i affääriga politsei on jatkamas läbiotsi
misi kogu Prantsusmaal. Wiimaseil päewil po
litsei on leidnud SGOO granaati. Peale selle on

liikmeiks pr. A. Tsi c k (N. Lastekaitse Ühingust), pr.

..Millega? Mul pole nii suurt kapitali.

läks juba ammugi ära oma tulemase juure, mana
naine ja lapsed aga tõstetakse nüüd oma kodust
wälja..

Leiti 5600 granaati

hooajaks ln. Juhan Murumets, siis tvaliti organi

..Oleksite saanud majaperenaiseks."

„Saja-aastased..

Kehwemate laste toitlustamine Nõmmel algab attvata
waSti juba eelsclSwal nädalal
Kmm linnawalitsuse otsusega on määratud lasteabi
komitee esimeheks eelseistvaks 1037/38. a. tõitlustamis

nud isegi enam, kust mõtsin julguse."

ülikonna istumist

tuanim ja suurim segakoor on mitmele iwavemale koo-

on kongressil olnud ka pangadirektor, ohvitsere,*
kirjanik, gümnaasiumi direktor. Inimesed on heas

andis teisele talupojale oma ilusa, noore naise eesli
ja kitse vastu.

fŽQS Hindad.....

Aawik, siis meel lühemat aega hrad M. Lüdig, A. Kase
mets. Ed. Tubin Tartust ja möödunud hooajast peale
Estonia koormeistvr ja helilooja W. Nevep.
Siinjuures mõiks' ehk märkida, et EMO kui meie

MÄsunud Iviimaseist nimetmne aimM W. Neropit. G.
Ernesaksa, A. Laurimäad. A. MändwcMt, G. Wilibsrti,

krooni eest. .. ....
mulle. „Kui ma 2 miljonit senti täis panin, er tead
..Märjaks mõttis. olin nagu saunas, ütles proua

üldse lastele mõistab toetust, kuid kool pole meel lo
petatud temalgi. Emal mingit teenistust pole.

kommunistid, panislamistid k««i ka faschistid töötaivad

konserwatooriumi direktor ja helilooja Prof. Juhan

Me ka kui taimelawaks olnud, kust palju lauljaid,
isegi aga ka palju tüsedaid koorijuhte on Mäkja

leidub meel'keegi, kes pakub juure ainult 25 kroom.
Sellesama mäikesc summakesc pärast pöörane pak
kuja tõmbub tagasi ja maja läheb ärimehele 20.02 a

poolne panislami liikumine ja faschism. Igaüks, nii

„EMO" juubelikontserdi pnhnl 4. detsembril
Laupäeval. 4. dets., seisame tväljapaistwa muusika
lise sündnnm ees. Estonia Mimsika-Osakond ivaatab

duscle meelgi juure, kuni 20.000 kroonini, sus aga

suguse ülalpeota isalt. Seni kui tuleb lahutusprotsess,

25 aastat koorilaulu harrastust

„RAHULIK" KÜLA POMMITAMINE

Tunnen seda leske prouat ja imestan, et ta on

Kommunistidel on liikumisele mõju ainult liht

rahwa seas, liikumise tegelikuks õhutajaks on «väljas

rohkem kinokülastajad, kelle rahu võõras segas,
politsei viis mehe jaoskonda, kus selgus, et see
oh väejooksik. Oleks ta rahulikult istunud oma ko

kes lendurina võttis osa Abessiinia sõjast, on Kirju
tanud raamatu, milles ta kirjeldab oma sõjaela
musi. Raamat on määratud Itaalia noorsoole.
Raamatus, miile nimeks on ~kerid üle Abessii
nia", nimetab Vittorio Mussolini oma sõjaelamusi

..Maja hinnatakse (>">00 kroonile. Kes pakub roh
kem?" ütleb oksjonipidaja pangamõla katteks muugue

Alt on wäga jutukas ja teietab, miks marokolased

riidekaupmehe lusüf Ibn Jakini musti silmi, kui
ta räägib Prantsusmaast ja Marokost ning näitab

Mrs. Neville Coleman keeldus istumast lauda,
mis oli kaetud 13 isikule. Ta ootas; kuni seltskond
oli söögiaja lõpetanud, ja istus siis Uksi lauda. Ta
oli jõudnud alles praeni, kui sai südamerabanduse
ja suri.
Välk lõi sisse mr. John Ingrami talli Sheri
danis, Arkansase osariigis. Hoone põies maha ja

kaks eeslit hukkus ühes hoonega. Mr. John oli kuul

Kaitsetu laps

tagasi kauget mineivikku. Isa kaebab, et ta poeg ci taha

MosKwast teatatakse Prantsuse lehtedele 7
Siberi ekspressi ametniku mahalaskmisest. Neid
süüdistati atentaadi katses marssal Blücherile
tema söidll aegu ekspressiga Kauge-Idast Mosk
wasse.

9 Nõukogude sõjawäelist
esindajat kohtu alla?
..Matinile" teatatakse Moskwast, et seal au
takse söjakolleegiumi kohtu alla üheksa Nüu
kogude söjawäelist esindajat, keda kahtlusta
takse salakuulamises ja terroristlike aktide ette
walmistamises silmapaistvate Nõukogude tege
laste wastu. Leht kirjutab, et MosKivasse kut
suti mitmesuguste ettekäänete all söjawäelised
esindajad Pariisis. Roomas. Valencias, Ateenas,
Ankaras, Tokios, Nankingis, Kabulis ja Tehe
ränis. Köik need söjawäelised esindajad antakse
kohtu alla.
Leningrad. 1. 12. (ETA) (DNB) Nõu
kogude Weneinaal on nüüd GPU poolt ivan
gistatud kaks wiimast protestantliku kiriku õpe
tajat. Seega on umbes 1.75 miljonit protes
tanti Nõukogude Wenes jäänud ilma maimuli
kuta.

aastatega ja läheb hauda nõdralt, kui ta peaks elama
wälja aastad, mis moodne arstiteadus ja ühiskonna
hoolitsus on endile seadnud lipukirjaks. Muide aga.

kes teab, kas see aeg kauges tulewikus kord siiski
ci saabu senise keskmise eluea järjekordse plkendami
sega. Siis saaksime uue hüüdsõna:

„Saja-aastased, õppige tundma wiiekümne
aastaste hingeelu!" Ml.

Toimetusele saadetud kirjandus
„Eesti Kirjandus" nr. 11. Sisu: Fr. Tuglas: Eesti

Kirjanduse Selts kolrnekürnne-aastane; R. Kleis:Ees
ti Kirjanduse Selts 1932—1937 (Piltidega.); J. Roos:
Eesti vanemate autorite taaselustamine; B. Laanes:

Kaarel Leetberg 70-aastane (Pildiga.); R. Älekõrs:

Esteetilisest printsiibist meie keeleuuenduses; J. Roos:

Mait Metsanurk Kutsutud ja seatud; 0. Urgart:
Hoia Ronk Rännud, rannad, Riviera, Sõsarsaared
ja Savoy; A. Ädson: Richard Roht Ummik
tänav; Ed. Hubel: Joh. Hiicmets Taeva Jaan;
0. Urgart: A. Jakobson Vaikne õhtu; A. Jakob
son: Johannes Ruven Julius Jürgcns võidab
enese; E. Tilleman: Põhjamaade romaanid; Eesti
raamatute üldnimestik 19341. a. alates. 36. poogen.

K. Laagns: Nõidhunt. Neljavaat. draama värs
sides. 0.-ü. „Noor-Eesti Kirjastus" Tartus, 1937.
a. Hind kr. 1,50.—
Üht ja sama teemat on tihti käsitanud mitmed
autorid, nagu mõnd piibli- või teist üldtuntud lugu.
„Nõidhundis" on autor, värsivormis, käsitlenud

samuti seda rahva muistses usus ja juttudes tuntud

lugu, kus inimene nõiduse abil muudab end vahel
hundiks, vahel inimeseks tagasi, ja mida Kitzberg
oma laialt tuntud ..Libahundis" kujutas.
Nõid- või libahundi ebausk on rahvusvaheline.
Nii nimetasid muistsed greeklased sellist inimest,
kes võis end ka hundiks moondada lykantropo- seks (hunt-inimene), roomlased versipelleks (na
hamuutja), sakslased Verwolfiks, meie rahvas
libahundiks, soendiks jne.

„Nõidhunt", nagu autor on tarvitanud, iseloo
mustab täpsemalt kujutust, kui rahvalikud liba
hundi või soendi nimed.
Autor on oma töös, m& lugemiseks ladus ja
ettekanneteks piidikas, kasutanud osalt ka A. Kitz
bergi ..Libahundi" sužeed ja aineid. Kuigi ..Nõid
hunt" on kirjutatud luulevormis, on draama siiski,
peaie motiivi enese, realistlik ja annab ilmeka pildi

meie talude elust orjapõlve ajal.
M. Sillaots: Trips, Traps, Trull Haapsalus. Las
tejutt. 0.-ü. „Noor-Eesti Kirjastus" Tartus, 1937. a.
Hind kr. I. E. Järve illustratsioonid.
Raamatus jutustatakse kolme noore poisi Trip
si, Trapsi ja Trulli esimesest reisist Haapsallu ja
suveveetmisest seal. Autor on osanud harukordse
osavuse ja südamlikkusega edasi anda väikeste
meeste juhtumusi ja tegusid nii, nagu need paistavad
mitte suurtele, vaid lastele endile. Seejuures ei ole
jäetud tähele panemata õpetlikke ja kasvatuslikke mo

tiive. Meie algupärase lastekirjanduse hulgas on
M. Sillaotsa uus teos tähelepanuvääriv saavutus ja
võib eeldada, et raamat leiab niisama elavat tähele

panu kui autori kaks eelmist Trips, Traps, Trulli
raamatut.
Sarjast ..Kuldne Kodu" kuus raamatut, nimelt
E. Enno, ..Heinaaeg on ikka nii" (35 senti), R. Ki

viti piltidega: E. Enno „Väike peremees" (35 senti),
R. Kiviti piltidega; ~Sõnakuulmatud karupojad" (70

senti), H. Valtmani piltidega; „Juku" (35 senti), R.
Kiviti piltidega; fl. Kitzbergi muinasjutt ~Piibelehe
neitsi" (70 senti), R. Kiviti piltidega ja A. Piirikivi

..Viisk, põis ja õlekõrs" (35 senti), R. Kiviti piltidega.
..Looduse" kirjastus.
N; gu neist nimedest naha, on ..Kuldses Kodus"
raamatule tekstideks kasutatud peamiselt meie klas
sikalisi lastelaule ja muinasjutte, millele tuntud kunst

nikud on juure loonud pildid. Ainevalikul näib ole

vat erilist rõhku pandud lastekoliasusele, maa elule.

Tehniliselt on esimesed raamatud väga efekt

Holland kaitseb ennast
Haag. 1. IS. (ETA) (Havas) Hollandi mälis
minister Patijn esines eile tciscS kojas kõnega Hollandi

walispoliitika üle. Ta ütles, et Holland Mö.tab tarmi
tusele kõik abinõud oma julgeoleku säilitamiseks. Mis
puutub Hollandi territooriumi puutumatusse, siis jätab
Hollandi endale endiselt õiguse ise otsustada wäliSrii
kide sõjawngede läbimarSsimise küsimuses. Minister
ütleS lõpnks. et Hollandil ei oleks midagi selle wastu,
kui suurriigid lepiksid omawahel kokku, et Hollandi ter
ritooriumi Puutumatuse rikkumisele tuleb suhtuda kui
casus belli'le.

Saksa minister Nootsi
Berliin, 1. k?. (ETA) (DNB) Saksa-Nootsi

Stokhvlmi ühingu kutsel minister Frick sõidab tulema!
laupäewal Stokhvlmi, et pidada ettekannet Saksa-Rootsi
suhete ja uue Saksamaa üle. Minister Frick wõctakse
tvaStu ka Rootsi kuninga GuStaf V poolt.

sed. Selliseid värvikülluseid ja rõõmsatujulist raama

tuid pole meie lapsed veel näinud. Ka formaat ja
paber tunduvad raamatuile väga sobivad. Hinda,
mis kõigub 35 ja 85 sendi vahel, tuleb pidada sel
liste raamatute kohta küllalt odavaks. Mudilasil ja
lastevanemad peaks olema põhjust selle uue sarja
üle eriliselt rõõmustada. Nagu kuulda, järgnevat
esimcsile raamatuile lähemal ajal lisa. Jõuluks jõud
vat müügile ~Kuldse Kodu" sarjast 15 eriraamatut.

..Taluperenaine" nr. 12. Kaasas: rühm kanga

kudumistöid värvitrükis, Audru kihelk. meheülikond,

värvitrükis,
lõike- ja mustrile!,! ninq ..Laste Maa
ilm .
..Tänapäev" nr. 11.

öoobetnlu ilm
Intiimeluni, 4. detsemdril
Äercl foTiait u-palliseid. innal keskmise kiirusega tt>a«

fiiniic tuuli. Suuremalt jaolt mlmeS. Liohati kerget

sund. Temperatuur suurema muutuseta. Möödunud

00l
oli Eestis 17—22 kraadi külma, täna hommikul
14—16 kraad:.

Reedel, 3. detsembril 1937
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VSewalelit

Siseriigist

Kohalikke teateid
laste lunstiõhtu
Waikeste artistide ettekanded tegid wancmaile
palju rõõmu

ÜENÜDO koos Tallinna koolidega korraldas eile
õhtul Estonia kontsertsaalis laste kunstiõhtu, mis õn
uestns hästi. Publikut oli ilmunud tihe saalitäis. Wa
nemad olid toonud lapsed kaasa ja need jälgisid särasilmi
tväikeste artistide esinemist lawal.

Awasõna ütles ÜENÜTO esimees dr. Johanson ja
kõne pidas koolide peainspektor Raud. Linna 2. alg
kooli õpilaste laulukoor ja mandoliinideorkestor kandis

H. Waldmaa juhatusel ette paar laulu ja ühe mängu
pala. Ettekanded leidsid palju kiitust. Need tütarlapsed

Weiste hinnad nõrgenesid

Harlumaall

Loomade- ja lihahinnad 3. detsembril

Põllumeestele moratooriumi. 2. skp. peetud Harju
maa põllupidajate ja kalurite wölaade korraldamise

Põllutöökoja Tallinna alatisel looma- ja lihaiuirul
kujnes eÄsest alates weiste pakkumine ootamatult wäga
suureks. Pakkumise suurusega wõvveldes on nõudmine
tagasihoidlik. Tänatvu warem olemata suurt pakkumist
põhjustas hiljuti alanud weiseliha eksport, mistõttu heas
nõudmise lootuses sust maalt ülesostsad vrakovralisolt

palju kaupa kokku tõw. Sarnane kuhjumine on aga ju
huÄAiku laadi, mille möödumine on päowade küsimus.
Eelnimetatud olukorra tõttu nõrgenesid õige palju ka
weiste hinnad.

Eksportkaup: Wäiksemad pullid ja mullikad

oskasid tõesti ilusti laulda ja mängida. Edasi järgnes
maksid 55—58 s. piires tapakaalu ja 25—28 s. elus
klawe-rimängu N. Murrik-Polonsky klaweristuudio õpila
kaalu kilo. Eelnimetatuid hinna piires maksid ka suure
silt, laule ja deklamatsioone linna 17., 13. ja Nõmme
mad pullid.
Rahumäe algkoolide õpilastelt. Tantsunumbritega esi- .
Rammusad lehmad 54—58 s., keskmised 48—52
nesid Gcrd Neggo, J. Lindenkamffi ja E. Litwinowa f. sa lahjad 42—45 s. tapakaalu ja 14—19—28 s. elus
tantsukoolide õpilased. Samuti oli esinejate hulgas
kaalu kilo.
prof. S. Zlntropoffi klaweriklassi ja prof. A. Papmehli
Kuna käesolctva nädala kaubast jätkub suurel määral
tviiuliklassi õpilasi. Wäikesi artiste esitles F. Moor.
ka eeloletvaks nädalaks ja seni kestab ka nõrk tendents,
Esinowate laste wanus oli s—ll aastat. Oli tuleks põllumeestel eeloleval nädalal weiste turustami
jsõõm kuulda ja näha. kuidas iväikesed mehed ja tüdru
kud laulsid, mängisid, deklmueerisid ja tantsisid. See
juures olid tantsurühmad rahwatantse tantsides rcchwa

rõiwastuseS. Nii ilusat õhtut saab näha hariva. Sel

line õhtu lähendab lapsi wancmaile ja wanemad wõisid
weenduda, nagu. F. Moor ettekannete lõppedes ütles,
et rahwas, kes omab nii andekaid ja elurõõmsaid lapsi,
tvõib olla julge oma tulewikule.
Mõnele tväikesele tantsijale annetati maiustuskavpe,
seejuures hakkas aga silma järgmist: Kaks tüdrukukest
tantsiwad tuwikeste paari ja tantsu lõppedes ulatati la

tvale kaks kavpi maiustusi. Need olid aga määratud
waid ühele lapsele. Teine, oletades, et üks karp kuulub
ehk temale, sirutas asjata käekese ja sai loomulikult ki
beda pettumuse osaliseks. Wanemail peaks olema ikkagi
niipalju pieteeditunnet, et nad ei teeks haiget lapse õr
nale hingele.
Muide tvõib laSte kunstiõhtut pidada kõigiti karda
läinuks ja korraldajad wääritvad tehtud töö eost tänu.

maid hindu ka wasikatest. Nii maksatvad tapetud wasikad

iihes nahaga 46—65 s. ja eluSkaup 23—40 s. kilo.

