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ja talitas. Pikk tän. 2. Kontor avatud 9—5.
Arijabatase kõnetunnid 9—ll. Aadress. ..Päevaleht" Tallinn,

Päewaleht

TELLIMISHINNAD.

1 kao postiga 1 krooo 80 senti.

2 konil M 3 „ 60 „
3 kood „ 5 „ n

Telefonid. Keskjaama väljakutse ot. 428-83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel bqmmikol ja pühapäeviti
on kasutada järgmised' numbrid, ot. 428-84 lehe kontot, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplus; oi 428-85 lehe ekspeditsioon, at. 428-86 truki
koja kontor; nt. 428-87 peatoimetaja Tammert nr. 428-88 toimetuse kauge

asetseva raamatukaupluse tel. nr. 446-11 ja 479-25.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr 33f

2 kood » 3 „ 10 m
3 kood « 4 „ 25 „

üle * koo korraga tellides iga
üle 3 ktto korraga tellides iga
järgneva koo eest 1 kr, 25 s.
iärgneva koo eest 1 kr. 50 s.
Aadressi mõõtmine 25 t.
Välismaale 4 kr. kuus
Kuulutuste binoadt kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ia teksti sees 17 senti mm veera laiuses. Kobaotsimise kuulutused

postkast 433.

kõned ja nr. 428-89 arijnbatus. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal

1 kun postita 1 krooo 55 senti

kuni Kr. 3. poole binnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlustatu.
Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kL 1030,
laupäeval kl. 10-ai
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, koi
vastav postmark on lisatud.
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ikka on olnud: _ aastal on juhitud
Eesti rahva südametunnistuse teenistuses, kindel ja koiku- 1 uUUj P° 1 kroon 80 s. 1 postita 1 kroon 55 s. kõige paremaist sulgedest. Asjalikud ja mõjuvad juhtkir
matu kõige laialdasemate hulkade poliitiliste, sotsiaalsete, | •• | " _ " J kuud " 4 " 25 iad. vaimukad päevakajad, kaasakiskuvad romaanid, kõige
kultuuriliste ja majanduslike huvide kaitsmisel. " . "., . ' ... . , ~ .** mitmekülgsemad ja värskemad päevauudised ja pildirikkus
Ole 3 kuu korraga tellides _iga Ole 3 tou korraga tellides iga on need. mis ..Päevalehe" viinud juhtivale kohale Eesti elus.
:mm 'mmm m m m . largneva kuu eest 1 kr. 50 s. mrgneva Kuu eest 1 Kr. 25 s.
yyP jIEVALEHTI fl.. tagane aasta- Aadressi muutmine 25 s. PÄEVALE HEif võrdlematult suur
seatud ia võitlusradadel küpseks saanud Swest'°° " kodumaa "' *** kodu- kui ka välismaal kindlustab, et ew Õma°Awiepal°ge°
lisuses ja sündmused nende kiires arengus on «Päevalehes"
PÄEVALEHT" Polo juhitud silma- alati asjatundlikult ja mitmekülgselt valgustatud.
•» pagu huvidest ega {,P(i@VS}&fl@l£"SütfliUlJEfäStl 3iigkil'jailtiUSgS esikoht kirjandusele ja kunstile, samuti ka majanduselule,pühendab
pole ta-tõugata ajavooludest, vaid sammub rippumatult oma Seda pole taüe kindlustanud õnnelik juhus või ootamatu ..Päevaleht" erilisad.
iseseisvat teed kui kõige mõjuvõimsam Eesti avaliku elu ajavool, vaid higejatehulkade poolt pikkade aastate jooksul* Lõbusa meeleolu'ja selle maailma i|na **iC
tegur. osutatud järjekinaeLpoolehoid. nähete sarjamise eest hoolitseb »»««
.
la üle kõige tahab ..PÄEVALEHT* ikka teenida tõde ia õiglust

Tellise aaosastl wFÄ@¥aftht"l93B. aastaks!
Tellimisi viitavad vastu ..Päevalehe" kontor Tallinnas, kõik postiasutused iile maa ja „Päevalehe" esindajad koha peal
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See on pööraselt ärev ja täis ootamatuid üllatusi linastus.
Filmitud FREDERICK LONSDALE'I näidendi jatrele. Sf H
:

-'• 11. Uusim „Fox" nädalaringvaate ]a E. Kultuuriilm.

ln deutscher Sprache
Deutsche Zentral-Zeitung (dzZ)
. Bezugspreis: 1 Jahr Kr. est. 20.—. Einzelnummer Kr. est. 0.10.

Kino

Das WOrt literarische Monatsschrift. . Redaktion: Bertolt Brecht,
Lion Feuchtwanger und Willi Bredel. Jede Nummer enthalt Gedichte und Prosa
' . i hervorragender Schriftsteller, Artikel - über Literatur und Kultur, Kritik der litera- "

soovitab teile , oma uusimas lõbusas, suurfilmis:

li. Viini moed.

UdSSR fltl Bail illustrierte Zeitschrift. Durch schöne tarbige und viel*

Kultuur, kunst, moed,

tarbige Mezzotinto-Lichtbilder macht sie den Leser mit der sozialistischen Industrie,

muusika.
Kassa v av. * äripr kl. % 5,>

; Landwirtschaft, Kultur und Lebensweise der Sowjptunion bekannt.
Bezugspreis: 1 Jiahr Kr. est. 14.-7. Einzelnummer Kr. est, 1.20. ;
ö Intenistiehsle kiterature sozialistischen Kultur, Literatur und Kunst der UdSSR gewidmet.
Bezugspreis: 1 Jabr Kr. est. 5.50. Einzelnummer Kr. est. 0.60.
ABONNEMENTE EINZUREICHEN BEI

VIRU KOHVIK"

ÄWÜiy

' rischen Neuerscheinungen. .

Bezugspreis: 1 Jahr Kr. est. 7.—.. Einzelnummer— Kr. est. 0.70.

Täna lõbus tujuküllane eeskava

puhap: kl.' .2.

Hoiduge armastusest
.'Vähegi mõistlik-tütarlapšieiinast, sugugi alandada ei tarvitse, kui on kaalul armastuse
Vaskjad, vaid /laseb ennast juhtida • perekonnaseisuameti poole.

KiNO WILLY FORSTI UNUSTAMATU SUURFILM
Kunstipärane Viini suurfilm suurejoonelise mängu ja lavastusega.
|ü|H D C PAULA WESSELY, ADOLF MllfKFfill RR0
JW IS V WOHLBRUGK, OLGA TSCHEHHOVA j. t. ttllH JIILKHHII •
„ tJ „ .1 2) ..MOSKIITO PULMAKINGIKS".
Hospidau tarn 2-a. , Hal Roachi komöödia, täis laulu ja muusikat.

Mežhdunarodnaja Kniga, m»*.. «, Mo,k.u.

Trio Schumjätscher mängib
teisfp., 14. dets. s. a... kella 6—B.

I. .
1. Katkendid oop. ..Rigoletto" —" Verdi.
2. Süit ..Esmerialda" Drigo.
3. Hällilaul Lemba.
4. Valss ..Jõulud" Caikovsky.
5. Serenaad Leoncavallo.
6. Czardaš Derscatta.
11.

7. Griegi mälestusi Grieg.
8. Palm Fibich.
9. Katkendid oop. „Pajatsid" Leoncavallo.
10. Romanss „Ära usu" Petrov.
11. Katkendid oop. ..Padaemand" Caikovsky.
12. Toreadoor ja andaluuslanna Rubinstein.

TÖÖKOOI, Pärnu mnt. 28, Tallinn. Telef. >462-56.- L
Kataloge und Probenummern auf Wunsch zugesandt.
Fragen Sie nach Sowjet-Zeitungen und Zeitschriftenbei allen Zeitungsverkäufern.

-M- HARTA EGGEATH jll JAH KIEPURA võlude?"

Esieteilduskino Esietenduseks põnev elamusriHas suurfilm! WWVW M W il- M W ... DS ?\ Himitrm jn mitmekesine !i«;aee«:knnn
Vapustavamaid Ifnastusii Mff'l UM? U W MWM FN :v- (;'j cj *) nuviiav |ü mumeßCSinc iisueesKaua.
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Harjumaa veeühingud mures
Delbos Varssavis

toetuse kättesaamisega

Ins. N. Basseches, „Pnewalehe" Poola kaastööline

Lubatud seaduslikust tollisum
mast pakutakse waid Asu
tamisel maakonna weeühingute
liit

Poola wälispoliitika põhijooni
Hämaralt walgnstatud Warssawi raudteejaam.

suurriigina pole ainult määrtuslikuks sisepoliitik

Prantsuse wälisministri magun eemal tagamara
perrooni ääres, tagasihoidlik lipuehe, ei hiilgama
auwalwe fanfaarihelisid, ainult wäi-kc rühm här.
rasid tsilindrcis on ilmunud külalist mastil mõtnu

soks teguriks, maid see kergendab ka toäga paljudel

see on rohkem intiimne kui riiklik mastumõtt.'