Lammaste paWumine on wäike. Nõudmine kesk
mine. Tapetud kaup ilma nahata ja pudemeteta on endi

ses hinnas 40—50 s. kilo. Elnslambad 25—30
33 £ kilo.

Tapetud sigu keskmiselt. Nõudmine keskmine.

Laupäewal, 4. dets., saabub Helsingist Tallinna tun

tud Inglise kirjanik Hugh Ruttledge, kes kõneleb

dekoratsioonidelt. Eriti viimased tahavad kujuneda

põrgulikeks, mispärast ongi ball ristitud kunstnike
..Põrgu-balliks". Ball algab kell 10 õhtul ning

kestab hommikuni kõige põrgulikumas tempos. Ka

vas on terve rida huvitavaid improvisatsioone bo
heemlast. Loterii on tulvil kujutavat- ja rakendus
kunsti. Konfereerimise on enda peale võtnud teene
line näitleja Paul Pinn a. Lauluettekannetega esi
nevad ..Estonia" näitlejad H. Uuli, V. Veikat,
J. Villard, H. Riivati, K. Schüpris ning tantsudega

Gerd Neggo stuudio baleriine. Kokteili retseptide
ja valmistamise eest hoolitseb R. Devid ise.

Wiru- ja Tartumaa pöllUpidaja Juhan il mblia
palwe wülgade korraldamiseks esitatakse majandus

ministrile otsustamiseks.
Edasi esitatakse majandusministrile moratooriumi

pikendamijeks ühe aasta wörra Saue w. pöllupidaja

Liisa Swilbergi ja Koiga w. kaluri Johannes

He! ber>gi sellekohased palwed.
Lisakredtiii Rannamõisa suwituskoha korrashoiuks.
Wiimajel Harku wallawolikoau koosolekul wöett wastu
käesolewa majandusaasta lisaeelarwe nr. 1, mis oli
tasakaalu wiidud 541 kr-ga. Lisaeelarwe kulude osas

on muu seas ette nähtud ka Rannamõisa suwitus
koha korrashoiu kuludeks 250 kr. lisakrediiti.

Virumaalt
Tallinna-Narwa maantee õawendatud. Wirumaal

Pühajõe ja Sillamäe «vahel oli mitmel aastal käsil

Tallinna-Narwa maantee õgwendamine. Nüüd on see

töö lõplikult «valminud ja neljapäeval toimus ka

lõpparwete tasumine Wiru maaivalitsuse poolt.
Uut teed ehitati 13 km pikkuses ja niinelt selles

osas, kus senine tee läks kõrge Wiru ranna pae-

ILMUS 1

Toodud hinnad on artvcrtud Tallinnas.

Käsi tööstuskoja täiskogu koosolek
Apteekide õõwalwe

JffifikQl kitsama I

Reedel waStu lanpäetva:

Suur-Parml apteek. Pärnu mnt. nr. 6S. Tel.
463-21. <S Matsani opiftcf, Niguliste tän. nr. 6.
Tel. 486*00. E. Thubergi apteek. Pärnu mnt. nr. 31.
Td. 489-64. E. Urmi apteek. SaFÄa iün. nr 3. Tel.
308-66. R. Wallneri apteek» Nariva mnt. nr. 24.

I AJALOOLINE
ROMAAN
DAA
RSEIST HIIU
MERERÖLEGENö VLEISTI
Hiiu lossist I

Tel. 304-27.

Nimmelt
Lirmaaptook, S. Pärnu vmt. 90/92.

- Siberisse I

TSnuawaldust
Tänan südamest KSIKI, Kes mind minu SO-da

meeles pidasid.

tust, kaitseliidu Harju malewa pealikut ja malewat.
a.t. ..Tallinna Laewaühisuse" laewade kapteneid ja

juhtkondi. Kõiki minu kaasteentjaid ja sõpru, kes
mind kallite kingitustega üllatasid.

Wõtke wasm minu suurim tänu!

Kõige austusega Til bo Kore.
Awaldcm südamlikku tänu neile, keS mind minu 16.
aasta ametijuubeli puhul üllatasid kingitustega: Eesti
Draamateatrile, Tallinna Saksa teatri seltsile, näitle
laskomiale, tehnilisele kogule ja teenijaSkonnale nina
Wme teatrile.

176-lk. raamat rikkalikult illustreeritud H
piltidega» osaliselt värvipiltidega» köidab H
iga lugejat oma haruldaselt huviküllase, H
põneva ja tõetruu sisu poolest H
HIND Kr. 1.50. M
„P9evalehe" raamatukaup'used, I

ÜENÜ Hõimla osakond Mitseb homme, 4. dets., oma

18. aaStapSvwa piduliku kooswiibwnseaa NMKü ruu

meS kell 20.30.

Walmimas rahwaterwishoiu
suurteos
Ilmub teos. mille sarnast ei leidu wälismaadelgl
Eesti Terwishoiu Muuseumi! on teoksil suur

urnid piiratud oimul. 15. detsembrini ette tellides
maksab 12 wihku 24 krooni.

Mis puutub teoje sisusse, siis toimib siin kaas

töölistena üle 60 parima arsti ja eriteadlase, kellele

tuleb wee! lisagi. Nii tahab \ teos kujuneda Eesti
arstkonna harukordseks ; annetuseks tahmale. Huwi
tujeta ei ole siinkohal ütelda, et niisugust terwise
käsiraamatut, ei ole meel kuskil wälja antud.

Saatekavad tundide järgi.

Vaatamata sellele, et teose koostamisel ja sisulise

külje juures on tegutsemas üle 60 autori, kannab

teos täiesti ühtlast iseloomu, sest selle eest hoolitseb
kindla käega - teose redaktsioonitoimkond. Teoses leia
wad eeskätt käsitamist, praktilised terwishoiu-kiisimused.

K6lga tfllaflkum ja tallldos kaiga odavam tund I d •
Järgi korraldatud saatekava ajakiri Eastls. Ukslknum
bar 10 santi. Taflldast 3 kuud _ Kr. 1.20, 6 kuud Kr.
2.40, 12 kuud Kr. 4.50. Tellimisi vOtavad vastu kOtk
postlasutusad.

Teater • Muusika

Kino

Raadio
Reede, 3. detsember.

Beneši operett „HafJal aasal".

Pühap., 5. dets., päevaseks etenduseks alan
datud hindadega viimast korda Puccini ooper „Tfl

tarlaps Läänest"; kell 1/28 õhtul alandatud hindadega
Raudsepa komöödia ,fVedelvorst".

Laup., 1. skp., kell V2B õhtul ~Kevad" 101. korda.

Piihap., 5. skp., kell y& p. 1. noorsooetendus
..flladlnl imelambr II jagu.
Pühap., 5. skp., kell %% õhtul „Suvi" 37. korda.

Eelteade neljapäeval. 9. skp.. Za reedel, 10.
skp., ..Ugala" teatri külaskäiguetendused. Kavas:
.Mister Wu" ja ..Küpsustunnistus".
Töölisteater
Täna „Mehe küljeluu" 20. korda. Algus kell

V? 8 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.
Laupäeval ..Tagahoovis" 100. juubelietendus.

Kolme aasta jooksul on ..Tagahoovis" tege
laskond muutunud niivõrd põhjalikult, et osaliste

poolest võiks kõnelda peagu uuest lavastusest. Nii

mängib nüüd Helle Raa Tatjana osa Linda Reial!
asemel, Made Varango Niinal Reet Aarma ase
mel, Enn Toona Beljskit Robert Alamaa asemel,
Valter Jan n o nooremat Bražnikovi Joh. Roolaidi
asemel, Alfred Rebane voorimees Kohvi Alfred
Laose asemel. Hilda Sooper Renjal Lydia Llblik
mani asemel, Lembo Mägi Murkinit E. Leemetsa
asemel, Enn Parve kriminalist Kärti Teet Koppel!
asemel, Paul Maivel maalermeister Treid Alek

sander Johansoni asemel.

Laupäevasele juubelietendusele sõidab Tartust ka

Oskar Luts.

Pühapäeva päeval ..Inimesed ajujääl" 6. korda.
Pühapäeva õhtul ..Kolmekrossi ooper" 11, korda.

Tscharkowski ooper. (Läbilõige.) Seletusi A. üksip.
22.55 päewauudiseid.

Laupäew. 4. detsember.

7.00 äratusmäng. 7.05 wõimlemist. 7.20 päelva

valla õppemetskonnas. 1. Tinatuubide valmistamine

na uus omnibuseJiin. 3. Õgvendatud Emajõel. 4.
Esimene Üleriiklik Vene laulupidu Narvas. 5. Töid
kriidikaevanduses Järvamaal. 6. Tiigrid.
Põnew tsirkusfilm „Helioses"
Tsirkuseartistid, nende elu ühes selle rõõmu
de ja murede, menu ja sellele eelneva ning igal
õhtul korduva raske ja väga sageli elukardetava
tööga on ihka huvitanud kõige laiemaid masse.
Tsirkust ennast head tsirkust muidugi armas
tavad kõik rahvakihid, ja head tsirkusfilmi vaa
tavad meeleldi kõik. Praegu ..Helioses" jooksev
„Maneež" on selline hea tsirkusfilm. Siin on
palju kaasakiskuvat, sealjuures loomulikku põne
vust. Hästi ülesehitatud sündmustiku lõpp on
ootamatu, aga hästi põhjendatud ja täiel määral
rahuldav ega tundu magusalt happyendlikuna, sest
kõigi peategelaste hingelised kannatused oh küllalt

suured ja nende ..Süü" küllalt väike seks, et
võib loota head lõppu. Kuna aga kogu aeg on
tunne, et asi lõpeb halvasti, on lõpp seda vabas
tavam. Peale põnevuse on filmis ka kirge, mehi
selt tagasisurutud vimma ja Uusat inimlikkust.
Ja loomulikult häid tsirkusenumbreid niihästi ma
neežis endas kui ka õhus Osalt õhus, osalt all
töötab jube „surmaauto". On ka kena huumorit,
mida peaasjaliselt esitavad kergesti liikuva suuga
merelõvide-taltsutajanna ja ta esialgu tuhvlialune
mees. Kaht vaenulist venda-,.õhukuningat"
mängivad Attila Hörbiger ja Albert Matteretock,
surmaautoga sõitjat Anneliese Uhlig, ta ema Lucie

Höflich. Kõigi tegelaste mäng on hea, näitejuhi
töö veel parem, üldmulje on seda parem, et sünd
mustik kogu aeg areneb tõusuga, Film näib pub
likule väga meeldivat.

Elmar Henno, 27 a. roona. Noormees, kes on talu
laps, oli pannud toime hobujesabaroargufe Hellenurme

Läbiotsimisel leiti tema juurest 45 orawanahka.

Kuressaare linnawolikogu tõstis maksumäärasid.

Kolmapäewa õhtltl pidas Kuressaare linnawolikogu
järjekordse koosoleku, kus tähtsaimaks punktiks oli
linna 1938. a. maksude kindlaksmääramiirc.
Koosolek oli «väga «vaidlusrikas. Wolikogu otsus
tas tõsta linna kogukonnainaksu seniselt madalamalt

Noormees rodett wastutusele ka orawate häwitamises

ja teda karistati selle eest 3l)»kr. rahatrahroiga wüi
9-ööpäewase arestiga.

Türilt
Terwishoiupolitsei ametisse. Türil peeti üleeile

nornrilt 2 kr-lt 3 kr-lc ja kõrgemalt normil'.
10 kr-lt 15 kr-le. Ka tõsteti suwi t u s
mak l u seniselt 6 kr-lt 3 kr-le perekonnalt hooaja

linna tcrroishoiunõukogu koosolek, kus arutati mitme»
suguseid terwishoiu ala käsitaroaid küsimusi. Tähtsai»

2 senti kilowatilt lmnpidclt. Need tarwitajad. Kellel

taks wastawa tasu eest enda peale mõni kohalik po»
litseinik, kelle ülesandeks jääks piimaprooroide wöt»
mine kauplustest ja terwishoiu ala kontrollimine, et
kõik terroisholunöuded täpipealt täidetaks.
Koosolek leidis tarivilikuks. et õpilastele wöimal»

eest-. Üksikult isikult «võetakse suwitusmaksu 4 kr. hoo
ajalt.
Sainuti kõrgendati elektriivoolu tarivitainise maksu

on «voolumõõtjad, jaaivad «voolu endise hinnaga

10 kr., teistelt koertelt 5 kr. latgrattamaksuks

määrati 3 kr.
1938. aastaks «valiti «volikogu juhatajaks senine

Hiiumaal!

mana oli päewakorras terwishoiupolitsei ametisse
palkamise küsimus. Terwishoiupolitsei kohused wö»

dataks ka tasuta hambarawi. Edasi leidis nõukogu
wajaliseks ametisse palgata linna ämmaemanda, wii»
mane roüiks täita ka jaoskonnaämmacmanda kohu»
jeid maawalitsusega wastaroalt kokku leppides. Peeti
tormiliseks mitmete uute terwishoiu ala sundmääruste
wäljatöötamist.

Viliantfist
Vanglast tuli. wanglasse läks! Vana-Voidu w.

naiste-jeltsid möödunud ja käesolewal nädalal wil

tide walmistamise kursusi, mida juhatas A. Jakobson.

Kuusiku talus elutfewal Aleksander Meeritsal waras
tati Viljandis Põllumeeste Seltsi kaubandusosakonna
Koowist kaks loomanahka. Kriminaalpolitseil läks kor
oa juba mõni tund pärast warguse toimepanemist wa

nnstamise õppis enam-ivähem selgeks ümmarguselt

Osawbtt kursustest oli kõikjal elaw ja wiltide wai

masse Steini nahakauplusse keegi meesisik, kes müüs

150 hiidlatt õppis wiltide walmistamist. Külma tiu
lekul korraldasid mitmed Hiiumaa põllumeeste- ja pere

160 hiidlast.

Emadepäew Kärdlas. Kärdla gaidide ja skautid'
ühisel korraldusel toimus Kärdlas kesknädalal. I. dets.,
emadepäewa-aktus, millest ojawött kujunes üle ootuste
elamaks.

rast selgitada. Nimelt ilmus Tartu tänama! asetse

kaupmehele nähku. Politjki tabas mehe ja nagu sel
gus, osutuski wiimanc margaks.
Tabatuks oli «varemini korduivalt warauste pärast

karistatud Alfred Jr u, Zl a. ivana, pärit Paistu
walla Kihu talust. Mees oli alles 26. aug. k. a.

Läänemaalt

«vanglast wabanenud. kuhu tal nüüd tuli tagasi minna.

Lihula naiskodukaitse ly-aastane. Naiskodukaitse
Lihula jaoskond pühitseb pühapäewal, 6. skp.» oma
10-dat aastapäewa, mille puhul kohapeal korraldatakse
uuremad pidustused. Piiewal korraldatawale aktusele
õidawad Haapsalust aukülalistena Lääne malewa vea

gas lahtistele hoolealustele iga aasta jõulukingina
toiduaineid. Tänaivu on otsustatud toiduainete jaga
mine ära jätta ja iga lahtine hoolealune saab jõulu?
kingiks 1 kroon rahas.

1 kroon jõulukingiks. Viljandi linnawalitjus ja

ik major K. Naarits ja naiskodukaitse Lääne ring
on praegu pr. L. Niineorg.
konna esinaine pr. E. Seimar. Lihula jsk. esinaiseks

Uus kohtunik Lihulas. Alates 1. skp. on Lihulas

uus jaoskonnakohtumk. Senise kohtuniku Kuuskwere
asemele, kes siirdus samale kohale Tartu, tuli Lihu

lasse M. Tulmin Tallinnast.
Tartumaalt
Rõugule et sobi koolihoone projektid. Rõngu

wallawolikogu lükkas tagasi Rõngu uue koolihoone

Lõi kordnikku
ühel suvepäeval oli kodanik Karl Päärson joob

Viljandimaalt
Kõpu elanikud iääwongistules. Kõpu Tõramaa

elanikel, kelle talud jääivad jõe ümbrusse, tekkis mii
mastel paewadel raskun ühenduse pidamises walis
maailmaga. Nimelt uju a mesi üle liiklemisteed Hal
liste jõe piirkonnas ja .cuna jääkate «veel ei kannud
hobult, polnud wõimalust hobusega taludest wälja

vääseda. Suurivesi tekkis nädalapäewad tagasi sadanud

iume sulamise tagajärjel, kuna lumekate oli kohati
Vs meetrit paks. Viimaste päewade pakane on see
parast Tõramaa elanikele olnud kõigiti terwitataw.

turuteade.

muusika. RR orkester. Juh. F. Nikolai. 19.35 saate

kawa ülewaade. 19.40 päewauudiseid. 20.00 õige aeg.

Ilmateade. 20.05 wälispoliitiline rrngwaade toi

metaja Henno Rahamägi. 20.25 laupäewa-õhtu Aru
wäljal. AruwAja Andrese enda korraldatud. Tantmkk
mängiwad ..LKbusad lvclled", 21.50 lugcmistund. Enn
Toona loeb katkendi Elmar Ramla jutustusest ..Kodu
käijad seiklewad". 22.15 moodne tantsumuusika „Es
ionia" walgest saalist. J. Pori orkester. 22.55 päewa
uudiseid.

Raadiosaatcjaama „Rõmme K. L. 3." jn«teinum
laupiiewal. 4. detsembril 1937.