Keset pinewust, milles Euroopa praegu elad
saamad selliste läbirääkimiste htleurnsed, nagu nüüd

peeti kolonel Becki ja Delbosi mahel, teatamaks al

les kuude Pärast. Sest üldine pinemus nõuab, et
toäiksemaidki katseid Euroopa olusid
tuleb teha nii ettemaatlikult ja delikaatselt kui toõi

malik, et awalikkus neid oina helgiheitjate-tule all
juba eos ei lämmataks. Nii kirnleme mististi al
les Pärast Delbosi tagasijõudmist Pariisi, milliseid
konkreetseid tulemusi annamad Warssawi läbirää

kimised. Wastastikustes lauakõnedes toonitas'
Poola wälisminister ja Prantsuse mälispolntit.
juht küll kooskõlalisi poliitilisi Maateid. kuid Eu
roopa asjad tuleksid nende armates korraldada eri

newail põhimõttelisi! aluseil. Kuna Delbos kriipsu
tas alla Prantsusmaa mitmepoolsete lepingute jo
kollektiitose julgeolu põhimõtet, toonitas Beck kind

laksjäämist Poola kahepoolscile, bilateraalseile le
pinguile. Kahtlemata on aga tegemist põhimõtete

toonitamisega, mis mististi alles tulemikus toõi
wad saada konkreetse tähenduse. Ses järgus, kus

Euroopa diplomaatlik töö praegu on, pole sellel
erinewusel kuigi suurt tähtsust, sest räägitakse
probleemidest ja lähemate ülesannete korraldami
sest, millel on asjalised eeldused, mitte põhimõtet'küsimus.

Umbes nelja aasta eest nähti tundumat Poola.

Prantsuse suhete jahenemist. See langes ajaliselt
kbkku Saksa-Poola lepinguga idapiiride garantee
rimiseks Saksamaa poolt jc Prantsuse-Wene was
tastikusa abistamise paktiga. Mõlemad said suhete
jahenemise põhjuseks, kuid nad polnud selles siiski
ainsaks põhjuseks. Majanduslikud eeldused, Prant
suse kapitalimahutuste hingeelulised ja majandus

likud wead Poolas, Prantsuse mälisministeeriumi
raskused mõista alles hiljuti iseseismaks saynnd
liitlase hingeelu, olid nende lahkhelide siigawamaks

kaaspõhjusiks. Praegu on mahekord teine. Prae
gu tunnustab mitte üksi Warssmv Prantsusmaa hm

toisid, maid Pariiski on paremini hakanud mõist
ma Warssami mõttekäike. Selle par./.ua arusaa
mise alusel on miimaste aastate jooksul, nagu seda

näidanud ka marssal Rydz-Smigly matk Pariisi
tekkinud uuesti soojemad ja elamamad suhted Pa

riisi ja Warssawi toahel. Põhioluliselt on Poola
toälispoliitika tingitud Poola geograafilisest asen
dist. Poola on suur riik, suuremaid Euroopas, kuid
geopoliitiliselt toäga ebasoodsais tingimusis. Idast

pigistab toägem naaber oma 170-miljonilise inim
massiga, maailmadünaamilife ideega, tendentsidega

sellele ideele toallütadä kogu maailma, ning lääne

piiril on riik kahekordselt nii suilre elanike hui
gaga kui Poolal, praegu ka dünamismi seisukor
ras. Kuidas need kaks mägetoat/naabrit üketeisele

juhtumeil toälisdiplomaatlikku tööd. Poola toälis
poliitika peab püüdma üldise tunnustamise poole
jiturriigiua. siis sunnib geograafiline asend teda
teisest küljest tagasihoidlikkusele oma toälispoliiti
lisas aktiimsuses, kolonel Becki tuntud ..tasakaalu
'oliitikale".
Pole kahtlust, et oma geograafiliselt asendilt ja

finiruselt Poola hoiab Euroopa rahu wõtit oma
käes. Tema toõib takistada nii Saksa-Wene
kokkupõrget kui ka Saksa-Wene liitu.
Oluliselt ripub sellest mitte ainult Euroopa rahu.

maid retoisjonistlikke tendentse, kuid rohkem rneele

oluliselt ja publitsistlikult kui tegelikult. Kuid sel
lel seisukohalt Pidas Poola teisi Kesk-Euroopa sta
biliteedi tegureid küllalt tugemaks, et hoiduda
eemale aktiitosest poliitilisest tegetousest ses ruumis.

Ilma tugetoa kaasabita piiras Poola toälispolii
tika oma aktiilvsuse ruumile Helsingist kuni Buka

restini, ruumile Saksamaa ja Nõukogude Liidu
wahel. Rida nähtusi Poola publitsistikas osutab
nüüd. et Poola hutoi Donau ruumi küsimuste toas
tn on tugownenud. Delbosi ja Becki läbirääkimistelt

on igatahes teada, et Donau küsimused on olnud
neist tähtsaks osaks. Waewalt mõiks oletada, et
Poola Kesk-Euroopa poliitika aktiwiseerimise täht
sam tegur, Tschehhoslotoakkia-Poola mahekord, üle

öö muutuks. Ametlikult takistab head mahekorda
Poola tvähemusrahwuse küsimus Tschehhoslowak.

kias. Tegelikult on see küll ainult teisejärgulise
tähtsusega küsimus. Poola suhtumine oma naabri

tele ja ka oina liitlastele on arusaadawalt tingitud
nende naabrite ja liitlaste wahokorrast Nõukogude
Liidule. Waewalt wõiks kujutella seisukorda, milles
Poola-Wene mahekord wõiks olla waba igasugusest

umbusust. Ei enamline ega rahtouslik Wenemaa
pole Poola suhtes ilma dünaamikata, mis suunab
manadele eesmärkidele. Seepärast heidab PoolaTschehhoslowakkia suhetele marju Tschehhoslowak

kia-Wene liit. Warssatois oldaks malmis Prahaga
rääkima, kuid ainult kindel olles, et Praha-Mosk
ma telge pole olemas.. Mida rohkem jaheneks PraHa-Moskwa mahekord, seda lähemal, oleks Poola-

del. Saksa-Wene sõprus oleks aktuaalseks häda
ohuks, Saksa-Wene tekitab raske diplomaatilise
seisukorra, asetab Poola mõlema poole umbusal
duse rõngasse ning tulemuses konfliktis püüaks
kumbki naaber Poolat tõnuuata oma poole. Otse
seda toältida on Poola mälispoliitika tähtsaimaks
ülesandeks. Liit ühe naabriga kohustaks Poolat

suuruselt ja ka elanike armult on Poolal õi
gus suurriigi seisukohale Euroopas. Poola püüet
oma saatkondi ülendada suursaatkondadeks, on toä
lismail sageli peetud diplomaatiliseks edemuseks,
kuid sse pole nõnda. Ka protokollilised wälisküljed

toõiwad saada reaalses poliitiliseks tööriistaks. Ja
otse Poola seisund teeb puht-prestiishimomendid sa.

geli reaalseiks poliitilisiks tegureiks. Tunnustus
E. Phillips Oppenheim
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Adwokaat ei osanud midagi ütelda. Wüib-olla
taipas ta, et oli löödud. Igatahes tunnistas
ta enese allajäänuks.
„See aeg tuleb arwatawasti pea," jatkas
ta klient, „kus olen malmis wastu wõtma oma
tiitlit, asuda elama oma majja ja külastama
oma mõisa. Sinnamaani aga palun teid hoida
mu asukohta täielises saladuses, niihästi mu
sugulaste kui ka kõigi teiste uudisJimuliste
küsijate eest. NKsKõiK' kes nad ka ei oleks.
Kirjutan teile molituse kui maja ja te jatkate
mu asjade ajamist nagu ennegi."
Mr. Atkinson nõjatus meid! ettepoole, nii
sutas huuli ja püüdis hoida oma häält kind
lana:
„Kui sain teist õieti aru, lord palun ma
pandust, mr. Newberry," ütles ta. ..siis soowite,
'tahendab, et jätkaksime teie asjade ajamist ja et
oleksime ühtlasi teie wahelttalitaja?"
~See on minu soow," kinnitas David. „Wa
hepeal wajan ma aga raha. Ses suhtes pole
wist mingisuguseid raskusi, loodan?"
..Mitte wähimaidki. Teie jookswad arwed
mitmesuguseis pankades annawäd kokku peagu
sada seitsekümmend wiis tuhat naela. Mul on
kaasas kõik tschekiraamatud. Suurim arme on
teil Barclays. Oleks maja kahetsen wäga,
et pean teid tülitama aga oleks maja, et
tuleksite minuga ühes esitama oma allkirja."
„Seda teen ma kohe," otsustas David püsti
tõustes. „Mu wöitlus maksab arwatawasti
raha.".
Mõlemad mehed lahkusid koos toast ad-

jlomakkia toastolü ka Poola mälispoliitikale toar
mingu andmiseks. Selle mastoln kraadi määrab
mahekord nii Saksamaale kui ka Nõukogude Lii-

seaduse järele õigus saada.
Kuna sarnase olukorraga ci saa põllumehed wceühin
gute liikmed leppida, sest tõid algadcs arwcstasid nad lu
batud terwc toetussummaga ja selle mittesaamine on ase
tanud wceühingud ülepäasmata raskuste ette, siiS tek
kis koosolekul küsimuse arutamisel hulk mõttewahetusi,
mille tulemusena lõpuks waliti saatkond, kes esitab põl
lutöõministrile Pikema märgukirja weciihingutc hädade

kohta. Saatkonda, kes läheb käcsolcwal nädalal põllu

tööministri jutule, waliti H. Sirkel (Wandjala
w.-ii.), 31. Laiapea lßaPla Wnltu w.-ü.) ja J.
Liiwak (Järsi-Mctsaküln w.-ü>).
Edasi tunnistas koosolek wajaliseks

elln kntsnda Harjumaa wceühingntc esindus
kaS liidu wöi mõnel teisel tujul Esindus asuks mastil
wais asutusis Meeühingutc humidc kaitsemisele ning selle
tarwilikkust otsustati maakonna weckomisjoni kaudu kõi
gile weeühinguilc teatada, kes siis oma seisukohad esin
duse loomise asjuS maakonna wcekomiSionilc teatamaks

otsustati esineda maStamate asutuste ees märgukirjaga
uende takistuste kaotamiseks.

Märkimist määrib asjaolu, et korraldajailt oli saa
detud koosoleku kutse ka Harjumaa wcekomisjonilc, kes

aga oma esindajat koosolekule polnud saatnud. Selle
tagajärjel olid weeiihingute esindajad oma koosolek»!
sunnitud jääma ilma ametliku informatsioonita asjade
seisukorra kohta, missugune nähtus tekitas koosolijate
seas nurinat.

Kohtla-Järvel vallandatakse üle
100 töölise
Kohtla-Järwc põlewkitvitööstuses on praegu täi
mas tööliste massiline ivallandamine. Vallandamine
on tingitud äkilisest taltvc tulekust, mistõttu pole enam

ivõimalik jatkata iväliseid suureulatuslikumaid töid.
Nii ivallndatakse töölt esijoones kõik müüri-, ehitus- ja
iveotöölised ning teetegijad.' Wallandatutel on wõimalil
saada tööstuses küll ka mitmesugust muud tööd, nagu
Käiva ja Kukruse maa-aluses kae!vaduse° j. m., mida
üksikud töölised ka ongi kasutanud, kuid suurem osa lah

kub siiski tööstusest, et siirduda mujale. Mitmed luba
ivad ka teenitud rahaga taltve üle elada nelm seina iva

hel. et siis keivade saabudes oma tööd.
Vallandamisele kuubib üle 100 töölise. \
MOODSAD KARDIN ALIISTUD
Igas suuruses Jälle kohale Jõudnud

dnses, konwerents on möödunud üksmeeles. Muu
seas on pühendatud suurt tähelepanu Balti klausli

küsimusele. Balti klausli kaotamisega Eesti-Soo-

mc kaubakokkuleppes tekkinud olukord on igakülg

selt läbi arutatud. Mis puutub Leedusse, siis
tuleb ütelda, et ta! pole midagi selle mastu. kui
saamutatakse meelgi tihedam majanduslik koostöö

nelja riigi (juure arwatud ka Soome) wahel. Mõ
nedes lepingutes on Leedit juba annud wõrdseid
eesõigusi Lätile, Eestile ja Soomele.
Mis puutub kuuldusisse, nagu mõtaks Läti wä
lisminister ette sobituskatse Poola-Leedu konflikti
lahendamiseks, jatkaS minister Lozoraitis, siis ei
ivasta need tõele. Konwerentsil seda küsimust ei
ole puudutatud. LeÄu-Poola wahekord on mii
masel ajal halwenenud nende abinõude tagajärjel,
mis Poola on tarwitusele wõtnud Wilno leedu
laste suhtes, ütles minister Lozoraitis.

Piiriäärsed wenelased ei kõlba põllutöölisteks
Pidcwalt laiendatavad Wiru põlewklwitõõstused wõtawad waba tööjõu Jda-Eestist, mis tekitab põl
lnmccstele tõsist mnret. Narlva konwent tahab nõutada luba odawa iõnsõõda sissetoomises
võimaluste avamisel kõik kaevandustesse ja nad
Laupäeval pidas põllutöökoja Narva konvent oma
koosoleku, kus mitu tundi kestnud mõtetevahetusel

tuli üksikasjaliselt selgitamisele Ida-Eesti põllu
meeste päevamured.

Pikemat käsitust leidis põilut ööliste küsi

leemiks Ida-Eesti põllumeestele. Põllutööliste puu

dus olevat annud teravalt tunda juba möödunud su
vel, kuid eelolev aasta paistvat veelgi halvemaks ku

junevat. Nimelt laiendavad Viru põlevkivi
tööstused tunduvalt töömahtu.
Nii valmib kevadeks TUrsamäel uus põlevkivi

üldse ei tulegi taludesse sulasteks. Pärast pikemaid

läbirääkimisi asuti seisukohale, et kuu aja jooksul
püütakse selgitada seda. kui palju vajatakse põllu
töölisi Narva konvendi piirkonnas. Nendele kogu
tud andmeile vastavalt astutakse siis vastavate asu
tuste ees samme põllutööliste kriisi lahendamiseks.

Otsustati veel astuda samme, et piimaseadu s kiiremas korras pandaks kehtima ja vas

tavalt uuele piimaseaduse tsentraliseeritaks ka piima
müüki Narvas.

vabrik, mille tagajärjel suurendatakse, vastavalt ka
Viivikonna kaevanduses tööliste hulka. Seniste and
mete järele vajavat Türsamäe 300—400 uut töölist.
Niisamasugune töömahu suurendamine on ette näha
Kohtla-lärve kaevanduses jm. Pole seepärast imegi,
et praegu veel saadaval olev

vaba tööjõud valgub kaevandustesse, kus
maksetakse märksa paremat töötasu, kui
seda suudab teha põllumees.
Kõneldi veel põllutööliste hankimise võimalustest
Narva-tagustest vene valdadest, kuid seiresse ei ol
nbd põllumeestel usku. Talupidajatel on' juba vas

'^ÖUIMAHL

tavaid kogemusi venelaste võimetest põltutöölistena.

Leiti, et venelased pole sulast ena ja
suilistena kõlvulised, mispärast olevat liht
sam jätta põld sööti, kui jääda lootma venelaste
tööjõule Ka olevat selge, et venelased valguvad

Järvele
Ülikooli haridusena isikud tahawad omaette rajooni

LÜ35HER i MAtlESEN

Nendesse, kes selle kawatsusc läbiminekul Tiidisukast
penwad lahkuma. on kogu see ..akadecmitscmine" mõju

nud häiriwalt. On lubatud seeparast organiseerida ka
oma poolt wastnpanu. Missuguseks see olukord aga lõPuks kujuneb, ja kaö sellega üldse põlcwkiwilöõstuse ju
hatusc ette minnakse, see on praegu teadmata.

jlohtla-Jarwc pölcwkiwitõöStuse ringkonnis on
praegu iihcks põuewaniaks kiisiniuscks ja arutlusaineks
n.»n. «akadeemilise linnaosa" asutamise probleem. Ni
melt on siinsed ülikooli haridusega isikuid (armult um
bes 20) hakanud tegema kihutustööd selleks, et ühes
Siidisuka külas, kuS clutscwad ainult ametnikud, leiaksid
tulewikus pcawarju maid need tööstuse ametisikud, kcS

Poola toälispoliitika jooned osutuwad seda suunda.

Delbosi sõidus, kuigi see toonitab jälle PoolaPrantsuse liidu tugetonemist ja sellega on isegi sit

omamad akadeemilise hariduse.

Praegu tcatamasti Lliidisuka tülaS on ülikooli lõ
petanute hulgas rohkesti ka wäiksema haridusega isi'

GEORG MEYER "kk V""'

riikide toaimus.