Kell 15.30 heliplaate. 16.00 noortetund esineb

Kiwimäe algkooli õpilasi. 16.30 heliplaate ja teateid.

Tähtsamat ringhäälingus
tulewal nadalal
Pühapäowase saatekawa muusikalises osa- on huwi
tawamateks saksa helitööde kontsert Königsbergi ring

Selle teo pärast võeti Päärson vastutusele. Ta

Kohus mõistis Luisud parandusmajja, Derunovi
aga neljaks kuuks vangi.

hoobi näkku.

tunnistas end süüdi. Kohus mõistis ta neljaks kuuks
vangi.

Isa ja poeg peksid metsawahti
isa ja poeg, Theodor ja suhan Kuusikud olid
süüpingii metsavahi peksmise pärast.
Lugu juhtus Märjamaal. Metsavaht Jaan Pukk

tegi seal protokolli Juhan Kuusikule loomade karja
tamise pärast riigimetsas. Selle sündmuse puhul oli

väga pahane Juhan Kuusiku poeg Theodor, kes se
letas Elmar Veersalule, et metsavahil ~tuleb kõrvad
üle teha, siis teab, et teinekord protokolli ei tee".
Umbes nädal hiljem hakkaski Theodor Kuusik
metsavahi ..kõrvu üle tegema". Metsavaht sõitis

jalgrattal riigimetsa kontrollima. Teel, Sipa poe juu
res, sõitis talle jalgrattal vastu Theodor Kuusik. Ta
pööras kohe oma jalgratta ümber ja hakkas sõitma

metsavahi kannul. Ta ajas metsavahi jalgrattale

tagant peale, nii et metsavaht langes maanteel kivi
hunnikusse. Kui metsavaht maast tõusis, tungis Theo
näkku.

metsavahti ta polevat löönud.
Kohus mõistis Theodor Kuusiku kaheksaks kuuks
vangi. Juhan Kuusikut aga karistati kolmekuise van
gistusega tingimisi.

Kaks poisikest ja keegi naine
Poisikesed Osvald ja Endel Lui s u d ja 30-a.
Miraida Derunov on juba varemgi süüpingii is-

Daamide moesalong
„MALLE"
Mündi län. 3.
Maitsekalt kaunistatud daamide ja laste valmis

kleidid, kleitide garnituurid ja pesu.
Tellimiste vastuvõtmine ka kleidi tikanditele ning
joonistele.

Palume külastada I

rastlöunane lastekontsert uutest jõululauludest.

hendatud Soome 20 iseseiswuspäewale. Tähtsamateks
saadeteks on reportaash Helsingist, soome kloiverikuust
niku K. v. Schoultzi esinemine, kontsert-aktuse ülekanne

..Estoniast", L Haarla ajalooline kuuldemäng ..Märgu
tuled" ja sümfooniakontsert soome suurima heliloaja J.
Sibeliuse helitöist. .
Reedel kannab ringhääling ..Estonia" kontjcrtsaa
list üle II sümfoanialontferdi. millel on kaastegetv tun
tud saksa wiiulikunstnik dr. K. Brückner. Kontserdi kawas

Beethoveni 8. sümfoonia ja awamäng ..Coriolan",
Sindinyi wiinlikontseri A-dnur ja A. Kapi süit eesti
runiownsidest.

LauüpäÄvase kirewa katva teemaks on ..Wiin, mu
unistuste linn", milles on SStiiti muusikat ja juttu iSuni
heliloojatest.

nad panid toime kaasiku vallas Helmi Põlderi talus.
Poisikesed olid viinud ära talu sahvrist leiva, koort,

siis temaga sõitma arestimaja poole. Teet sinna
sai Päärson vihaseks ja lõi kordnikule rusikaga

Kordnik Aadu Koppel paigutas ta autosse ja hakkas

häälingu muusikajuhi dr. L. K. Maileri juhatusel ja pä

ESmaSpöewane saatekawa on peagu terweni pü

tunud. Seekord nad olid seal varguse pärast, mis
piima ja kolm ja pool kilo võid. Selle toidukraami
nad viisid heinamaal asetsevasse onni, kus nende
kaaslane Derunov neid ootas. Onnis oli heinu ntng
hulkurid ööbisid seal. '

nud ja tegi Uus-Kalarnaja tänaval veidi mürtsu.

nakkawus inimesele ja waötnpidi. (E Terwishoiu Zlluu

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 Karl Jünger
man: Hiina kultuurilisest minewikust. 18.30 ajawiite

Gioria Paiace, Bi-Ba-80. Ringvaade nr. 127.
Haridusminister kolonel Ä. Jaakson sõitis Soome

Orawakütt hobujejabawargaks. Neljap. Elwa jsk.»
kohus mõistis kolmeks kuuks wangi Pangodi Lagujalt

karistatud.

Kuressaarest

Vahepeal oli ka isa Juhan Kuusik haisu ninna
saanud, et praegu on käimas metsavahi nuhtlemine.
Ka Juhan Kuusik tuli jaole ja lõi metsavahti ja
laga ja käega.
Maas lamades võttis metsavaht revolvri ja tu
listas, haavates Theodor Kuusikut kergesti reiest.
Sellejärele aga kiskus Juhan Kuusik metsavahilt
revolvri ja läks sellega minema. Theodor Kuusik
aga lõi metsavahile kiviga pähe ja läks siis minema.
Kohtus Theodor Kuusik seletas, et ta olnud
joobnud ega mäleta üksikasju. Juhan Kuusik aga
seletas, et tema käinud küll sündmuskohal, kuid

Kinod: Helios, Modern, Ärs. Ringvaade nr. 126.

1. Riigihoidja annetas lipu riiklikule kolledžile. 2.
Narva toetab rannakaitset. 3. Ajujaht Kastre-Pera

Elvast

meskis. Henno on warem kaks korda warguste eest

17.50 Heliplaate ja reklaami. 13.00 lastetrmd.

„Kui Pakane tuleb .." Lugusid Talwetaadist ja ialwe
lõbudest. 13.30 EeSti teele tund —R. Kress. 10.00
BraHmsi ungari tantse. (Heliplaadid.) 10.25 aktuaal
ne weerandtund. 10.40 päewauudiseid. 20.00 õige
aeg. Ilmateade. Hinnanoteeringud. 20.05 heliplaadi
uudiseid. 20.40 dr. H Peterson: Loomatuberkuloosi

uudiseid. 7.25 hommMontsert heliplaatidelt. 8.10
hmmnikpalwus Jaani kirikust õp. A. Eilart. 8.30

kultuurkonventsiooni sõlmima. 2. Tallinnas avati lin

Eesti Draamateater

guste pärast karistatud.

dor Kuusik talle kallale ja lõi talle korduvalt hoope

seumi loeng. Tartust.) 21.10 ..Eugen Onegin". P.
Uued helikroonikad kinodesse
Reedest alates demonstreeritakse tallinna ki
nodes
Järgmisi uusi Resti Kultuuriilm! heliring
vaateid:

Sai korraga S protokolli. Kirepis koostati Johan
Raudsepale ühel ajal wiis protokolli. Mees oli pi»

Lugusid kohtust

müügile ei tule. Koguteosena lastakse teda müügile

Laup., 4. dets., päevaseks etenduseks alan-

3. sordi küttepuid. Margaks osutus Taagepera talu
pere«nees M., kes ka «varem on kahel korral ivar

Tallinna Saksa teatri lawameister Jt. A«wik.

Mõne reaga

teine koolihoone kawand,' esimese jättis kinnitamata
ministeerium.

j Pärnu mnt. 10 Pikk tän. 2 H
I Kõnetr. 446-11, 479-25. 428-83.

lasti juba jaanuari ldpul. Teos wihkude wiisi üksik

Reedel, 3. dets., harilike hindadega B. Smetana
ooper „Mfifidud mõrsja".

1 ruuinmeeter a.-s. ..Eesti Metsatööstusele" kuuluivaid

G. Bergtnann.

teos arstiteaduse alalt ..Terwise Käsiraamat", mille
peatoimetaja dr. W. Sumberg jutuajamisel ajakirja
nikega tähendas, et teose esimene wihk ilmub kind

«Estonia" teater

Taluperemees käis puuwargil. Taagepera Raik
silla «vahtkonnas «varastati u.-ii. puulöikaja selja ta
gant selle wäheseks ajaks töökohalt eemale ininnes

juhataja 2oh. Kesküla, abijuhatajaks linnaivolinik

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse H
kirjastusel B

käiw (nõuab Üle 100.000 kr. kuluj». See on juba

laskeriista.

10°/ o kinniswara tulukusest, tööstusmakiu 1.20/ o «väär

Weifeuahad toorelt 86 s. kLo.
Wasikanahad 3.00—3.50 kr. Wk.
Lambanahad 2.00—3.50 kr. Äkk.

Eriti tänan a.«j. ..Tallinna Laewaühisuse" juha

tahab olla õlge särtsukas nii meeleolult kui

«vahel moratooriumi saamiseks ühe aasta peale, kuna

projekti. Põhjuseks toodi ette. et projekt wälisilmelt
ei rahulda ning et selle ehitamine on wallale ülejõu

danud salakõrtsi ja mängupõrgut ning hoidnud loata

Valgamaalt

tulest ja maksu täisehitamata kruntidelt 0,30/ o «väär
tujest. Koertemaksu «võetakse jahi- za hundikoertelt

EvereSti mäetipu wallutamisel" (The AttemptS to climb
Mount Everest).

„RaKü" näitus kunstihoones. Näitusele järgneb nüüd,
laupäeval, ä. detsembri õhtul, sama ühingu ball, mis

sekski kasutamiseks huwisõitjaile ning turistidele.

Nahkade hinnad.

sünnipäewa puhul nii suusõnaliselt Kui Ka Kirjalikult

Teatavasti lõppes elle rakenduskunsti ühingu

«välja kutsutud rekordiline arw üle 50-nc. Komis
jon kinnitas kokkuleppe, mis oli sõlmitud Harku w.
põlluoidaja 2. K amct l i ja tema wölausaldajate

wölaade korraldamiseks, kuid asjaosalisi oli istungile

30 senti kilowatt. Kinnisvaramaksu otsustati wötta

EeSti.Jnglise Knltuurklubi külalisena 6. dets. kl. 0 õh
tul kaubanduS-tSSStuSkoja ruumes teemal: „Katsed

Hakendnsktmstalkttd korraldavad ..Põrgu-balli"

Kuna senine Wiru kõrge kalda tee osutub aga

Tapetud sead ühes pea-jalgadegn maksid 74—80 s. pii
res kilo.

koosolekud algawad kell 9 hommikul.

Laadud tuutuck Inglise kirjanik

ehitati aga uus teeosa kaldast kaugemale ja see läks
kogusummas maksma 80.000 kr.

meil üheks omapäraseimaks waatamiswäärsuseks. siis
ei kaotatud ka senist teed, wdid see jäetakse edaspidi

' Wasikate pakkumine on wäike. Nõudmine kest
mine. Nahahindade nõrgenemise Äiu makstakse norge

Kalda äärest ja oli liiklemisele igati ohtlik. Nüüd

komisjoni istungil oli arutusel küll waid 2 palwet

sega olla tngasihoidlik. >

on IS. dets. kell 1 päetval koja ruumes. Sektsioonide

Moodsaid käekotte, kohvreid
Igas suuruses, sport üll kondi,
ISgp.
ostjaskond!
pesu
ja muud ostate võistlu
seta hindadega
•J. VOOSEMAA,
Veneturg 8, purtukauplusest.
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Uusi hooneid ülikoolile
Ülikooli majandusosakonna poolt on asutud kind

la kava väljatöötamisele lähema ja kaugema tuleviku

jaoks ülikooli uute hoonete püstitamiseks ja tarbe
korral olemasolevate hoonete ümberehitamiseks
ning ümberkorraldamiseks. Selleks on teaduskon
dadelt kogutud vajalikke andmeid. Andmeid on
nõutud ülikooli asutustele vajalike ruumide kui
ka ehituste kohta.
Väljatöötamisel olev kava valmib tuleva aasta
jaanuarikuus ja see esitatakse siis lõplikuks heaks
kiitmiseks vastavatele riigi keskasutustele.
Ühe uue suurema hoone ehitusena seisab päe

vakorral uus hoone rohutcadusc-instituutidc tarvis.

Hoone projekt ja eelarve on juba valmistatud ja

Walwur polnud küllalt wakvas
Vasalemma vangilaagri noorem valvur N. Liba

oli süuplngil seepärast, et ta eol! olnud oma ametis
ettevaatamatu, mille tagajärjel tema valve alt kaks

vahialust, nimelt Aleksander Koch ja Aleksander
Tammemäe, põgenesid. See oli suvel 13. juulil. Põge
nemine juhtus töö juures.

Kohus karistas Libat kahekuise arestiga tingi

misi.

„Ta müüb salaja wiina"
ühel päetval tuli Maria Lageda efimeSse poKtfet
jaoskonda la seletas, et Girgensoni t. 9 elutsetv Elfriede
Press kaupleb kauemat aega salaja tvirnaga. Dema ise
oleivat ostnud Pressilt kaks korda tviina, mattes kaks
krooni kolmweerandliitrilise pudeli eest.

Selle awalduse põhjal Elfriede Press wõeti tvaKtu

tnsele, kuigi ta tviina müümist eitas. Nii anti PrefS
kohtu kätte.

Kohtus aga Lageda seletas, et tema on politseile
ivaletannd. tõde on see, et tema ei ole Pressilt tviina
ostnud.

Press mõisteti õigeks, Lageda aga wõeti tvastutusele
-valekaebuse pärast. Ta tunnistas errd süüdi.

Kohus mõistis Willem Pendi neljaks bmks tvangi
-varemalt karistatud Marguste eest.

Süüdistas süütut warguses
Reimanni t. 28—13 elutsetv Willem Pent awal

das politseile, et tema korterist on warastatud 4999-kr.

obligatsioon. Marguses ta süüdistas Emilie Weidet,
keS on wiibinud tema korteris ntng kelle käes on hiljem
obligatsiooni nähtud.

Politsei alustas siis juurdlust. Nüüd aga seletas

Pent ülekuulamisel, et ta on Weide peale waletcmud,
kuna ta ise on armud Weidele obligatsiooni.

Kohus mõistis Willem Pendi neljaks kuuks tvangi
tingimisi.

esitatud kinnitamiseks vastavatele instantsidele.
Tuleva aasta veebruarikuuks valmib ka ümberehi

tusena neljakordne hoone silma- ja kõrva-, nina- ning

kurguhaiguste-kliinikulc. Samuti ka uus loomaarsti
teaduskonna haavakliiniku hoone.
Lõppeks märgitagu, et ülikooli möödunud aasta

majandusaruande järgi on ülikoolil varasid kokku
14.129.099.59 krooni eest.

Missugustest organisatsioonidest
õpilased tvõilvad osa Ivõtta
Haridusminister oma määrusega on avaldanud
õpilaste osavõtu võimalusi väljaspool kooli olevaist

organisatsioonest. Nimelt on gümnaasiumi ja kõr

gema astme kutsekoolide Õpilasil kui ka muude koo
lide 18-aastaseks saanud õpilasil võimaldatud kooli

juhataja kirjalikul loal osa võtta peale noorte kot

kaste, kodutütarde, skautide, gaidide, NA\KÜ, KNNu,

maanoorte ja ÜENÜ ka kaitseliidu, naiskodukaitse,
vabatahtliku tuletõrje, vabatahtliku kodanliku õhu
kaitse, Eesti Punase Risti, Eesti Aeroklubi, Eesti
Spordi Keskliidu ja kirikute ning nende koguduste

juures asutatud organisatsioonide tegevusest.
Teiseks on suurendatud nende organisatsioonide,
kelledega on lubatud õpilasorganisatsioonel oma te

gevuses koostöö, arvult 9-lt 20-ne peale. Juure on
siin võetud vabatahtlik tuletõrje, Eesti Laskurini.

Eesti Turistide Ühing, Eesti Kodutööstuse Keskselts

j. t.

Muus osas on määruse sisu endine.

Rr. 329
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Sünnipäewalapsi

SPORT
JSO tuleb alles jaanuaris

Mnneesh jalgpallitreeninguks
ningu wõimaldamiseks meie liiduklaSsi meeskondadele,
alates jaanuarist, kusjuures treening maneeshis keStaks
nii kaua, kuni mõimaldnb mälistreeuing. Maneeshi kasu
tamiseks määratakse kindlad tunnid, kusjuures korraga

laupäeMa õhtul Tall. NMKü mõistleb Tartu NMKü

waStu korwpalliS ja ÜENiiTO ASK Mastu wörkpallis.
Tallinnas toimub csiwõistlusteõhtu pühapaewal
algusega kell 18.99 Saksa kultunrwalitsuse wõimlas.

Nagu liiduklassi mängude sissejuhatusena toimub kaks
wõrkpallimatschi Tallinna ringkonna esiwõistluste Pool

wõistluStele järgneb kaks liiduklassi korwpallimatschi.
Eestimaa Spordiselts mõistleb korwpalliS Lutheri NMKü
wastu, õhtu peamatschina toimub aga korwpalliwõistluS

Läänemaa spordiliit annab
kuldmedaleid
Igal aastal medal parimale Haapsalu ja Laanemaa
sportlasele. Sportlikke üritusi Laanemaal
Läänemaa Spordiliidu juhatuse wiimasel koosolekul
tuli arutamisele ja otsustamisele rida suuremaid sport
likke algatusi maakondlikus ulatuses. Kuigi Läänemaa
Spordiliit omasarnaste seas on üks kõige nooremaid, ta
hab liit alustada igati iutensiüvset tegevust, milleks ka
tvatseb juba lähemate kuude jooksul astuda ka tegelikke

a. Tarws.

ratjapolguga. Politseiteenistusse ustus 13. oktoobril
1929. a. Teenis politseikomissarina raudtee presektuu
ris, politseikoolis ja 2. politseijaoskonnas Tallinnas.