-Tuba ise oli Tottie Greeni peakorter ja
asupaik. See sisaldas kõike, mida ta oli soo
winud elult. Mööbel oli kõik üht stiili ja oli
uhkelt walitud Tottenham Court Roadi „Lüwi
ja Lamba" hotelli omäniku poolt, kui ta oli
sisustanud oma nurgal asetsewat kõrtsi Ber
mondsey ümbruses. Ähjusimsil oli paar odawat
waasi, laual karawinid ja awatud sigarikast.
Vks weinipudel lamas küljeli, toas hõljum suur
suitsupilw ja mitmed asjaolud näitasid, et ras
kete eesriietega warjatud aknaid ei olnud awa
tud kui mitte mitme nädala, siis wähemalt mitte
mitme päewa jooksul.
..Arwan. et meie noorhärra ei kawatsegi
tulla." tähendas Kahurikuul Lem, ilma et oleks
liigutanud sigarit oma suunurgas. ..Lähen alla
ja mängin Harryga piljardit."

„Rihts" awaldab täna minister Lozoraitise in
tenvjuu, milles Leedu wälisminister muuseas rõ
hutab: Balti liit on praegll isegi weel Wgewam kiti
oma olemasolu algpäewil. Waatamata teatawale
Poleemikale, mis on tekkinud ühes osas ajakirjan

„Akadeemiline linnaosa" Kohtla-

rahwaste seisukohast. Sest ainult selline seisukoht

tega ehitud kätega.

kondade esindajate poolt.

mus, mis osutuvat momendil teravamaks päevaprob

.võimaldaks Poolal Kesk-Euroopa poliitikas män
gida oma osa. Ametlikult sellist maatepunkti mm
dugi ei deklareerita. Kuid on endastmõistetam. et

da ta nii armastas. Kahurikuul Lem, kaks
käharat otsaesisel ja jalas kollased saapad, esi
tas ajast ja arust läinud elukutselise wõitleja
tüüpi niisama täieliselt kui see tuba, mis oli
ajast maha jäänud ühes selle eelmisse aasta
kümnesse Kuuluma kõrtsiga. Sohwal. mis oli
samuti polsterdatud punase plüüsiga, lamaw tü
tarlaps näis esimese! maatlusel omawat ainult
baarineiu tüüpi ilu. Ta oli pikk, kallilt, kuid
maitsetult riietatud, painduwate jalgadega, suu
re hulga kuldsete juustega, pruunide silmadega,
suure, mossis suuga ja liig paljude sõrmus

Niia, 13. 12. (ETA) Ööl mastu pühapäewa
saabusid Riiga Läti ja Leedu delegatsioonid, kes
wõtsid osa Balti wälisministritr konwerentsist. Lee
du delegatsiooni, kes peatus Riias läbisõidu llühi
kest aega, terwitati waksalis Läti wälisministee
riumi peasekretäri Tepfersi ja Eesti ja Leedu saat

Lõpuks arutati takistusi, mida raudtcemalitfus mee
ihinguile tegewat mee läbijuhtimisel raudtee alt ning

üksikute suurriikide, maid Kejk-Euroopa riikide ja

otsaesisel toas walitsewast suurest kuumusest, mi

Konwerentsil ci puudutatud Leedu-Poola konflikti

teeks.

Poola humid Donau ruumis saaksid siis ak

wokaat ootamatult kerge südamega. Ta kliendi
tulewikuplaanid olid küll muret tekitawad. aga
ta oli olnud walmistunud halwemale.
3. peatükk
Mingisugusel imelikul wiisil näis iga toas
olija selles inetus nurgatoas, ..Lõwi ;a Lamba"
kõrtsi teisel korral, omawat midagi ühist seal
walitsema kohutama inetusega. Tottie Green.
tuntud kuulsus kurjategijate ringides üle Lon
doni, suur lihamägi, istus omaenese konstruee
ritud pehmel, punase plüüsiga polsterdatud too
lil, kuueta, nööpimata mest heldelt tuhka täis
raputatud ja higipärlide särades madalal toorel

kui algpäevil

nud, et wceühinguile nutawat toetust

uimseks, kui Donau probleeme ei maadeldaks mitte

kendatud teatatoaid majanduslikke niite Poola ja
Prantsusmaa toahel. on suurima tähtsusega küsi
mus, ons Prantsusmaa ja tema wälisministee
rimn toajaliselt suutnud mõista Poolä toälispolii
tika eesmärke ju hutoisid, et omalt poolt luua eel
dusi Poola toälispoliitika aktitoiseerimiseks lääne

Balti liit on praegu tugevaim

töö. teostamine on weeühinguil maksma läinud 85.647,66

lvaid kuni 40% ulatuses summast, mis neil

meel pole toõimalik, siis kasutatakse Poola-Tschehho

gute põhimõtet. Lahkub ta sellest põhimõttest, siis
toõib mitmepoolseist lepinguist loogiliselt kujuneda
kohustus lubada toöõraste Mägede läbimarssimist.

kuni 1. now. k. a. kaewanud Harjumaal kranwc 84.411
j.-m ulatuses 223.641 kantmcetr. töömahuga ning selle

siis ajab ta sada teed mööda, mis toiib toägetoate

Tschehhoslowakkia leppimine. Kuna see Poolale

ma läbi marssida. Seda aga Poola ei wõi luba
da mingil tingiinusel. See ongi' põhjuseks, miks
Poola toöib tunnustada ainult kahepoolsete lepin

ma küsimusena arutusele tuli seisukoha wõtminc wceühin
guile määratud toetuse aSjuS.
Nagu koosolekul esitatud materjalidest selgus, on eel
pool tähendatud 27 tvceühingut möödunud suwc wältel

määrajaks Kesk-Euroopa jä Donau ruumi aren
gus. Ja fui Poola tahab ajada suurriigi poliitikat,

Ainult Tschehhoslowakkia suhtes toonitas ta teata

ViT^JB-M SIMON' PUUDRID I
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saküla weeühingu esindaja J. Liiwak ja knS tähtsa

maid Poola toõib sellega ka, kui tahab, olla' kaasa

ka suhtuks, igasugune seisukord 011 Poolale ebakind

tema toägesid sõja korral oma territooriumilt lask

Laupaewal, 11. skp., peeti Harju ajutise maawalit
susc ruumes maakonnas mõõdnnlld snwel tõotanud 27
weeühingu esindajate koosolek, mida juhatas Järsi-Met

kr. Et aga mitmed wceühingud tööd ka pärast 1. now.
k. a. jätkasid, siis tõuseb weciihingutc koguknlu tööde
teostamisel kuni 166.666 kroonini. WaStawa scadu
sega oli töötanud wceühinguile lubatud maksta riiklikku
toetust tööde teostamise puhul, kuid nüüd olewat selgu

naabrite wahelt läbi Donau ruumi kaudu. Aktiito
selt maailmapoliitikasse haarata toõib Poola- ai
milt siis, kui ta tunnetab Poola ja Donau riikide
hutoide ühtlust, kui ta on tugewama tegurina rii
kide seas, kelle piirid suubutoad sinna, ei ilmuta
oma aspiratsioone, Pannes nõnda maksma oma
määrtuse maailmas. See Poola mälispoliitika on
aga toõimalik ainult siis, kui oleks küllalt tagatisi,
et selle aktiimsuse risk ei ületa reaalseid kasusid.
Seni on Poola ja ta poliitika absoluutselt esinda
mid status quo'o Donau ruumis ja Kesk-Euroops,

" Tervishoiu-ja tervise l(reem" • »
W/< SIMON'KREEM M. A.T. v;\#

kuid, kuna seetõttu jälle akadeemilised inimesed on vida
nud elama asuma eemale tööliSkiiladesse. Selleks waS
tamad eeltööd ongi juba täie hooga käimas ja lähemal
ajal kaMatsetakse kogu küsimus miia põlewliwitöõStuse ju

hatuse ette lahendamiseks.

„Sa jääd sinna, Kus sa oled!" urises ta iile
mus. ..Küll ta tuleb. Nad Kõik tulewad taiva
siselt, kui Tottie Green saadab neile järele."
Tüdruk sohwal tõstis end weidi ja «võttis
sigareti huulte «vahelt. Oli midagi löwilikku ta
painduwuses. kui ta toetas küünarnukkidega
sohwale. lõug peopesal.
..Millest te räägite?" nõudis ta. ..Mispärast
ta ei tule oma raha järele?"
„Ta ei näi seda wajawat." ütles ta hooldaja.
„Ta ei ole puudutanud pennigi meilt, aga seal
ta sõidab toredas autos ja peatub West Endi
hotellis."
Tüdruk naeris.
~Kui tal 011' raha liialt, siis pean mina ta
järele waataina." ütles ta.
..Kahtlen, kas saaksid! Isegi kui püüaksid!"
irivitas Lemm. ..Oleksid pidanud kuulmü, kui
das ta meiega Wandsworthis rääkis! Tal on
mõned peene härra kombed, «nida «na ei «või
sallida. Tahaksin kohata teda kord nööride »va
hel. Rikuksin weidi ta ilu."
..Sa ei tee midagi sarnast. e«rne kui mina
olen otsustanud, kas ta seda üldse «väärib,"
haigutas tüdruk. ..Kui mina fahan teda saa
da. siis ma ka saan. «ui et selle eest ei tarivitse
karta ei sina, Le«n, ega ka keegi teine. Mida
teete nende päewade jooksul? Tahan rohkeni
kalliskiwe."
..Kolm meest läheivad täna öösel Ha«np
steadi," ütles talle Tottie Green. ..Arivataivasti
päris korralik saak, kuigi «väike. On «veel üks
teine ettewöte, mida olen kawatsenud juba pike
mat aega. kuid meie mehi tuntakse juba liiga
'hästi. See on üks põhjus, miks olen tahtnud
hoida Dave'i."
..Kui sa tahtsid teda hoida, mispärast sa
lasid teda siis kohe alguses müüa?" küsis tüd
run laisalt.
..Poisid tegid seda," wastas ta hooldaja
lõõtsutades. ..Reuben oli mängus. Teina oleks
läinud eluks ajaks "
Tüdruk tõusis püsti ja lonkis peegli poole.
Ta käed mänglesid kergelt suurte käharatega,

mis oma rikkalikkuses ja elukülluses ei näinud
iialgi olewat tunnud juuksuri taltsutawat kätt.
„Mu Jumal, poiste! oli õigus!" hüüdis
Kahurikuul Lem, kes oli aknast wälja wahtinud.
..Siin ta on, autoga ja liivrees autojuhiga, as
tudes wälja klllmawerelise julgusega. Waat'
kus mul weel härra! Ma pole kindel, et ta
haksin teda tagasi, juht." lisas ta sellele pöör
dudes. .Kardan, et meil läheb kokkupõrkeks."
„Sa arwatawasti saad, mida palud, kui lä
hed nii kaugele." pilkas teda tüdruk. „Sa oled
juba wormist ära. Lem."
Uksele koputati. David Newberry astus
sisse, sulgedes ukse enda järel. Hetke seisis ta
«vaikselt. Tüdruk wahtis teda. käsi kergelt puu
sale toetatud, juuksed leekimas harilikus lambi
walguses. Ta naeratas tere-tulemast.
~Noh. mr. Bad Penny." ütles ta. ..tulid
koju manu sõpru waatama. mis?"
David wöttis tüdruku terwituse wastu wii
sakalt. kuid «vaimustuseta ja. tulnud lähemale,
asetas oina kübara nii».' 'kepi lauale ja tõmbas
Käest Kindad. Tn noognuv lühidalt Tottie Gree
nile, ignoreerides täiesti Lemi. Nad waatasid
teda uimastena. Ta oli jõudnud Käia rätsepa
juures ja Kandis sellise lõikega ülikonda, mis
oli neile kättesaamatu. Ka käitus ta palju jul
gemini kui oleks tohtinud allmaailma suure pea
liku juuresolekul Wanamehel oli raamat, ku
hu oli ilmunud eelaegadel seitse risti seitsme
noormehe nime taha. Kaks Tottie Greeni meest
igawlesid «vanglas, need seitse noormeest aga
olid kadunud unustusse. Isa Green walitses
oma salka hirmu abil, mispärast selle noore
külastaja kindlus teda ärritas. Ta silmitses te
da tigedalt.
..Niisiis tulid ikka wiimaks," tähendas ta
rängalt. ..Wötsid endale selleks aega. mis?"
„NoH, kui tõtt ütelda, siis mu esimene ka
matsus oli üldse mitte tulla," «vastas David
..Siis otsustasin, et oleks päris huwitaiv
mis te minust tahate.Pealegi." lisas ta "tke
lisc «vaikimise järele. miil midagi teile öel
da minu enese poolt." \

Mees jäi Balti jaamas
weduri alla
Täna hommikul kell 7.40 min. jäi Balti jaamas va

gasiaida kohal weduri alla Walentm Trosinin, 30
a. wana, eluk. Tina t. 5 Allajäänule anti esimest arsti
abi raudtee ambulantsis, kust mees wiidi keskhaiglasse.
WigastuS tunnistati õige raskeks, kuna Trosinin oli saa
nud sisemise werejooksu. Haawatulc tehti operatsioon ja
mere ülekanne.

Tottie Green hingas Korra wöi Kaks süga
wasti. Selle kuulmine oli ebameeldiw. ta ham
maste nägemine aga «veel koledam. Ta jõi
paar lonksu ja süütas sigari. llhel wöi teisel
põhjusel näis talle, et ta saab oina külastajast
paremini jagu sõbralikkusega.
..Kas soowid juua wöi suitsetada, noor
mees?" küsis ta. osutades lauale, kus oli rik
kalikult jooke ja sigarikarpe.
..Mitte teiega." külas külm mustus.
..Lammaste" isewalitseja waatas imestusega
üle toa. Ta silmad suurenesid. Näis nagu ei
oleks ta uskunud oma kürwu. Ta tagant naeris
Belle tasakesi.
..Hästi, härra Kelkija," julgustas teda tüd
ruk. ..Ära lase end nende poolt hirmutada."
Kahurikuui Lem pigistas käe rusikasse ja
waatles seda mõtlikult. Mees toolil näis aga
enam kui iialgi enne meenutawat kehakat, liialt
paisunud satiiri Wabisedes wihast, püüdis ta
end siiski weel «valitseda.
.... ütles ta. „enam kui üks on
lamud hauda, sest nad Katsusid mulle wastu
hakata. Ma ei luba sõnakuulmatust. Ühinenud
~ lammastega", kuulud sa minule kuni mina
sulle annan wabaduse .või kuni sa selle minult
ostad."
...Anna see siis mulle." nõudis David. ..mul
on kullalt su ..lammastest"."
..Mina ei taha aga anda," oli ivHane ivas
tus. ..Õle mõistlik, Dave. wajan sind. Sina ei
ole nn hästi tuntud kui mõned teised ja sina
woid olla meie härraswargaks Sellisest oleme
ftlamaani puudust tunnud. Sa wöid mõnikord
lga koos töötada, kui sa ei taha just teis
tega minna, olgugi et nad ütlewad. et oled Kiil
lalt nulgas."
~3gatahes on ta enam kui need sinu poisid!"
wastas David kibedalt. ..Need jätsid mind üksi
wõmema kahe politseinikuga, kuna ise lasid wa
rastatud esemetega jalga. Kui see on nende
wns tood teha. ei tarwitse see weel olla minu
wlis Ma ei taha enam. kas saad sellest aru?
Ma c, laheks urni argpükside karjaga wälja.
kui annaksid mulle selle eest kas-wöi maailma."
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Lisaeelarvetega nelja aastaga investeerimis

Purjelaew „Tormilind" hukkus

ülesandeiks 38,5 milj. krooni.
Laew sattus weealusele kaljule ja läks hiljem ümber. Kuus meremeest pääsis, kuna kolm leid
,td utnrjn haua. ..Tasuja" ja >,Meteor" otsiwad hukkunud Purjeka wrakki

selgub majandusnünisteeriumi rahan
dusokonna dir. A. Kelleri ülewaatest wii
mast/..Konjunktuuris". on wiimose nelja aas
ta j/lsul. arwatud kaasa ka jooksew riigi eel
armasta, antud lisaeelarwetega krediite kogu
sumas 38,5 miljonit krooni, mis algeelarwete

Sõudepaadiga 12 tundi wöitlust merel
Lõl wastn laupäewa hukkus merel umbes lv
miili «Hiinmadala" tuletornist kirde suunas Kas
mu laewaomanikcle knnlnw purjclacw «Tormi
lind", mis oli Eesti kõige ilnsam ja uhkem pnric
kas. Koos laewaga
leidsid m ärja haua ka kolm
meremeest
19-a. noorem madrus Ewald Kriste n b r n n,
20-a. tekipoiss Wendelin Tüll ja 18-a. kokk lal
mar Heinak r o o n. Raske õnnetuse põhjustas
asjaolu, et laew sattus weealusele kaljule ja läks
hiljem ümber.
«Tormilinnu" suurus oli 495,49 br.- ja 430,84
netto-reg.-tonni suur. Laewa wäärtust hinnatakse
100.000 kr., mis täies ulatuses jääb Käsmu lae
waomanike kanda, knna purjekas oli õnnetuste
wastn kindlustamata.
Purjelaew «Tormilind" asus oma saatuslikule