Samnel Saul,-põllumees, sündinud 4. dets. 1878. a.
Alatskiwi wallas.
August Usai, koolitegelane, sündinud 4. dets. 1880.
a. Lohusuu tv. Tartumaal.
Nikolai Wildenau, õigusteadlane, sündinud 4. dets.

20. juunist 1934. a. määrati abiprefektiks Tai

linna, millisel kohal ka praegu teenib.
Abiprefekt Nykänen on tuntud kui õiglane, ener

1887. a. Jõhwis. .

giline ja politseijuht nii politseiperes

organisatsioonides'.

Kursmcm, Maatsoo ja Mäll.' Kursused toimuksid Uue
mõisas skautspataljoui ruumides, kestaksid 3 päeva ja
kannaksid sportliku ühislaagri ilmet.

ja Läänemaal. Kuldmedaleid autakse igal aastal tvälja

kaks üks parimale linna- ja teine parimale maa

Kuna sportlaste ja spordijuhtidegi ettevalmistus
maakonnns on siiani kannud suurelt juhuslikkuse ilmet,
katvatseb liit edaspidi lalvakindlalt hakata korraldama

tvastaivaid kursusi. Esiauene sarnane korraldatakse
tveebruari alul, kusjuures käsitainisele tuleksid maadlus,
poks ja tõstmine. Kursustest kutsutakse oma esindajate
kaudu osa tvõtma kõik Läänemaa sportlikud organisatsioo
nid, kuna lektoriteks palutakse keskliidu erialade õpetajad

Lubamata kiirusega sõitis Pärnu maanteel ja näi

Oma esimese iseseistva kursuse korraldas T. W. 1917.a.

jätkub õpetus meie noorikutele ja neidudele kursuselt
kursitsele. üldse 0,l T. W. korraldanud üle 300 kursuse.
mine näitustel, . kus .ta oma kouserlvide ja hoidiste eest

Juukse-, naha-, sugu- ja
põiehaigused.

Wastuw. kl. 12—1 ja 5—7
Kaarli puiesteel 9. krt. 10.

Dr. Lydia Luik

riigitcenijatele. Konwersat

sioon, tõlked. Rüütli 2—õ.
Tel. 488-86, kodus kl. 3—B

English
Lessons
by Lady and Gentleman
just over from England.

noormehele mingit tööd.
Kiri. sh. ~21/9721".

juuksur

kapuul pr. Mari Raamoti õpilasena.

majahoidja- 1
kohta |
Teat. slt. ~32/9692". j

~8/8548". t ,

hõbeda, vase. ja valgemetalli

L. Goldberg
and 6—7 daily.
(enne h.-a. Tohwer-Ant Dipl. õpetaja, kauemat
soni j.)
Wabaduswaljak 10-A. k. 3 aega Inglismaal elanud,
Eeks-Maja hoones
(uks ..Kawe" ja ..Kultase"
wahel).

Wastuw. 9—l ja

Kunsth^mbad.

annab

inglise keele
tunde. Rääkida 12—4 ja
7—B Tui tän. 16—7.

"HÄatehnik"

naisterahvas

soovib pühadeks tööd. Kirj.
slt. ~32/9732".

Täiesti vilunud

Noor kena välimusega

sepp,

teenistust
tunneb igasugu remont- sa
lukusepatööd. wõib ka kesk
küttele. Kirj. slt. ~23/9763"

Lp. tööandjad!

Palun võimaldage täiskars
kele mittesuitsetajale provint
sinoormehele elamist võimal

tütarlaps

hobuserautaja, soovib töö davat tööd. Kirjad slt. ~11/
palub tööd, kas kinno, koh kohta, ükskõik kuhu, tunneb 9791".
vikusse, .söögisaali ettekand ka põllutööriistade töid. Kir
Korralik aus keskealine
jaks või mujale, ainult mitte jad slt. ~16/8556".
/ämmaemand

p. Kukk
Kopli tän. 10—8.
Telel. 475-35,
Balti jaama juures.

B
Paijm ja odavaim büroo

Tõlked, kirja
vahetus, ärakirjad
Masinakirja kursused.

restorani. Valitseb saksa
keelt. Kirjad sh. ~22/9722"
Karske korralik

villakraasija

neiu soovib

Lp. tööandjadl
Wvimaldage lööb noorele

passijal s wõs teenijaks. Os
kab keeta.' ka wilunud iväi
tütarlapsele, kas toiduaine keste- lastega. Omab head
tekauplusse wõi õpilaskohi. soolvitused. Teat. slt. ~35/
Ztbistan meeleldi vercpronat 9778".

soovib kohta vabrikusse või tubastes töödes. Win oma
Korralik
tööstusse, kohaneb kõigega, korterist. Lahked pakkumised
ühtki tööd ei põlga. Teat. palun saata slt. ..20/0760" keskealine lastearmastaja

naistcrahwas soowib pere

slt- »8/9748".

Noor mees,

Palun

teenistust väikesesse perekon
karjatalitaja
da või lapsehoidjaks; kee
soovib kohta kuhugi tallu dan hästi, valitsen keeli,
või mõisa. Kolm aastat enne

uaiscabiks. Endal korter.

Kirs. slt. .. 1/9781".

Tellitud töös wilunud

I rätsep

Berlitz Scbooi. Sakata 39 5
olen keskealine venelanna. sootvib pintsaku- tvvi palitu
töötanud. Oskab hästi lüpsa. Pai. kirj. slt. ~3/9703".
tööle, wõib ka abilisena.
(Eesti Panga taga).
Kirs. slt. ~39/8579".
Kirj. slt. ~5/9745".
Kõnetr. 438-20.
Keskealine naister. maalt

„Piewalehe"
tellimisi
wõtab wasfaigs

pwstiwsmtva
'rn—mmm—m

palub kohta

Heade soovitustega

katlakütja
masinist

21-a. noormees, omab
Öpipoisikohta
tisleritöökotta. Kirjal, slt.

algteadmisi puutöös, soowib

maale aastakaubaga. Palk palub ükskõik missugust tee
300 aastas, võib iseseisvalt nistust, vilub kõigega. Kir ~36/8576".
töötada. Kirj. slt. ~38/9738". jad slt. ~2/9702".

Virk korratik naine

palub tööd

Majateenijaks

Soovin kohta
wäiksemasse perekonda, kus

wõiks iseseisew perenaine

restorani nõudepesijaks. Kirj. soovin, kas maale või linna. olla. wõi kontorikraamijak-.
slt. ..37/8537".
Kirj. slt. ~6/9706".
Kirj. slt. ~31/9851",

nud. Mainitud ohvitserid võitlesid Vabadussõja päe
vil 4. üksiku jalgväepataljoni ridades. Pealeselle saa

buvad pidustusile ka veel Viru-Järva sõjaväering
konna ülem koi. Ven d e, reserv-kolonel Liiva k,
koi. G r a b bi, endine pataljoniülem koi. Koch j. t.
4. üksiku jalgväepataljoni ülemaks on praegu
kolonelleitnant A. Tomander ja adjutandiks ma
jor Pau r mann.
4. rügementi võiks nimetada ka Viru rüge
mendiks, sest tema tegevusrajnoniks oli sõja algu
sest kuni lõpuni Viru rinne. Eriti seovad rügementi
aga ühised sidemed, mälestused ja lähielamused Nar

va linnaga, mille ümbruses ju on peetud suuri la
hinguid, kuid seda suuremaid lahinguid linna kaits
misel. Narvast hakkas veerema ka sõjavanker. Pi

kal sõjateel varises rügemendi ridadest manalasse
29 ohvitseri ja 161 sõdurit.
Nüüd on endisest rügemendist saanud 1. üksik

jalgväepataljon, kelle asukohaks on juba pikemat
aega olnud Jõhvi. Töö, mis siin nüüd tehakse,
sünnib meie kõigi huvides ja hüveks nii nagu
20 aastat tagasi.

Wiljandis on wiimastc nädalate jooksul toime pan
dud rida sissemurdmist. Järjekorraline jultunud sisse
murdmine leidis aset ööl'mastil ncljapäewa. Wargad
olid tunginud sisse Wäikc tän. nr. 13 asetscwasse Sal
me Toms o n i kaubakioskissc, kust nad olid toimud
kaasa kõik. mis wähcgi tväärtnslikum. Ära oli? wiidud
isegi saiad ja worsiid, kalendrid ja vangetäis siirupit.
Laest oli Mälja keeratud clektrilanip ja wõetud ühes.
Tomsoni kiosk asetseb Manalinna osas. käidawas kohas.
Kioskipidaja hindab oma kahju 70—80 kroonile.

Poeg wõltsts weksM
isa allkirja
Narwa kriminaalpolitsei Mõttis tvahi alla Mäetaguse
tualla Pagari asunduse talupidaja J oh. Olla poja Hugo
£>., kes oli wõltsinud isa allkirja wekslil ja selle wcksliga
wõiuud pangast 273 kr. raha. Saadud rahaga oli poeg
endale ostnud jalgratta, O. on ka tvcrremalt wõltsinud
mcksleid ja selle süiiteo eest kinni istunud.

SUURES VALIKUS kleidiriideid, pesuriideid,
daamidele valmispcsu, voodivaipu, põrandavai
pu, aknakardinaid, ukse-eesrii
deid soovitab

M. KABAL'» riidekauplus
Tallinn, V. Karja 7, telef. 444-01.

ja tööstusrajoonis müüa

maja

väljub laupäeval, 4. dets., kell

15.00 viimast korda sel hoo
ajal

lalinalt Hellermaale

FaiMel Migdalilt warastaii Roosikrantsi tän.

hoowilt margapuu 13 kr. wäärtuses.

Eduard Kengelbachi pagaritööstusest Weercn

ni tän. nr. 6 Ivarastati 10 kg suhkrut ja 40 kooki, kokku
3 kr. wäärtuses.

Liisa Lindcnbergil ja Helene Kaunis
maal warastaii Uuel turul käekotid rahaga. Esimc
ne: hindab oma kahju 32 kr. ja teine 13 kr.

Ado Wahtrikul warastaii Pärnu mnt. nr. 3

asetsewa maja ehitustööde juures taskust uur 18 kr.
wäärtuses.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

nis. Krundi suurus 300 r.-

sülda. Ostusoovid-saata kir
jalikult slt. 20/9720".

|BEMEI

Müüa ilusat

tööd

pakktoaga ja 1 ha
maapoisile, on karske ja ühes
maaga. Majas on pagariäri.
korralik. Teat. Meriwälja Ruumid
kohviku,
poodi wõi kirj. slt. „11/ söögimajasobivad
W 0831".
või restorani jaoks.

fl-1. HAHSI

Sitsi tänatvalt warastaii Oskar Matsani aam

3 kr. wäärtuses.

müüs. Asukoht Suurel Tar
Viru ranna suvituskohas tu maanteel parimas ärirajoo

ivõimaldage

põlluheina-ädalat

koormaviisi koju kätte too
misega. küsida Paldiski mnt.
51-a—3.

Teat. slt. ~33/8533".

Zaareneiu

Müüa

Müüa vähctarvitatud

raadio

ralik

1-iligi autojukt

ahjuga raud
pliit
Uus 4. juuksetöösms. -

Hea. korras, ilusa kõlaga

hea kasukas
šuppen, karakulkraega, kara

Ksdinett

Näha võib õle tän. 24, toi kui- ja piibermüts, vasksu
duainetekaupluses.

Müüa

ärisse, lapse juure Utõi pe kaks tugitooli (polsterdama
rcnaiseks üksiku juure. Os ta), 2 laualühtrit, nertspalan
tiin ja punast mööbliplüüsi.
Heade soolvitnstcga kor

Müüa kahe auguga prae

2 maja

Juhtumisi müüa

soovik kohta
müüjannaks nmlmisriiete uus tammepuust diivan ja

kab käituda inimestega.
Kirj. fli. „32/9552".

Odavasti müüa

5000 kr., Raasiku jaama juu
lihahakk. masina komplekt
res. Küsida igal ajal Kungla
ühes elektrimootoriga ja vai tän. 23—3.
bakudumise teljed. Sakala

Töösturid, ärimehed, maja 47—1.
omanikud! Wõimaldage üks

Intelligentne leskproua

kas ärisse, kaubalattu või

Diplomeeritud kütja soowib

soome ohvitseri, kes selleks oma nõusoleku on an

Ehituskrunt

Töösturid ja tööandjad,

kõik mil alal 23-a. korra
TALLINN. VENET URG t. TELEFON 318-18 likulc karskele noormehele
mingi koht
Toowi korral ta kautsjon.
Kirj. slt. ..32/0812".

palub kohta

Keedan veidi. Olen puhas ja kauba väljavedajaks, on va
olen lastega harjunud. Kirj. rem ärialal tegutsenud ning
omab head soovitused, rahul
slt.
igasuguse tööga. Kirjad slt.
Äris tegutsenud
~14/8554". -

A. Koppel
Elan nüüd Narwa m. 4—3.

vabrikutest „Põhjala",

juurest warastaii 30 kr. tväärtuses Aleksander Too

0830".

Kalosse I
iä botikuid I

Oskari tän. nr. 73 asctsewa ehitusel oi et va maja

iseseistvalt töötada. Pal.
teat. kirjalikult slt. ~10/

meiega 22-a. noormees

Palun tööd

Wargnsi pealinnas

soowib tallu tööle, on Iviht
nud kõigis talutöödes, wöib

IN. BOSTROV

Tunnistusega

naisterahvas
mecstetöös soovib kohta, võib
Naistehaig. ja sünnitusabi. Koidula 14-8. Tel. 307-20.
Wastuw. kl. 11—2 ja o—'7
otsib tegevust, on ennem ka ära sõita. Teat. slt. ~19/
10 a. kaubelnud koioniaal? 8559".
Pärnu mnt. 16—11.
English lessons
Tel. 458*28.
kaupluses, Teat. kirj. Len
Karske korralike elukom- ,
Mrs Bertha Carr nuki tän. 29—12.
Vene tän. 30. I from 2—3

Joobnud isikuid paigutati poliiseiarestimajja 6.

mida vajab .kalur la jahimees,
palub. ükskõik.. mis tööd.
ostate suurel ja väikesel arvul.
lvõib ka maal olla. Kirj.
Naha-, jalanõude- ja hobuseriistade-kauplnsest slt. ~38/9818".

tööd. Kirj. pai. slt. ~11/8551" da slt. ~8/9708".

"Hambaarst

toestades otsustas linnaarst leitvatööstuse sulgeda kuni
pmidilstc kõrlvaldamiscni.

Põllupidajad!
karske korralik noormees

KUI JALAD ON KUIVAD |A SOOJAD I

I Säärsaapaid,

trukkija,

juuksur

arsti Poolt läbi Ivaatamata. Kõiki neid puudusi ar

m i tööriistu.

MÕNÜ^UNN^NI

Väljast sõitnud spetsia- •

korralik prl., soovib kestvat alal täiesti' .vilunud, tööta
kohta. Tunneb täiesti elektri nud välismail, otsib kohta.
lokke, vesilaineid ja meeste Kohapakkujaid palun teata
Keskm. aast. õiglane

äärmine mustus ja korratus. Leiwategemise ruumides
leidus tarakane ja üks töölistest oli wäga mustalt riie
tatud ning kubinal täis täisid. Samuti olid kõik töölised

tis ka esimene keedntvõistlns. Oma kutscharidlisc sai
juubilar meie esimeses kodumajanduse õppeasutuses Sah

Korralik abielupaar otsib I

list

takse tvastutusele et tema tööstuses lvalitses

20). Perenaistele on T. W. wntnd mitmete fäsiraa
manitega toitlusalal. T. W. korraldusel toimus Ees

TschehhoslowaNia 5:4.

Võimaldage 22-a. korralikule

10 _ asetsema leitvatööstuse omanik Gottlieb Leosk wõe

kordittvtüt. on saanud kõrgemaid auhindu (anvult üle

1331. a. sai Hispaania Londonis lüüa 7:1. Iga järg
new aasta tõi uur wõidü: 1332. a. sai Austria lüüa
4:3, 1333. a. Prantsuse 4:1, 1934. a. Itaalia 3:2.
1935. a. Saksa 3:9, 1936. a. Ungari 6:2 ja tänawu

Inglise, prantsuse, saksa Pakkumised pai. saata slt.
Palun
ivettc ja hispaania keelt õpe ~17/8557".
võimaldage mingisugust tööd i
tab
kõrgema
har.
meesõpet.
(eriala lastehaigused)
ausale korralikule keskeali
Berliizi ja Mertneri
Lp/
sele mehele, tunneb veidi
Wõtab nüüd wastu: Tarin meet. põhjalikult ja kiiresti
lukusepa- ja elektritööd. On j
mnt. 17. sissekäik Reimani rääkium. Tõlked. Tatari t.
tööandjad!
tänulik kõige eest. Kirj. slt. i
24—6.
tän.. ielef. 317-20.

Saksa keel

Äärmine mustus leiwatõöstnses. Kalju tän. nr.