Kogummast, moodustab 12.70/ o.

scc wördleinisi suur smnma on läinud uute
ett/ötete loomiseks ja riigiwarade suurendmni
sek Üksikasjalisemalt on sellest summast juhi
tujkoolimajade, haiglate ja amethoonete ehita
imks. wäartpaberitesse ja fondidesse, majan
nrks. wäätparberitessc ja fondidesse, mäjan
d/alade finantseerimiseks ja mitmeks muuks
bwaks ülesandeks, kokku 21.3 milj. krooni.
Zwalisiks riigieelarwelisiks kulutusiks on läi
id 17,2 miljonit krooni. Kuid ka wiimast lii
i kulukrediidid sisaldawad suurel määral riigi
j rahwamajandust elustawnid nagu
a seda maanteede- ja sildade ehitamine ning
jzrrashoid, raudteede weerewa koosseisu täientelefoniasjanduse arendamine jne.

reisile 25. now. Kopenhaagenist, et sõita Kotkasse.

mistõttu isegi käidi Gotlandis tormiwavjus. Möö
dunud kesknädalal nähti Purjekat tulelaew Hiiu
madala juures ja reedel Osmussaare läheduses.
Laew oli siis juba tugewasti jäätanud, mistõttu
edasisõit oli raskendatud ja lained sõidusuuna hak
kasid mõjutama.

..Tormilinnu" hädaohtlik seisukord oli teada ka
Tallinnas, mispärast jäämurdjale ..Tasujale" lau
päewal tehti korraldus
laewa merel otsida

ja tuua Tallinna. ..Tasuja", mis Pärnust oli teel
Tallinna, awaristi aga ei leidnud, mispärast ar
wati, et lained on laewa Osmussaare juurest kan
nud eemale. Sellele waatamata laupäewal aga
weel midagi paha ei aimatud.
Esimene teade, mis tekitas kartust «Tormilin
nu" saatuse suhtes, saabus Tallinna pühapäewal
kella ühe Paigu Pärast lõunat. Mmelt teatas
Daani aurik „Erna", et samal hommikul kella
poole kümne Paigu uäiuud tema Tahkuna tule
tornist 7i/o miili kaugusel
lainetel triiwimas ühe laeaw wrakki.
Laewaga astuti kohe raadioühendusse ja päriti
wraki kohta läheinaid andmeid. Selgus, et huk
kunud laew on neljamastiline kaljas, pealtpoolt
wärwitud walgeks ja põhi roheliseks. Kuna see
kirjeldus täpselt wastas «Tormilinnule", ei olnud
enam kahtlust, et õnnetus on tabanud Eesti pur
jelaewade kuningat, nagu „Tormilindu" mere
meeste ringkondades hüüti.
Selle teate saabumisel

ei olnnd mingisngnseid andmeid weel. laewa .
" "" meeskbnnä saatuse kohta, '
mispärast asjast kohe teatati Tahkuna tuletorni.
Wähese nähtawuse tõttu tuletornist alul wrakki ei
nähtud, kuna ilma selginemisel ja päikese wälja-

tulekul see siiski lõpuks leiti lainetel triiwimas.
Selle teate Tallinna saabumisel anti Tahkuna tn
letorni ülemale korraldus, wrakki tähistada tulega,

et see ei kujuneks hädaohtlikuks mööduwatcle au
rikutele ja et seda öösel wõiks leida. Ühtlasi
saadeti wrakki otsima

ja merelt kõrwaldama Tallinnast jäämurdja „Ta
suja" ning Paldiskist Balti Päästeseltsi päästelaew
«Meteor".

Telegramm Wletorniülemale aga millegipärast
hilines ja seetõttu ei saadud enam wrakki tähis
tada, kuna wahepeal ilm oli läinud Pimedaks.
«Tasuja" ja «Meteor" asusid kohale jõudmisel see
tõttu wraki otsimisele Proshektorite walgusel. Töö
tanud kuni kella kolmeni hommikul, ei saawutatud

aga mingisuguseid tulemusi. Ilma walgenemisel
asuti uuesti «Tormilinnu" otsimisele, kuid kuni
toimetuse töö lõpuni

jäi wrakk siiski leidmata.
Otsimistöõd takistab suurel määral ka täna wä
hene nähtawus ja Pealegi on wrakk wahepeal kiud

lasti jäätanud, mispärast teda merel on wäga
raske eraldada.

Meeskonna saatuse kohta saadi Tallinnas

laew weealnsclc kaljule,

Niigihoidja dekreedina anti meremeeste tööaja seadus
Vabariigi valitsuse koosolekul laup., 11. dets., dega. On arvestatud nende organisatsioonide näpu
näiteid niivõrra, kui palju see vähegi võimalik oli.
Peal tuul, mistõttll laew ei ole enam saanud edasi/ vaadati läbi ja anti riigihoidja dekreedina mere
meeste tööaja seadus.
Seadus hõlmab kogu laevaperet. Välja on jäe
Energiliselt jätkanud mehed pumpamist, mille?/
Uus seadus hakkab kehtima 1. jaan. 1938. a. tud laevajuht. kuna tema on laeval kui mitte otse
waatamata aga laew kordkorralt ikka enam s Selle seadusega ei astuta meremeeste tööaja lü selt tööandja, siis vähemalt selle esindaja, kellel
eriti radikaalseid samme. Seaduse välja
on ülim käsuvõim laeval. Samuti on olukord ka esi
enam täitunud weega. Esialgselt ei ole aga fellj hendamisel
töötamisel
on
eeskätt
arvestatud
meie
olusid
ja
on
mese mehaanikuga. Tema ülesandeks on masina
Peitunud siiski weel hädaohtu, mispärast meri
võetud ka Skandinaavia riikide ja Soome teenistuse juhtimine. Järelikult ei ole kedagi, kes
kond ei ole asunud ka päästepaatidesse. Saati? eeskuju
vastavaist seadusist. Seadus ei too nimetamisväär
teda võiks sundida kauem töötama, kui see tema
kikuks saanud aga järsk ja ootamata tuuleiil, / seid muudatusi neis laevus, kus omanikud ei ole jõule või laeva tarvidustele vajalik. Seaduse alt
silmas pidanud ainuüksi isiklikke kasusid, vaid on on välja jäetud veel arst, raadiotelegrafistid kui
mis laewa paisanud küljeli. / hoolitsenud ka oma teenijate heaolu eest.
ka reisijatelaevade restoratsiooni- ja kajutiteenis
Seaduse koostamisel on astutud kontakti nii tuse personaal.
Nüüd ei saadud enam kätte ka päästeparc, meremeeste kui ka laevaomanike organisatsioonimis jäänud wee alla. Ainukese päästeabinÄw.
laewa hoida mee Peal, et nii Pääseda Hiiumada /
lale. Nagu saatuse kiuste waikinud aga wahe/

suudetud suure waewaga aga siiski wabastada «k

ke sõudepaat, kuhu asunud kus meest „Tojü
linnu" kapten Harry Pahlberg, tiiüriiees
Jakob Nann i k o (end. nimega Suksdorf),wa
nem madrus Nikolai J a k o w l ew, noorem jad
rus Justus L y s ch ak, tekipoiss, Boris W a d e r
ja Noordi Eltm a n n. Kolm nende
metatud kaaslast wajunud aga laewa ümbenine

välisesindustes, on sundinud nii mõndagi Vene dip
lomaati, kes on saanud käsu tulla tagasi Moskva, keel

duma tagasisõidust ning minema üle poliitiliste pa

gulaste seisusse. Üks niisuguseid diplomaate, esin

daja Greekas A. B a i mi n, kes põgenes Prantsus

maale, on saatnud kirja inim- ja kodanikeõiguste lii

gale, milles ta humaansuse ja inimõiguste nimel
VÄR KE KUIVaraiUD ©
KAUFORNIA
PUUVILI

A. KAMPUS
Tallinn, Vene 1, lel. 435-04

kahctcistkiimnetnnnilisc heitluse järel miel

PANCING M
Homme, 14. dets., algusega
kell t/210 õht.
SUUR JÕULUEELNE
vorstiõhtu.
KUVÄÄR ühes õlle, napsi,
ja sissepääsuga Kr. 1.75.
TÄIELIK KABAREE-EESKAVA.

Seepärast on Junghans-kellad väga

sobivad kinkideks. Junghans-kellad

tenbrun on laewa kapteni onupoeg ja Sfentu lae

mitmesugustes eriliikides on müügil

waomaniku direktori Poeg. j

alistuda faktidele. Kuid
viimaste kuude sündmused hävitasid
viimsed illusioonid.

Sensatsioonilised protsessid osutusid ettevalmis

tuseks kommunistliku partei kaadrite, s. o. kõigi

nende hävitamiseks, kes pidasid põrandaalust võit
lust, tegid revolutsiooni, viisid läbi kodusõja ja kind

lustasid esimese töölisriigi võidulepääsu... Nüüd
loobitakse neid poriga ja antakse timukate kätte.
Mulle sai selgeks, et

kodumaal on hakanud maksma reaktsioo
niline diktatuur.
Minu silmade all kadusid türmidesse hukati

paremates kellaärides. Nende kee
dust tagab lunghansi kaubamärk.

„Must suvi" ikkagi lavale
Pikkade ja kauakestnud läbirääkimiste järele sai
nüüd Eesti Draamateatri juhatus Saksa teatrihoone
valitsejailt lõpliku vastuse küsimuses, kuidas viimane

„wana kaardiwäe" traagika j
protesteerib mõrvade sastu, mille arv kasvab iga või lihtsalt tapeti minu ülemused js)seltsimehed,
päevaga.
kõik vanad enamlased: end. saadik a väliskomis
Muu seas mainib A. Barmin oipa kirjas, et Mosk sari aset. Krestinski, VOKS-i esfaees Aros
va protsessid on teda täitnud õudusega ja imestu je v, väliskom. end. aset. ja saadik Ankaras Ka sega. Ta ei ole võinud leppida vanade rcvolutsiooni
rahan, kes kuuldavasti olevat lastid maha; saa
juhtide hukkamisega, hoolimata nende ülestunnis dik J u r e n e v, väliskaub. kom. aset. .hliava, kellega

tustest: just need tunnistused häirinud teda.
„Minu sügav truudus töölisklassile ja Nõukogude
rahvale, võimatus lubada mõtet roimadest juhtide
poolt, sundisid mind teha enese üle jõupingutusi ja

mul oli au töötada koos; minu sõbrad ja seltsimehed
(koos kellega ma võitlesin ja töötasin2o a. jooksul):
väliskomissariaadi osakondade juhatajad Moskvas

Zuckermann ja Fechner; SSR-i saadikud
Asmus (Helsingis), Podotski (Kaunases), Voro
šilovi sõber ja protežee Ostro v lk i, kindralid
Hekke r. Šmidt ja Savitsk i,/kodusõja kan
gelased ja minu seltsimehed sõjaaka/eemias, lõppeks
saadikud Davtjan, Bogomo/ov, Rosen
berg, Brodovski, keda ma iiiklikult tundsin

vähe, kuid kelle aususes ja korralitkuses olen süga

vasti veendunud." j
A. Barmin pöörab avaliku arvanise poole «tun

reageerib R. Sirge näidendi .Musta suve" lavas
tamisele Saksa teatris. Kirjalikult ja suusõnaliselt
antud vastus kõlab järgmiselt:
„Meie, sakslased, kui saali üürileandjad, heamee

lega ei näeks .Musta suve" lavaletoomist, kuna

selles rünnatakse üürileandja rahvust. Kuid meie ei
tee sellest ei õiguse ega võimu, vaid takti küsimust.

Meie oma seisukohta, nimelt et näidendi lavasta
mist peetakse meie poolt ebasoovitavaks, loomu
likult muuta ei saa, jätame aga küsimuse täiel

meekoogid

päeval. Sest lavastamise eelarve on tehtud selline,

et näidendit mängitakse ka Tallinnas.

Kõrvalt vaadates võiks vast lisada, et õrn
taktitunne paistab ühel poolel olema tulnud nagu
veidi liig hilja: olnuks seda kohe alul. siis polnuks
teatavat ärevust tekitanud riidu üldse.

M 'a fgasug. pühade

Tallinnas ei jää tvist ükski laps jõulurõõmuta.
Kus kodus kchwuse Pärast ei suudeta ehtida jõulu
kuuske, seal on lastel wõimalik wõtta osa neist
jõulupuudest, mida korraldab Punane Rist ja teised

organisatsioonid. Mõnigi laps saab näha mitut
jõulupuud.

pöörata tagasi kodumaale, et minna
kindlasti surma

EksPortwõi hind endiselt
1,88 kr. kg

EmSjH Mttiik suurel Ja
HHHo väikesel
Edu seltskonnas oleneb Teie tantsuoskusest!
Ei ole veel hilja, et õppida lühikese ajaga
tantsima tantsukursustel

JJ jJA 1/ Vene tän. 20, tel. 448-96.
/ l l/ü Kavas kõik tantsuhooaja uudised.
/ Uue grupi algus algajaile
/ A\i l\\ teisipäeval kl. 9. ja reedel kl. 9.
edasijõudnuile keskn. kl. 8.
Viini v tS« erikursus täna kl. '7 ju neljap., kl. 7
Eratunnid ja vastuvõtt kogu päev.
P. S. Laupäeviti üüritakse välja saal pidudek •
pulmadeks ia koosviibimisteks, ühes muu
sika (valjulthääldaja) tarvitamisega.

Tänane võinoteering börsikomitees jäi eelmise
nädala tasemele, mis oli 1,88 krooni kilo. Tendents

märgiti rahulikuna. Piimahinnad jäid samuti endi

seks.

gude eest.

Sääreluumurre palke laadides

USA nõuab Moskwalt täit
selgust
'Mõskma, 12. 12. (ETA) (TNB) Ameerika abi

Veriora jaamas palkide laadimisel kukkus tööli

sele Eduard Vii raie jalgadele raske palk, mis
purustas parema jala sääreluu. Viira kedagi õnne
tuses" ei süüdista, kuna on tegemist õnnetu juhtu
miga. Alees viidi ravimisele Tartu haiglasse.
Tulekahju 1. politsei jaos
konna majas
Täna öösi puhkes tulekahju Niine tän. nr. 15

clupaari Donald ja Ruth Robinsoni saladuslik kadumine
on ühendriikide suursaadikule Põhjust annud esineda uute

energiliste sammudega wäliskomissariaadis. Robinso
nide abielupaar oli Nõukogude rcisiühingu ..Juturisti"
abil tulnud Moskmasse huwireisile. Nad olid siin ühes
hotellis korteri wõtnud. Nõukogude Liidu ja ühendriikide
wahel sõlmitud kokkuleppe järele tuleb iga Amerika ko-

®lga tarvitata 'mab sobiva
mööbli
I S. Karja 18. Katlo mööbliärist
telef. 446-89.
Soodsad tnaksutingimused ©

< i ESS Odavad hinnad®

Pühapäowa õhtul oli juba Äriteenijate Ühing
korraldanud oma liikmete lastele jõulupuu Mus
tapeade klubid Rahwast oli rohkesti, eriti lapsi,
kelle silmis säras rõõm niisama heledasti kui küü
nalde tuli kuusel. Miks ei Peaks ka mudilastel ole
ma rõõmu, kui jõululvana kingituste-kott sisaldab
nii Palju ilusaid ja huwitawaid asju. Kodus on
waotamist ja maitsmist, mis jõulupuu all kingi
tuseks on saadud.

vad traagilise dilemma ees:

Kahe ameeriklase kadumislugu
Venemaal

Punases Ristis 'suur kingitumspakide kogilmine ja ka

des on selletaolised toimingud käsil.

süüdistuste vastu". „Ma mõtlen sõpradele, kes on

tamist ning osa vastutuse võtmist enesele kurite

Talwe tulekuga algas Tallinnas ka jõulupuude
korraldamiShooaeg. Mib, et sügaw lumi soodus
tas jõulumana rännakut, sest ta on jõudnud wara
kult oma kingituskottidega kohale. Laupäewal oli

Nagu kuuleme, toob Eesti Draamateater riidu
tekitanud tüki siiski lavale juba tuleval püha

jäänud oma kohtadele Euroopas, Aasias või Amee
rikas, keda ähvardab seesama saatus ja kes seisa

käisid minu kannul."
Jäämine Stalini valitsuse teenistusse oleks A. Bar
minile tähendanud igasuguse moraalse tunde kao

korraldatakse

mujal mitmesugustes asutustes ja organisatsiooni

giva, meeleheitliku üleskutsega vähimalt nende pä
rast, kes veel on elus, ning tõuseli „vale ja alatute

saada kuuli GPU agentidelt välismaal, kes hiljuti

LaStejõttlitpnu, nagu neid Praegu paii:.'

määral üürniku (s. o. Draamateatri) takti otsustada."