Homme tähistab tuntud niajapidamiskursuste kor

raldaja Dherese Witisman oma tegetvuse 20. aas
tcrpäewa. V - '

Erilist tähelepanu T. W. tegetvusest äratas ta esine

kohta, kas kohe või edaspidi.

nos kõrgemaile sõjaväelasile, väliskülalisile ja teisile
kutsutud võõrastele. Samal õhtul on ka ulatuslikum
pidu näidendiga pataljoni õppesaalis.
Nagu kuuleme, on pidustusile oodata ka kolme

clutsetv Bruno Schmidt, kes ka õnnetuses oli süüdi, kuna

ta sõitis sõidutee tvasakpoolsel äärel. Weoauto juhiks
oli Walgetvase tän. nr. 10—10 clutsetv August Lepp.
_ Salaja tviinaga kauplemise pärast tvõetakse tvastu-'
Wõrgu tän. nr. 19—7 clutsetv Elisabeth Rett.

wntasid wõiduwärawa alles weidi enne lõppwilet.
Jalgpalliknlalisi mannermaalt nlaawõistlnStc pidami
seks on Inglismaa kutsunud 1331. a. saadik, kusjuures
kõik maawõistlused on lõppenud Inglismaa wõiduga.

Dr. Mari Ambros

las, kuna õhtul on koosviibimine ohvitseride kasii

tusi ei olnud. Sõiduautot juhtis Raua tän. nr. 46—4

Wenemaal.. Jamburgi Eesti asunduses. Sealt Peale

kontoriõpilase

konna mälestussamba juures, pühapäeval on üldine
aktus kohalikus seltsimajas, ühislõuna pataljoni võim

Murdwargused Wiljandis
jatkuwad

tas ebaõiget suunda sõiduauto nr. A-810 juht.
Sõidu- ja wcoauto põrkasid kokku. Saksa teatrimaja
ccs_ S. Karja taunival põrkasid eile kokku sõiduauto nr.
A-706 ja tvcoauto nr. A-1077. Kokkupõrke tagajärjel
said mõlemad sõidukid tvigastada, aga inimestega õnne

kesknädalal Inglise wastu. Maawõistlns lõppes Inglis
maa napi wõiduga 5:4 (3:2). kusjuures inglased saa

Korralik 19-a. keskk. harid,

liitsed jõhvis asuv 1. üksik jalgväepataljon omä
20. aastapäeva. Sel puhul korraldatakse laupäeva
õhtul vastav jumalateenistus Jõhvi kirikus ning pi
dulik loendus Vabadussõjas langenute Jõhvi kihel

Tel. 441-31.

tada.

Kord aastas kutsub Inglismaa mannermaalt ühe

noormees patub

„EESTI KIRIK*'
Tallinn, Kiriku t. 8. Posti jooksev arve nr. 77.

Kohtles julmalt oma last. Õle tän. nr. 10—2 clut
setv Adelc Olga Nudenko atvaldas politseile, ei tema
lahutatud mees, Katusepapi tän. nr. 15—2 clutsetv Ju
lias Schmidt on julmalt tohelnud nende alaealist last
Hardit, kes kohtuotsuse põhjal on mõistetud isa kastva

J. Possul, H. Pajü.f.K. Raag ja prl. E.. Rände. '
Inglise -järjekordne „palliohwer"

Londoni Tschehhoslowakkia rahwusmeeskond, kes wõistlrS

aastapäev

ucljapäctva on sa»na maja lahtisest kuurist lvarastatud
tenia töiikekelk 12 kr. wäärtuscs.

ootab kasutajaid. Kimä Pühajänv on tõmmanud peale
kõiva kaane, siis on ka uisutajad tvälja ilmunud.

muste hulka. Tänawuseks külaliseks mannermaalt oli

Kõik tellimised saata:

söidkuid tvigastada. Õnnetus juhtus tvcoauto nr. L
!l3 sõidul Raua taunivalt Wilmsi tänaivale.
Warastati tõukekelk. - Paldiski maantee nr. 38—5
clutsetv Paul Kerlvet atvaldas politseile, et ööl ivastn

jätku. Lmr.n lähedal on snusahüppemägi tvalminud niug

Talvespordi, eriti suusatamise ulatuslikumaks propa
geerimiseks liit otsustas korraldada jaanuari keskpaigu
Haapsalus suusatamise prapagandapäetva, mille loojun
giks oleks: „Kõik läänlased suuskadele!"

KIRJANDUSLAUALE soovitab ..Eesti Ki
rik" oma kirjastusel ilmunud teoseid, mis õn
leidnud hea vastuvõtu kristlikes kodudes. Jõulu
album „RAHU MAA PEAL" mitmevärvilise
kaanega ja rikkaliku sisuga ilmub eeloleval nä
dalal ja maksab üksikmüügil 50 senti.

Weoautodc kokkupõrge. Naita ja Wilmsi tänatvatc
nurgal põrkasid eile õhtupoolikul kokku loeoautod nr.
L-113 ja K-347. Kokkupõrke tagajärjel said utöleuiad

Viimastel päevadel on Otepääl niitvõrd palju lund
tulnud, et heinamaadel saab.juba suusatada, mida ka
kasutatakse. Mägedest allafõiduks weel siiski lund ci

sportlasele.

3, poolaaastas Kr. 1.50, 1 kuuks 25 s. Üksiknum
ber 6 senti.

20 a. majapidamise tuesusi

Otepääl uisud ja suusad
tarwitusel

tugewama jalgpalliriigi rahwuSmeeSkonna maatvõistluse
pidamiseks Londoni, kusjuures fee maatvõistluS oma ai
nukordfufe tõttu kuulub aaSta suuremate jalgpallisünd

on meie loetavaim kiriklik leht. Ilmub Tallin
nas igal neljapäeval. Tellimishind: aastas Kr.

Politseipeegel

kevadel tvarakult jatkatakse, nii et sMvohooajaks Iväljak
oleks juba kasutamiskõlwnline.

kuldmedaleid parima sportliku saaUmtuse eest Haapsalus

tfEESTI KIRIK"

Karl Feldweber, mäeinscner, sünd. 4. dets. 1807. a.
Kaagjärwc M. Walgamaal.

Haapsalusse ajakohase spordüväljaku muretsonnne on

kujuneda. Kohapeal on kaitseliidu, malevkonna juure
asutatud spordiklubi esimene Otepää puhtsportlik or
ganisatsiöon, mille aj." juhatusse on tvalitud F. Huik,

lekandja

Andres Grauen, insener, sünd. 3.' dets. 1886. a.
Wenemaal. Jnsenerikoja liige, ..Tehnika kõigile" pea
toimetaja, a.-s. Port-Kunda tsemendiwabriku ehitus
nõuande büroo juhataja. '

kui ka kodanike hulgas. Oma niigi wastutusrikka ja
koormama töö körwal wõtab ta aktiiwjelt osa wctl
seltskondlikust tegewusest nii politsei- kui ka teistes

maa üENn'd ja Wigala Tuletõrjeühingu jpordiosakond.
Peale nimetatud seltside kuulub liidu juure registreeri
nnse korras weel SKN noori üle kogu Läänemaa.
Et spordiliikumisele anda suuremat hoogu ja et lii
kumisega tõmmata kaasa wõimalikult laiemaid noorte
hulki, selleks liit teiste maakondade liitude eeskujul hak
kab alates tulcwast aastast igal aastal audina tvälja

Dr. R. Sääsk

ilmub 1938. aastal 15. aastakäigus. ..Eesti Kirik1*

Ida Erlemann, kehakasmatllse ja plastika õpetaja,
sündinud 4. dets. 1880. a. Põltsamaal.
Aleksander Kink, iööstustcgclanc, sündinud 4. dets.
1882. a. Palupera w. Tartumaal.
Eduard Sarepera, ärimees, sündinud 4. dets. 1877.

Abiprefekt Boris Nykänen on sündinud
4. dets. 1897. a. üldhariduse saanud Petrogradi I
gümnaasiumis. Sõjawäelijelt auasimelt ratsawäe
leitnant. Eesti Vabadussõjast o'a wõtnud 1. ja 2.

samme. Liidu liikmeteks on siiani astnnnd Haapsaln

Wasww. kl. 11—12 ja 4—5

gemist on Paaswerc lvalla Nahkla küla elanike Mein
nud uutciakasmandusse ja seal Marguse toime pannud.
A. Miuin hindab oma kahju 300 krooni peale.

Eelolev talispoctlik hooaeg tõotab mitmete tvõistluste
ja kursuste tõttu Otepääl eelmistest aastatest elawamaks

„Läänela", Haapsalu Jahtklubi. Noarootsi ja Märja

..Eesti Kiriku" soodustustega tellimishin
da ei pikendata.
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku hää

liidul praegu teoksil. Lossiaias on tööd pooleli, mida

Tallinna Kalewi ja RuSsi wahel.

10. detsembrini 1937. a., saavad jõulualbumi
„Rahu maa peal" tasuta.

A. Miin» teatas oma leiust kohe Nakivere kriminaal
politseile, kes asus kä energiliselt wargaid jälgima. Ei
läinudki palju aega. kui neljapäeivahomiliikttsel Nakivere
turul tabati kaks noormeest, kes seal müütasid nutria
nahka. Politsei wahistas mehed ja nüüd selgus, et te

hard ja August Koidustcga, kes olidki öösel tungi

finaalidena naiSte-wõrkpallis wõistlewad Eestinta»
Spordiselts ja ÜENiiTO. meestc-wõrkpallis Kalewi tei

ne ja Lutheri NMKÜ esimene meeskond. Wõrkpalli

..Eesti Kiriku" lugejad, kes tellivad enesele
..Eesti Kiriku" 1938. aastaks ja tasuvad
lehe talitusele tellimishinna Kr. 3. kuni

kaasa tviia.

Jalgpalliliidu juhatus oma eilsel koosolekul otsuS
taS üürida Gonsiori tän. asetsema maneefhi sisetrec

Tallinnas. Tartu sõidamad Tallinna SMlKii korwpalli
meeskond ja ÜENÜTO wörkpallimeeskond. kusjuures

.MII MAA PEAL"

kaasa. Jsaloom lamas aga aias uimaseks lööduna, kuna
«vargad polnud teda saanud millegipärast tappa ega

nawõistlkö.

4. üksiku jalgvä epataljoni 20.
Laupäeval, 9., ja pühapäeval, 5. detsembril, pü»

siis nülitud. Hinnalise tõulooma nahk oli aga tviidud

tui esimesel õhtul on neil wastaseks Tallinna Kalewi
meeskond, teisel õhtul toimub aga Tallinn-Kaunase liu

EelseiSwal nädalawahetusel Eesti tnnawused käsi
palliwõistlusvd jätkuwad kahe MõistluSõhtuga Tartus ja

TASUTA JÕULUALBUM

ka iihc enianutrin jäänused, kes oli kohapeal tapetud ja

wad Leedu korwpallimchcd kohe pärast Leew-Prantsusc
korwpallimaawõistlust, miS toimub jaanuari' alul Pariisis.
Jaanuaris wõistlcwad leedulased Tallinnas kahel öh

KakS käsipalli esiMõistluSteõhtut Tartus ja
Tallinnas

AkS hinnaliStest karusloomadest tapeti sa niiliti, teine

Neljapäeva tvarahommikul märkas Wiru-NoclaS
clutsetv tööstur Aleksander M ini n, et tema elukoha
lähedal asetsevas aias, kus asub ka äsja asutatud uut
riakaswandus, on pinud öösel tvõõrad isikud. Lähemalt
järele waadates selgus, et öösel olid margad tunginud
nutriate jaoks eraldatud kasivandusc aeda. Tamas leiti

kaik edasi lükatud JSO. tuleb uue kokkuleppe Põhjal
Tallinna wõistlema jaanuari keskpaigas. Tallinna tule

Tallinna Kalew Russt wastu

„EESTI KIRIKU" 1938. A. TELLIJAILE

löödi uimaseks

biwate wõisilusruumide puudumisel on leeditlaSte külas

on treeningus kahe seltsi mecSkond iga selts wõib 2
korda nädalas sisetreeningule saata kuni 15. mängijat.
Sisetreeningut hakkab juhtima Elmar Saar.

Wargad Wiru-Roela nutria
kaswanduses

Abiprefekt B. Nykänen 40-a.

Tallinna Kalewi kutsel Pidi wõistlema Tallinnas 8.
ja Tartus 9. detsembril Leedu kovwpalli meistermees
kond ISO, kuhu kuulub ka rida ameerika-leedulasi. So

teles. 312*52.
Kuld- ja kautschuktööd.

Reedel, 3. detsembril 1937

jt H c m a I ehk

Viimsi 11—7 (hoovimajas).
Pruugitud

buduaarmööbel

tiibklaver

pelvann jne. Pärnu mnt. 39

krt. 6. ?

1 müüa Raraskaewu t. 14—2

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD
2. dets. sisse tulnud kirjad.

1/9181 5 1/9261 2 22/9402 1 23 8443 6
1/8941 1 1/9101 1 23/9243 3 23/9043 10
sõidumasinal, kas äri. töös na Pärnu mnt. 5. 4—7 p. I. 2/8422 5 2/9262 2 23/9363 1 24,8404 1
lusc, agendi wõi kaubarei
2/9222 1 2/8062 1 24/8324 1 24.2944 1
hel lõpetab a.-l. „Hansi" tegutsemise kuni 1938.
sija auiol. Kirj. slt. ..12/ r Müüa
3/8423 8 .3/7503 1 24/9481 1 25/8845 1
aasta navigatsioonini.
0832".
klubimööbel
3/9063 1 4/8464 1 25/7725 1 25,9325 2
LAEVAÜHING G. SERGO & Ko.
riidckattega, 4 tooli ja soh 5/8425 10 5.9345 8 25/8885 1 25/7565 1
Wilnnud
1 5,9145 2 26/9126 1 27/9327 4
Tallinn, Sadam, Baikovi sild.
va Kr. 250. Kirj. slt. 5/8025
6/8426
2 6/9386 2 27/8367 1 27 9407 2
pesunaine
Tclcf. 31410 ja 31485.
„1 /8541 r. . i
6/9466 3 7/9347 6 27/9127 1 27/9447 2
otsib pcsnkohti. Kirj. slt.
7/9467 1 7/9227 1 27/9167 2 27/9087 2
Müüa kuivi j
..13/0833".
7/8427 1 8/9108 4 27/8287 1 27/9287 1
männiprusse
8/8428 4 8/9228 1 28/9168 1 28 9408 2
Automaat
Lp. rätsepad!
ja lae- ja põrandalaudu End 8/9148 1 8/9388 1 28/9328 2 29/9412 * 1
9/9307 1 9/9309 6 29/9129 3 29,8449 3
Wõimaldage täiesti wiln: la 59, teles. 435-03.
9/9389 2 9/8469 2 29/9409 1 30 9290 1
telefonikeskjaam
nud pnksitcgijale käealuse
9/8909 3 9/7349 1 30/5650 1 31/9371 4
'
Müüa
veokorras
tugev
koht. Kirj. slt. ..10/9839"
9/8789 1 9/8429 1 31/9291 3 31 9251 1
10/9310 8 10/8350 1 31/9451 3 31 9291 1
kergeveo
v 10— lõ abonemendile kiiresti miitia.
Teat. slt. ~30/8570".
Palun
10/9190 1 10/8430 2 32/9332 1 32/9292 16
10/9350 2 10 9470 1 32/9295 1 32/9412 2
: auto
reenistnst tisleri juure wõi
11/9391 19 11/9271 1
ükskõik mis kindlamat tee ; 250 kr. eest. Toom-Kuninga 11/9071 8 11,9111 2 32/8452 4 32/9212 2
Taagepera sanatoorium wajab
32/9293 1 32 9371 1
nistiist. olen sel alal tööla ; 22, õunakelder.
11/9311 1 11 8391 1 32:8732 1 32 9372 1
und. innncn ka kingsepa
perenaist,
11 8431 1 12 8432 32 33,9333 11 33 8453 5
lööd, olen kõigega rahul. Müün kesklinna iiuircš
12/9352 12 12 9032 I 33/9373 1 33 7933 1
kellel on wastaw kutseharidus ning kogemused ma a Pal. teatada slt. ..31/0811"
12/9312 1 13 9313 1 33,9338 1 33 8853 I
maja
pidamiseks. Palk Kr. liti.— kuus ühes priikorteri, kütte
13/9273 8 13 7793 2 34/8454 7 34 9374 1
ja Soovviawaiduscd saata sanatooriumi Aus korralik
wäljamaksussa Kr. 10.000.. 13/2933 1 14 9074 2 34/7774 1 34 9294 2
juhatajale kuni 12 dets. s. a.
naine soovib
f 14/9154 2 14 8034 234 9414 1 34 6454 1
Lähemalt omanikult Girgen
14,9234 1 14 7914 1 35,9295 1 35 9375 4
pcrenaisckohta üksiku juure, soni I—4.1—4.
14/8443 1 148434 1 36/9336 12 36 9416 3
wõi perekonda. Armastab
. 15/8435 5 15/2975 1 36,8456 1 36 8776 1
ka lapsi, on ema olnud.
Tahvelklaver
16/9396 1 16 9276 1 37/9457 2 37 9377 4
„Päevaleheu üksiknumbrite müük
Kirj. slt. ..18/0838".
16/9196 5 16/9436 5 37/9417 1 37 9337 2
I odavasti müüa. Raua tän. 16/9116 1 17,8437 1 37/9386 1 38,9138 3
H, VARIK
' 17/9317 2 17/9157 1 38/2998 1 38,9258 1
3—4.
17/7997 1 18 9358 8 38/8298 1 39/9259 1
..Päevalehe" üksik
. 18/8398 1 19/9079 1 39/8419 4 39,9299 1
numbrid on müügil
20/8440 3 20 8480 2 39/9139 1 40/9300 1
Puutöö
Leisi-Saaremaal
20/9160 1 20 8160 t 40/9460 1 40/7420 3
masinad
Vaivara jaamas
21/9481 14 21/8441 10 40,9060 1 40/8060 1
müüa hästi odava hinnaga. 21/8361 1 21 9401 2 A.8983 1 8.4784 1
MiiiiiiiiHimiiuiiii»iiiitiHiitiitiiiiiiiiiiiiii{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiti»imiiiifi»mj»i»!ilHtim»iHWM
, Kirjad slt. ~34/9734".
21/3261 1 21 8401 1 M.12048 10 M. 11435 5
VTTTTTTTTTTTTTTTT' 22/9242 2 22/9362 1
Kokku 488 kirja*
ja jääb tegutsema Rohuküla-Heltcrmaa liinil.
Tallinn-Orisaare-Triigi ja Orjaku sadamate va

soowib teenistust osanikuna i odavasti müüa. Nõmmel. Va

" Reedel, 3. detsembril 1937
Ara anda toiduainete

Osaw

masina
kirjutaja
leiab kestwa töö. Teatada

Veevärgi- !
töölist ;
vaja Tartu mnt. 40.

mustast tugewast riidest,
keskm. kasw. müüa Pärnu
mnt. 79—2.

9736".

Lasteta abielupaar soovib

Suur hästi
möbl. tuba

9772".

Liha- ja worstikauplusse

tartvis kesttvale teenistusele erasissekäiguga ära anda

meeskaastöötajat
Suurem kindlustusselts va- 1 wähema kapitaliga. Teat.
saab õht. kl. 6—9 W.
Ameerika tän. 30—1.
esindajaid
Tallinna, Nõmmele ja Har
Poissi

Meester. jope

kauplus
ühes lahtise piima ja Sile
loaga. Kirj. teat. slt. ~36/

koos tingimustega jU. ~32/

Kaupmehe tän. 31—2.

jumaale. Püsivalt töötajail

üksiku pr. juure

käasUUriliseks
tvöiwad tulla 2 sõbrannat.
Wesitväratva 11—15.

Tekiini vaip

korterit

~4/9744".

H. Laas'i pagariäri.

Kodu
ömblejannat
veidi saksa keelt rääkijat, kes

Wana Kalamaja 3, küsida

hoowis.

Korralikku

teenijat
jarwis tallu. Kaubelda
täna kella 3 p. l. Kesk-

Rutuliselt müüa suurel

ja wäikesel artvul

mööblita tuba

sibulaõunu

Vastused ühes hinnaga slt.
~9/9749".

krsavi

vaja maale tallu. Kaub. laup.,

4. dets. kella 10—11 S. Tar
tu mnt. 32, hoovis.

Püksirätsep
vajab naisabilist, kes on sel

alal varem töötanud. Kirj.
slt. ~28/8568".

Noort haritud

suurem
koloniaaläri

preilit

jcaevsmise
tööd

wõi alates 1. jaan. 1938.
a.; ära anda. Teatada slt.
„ 9/9829".

Sissetöötatud

pesumaja
Kraawi üldpiktrts 1300 mtr..
üldmahuga 3157 tn*, sellest ruumid ära anda. Walge
50 m 3 rähka, 80 m 3 sawi tvase 8-a—l.
kruus ja ülejäänud turba
muld. Kirjalikud pakkumi Ilus awar
sed saata 10. dets. Ojaküla
tuba
Weeühisusele. Lehtse, p.-k.
tvälja
üürida
ameiiskäitvale
18 (tel. Lehtse 13c). Ju

vaja hambaarsti kabinetti

se. Kirj. slt. ~29/8569".

Kindlapalgaline tväüe pe
rekond wajab

Odavasti müüa

korterit

2—B toaga. Teatada Pikk
tän. 3. ..Ülo Raadio", tel.

(kahele)./ öökapid ja toole.
Näha õhtuti kella 5—7, pü

hap. homm. kl. 10—12,
Pronksi I—4.

Garaaži

Kirjad senise tegevusega slt.
~38/8538".

waja kindlale
kohale. Odra 5. äris.

Noor teenija
Puuseppi
saab kestva koha üksiku
härra juure. Kirj. slt. ~24/ tartvis Heina iän. 36 esi*
9724".
karsket, korralikku lasteta

„I.aste 3õõm"
on laste önn!

Eesti Haridusliit vajab

vabaharidustöö

Lihaärisse on tartvis täiesti
tvilunud

illi

vajatakse

ostan ja müün

Vahetan

ja 42. telef. 311-96. Vold.
Laanberg.

(1 suurem tuba ja köök)

tööstuse jaoks. Pakkum. slt.
,2818848".-

Müüa häid

TNdrukut

Hariduse 4
3- ja 4-toalised

linna ligidale maale tarwis

Äutogaraaž

riidekapp,

I tualett ja öökappe Pääsu
ära anda. Lembitü tän. 6, kese tän. 1 (töötoast).
küs. majahoidjalt. '

Kuul u t u s
märg i g a
v a ä r.i b
tähelepanu

REK A
V. POS T J t.
TEL. 447-OZ, M ii
Odavate hindadega
hästi küpsed snitsusingid ja
-ribid.

Võru liita- ja
vorstitööstuste
saadused
Alati laos suur juustu
tagawara. Müük suurel ja
tväikesel artvul. N. Erga.
Tallinn, Mana Wiru 9.

Tarvis kohe linna ausat

teenijat
perenaist
kes loomi talitaks. Teat.
endist, kohtadest ja isiklikke

Üürile anda suur

mööblita tuba

andmeid slt. ~29/9729", j Uus 2Z-1.

Teenijat
perenaist

Kaasüliriliseks

f kauplus

Kivitnäel üle anda. toiduai
netega või ilma. Küsida Ki

vimäel. Sakala tän. 5—5,
hommikul kl. 9—12.

Kehras
kohane vilumus või haridus, neiu või noormees üksiku prl.
tarvis linna ligidale tallu. juure. Kanarbiku tän. 14—4 välja üürida maja 3 tuba
Kaubelda 4. detsembr. kella Tallinn.
ja köök. Kirj. Tehnika tän.
9—12 Suur Tartu mnt. 32,

16-B, Lunin, Tallinn,

Erasissekäiguga mugaw

tuba
Sulast
ühes kütte ja walgusiusega
iartviS maale, kes talu ära anda Tulbi 3—9.
tööd tunneb. Kaubelda

Ma poolt hinda müüa

magamistoa
sisseseade
Pärnu mnt. 54, elektritar
bele äris; telef. 471*14.
Odavasti müüa

vörk

raadloaparaat

Nõmmel,' omnibusepeatu Näha Peeter Süda tän. 7—4,
kella õhtul.
selt 6 min. tee, ära anda

korter

3 tuba, veranda* köök,

Müüa hästi hoitud

Lihtne 3-toaline

Raamatupidajat
korrespondenti
(eesti ja saksa) wajab
Tallinna restoran.
Kirjad palganõudmisega slt.

„40/S7SO". ' '

Töötuppa tarwis kohe

rätsepat
Ja abilist,
kes on wilunud laagri-

Korter
kohe wälja üürida, hind 43

kr. Dnnkri 17—10.

Korter
2 tuba ja köök saada
Pikk tän. 47, küsida koja
mehelt.

soe klosett ja mustavee ära

lehekioskist.

~ Nõmmel
üürile anda möbl. soe ja

TftTÄL

Pärast lehe ilmumist kuni
kl. 18.

1-2-3-4
hästi möbl. tuba kõigi mö
uusustega ära anda Tatari

Ehitus
20—6. Wöib ka kogu 8puuseppi
toalisc korteri üürile anda.
tarwis maale. Wismari i. Küsida cSmaSpäeivast ala
17-a—7.
tes kella 10—1 wSi 3—5.

diivan ja kuSett

Odawasti müüa pruugi

tud. korras

kapp»raadloaparaat

patareidega, maal kasutami

seks. Näha kella 7—B ja

Pmtsakutöös. mli- wõi tun teeritud

wõörastem. ..Moskwa" kohe

Müüa

luitv inba kostiga wõi kosti Hind odaw. Tellimised ja
ta. Hiiu omnibilsepeatusest parandused. Sadulsepatöö
õ min. tee. Taara Iõ.
koda ..Wello". Niine tän. 1.

Uües majas ilus remon

niwiisi. Teatada slt. ~24/
tuba
9704". _
ära anda. mööbliga wöi
Ettekandjat
ilma. Fählmanni tän.
waja ärasõiduks. Kaub. 12—1 (Kreutzwaldi põik).

raamatuid. Paldiski . mnt.
14—4 hoowis, kitvimajas.

võtab „Pfieva
lehe" Ja NLaste
Rõõmu" tellimisi

19—21. pühap. päetv läbi
Roosikrantsi 10-a. Kaasik,
sissekäik hoowist.

Ehituipruiie ja laudu,

ja kuulutusi vastu prussid 5"X6", lauad 1,
2% ja 3". la
ning mU U b üksi tid. 2.
tamme*, saarelauad
kuid numbreid Paul 1 ja 3" pakmd, põranda
Erna koolitarvete ja parketialuscid laudu
müüa Partii S. Naeivalla

Viimase sõõmuni
nauding:

KODUÕLU
ÕLLEEKSTRAKTI ST

HUMALTIN
Saadaval rohu- ja kolo
niaalkauplustes.

V. Treubtut

slt. ~12/9792".

leiu

Soowin

inventariga või ilma. Teat.
slt. ..33/9733".

ärawcoga.

Raadiohommikpaltvused igal hommikul kell 8.05 Jaa
ni kirikus. Diakonissihaigla kirikus pühapäetval, 5. dets..'

kell 10 homm., jumalateenistus õp. R. Koolmeister.

Kell 11.30 lastejumalateenistus. Kell 12.30 eelleeriea

liste piibliwnd õp. R. Koolmeister. Kell 6 perckon
naõhtu linna 20. algkooli ruumes. Pärnu mnt. Pühap.,

6. dets., kell 4 p. l. praostkonna uue palwela õnnistamine

tutvust

Kannikese tän. 11 praost H. Kubu. Praostkonna

39 a.. keda ei huwita flirt
ja kes oleks suuteline ma

luwse nädal õpetajate ja wendade kaastegewusel. 6.—11.

tõsiste iseseismate Pr.-prl. ewangelisatsiooniwimkonna korraldusel ewangealiumikuu
terjaalselt kaasa lööma hin
gelisele mehele elu ülesehi

Jooksva,

palwe

tusel. Kirj. slt. „7/9787".

detsembrini.

Tallinna Linnamisjon. Kentmani 0.
Reedel, 3. dets., kell 7 õhtul noorte piibliwnd, juha
tab õp. A. Horn. Laupäetval. 4. dets., kell 7 õhwl kuu
luwswnd, kõneleb õp. A. Horn ja wennad. Laululehed.

Xes soovid
enda juures, kas äris wöi lehed. Laulukoor, tee- ja loosilaud. Neljapäewal, 9.
(aadresside üleskirjutamine!

Paikese 5.

tehnil. tööde peale). Wast.
Laupäetval, 4. dets., kell 7 õhwl kuuluwswnd. Kesk
slt. „1/9741",
nädalal. 8. dets., kell 7 õhwl piibliwnd.

Soovin laenu

PUHTUST.
MUGAVUST,
| KOKKUHOIDU

Ew. ..Jeesuse Sõprade" ühing. Tartu mnt. 44
Pühapäewal. 5. dets., kell 6 p. l. ewangeeliumikuulu
wse wnd. Laululehed.

5—10.000 riigimargalise I Issanda.Muutmise peakirik.

tagab

obligatsiooni tvastu. Raha

andja saab peale % Meel

Laupäewal, 4. dets., õhwne jumalatceuisws kell 6.
Pühapäetval, 5. dets., liwrgiajumalateenisws armulaua

osa tulutooiva äri puhtast ga kell 10, piht kell *£lo. Teenib ja jutlustab ülempr.
kasust. Kirj. flt. ~23/9813" M. Uusna. Kella 4—6 koguduse saalis noorteringi wn
uid. Kell %7 koguduse saalis palwus tvaimuliku kõnega.
Kas eaks aastaid 5 või Kõneleb ülempr. M. llusna. Kolmapäelval, 8. dets., ko
3X5, kas tasuks kroon guduse saalis palwus tvaimuliku kõnega. Kõneleb prees
ter A. Ossipotv.
või sente 25, kuid

KEEDU
PLAAT

Toompea Aleksandri katedraal.

SAADAVAL
IGAS
RAUAKAUPLUSES

'Laste Rõõm,
saab ostet.

Laupäetval, 4. dets., kell 18 õhwtecnisws litaania
ja leibade õnnistamisega, teenib ja jutlustab mitropoliit
Aleksander üheõ teiste wäimulikega. Pühap., 5. dets.,
kl. 10 liturgia armulauaga, teenib mitropoliit Aleksander,
jutlustab Tartu ülikooli teoloogia üliõp. A. Jürisson. Pü«
hapäewa õhwl kl. 18 püha Nikolai mälest. päewa puhul
õhwteenisws, teenib ülempr. N. Päts.

Tütarlaps! •

Kui oled minetoifuta, omad
Liiva jaama ja Raudalu
meeldima tvälimuse, oled maantee ümbruses kadunud
tvaene, kuid selle juures ri suur helehall rippuvate kõr
kas truudusest, siis kirjuta vadega
hundikoer
poisule, kes on 27-aastane
ja pakub sulle mugatva ko Elusalt või surnult leidja*

Jmmaanueli kirik. Jõe 12.

Pühapäewal, 5. dets., kell 10 homm. piiblipüha, kõne

lewad H. Kokamägi ja K. L. Marley. laulab segakoor.

grammofon
Patt. ühes Hinnaga slt.
~8/8588".

koosolek körtvalruumis. Kolmapäewal kell 7 õht. piiblitund.

Piiskoplik Toom kogudus.

Juh. A. Tammo.

Adwentkirik, Merepuiestee 14-a.
Reedel, 3. dets., kell 7 õhtul palwenädala loeng. Lau
na õpetajate seniinari atvamise tähistamiseks, õp. ntag. , päetval, 4. dets., kell 7 õhtul noorte etvangeeliumiöhw,
. kirjutuslaua
laululehed. Pühapäetval, 5. dets., kell 6 õhtul
K.
Tiit. Laulab seminari ja pedagoogiumi laulukoor. laulukoor,
(sooivitatv must) ja. seina
kõne> walguspildid, koorilaul, laululehed. Kõneleb A.
maali. Teati -, slt. 'j, 10/ Laululehed. Pühapäetval, 6. dets., kell 10 houun. juma Aug.
Kesknädalal, 8. dets,, kell 7 õhwl kõne, walguspil
lateenisws. Õp.' H. J. Karm. Lauluraamatud. Kell did. Kõneleb
8690".
A. Aug.'
11.16 lastejuznalateenistus kogttduse toas. Laste laulu
Sooivin osta uue
raamatud. Neljapäctval, 9. dets., kell 7 õhtul on koguduse I Tall. 1. bapt. kog., Kalju tan. 1.
toas adwentpiiblitund.
Pühapäetval, 5. detsembril. kell 10 hommikul jumala*
maja
teenistus, õhtusöömaaeg. Jutlustab kog. wan. E. Mänd
lvõin maksta 2 miljoni
Tallinna
vraosttond.
ümber. ,mõib olla hüpoteegij. t. Kell 1 paewal pühapäewakool lastele. Kell 5 pärast
Toomkirik.

Ostan ivähepruugitud

Mõlaga. Kirj. fli. „3/&o83"

Ostan auto

Laupäetval, 4. dets., fcll 18 jumalateenistus Tallin

Kaarli kirik.
lõunat noorte ärawsnadala aweckooSolek, laulab koor. Na*
Pühap., 5, detsembril, 2. Kristuse tulemise pühal, kell dala sees igal õhtul kell 7 koosolekud. Külaliskõneleja*
10 homm. on jumalateenistus pihti ja armulauaga, öp. teks w. w. Lipstok ja Teksel.

ruumides (Liiwalaia 63, end. S. Juhkentali 1) perekon

naõhtu. Kõne: öp. diak. P. W. Koppel. Laulab Kaarli
Noorte Koonduse laulukoor ja mängib Koonduse keelpil
lide orkester organist Joh. Jürgensoni juhatusel. Jõulu
laat. Kohwi- ja teelaud. Sissetulek waeste laste jõnlupuu
heaks. Rohket osawõttn palub
1. pihtkonna tvaestehoolekanne.

Reedel, 3. dets., kell 7 õhtul äratusnädala jumalatee
mistttsel kõnelewad teemal: ..Kristus ja antikristus" praost

Siioni palwela, Pärnu mnt. 92.
Loupäewal kell 7 õht. kuulutustund. PiiHapäewal, 5.
dets., kell 10 pühitsuse tund; kell 12 pühapäewakool; kell
6 p. l. laste-ettekandeid. Teisipäewal kell 7 õht. palwe
koosolu. Neljapaetval kell 7 õht. kuuluwstund.
Ew. WennaSte kogudus. Kaupmehe lau. 18.
Reedel, 3. dets., õhtul kell 7 noorte kodus koosolek
noortele. PüHapaewal, 6. dets., hommikul kell 8 pal*
ivela tväikeses saalis palwewnd, kell 11 ewangeeliumi*

kuulutus, kell 2 pühapäewakool lastele ja kell 4 p. l.

ewangeeliumi kuulutamise koosolek, õhtul kell 0 noorte

koduS koondise poisslaste muusikaõhtu.

Piiskoplik Metodisti kirik, Weerenni 4»a.
Reedel, 3. dets., kell 7 õhtul koguduse pühitsuskooS*
olek. Laupäewal, 4. dets., kell 7 õhtul naiste äratuskooS
olek. Pühapäetval, 5. dets., ohwripäetv, kõne leivad F.

ümmarguse söögilaua ja

ühe uksega riidekapi. Pal.
ieat. kirjal, fli. ~36/9816".
| Sootvitakse osta

ustel laululehed, keelpillikoor. Teisipäewal, 7. dets., kell
7 õhtul noortekoosolek. Reljopäewal, S. dets., kell 7 õhtul
Pühapäewal. 6. dets., kell 10 hommikul jumalatee õpetlik koosolek, kõneletvad F. Tombo ja A. Parkja.
„Wiladelfia" palwela, Tobiase tan. 17.
liistus. Laululehed. Lauluettekanded.
Laup., 4. dets., kell 7 õht. walguspilte Schweitsisr ja
Jaani kirik.
ülemaailmsest Bapt. Noorte kongressist Zürichis. Puhap.
Laupäetval, 4. dets., kell V&l jumalateenistus armu
jumalateenistused kell 10 e. l. ja kell 6p. 1., kell 12.30
lastejõulupuu heaks.

Randwere kirik.

maja
lauaga õp. A. Tähewäli. Pühapäewal. 6. dets., JaaTallinna wõi Nõmmele. Ni kog. wanadekodu 14. aastapäewal, kell 10 hommikul ju
Teatada ühes asukoha, suu malateenistus armulauaga praost H. Kubu. Laulu
ruse ja hinnaga stt. ~20/ lehed. Korjandus waeste heaks. Kell 3 laStejumalatee
9849". :
nisws öp. J. Juhkental. Kell õ noortejumalateenis
tus öp. J. Juhkental. Kella 4 alates Waestehoole

pühapäewakool.

Saaroni palwela, Graniidi t. 33.

Laup.. 4. dets., kell 7 õht. kuuluwstund. Pühap., 5.
dets., ohwripüha, homm. kell 10 pühitsus ja ohwer, kell
12 lastetund, öhwl kell. 6 tunnistuste-öhtu mitmetelt. Es*
maSP. õhtul kell 7 liikmete koosolek. Kestnädalal kell 7

Ostan hea hinnaga tvana kande seltsi korraldusel perekonnaõhtu Lai tän. 20, wai õht.. piibliöppewnd.
mulike kõnede ja muusikaliste ettekannetega.
Jru wanadekodu kabelis.
Piiha-Waimu kirik.
Pühapäetval, 5. dets., kell %12 päetval palwekoos
puutreipingi
Pühapäewal, 6. dets., kell 10 homm. kirikus jumala olek, kõneletvad' Linnamisjoni tvennad.
teenistus armulauaga. Kell 1 lastejunialateenistus. Kell
LaSnamael, Tasuja 6.
Raudtorusid
Teatada stt. ~0/8589".
6 õht. kontsertjnmalateenistus laululehtedegir öp. Th.
Pühapaewtll, 5. dets., kell 11 päewal pühapäewakool.
Tallmeister. Kolmapäetval, 3. dets., loeng kog. saalis Kell 6 p. I. kuuluwstund.
Osta il
Talasid
Prot. ühingu ja noorte koondise liikmeile. Kõneleb hra
veoauto
Päästearmee 1. korpuö, Karu tan. 16.
W. Pabson.
Reedel kell 19.30 sõduritekoosolek. Laup. kell 19.30
suurus
tonni,
ja
Nurgarauda
Pauluse kogudus, Toomkirikus.
sõiduauto. 2.—5 suwe sõit
päästmiskoosolek. Pühap. kell 10.30 ühine PühitsuskooS
Pühapäewal, 6. dets., kell 12 p. jumalateenistus ko olek, kell 15.00 pühapäewakool, kell 16.00 keelpillide har
nud.
kohemaksetatva
raha
müüa. kõik mitmesuguse
guduse
wisitatsiooni
puhul.
Wisitatsiooniköne
praost
H.
jutus, kell 19.30 päästmiskoosolek Tobiase 16, Miiadel
eest. Kirjad saata ühes
mõõduga
jutlus õp. R. Uhke. Laululehed. Kell 10 homm. wia palwelas. Esmasp. kell 19.30 K. K. õppetund. Teisip.
andmete ja hinnaga stt. Kubu,
koguduse majas lastejumalateenistus-pühapäewakool. Kell kell 19.30 Koduühingu tööõhw. Kolmap. kell 19.30 Kodu
..K./114".
Siimoni 1.1.
6 p. l. Kaubaudus-tööstuskoja saalis. Pikk 20, koguduse ühingu töödetväljamüük.
kontsert-perekonnaõhtu. Teisipäewal, 7. dets., kell 7 õhtul
Teles. 315-22.
Päästearmee 2. korpuS, ToompSt. 19.
koguduse majas palwetund. Laululehed.
Laup. kell 7.30 õhwl laste Lucia. Pühap. kell 10.30
Grammofone ja plaate
homm. pühitsuskooSolek. kell 12.30 pühapäetvakool las
£ Rutake! saabunud suur ! Illlllltlllllllilllllltlltlllllllllllilllllillllllllllllllllllllllll
Pühapäetval, 5. dets. s. a., kell 5 p. l. Kaubandus,
tele, kell 7.30 õht. päästmiskoosolek. Teisip. kell 7.30 õht.
;.II!l{||||lillifll!ll!llilll[lftl!llitl!ll!!IIIIIltliilllllllilll!!ll
tööstitskoja ruumes, Pikk tän. 20,
CQ tvalik eesti plaate.
päästmiskoosolek. Neljap. kell 7.30 õht. päästmiskoosolek.
T 3 > Kullasepa 10—2-b.
Rooma-katoliku kirik.
Tall. Pauluse koguduse
Puhtaid
Q ' Müük, ost, wahews,
PiiHapäewal, 3. dets., kl. 9 homm. püha missa, saksa
kontse -perekon «aÕhtu.
üürimine.
ja poolak. jutlus; N. 10 jumalateenisws noortele, eestik.

Volta 3. Teie!. 440-83

Müüa pruugitud tamme
puust magamistoa

mööbel,
hind 250 kr. Luise 23—5,
teisel korral.

Müüa

kaltse
. ostab
Tall. Eesti Kirj.-Dhlsuse
ladu Pikk tän. 2

> väh.'ta rwiiat n d mm moodi, lllllllllilltlllllllllllllllllillülllllilillllllllllllillllllflli!!

ärl Jaama tän. 3. 34. Teles. 308-53 laupäe- söõgitoalaud ja mõned muud

Miti ja esmaspäcwiti. ka

lateenistus. Kell %5 perekonnaõhtu Kopli algkooli ruu

Koppel. Pühapäewal, 6. dets., kell 6 õhtul pihti ja ar Tombo ja A. Parkja, ustel laululehed, tväikeses saalis
kiires korras pruugitud rc mulauaga jmnalateenistus. Piht õp. Fr. Stokholm, jut- teelaud. Kell päewal pühapäewakool. Kell 6 õhtul
formpõhjaga raudtvoodi ja Ins õp. P. W. Koppel. Laulab lastekoor. Laululehed äratuSkoosolek, kõneletvad F. Tontbo, A. Parkja j. t.,

wähepruugitud

raamatud
jooks. Kevade tän. 27 või Enchelopadia Britannica
Soe, täiel.
telef. 515-80. üür 32 kr.
1910, 1011, 1022, 1926,
mööbliga tuba
hommikul alates.
84 köidet. 250 kr.. History
mõistliku tasu eest ära anda
of the Historians 27 k.,
Vilunud
üksikule puhtamas teenisin
45 kr., Shakespeare Works
Hea juhus!
ses
härrale
tvõi
daamile.
8 kr. ja wecl inglis-, sak
lokkljat
Näha igal ajal Kollane t. Korralik toiduainetekauplus sa-. prantsus-, rootsi*, toe*
20—7.
tarvis, kes teeb kõiki daa
ära anda. Küsida Raekojapl. ne- ja hispaaniakeelseid
mide tõid. Nunne tän. 11.
..Uudislehe" juures laupae
wcd. 4. detsembril, lella 10

suurem

pandipileteid. õmblusmasi 'A. Grünberg Pärnust ja õp. P. W. Koppel. Laupäetval,
naid, jalgrattaid, mööbleid. 4. dets., kell 6 õhtul äratusnädala lõppjumalateenistus
Tulen kohale. Suur Karja armulauaga. Kõneleb õp. P. W. Koppel teemal:
tän. B—B.
Kristus". Laupäetval, 4. dets., kell 8.30 õht. Tatari 26,
grupijuhtide ettetvalmistamtse tund. Pühapäewal, 6.
dets., kell 1 lastejunialateenistus gruppides, öp. P. W.
Soovin osta

JA MUJAL
Ärasõitmise puhul toidu

Pühapäetval. 5. detsembril, kell 10 jumalateenistus,

ju tl. õp. Gnadenteich Tapalt. Kell ¥212 lašiejuma•

Ustel laululehed. Kell 5 p. l. meeste piiblitundide 20.
aastapäew. Rida lühikõnesid. Laulab meeskoor mando
liinide saatel, uStel laululehed-kawad. Esmasp., 6. dets.,
ehituskrundi
kell 7 õhwl püblihrnd meestele kiriku kõrwalsaalis. Teisi
või vähema, maja ehitusvõi du. Foto nõutaw, tagasta palun vaevatasu eest üles päetval koosolek noorsoole. Neljapäewal, 9. dets., kiriku
malusega Tallinnas või Nõm takse ausasti. Kirj. slt. „12/ anda Nõmme, Männiku tee suures saalis Martade-õhw teelauaga.
9752".
nr. 21.
mel. Teat. slt. ~24/9804".
Allika kog., Allika 5.
Pühapäewal, 5. dets., ohwripäew uue palwela heaks.
Sootoitakse oäia
Jumalateenistused kell 10 c. l. ja kell 5 p. l. Jutlustab
- kohver- O. Tärk j. t. Teispiäetvckl kell %8 õhtul noorte pühitsus
Kiriklikus teates.

Parima hinnaga
ostan

DMMW

keskealist, kelle! on .selle võib tulla korralik töölkäija

hoovis.

, voolumõõtja
Lai tän. 43—5. A. J.

palituid. pesu, saapaid,

ainete*

7 õhwl kirikus käskude seletamise tund õp. A. Eilart.
Kopli kirik.

elektrl

pruugitud riideid, ülikondi,

ära anda Nõmme t. 7.

malt mööda saata? Kirjud

, Ostan tarvitatud

9796".

Garaažid

korter

Pisut lootust teile! Ehk suu
date vaba proua ja kahe prei

kuni 1500 kr., "B—lo h.-j., I A. Kapp. Pühap., 6. dets., kell 3 p. l. korraldab Tallinna
uuem mudel, tõld, võib olla Kaarli 1. pihtkonna toaeStehoolekanne wäikeste laste hoiu

Väike

taivi* kohvikusse ..Marcelle".

kell 7 õhwl koguduse kantseleis noorte koosolek sõprusrin
gis koguduse õpetaja juhatusel. Kesknädalal, 8. dets., kell

abielu. Foto nõutav. Kirjad lulehed. Kesknädalal kell 7 piibliwnd. Neljapäewal kell

Tartu: mnt. 1 . Ost-müük.

Ostan

toad, lift. elektriköögid, tee soojad. ruumikad, wälja
nijatoad jne.
üürida Luise tän. 12.

Ettekandjaid

palituid, ülikondi,
pandipileteid,
raadioaparaate,
fofoaparäate,
Õmblusmasinaid,
grammofone jne.

rikutud. Kirjad slt. ~16/

Korterid
4. skp. keöa - e. l.
Paldiski mnt. Majandus- wabad; kõrged, awarad
Whisuse hoowiS.
Waikesesfe perekonda. Kaub.

teenistus. Lp. A. Eilart. Esmaspäewal. 6. detsembril,

preilidega. Sulestage meile! mes. Laste laulukoor, laste' ettekanded, könelewad Kopli
Meeldivuse korral järgneb algk. jllh. hra Suurmets, õp. Gnadenteich ja õp. Eilart. Lau

li seltsis jõulud huumor[iku

Teat. iga päev kella 18—21

õiglase hinnaga

Tatari tän. 13—1, küsida
Tatari tän. 20—6, alates
raspäetvast. kl. 10—1 ja

suusapuid
Kaasüüriliseks
TALLINNAS
Teateid
saab Tallinnas,
! wõib tulla korralik preili, Tina 26—2.
raia
tel. 317-37.
kes
kodus
ei
keeda.
Torni
Suur planguga ümbrit
mäe tän. 7—lB.
setud
Müüa naistevahwa
ladu,
|# M"
kasukmantel
Kaasuurmst
10MM.
ca 1000 ruutmtr.. Hollandi
ehtsatest siberi kassi nahka
dest. Estonia all 2.
tän. odtvasti üürile anda.
kapitaliga (võib olla kind Teateid saab tel. 818-02. iarwis. S. Laagri 14—i.
Müüa walge moodne
lustus).' Kaasatöötamine soo
vitav. Teatada slt. ~12/9712"

turbapuru

Teatada kirjal, slt. ~23/9723"

KSrafilitud
konsulenti
KOHV L
Palk Kr. 120. kuus. Soo S—9 õhtul Oskari tän.
KÕIKIDES /J
viavaldused saata E. Hari
32—4. •
dusliidule 8. dets. s. a. Tal
ERISEGUDES '
Kaasüüriliseks
linn, Uus tän. 2—2.
Majapidajanna (wirtin),
kes omab 239—500 kr. tvõib tulla kindlas ametis
kautsjoni.
noormees. Liiwalaia tän.
Juuksurit
70-^2.
võib
koha
saada
vaja alatiseks laupäeviti
Tulla Endla 52-b, ärisse või restorani. Kirj. slt. «B.
Keldrikorter
Endla 54-2.
4339".
2-toaline. kesklinna lähedal
}
ära anda. wõib ka puhtama
Tulutoovasse kaubandus
tööstuslikku ettevõttesse

Ostan suuremal arvul

Soovitakse rentida

rätsepamasin

waikses. korralikus majaS
pikemaks ajaks. Läbi rääki ära anda. Pikk t. 78 (sisse
da 3. dets. kuni 3. dets. kl. käik Lai t. wärawast). Nä
ha wõib homm. kl. 9—4 p.l.

iihunlkuseltl

LlaiMyiapoeg

l ahjuküttega) üürile anda

korter

tutvust

Pceteli kogudus.
Pühapäewal, S. dets., kell 10 honun. jumalaiemistus
armulauapühaga. Kell 12 lastejumalateenistus. Kell 7
õhtul kuulutustund. Esmaspäewal kell *£B õhtul noorte
piibliwnd. Teisipäewal kell 8 õhwl eelleeriealiste piibli
tund. Neljapäewal kell 7 õhwl üldine piiblitund.
Nõmme Rahukirik.
Pühapäetval, õ. detsembril, kell 10.30 honim. jumala
teenistus ühes armulauaga. Kell 1 päetval lastejumala

saata: Järvakandi p.-ag. Ants 8 õht. noorte piibliringi koosolek.
Balti puuwillawabrik. Laupäetval kell s£B
22. ja Arvo 24.
väikese kena tütarlapsega, kei
wnd, pühapäetval kell 1 pühapäewakool.
tahaks olla sõbrake ja-kelleie
Härrad aastais!
Tallinna praostkonna korraldusel:

Soovitakse osta pruugitud
tugev jalaga

i

nrjatuba, kõigi mõnusustega

Remonteeriind

Halloo, preilid! Kaka lõ

busat noormeest, kindla tee
nistusega ja varanduslikult
kindlustatud, soovivad

Rootsi kirik.
Pühapäewal, S. detsembril, kl. 11 e. l. rootsikeelne
jmnÄateeniSws, K. Nilsson.

iiiase ja luuvalu vastu tarvita-Pühapäetval, 3. dets., kell 12 päetval pühapäewakool; kell
6 õhtul perekonnaõhtu, kõneleb külaline õpetaja. Laulu
3,5 h.-j.— 7 h.-j. Teat. slt. takse peatemäärim. „Manoli"
ja
sissevõtmiseks
Reumatoset.
~23/8563".
Punane ankur ei tohi puududa. kodus, tellimisi wasiu mõtta dets., kell 7 õhwl piibliwnd.

korteri tvasiu 2..
Kohe tartvis puugaasi 2-koolise
3.
tvõi
1.-j.
hea koja
mootori tundjat
mchekoha (maapealne kor
I
möldrit
ter. wähe tööd). Sooto. kirj. Suurem valik armatuure,
iseseiswana, soowitaw t isik
lauaja
seinalampe.
Töös
likult ilmuda Tamsalu jahu U. „28/9808".
tus ja kauplus Tartu mnt 2

abielupaari, tarvis vähesele
tööle, korteri eest. Teatada
kirj. slt. ~25/9725".
tveski Tamsalus.

jalanõudeäris,
Estonia puiesteel 29.

9

tutvuks

sõiduauto

-7- 6 tuba, wanni- ja tee

tusele, raudtee hoowis.

Kojarahvast

Vaikne noormees tõölisrin-.
gist

Ostan kohemaksetava rahe
eest väiksematuübilise

soliidseid

Juuksurit

~35/9735".

i

wsoautole wajatakse kohe.
Teatada flt. '..37/9837".

A. Maamägi

meeldivusel tagasi saadan, slt.

telef. 475-64.

jab Nõmmele töövõimelisi

esindajaid

pr. vanus 25—40 a.,
tada. Teatada kirjalikult või
kellel on oma kodu; võib. ka
A. Bartoschewirschi kuulu
tustetontorisse. Dunkri tän. väljaspoolt Tallinna olla.
3—2, kella 9—4 ~B. 4830" Kirjad elulookirjelduse ja
päevapildiga, mille mitte

moodne pruugitud tvoodi Kuninga tän. 6, telef. 431-59.

4Hö-6S.

tvähempakkujale wõi üldse sissekäik Wase tänatvalt.
wäljaandmata jätta.
Suurem kindlustusselts va
Juhatus.

abiliseks. Kirj. slt. ~40/9740"

äri ümberkolimise tõttu

talu müüa
Briljante, kuld-, hõbe-,
meeldib tants. Kirjad slt.
antiikasju
Teateid saab iga päew Ki
tvimurru 22—4.
~2/9742". V;..
ostab kõrge hinnaga

korterit
Kirj. slt. ~34/8574",

hatus jätab endale õiguse härrale. Omaette sissekäik
tööd wälja anda ka mitte ja tvann. Jakobsoni 1-I—9.

13. detsembrini

Liivalaia 46

tajaid palutakse mitte tüli

Linna ligidal

toalist köögiga'

Linnamalitsuse loal kuni

kahe tänatva nurgal asuwa
Meistermees,' 40-a., soovib
soodsa ehituskrundtga (um
tutvust
bes 1 wakamaa). Wahetali abielu mõttes korraliku prl.

Jõe 28. küsida poest.

Riigiametnik tvajab I—2-

väljatnüUk

on üleviidud

vara

riideid

soov. tuba ja köök, võimali

ostjaskonnaga

ilusasti kleite õmbleb, otsi
Osakuta Weeühisus annab
(en-gros ja en-detail)
takse. Kirj. slt. ~21/8561". tvälja
ettenägemata põhjustel, kohe

Teenijat,

korterit

Kübar ääri
. Kentmani 21

turg 6.

Intell. kindlas ametis här

Odav

kinnis

äri Ernst Feldt. Wana

ra vaiab erasissekäiguga

Tähelepanu!

mUüa

kult raudteejaamade lähedus

Hästi sissetöötatud, hea

Ameerika 16. krt. 13.

Tartus kiwisilla läheduses

tuba pliidiga või vahe müüa. 150X300 sm. Fobo
seinaga. Kirj. slt. ~34/9694''.

Wene tän. 11 keldris.
võimalus saada hiljem kind waja pagaritöökotta. soowi
Wälja üürida põhjalikult
Üksik raudteelane otsib
lapalgalisi kohti kuupalgaga tatv kes ennem on tveidi ol renowecritud 3-toaline
Nõmmele väikest
Müüa pruugitud
korter
nnd. Wana Posti tän. 7.

Kr. 100—150. Kirjad slt.

Nr. 339

NScmo 1 c t| t

ivaikescd majatarbcd. Näha

saab suur Patarei 9—12.

Ilitlllllillilllllllllillllllllilillllllllllllllllllllllllillüj
llillllllllllllllilllilillliiilllHltlltlllllillillllliillllltllllll

Kawas: waimulik kõne, koorilaul Pauluse sega
koorilt hra N. Metsapa juhatusel.

Solistid: prl. Zelia Aumere (wiiul), prl.
W. Siht (klawer), hra Artur Rinne ja hra
E. Oja (lmil).
Loterii. Teeland.
Lahket osawõttn paluwad

kog. juhatus ja õpetaja Rein Uhke.
öhtukogudus „EmmauS" Toomkirikus.

jutlns, ühine noorte armulaud; 11. il Vt suurmissa ja

saksak. jutlus; kell 6 eestik. jutlus ja palwews. Koplis:
kell *£ll püha missa jutlusega.
Karme!» wabakoguduS, Luise t. 11.
Pühapäetval, 5. dets., kell 10 homm. tvaimulik koos
olek, kõneletvad H. Leesme ja E. Ader; p. l. kell 5 kõne
koosolek, kõneletvad A. Tõnisson ja E. Ader; kell 12.30
pühapäewakool.

| Ehristian Science Society.

l Kristliku teaduse jumalateenistus pühapäetval kell 10
Pühapäetval. 6. dets., kell 6 p. l. jumalateenistus ar eesti keeles. Endla täu. 10. Tuuuistusõhtu iga wu esi
millauaga ühenduses skautide emadcpäctva pühitsemisega. ! mciel kesknädalal kell 7. Lugemistuba. Pärnu mnt. 16/9,
Laulu- ja muusikaettekandeid skautidelt ja gaididelt. Jut on owatud teisipäewal ja reedel 11. 6—7, kesknädalal kl.

lustab öp. P. Kuusik. "

I.ll—l.

10

SRccbcl, 3. detsembril 1937

MSewa i c <| t

Nr. 329

Õnnetu surma läbi lahkus minu unustamata abikadsa, meie hea isa
ja vanaisa
HELENE NlTri, SBltK. LM I

I kapi Karl Küll I
H : sünd. 2. XI 1875, surn. 1. XII 1937. H

, . sünd. 24. märtsil (873. surn. 1. detsembril 1937. a.

I Kallist ema

Mälestavad trööstimata leinas
naine, lapsed |a lapselapsed. H

leinawad kurbuses tiltai* ja pojad.

Kirstupanek laupV4. dets*, kell 19.80 Nõmmel, S. Pärnu 92, Kaitseliidu
staabiruumes. Ärasaatmine Kaitseliidu staabist Rahumäele, Pühavaimu ko
guduse kalmistule pühap kell 12.30*

Matmine pühapäewal. 5. dets. kell 2 Kalamaja kalmistule.

I

Ootamata surma läbi lahkunud meie hulgast
H 1. dets. õnnetu surma läbi lahkunud kallist
I Õnnetusiuhtumi läbi lahkunud H

sugulast ja sõpra
I Juhfliines Karu I
I IBIIH Kori Kfllll I

I Kaarel KuU'i I

tema eluseltsiline, vennanaine |a tütar. H
Matmine pühapäeval, 5. XII kell 1 Vene surnuaiale.
mätestawad sügawas leinas W>
A. Roos tütardega I
Alma Mftnder
I Johannes Mftndefr I
Alfred Mftnder
Johann Košhemftkln perekonnaga
Edgar Košhemftkln I
Mihkel Kõwamees perekonnaga. I

r Raske haiguse järele lahkus siit maailmast minu armas mees. meie hea isa ja vanaisa H

mälestab I
I Stevidoride ühing Eestis. I

I J Karl Jüri p. Tudeberg I
sünd.29. n0v.1871. a., surn. 1. dets. 1937. a. H
Mälestavad sflgävas kurbuses abikaasa, lapsed ja lastelapsed. I
Matmine pühapäeval, 5 dets. kell Va 2 päeval Jaani kirikus H

Armast ema ja wanaemä'
Oma unustamatut väikest poega
I Liisu Hflnd'l I

Reedel, 3. detsembril,

I SVEN DRELL'I I

kel! %8 õhtul
- 20. korda

harilike hindadega

. 20. XII 24 -3. XII 34 ' '

„Mehe küljeluu"

mälestavad vanemad. H

sünd. Kuusmann,

M. Joiuni nalsamäng laulu
dega 3 waatuses 15 pildis.
Pääsmed 20—125 s.

sünd. l. X-1859, surn. 1. XÜ 1937

Laupäewal, 4. detsembril,,

kell y28 õhtul

malestawad sügawas leinas

O

lapsed ja lapselapsed.

Kaubandus- Tööstuskoja saalis
Laupäeval, 4. detsembril s. a.
algusega kell 9 õhtul

Keelte Klubi

Kirstupanek leinamajas 3. dets. kell 19.
H Matmine Kaarli kirikus 5. dets. kell 14 ja sealt Kaarli '
H wanale kalmistule.

asub nüüd Kreutzwaldi tn. 2.
Büroo on awatud igal kesknäd. ja reedel kella 7—9 P.I.

100. korda
harilike hindadega

uTagalioovis"

Andres Särewi dramatisee
ring Oskar Lutsu jutustuse

Viimased uudised kobale jõudnud

Pääsmed 20—125 senti.

Saadaval T-0. „Maja's" Estonia pst. 25

järgi 3 Ivaatuses 6 pildis.

Tallinna Linnaametnike Ühingu

Pühapäewal, 5. detsembril,

SU6ISPIDU

6. korda
harilike hindadega

kell %3 p. l.

«Inimesed ajujääl"

fTfFTfin
• Meie seltsi.asutajat ja revisjonikomisjoni liiget >

kapten

ESTONIA
TEATER

mälestab

Murutõiduja Marakaubanduse
Edandamlae Seila flLaevandus"

Ml
i BiMlii i

KaHKUn

+TteAf^R+
Laupäelval, 4. detsenibril,
kell %8 õhtul

huviküllase eeskavaga.
Tantsuks mängib 2 orkestrit
+l"läAireK»
EESTI DRAAMATEATRI
RINGREIS
„Mees trumpidega"
Hugo Raudsepa komöödia

Reedel, 3. detsembril,
kell - Mi 8 õhtul

8. korda

harilike hindadega

101. korda
Juudi Saltskondllku Ühingu ruumas,
„Kevade"
„Müiidud mõrsja"
Wäike Karja 1/8, laupMawal, 4. data,, . Eestimaa Ä. Särewi dramatiseering.
B.
Smetana
3 waat.
Sionistide Organisatsiooni .. /:
3 tvaat. (6 pildis) O. Lut Pääsmed Kr.ooper
2.50—30 s.
su ..Kewade" järele.
traditsiooniline
Näitejuht Leo Kalmet. Laupäewal. 4. detsembril,
kell õhtul
Latvapildid P. Raudwee
25, korda
NOORSOOTEATER
Uhanuha õhtu
alandatud hindadega
Pühapäetval, 5. detsembril,
„Haljal aasal"
kell %3 p. I.
Huwitaw eeskava. Lõpuks tants- Einelaud. „Aladini Imelamp" Jara Beneschi operett 3w.,
16 pildis.
Algus kell 9 õhtul. JUHATUS.
2. jagu
Pääsmed Kr. 1.75—20 s.
Muinasjutt muusika, laulu Pühapäetval, 5. detsembril
de ja tantsudega, 8 pildis
kell pool 3 p. l.
samanimelise muinasjutu wiimast (12) korda alan
auP
detsembril
1937.
järele
kogust
~1001
öö".
tLai
tän...HÕIMLA"
1, NMKÜ 13.
SAALIS,
datud hindadega
ÜENÜ
AASTAPÄEVA Oludekohastanud Heino Anto
Läänest"
pidulik pühitsemine
Lawastus Elmar Nerep
G.
Puccini
ooper
3 waat.
Latvapildid P. Raudwee
1) Avasõna. Kavas.
Riietus —< slarin Luts Pääsmed Kr. 1.75—20 s.
Kell pool 8 õhtul
Muusika W. Jakobson
.2) Segakoori laule ÜENÜ „HõimlflM segakoo Tantsud
30. korda
G. Neggo ja
rilt. Juh. V. Mändvere.
alandatud
hindadega
S.
Bärenklau.
Kaastegew
3) Luuletusi, humoreske, ÜENÜ ..Hõimla"
Gerd
Neggo
tantsustuudio
„Vedelvorst"
Kirjandusklubilt.
Pühapäewal, 5. detsembril Hugo Raudsepa komöödia
4) Rahvatantse .JJõimla" trupilt.
kell õhtul
4 maatuses.
5) O; Raukas (bašs). <
37. korda
Tantsuks mängib ..Kuldne Seitse".
Pääsmed Kr. 1 kuni. 10 s.
„šuvi"
Algus kl. 20.30. Lõpp kl. 3. Pääsmed ä-50 ja 75 s.
Teatri kassad awatud kella
. Juhatus.
Eelvmük awatud kella 11—1 12—4 p. l. ja õhwl kella
6—^9.
e. l. ja 6—B õhtul.

3 waaiuses.

Näitejuht Ed. Türk.
Dekoraator 23. Blunt.
Tõrtvas, reedel, 3. dets.,
Tsirgulinnas, laup., 4. dets.,
Rõngus, pühap., Z. dets.
Otepääl, teisip., 7. dets.
Tartus, kolmap., 8. dets.
Dipal, neljapäewal. 9. dets.
Laius-Tähkweres, reedel.
10. dets.

Pääsmed Kr. I.—, saadaval koha peal-

Algus igal pool kell 8 õhtul.

NOORSOOTEATER.

Pühapäewal, 5. detsembril,

KUNSTI-POR6U-BALU

11. korda

Kutsed saadatvai liikmete sootvitusel Kunstihoones -

kell õhtul

lauludega 3 tvaat. 10 pildis

Estonia muusikaosakonna
juubelikontsert
25-a. tegevuse tähistamiseks.
Kavas: Eesti heliloojaid.
Solist Olav Roots (klaver).
Juhatab Verner Nerep.
Pääsmed Kr. 2.50 0.50, müügil kontserdipäeval

K. WeiM muusika.

Pääsmed 25—150 senti.

eht boheemliku kinnise

näituse ruumis.

Tuletõrje Lõuna-div. 4. komp. Eesti TckstiiltSöliste ühing

korraldab ..Puhkekodu" ruu korraldab laupäewal. 4. det

mes, S. Tartu mnt. 88,

Esmaõpäewal. 6. detsembril laupäeval, 4. detsembril s. a.,

kell %8 õhtul
21. korda

•' harilike hindadega

«Mehe küljeluu"
Pääsmed 20—125 senti.
Kassa awatud iga päelv kella

12 1 paewal ja 6 8 öht.

jõulukuuballi
Kavas:

1) Saatuslik pulmakink.
P. Tammeveski operett 1 vaat.

2) Kirev osa.
a) Eesti Mandol. Klubi or

Töölkvö!?

akordeoonisoolo.

3) Isa kosib tütre.

R. Pergamendi operett 1 v.
Näitejuht: P. Tammeveski.

Pärnu mnt. 41.
laupäewal. 4. detsembril Tants. Mängib bajaanide
suured

Odavad NORRA
A kalossid

poksi

orkester. Algus kell 8.30 õht.

Kalvas:

1) „Reis ümber toa" —A.
Alveuariuse lugu lastele.

En gros ladu „ELGEN" Uus 1.14

Nukuteairile kohandanud
A. Kitvikas.

2) „Lillhaldjad" A. Ki

Jiusaid ja wastupidawaid

wika dramatiseering hiina

aineil.
3) «Mänguasjade mäss"

G. Helbemäe lugu lastele.

jalanõusid
ostate odawa hinnaga

Näitejuht Wold. Alew.
M. Regi Brist, Wana Kalamaja t. 26
Lawapildid — U. Martin.
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükk

avaliku pidu
Poolgase ruumides Lai t. 5.

Katvas mitnrekesised eite

kandeid. Pidul einelaud kõigi
alkoholiliste jookidega ja soe
baar.

tcr „Bi-Ba-Bo".

Pidu lõpp kell 5 hommikul.
Toimkond.

L. M. U. „Olev"
korraldab 4. dets. 1937,\ a.

kohwik «õismaa" ruumes
Wana Wiru tän. 6
pidu

35ü

Kaustelid. Tantsuks. män
gib „Bi-Va-Ce"
Algus kell 21 öht.,

S, 7, 9.

Pääsmed härradele 60 f,.

snt. Toimkond.

päetvadel algusega kell -1 p. I.

Ja kotikud

21.30. iegaeeskaivaga

Pääsmed ühes riietehoiuga:
eelmüügil 35 snt., kassas 45

Samades kohtades, samadel

nukuetendus.

sembril s. a. algusega kell

kester. b) Harri Jervan
humorist, c) Kivilombi Ints Tantsuks mängib jazzorkes
humorist, d) R. Aavik

kassas. Kontserti raadio kaudu edasi ei anta.

Wäflewlll, laup.. 11. dets.
Wätte-Maarjas, pühap.,
12. dets.
Kadrinas, esmasp.. 13. dets.

korraldab laupäetval, 4. dets. f. 0.,

«Kolmekrossi ooper"
J. Gay B. Brechti • lugu
Laupäeval. 4. dets. 1937.,
kell 20 Estonia kontsertsaalis

Rakenduskunstiühing „RakU"- ;

W. Werneri komöödia 3 w.
Pääsmed 20—125 senti.

Esinetvad õde ja wend duo

wislH
0./ ü. „Esto" poksisakujule.
Wöistluse algus kell 21.
Tantsu algus kell 23.

Tants
Mängib „SBbc".

lõpp kell 4 hommikul.

Tempo! Põnevus!
Sensatsioon!

i IHaneež

Korraldaja:
Tallinna Töölisspordi ühing I (Toomas Arleni tragöödia)

daamidele 50 s.
Juhatus..

Laste Rõõm
on laste õnn!