või, loobudes jällenägemisest kodumaaga, riskeerida

Kohale õudnud Boeningu

Jõuluwanad asuwad ametisse
ssiiõiuba

Pääsnud laewa meeskonna liikmed Tahkna ja
Kärdla wahel maale, kus kohalik metsawht neid
warnstannd soojade ja kuiwade riietega npg kiit
nud neile sauna. Pühapäewal sõitnud meho Kärd
lasse, kust kapten Tallinna helistas. Täsa hom
nukul alustanud mehed Kärdlast teekond/ Heller
maale, kust nad Rohuküla kaudu täna orul kella
üheksa Paigu jõnawad Tallinna. I
Koos «Tormilinnuga" hukkunud Enud Kris

Pööramisel sattunud aga

maiustused.
GLORIA °

J%CUf

Jõulupuude hooaeg algas

wõimatuks. I
Umbes I

jääs, otsustanud kapten wõtta kursi Tallinna peale.

fioftale jõudnud.
CFloowniti.
Virsüžud.
Pirnid.
JtfomooM.
. yftiiiifz suurel arvul

v Y pss*

fui wee alla, mispärast nende päästmine astunud

esimesed teated

eile õhtul kella poole seitsme Paigu, millal «Tor
milinnult" pääsnud kapten Harry Pahlberg
Käsmu laevaomanikele helistas. Alles nüüd sel
gus, et laew oli hukkunud jitßä ööl wastu lau
päeva, millega on seletatalv ka asjaolu, et „Ta
suja" laupäewal «Tormilind»" enam Osmussaare
piirkonnast ei leidnud.
Telefonikõnslusest kapten Pahlbergiga selgus,
et Osmussaare juures oli neid tabanud 9-palliline
torm, millega käinud kaasas tugew lumetuisk. Ku
na laew ja purjed olnud juba üsna tugemast!

Meremehe tööpäew normeeritakse seadusega

meeskond pumpade juure, millega kapten lootnud

Kiiewis lasti maha 18 separatisti. Kodumaale tagasipöördumine tähendab surma. Enamlaste

Puhastus, mida drastiliselt teostatakse Nõukogude

Summade warumine selleks osutus wöima
iikllks seetõttu, et riigitulude tõustes tawaliste
wäljaminekute tegemisel on oldud kokkuhoidlik,
säilitades osa tulusid inwestcerimistegewüseks.
Rööbiti tulude suurenemisega on kaswanuv ka
kulud, sest suur osa riigi majapidamisele maja
lisi materjale on hinnas kerkinud. Inwesteeri
mistel on aga edaspidise kohta suur tähendus
sest selle tulemuseks on ka otseselt wöi kaudselt
riigitulude suurenemine ja inwesteerimiste ar
wel ka mõningate kulude wähenemine riigi eel
arwes tulewikus.

kusjuures wööri tekkinud auk. Kohe asunud kogu

Moskvas hukati kolm endist välissaadikut

London. 12. 12. (ETA) (DNB) ..ob
server" teatab, et Moskvas on hukatud
Nõukogude endised saadikud Helsingis,
Riias ja Kaunases Asmus, Bro
dovski ja Podolsk'. Leht teatab
veel, et Kiievis on maha lastud 18 isikut
separatistliku tegevuse pärast.

Peamiselt samade lisa-eelarwete summal,
abil on wöidud ehitada- telliskiwitehased Ase
risse ja Sindisse ning püstitatakse meel üks
telliskiwitehas Kopli poolsaarele: on walmimas
sulfaattselluloosi-teyas, laiendatud turbatööstnst
ja asutatud turbabriketitööstus Pöörawere ra
basse ning omandatud rügile ..Eesti Dwigateli"
kinniswarad lllemiste jaama juures.

Hukkunud «Tormilind".

Alul arenes sõit õnnelikult, kuna hiljem laewal
tuli
wõidelda mitmete raskete tormidega,

j Riigimajandus muutub kriisi kindlamaks

asetsemas Arnold Teesalu kullassepatöökojas. Tuli
sai alguse töökoja kapist, kus seisid sulatamise abinõud

ja määrdeõlid. Kiirelt kokale rutanud tuletõrje lend
salga abiga kustutati tuli nohe, nii et leegid ei saanud
kapist kaugemale kahju sünnitada.
Tööstuse peal, kus leidis aset tulekahju, on poliise
1. jaoskond.
oaniku «vangistamisest ÜLencmaal kolme päewa jooksul
teatada ühendriikide suursaatkonnale. Robinsonide abi

Suuremate jõulupuude puhul aitawad jõulu
meeleolu tõsta muusika- ja laulükoorid. Korralda
takse isegi jõulukohäseid näidendeid, nagu seda mõis

näha läinud aastal. Ka jõuluwanade-instituut on
tunduwalt arenenud. Kui enne-wannsti ilmus jõu*
lumana laste hulka pahurpidi kasukas ja takutuust

habemeks ees, siis wõib nüiid juba näha toredas
Punases mantlis jõuluwanasid, soliidsed habemed
ees ja walged juuksesalgtld mütsi alt wäljas. Ja
jõuluwanadelt nõutakse ka juba esinemisoskust. Nad
Peawad oskanm lastele jutustada lõbusaid lugusid

ja jagada kingitusi nii, et nalja ja elewust on Palju.
Haridusliidus kutsuti läinud aastal ellil jõulu
limade kaader. See ajub tegewnsse ka tänawu.
Kodanikel, kel on maja kingituste saatmiseks jõulu
meest, wõiwad seda saada Haridusliidust mõnekvoo

nise tasu eest. Läinud aastal kasutati neid palga
lisi jõulumehi rohkesti. Neil tuli kingituspa-kke
kingiwssaajaile kätte toimetada autodega. Ega jõu
lumeestel tänawugi wähem tegewust ei tule.

\ Briand V.S.O.P. J
M €hfhe cogriac Prantsusmaa 1
» -.konjakprovintsist. 1

clupaari saladuslikust kadumisest on juba möödunud
kolm Päewa, kuid wäliskomissariaat wäidab. et temal ei
ole midagi teada Robinsonide wangistamisest.

Washington. 12. 12. (ETA) (Reuter) Riigi

sekretär (sordcll Hull kutsus laupkcwal Nõukogude Liidu
suursaadiku enda juure ja nõudis temalt, et Mõskma wõi
mud muretseksid taielikku selgust ameeriklaste Touald ja
Ruth Robinsonide saladusliku kadumise kohta Moskwas.
Siin arwatakse, et Robinsonid on Wcnemaal wangista
tud.

Auto sõitis Posti puruks
Tnllinua telesoniwõrgu mehaanik leidis, et NõnmKÜ
lliahumäe jaama juures Pärnu maamcel on üks telefo
nipost puruks sõidetud, juurdlusel selgus, or posti was
tu äli sõitnud sõiduauto A-1627.
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öaeronlet)!

Marius tuli tagasi

"Kust võiksin saada mantli Minni jaoks?"

"Tseesar" Estonias 12. 12. 37.
..Estonia" täiesti väljamüüdud saali ees tuli eile,

just Paul Pinna tuluõhtuks, neljakümneaastane
iMarius tagasi oma ikka veel noore ja ilusa Fanny
juure, et mitte enam temast lahkuda. See on
Pagnodi ..Tseesari" sündmusist tähtsaim. Kõik
muu (Fanny esimese mehe, Panisse'i, surm, ta poja
Cesar-Mariusc ehk Ccsariot Väike-Tseesar
vastuseis oma ema uucstiabiellumisele jne.) on ai
nult selle sündmuse võimaldamiseks, ettevalmista
miseks ja osalt edasilükkamiseks).
..Tseesar" on pikaks venitatud filmistsenaarium.

Pagnoii triloogia kolmas osa tuli kõigepealt linale,
siis alles lavale. Autor ei ole lihtsalt viitsinud oma
filmi- Tseesarit korralikult ümber töötada lava
seaduste kohaselt, ja see annab end näidendi
miinimumini kokkukuivanud kompositsioonis
igal sammul tunda.

..Kaugete randade" ja ..Tseesari" esietendusil oli

ühist m. s. see, et kumbki ettekanne kestis kolm
veerand tundi rohkem kui oli kavalehes märgitud.
..Kaugeist rännust" tõmmati varsti pärast esieten

dust halastamatalt maha kaks pilti, mis oli küll.
kahjuks teose kompositsioonile, aga kasuks ta me
nule. ..Tseesari" tekst võimaldab märksa enam
kärpeid kui .Mariuse" oma, kärpeid, mis pealegi ai
taksid kohendada ta kompositsiooni. Siin on rida
iseenesest väga keni ..mängustseene", nagu näit.

Jõulueelne pühapäev pealinnas

Lugusid kohtust

.kaardipartii surnuga", nali kivi peale pandud kõva

kübaraga jne., mida näitlejate hea mängu tõttu

vaatad küll hea meelega, sealjuures siiski endamisi

küsides: .Milleks seda tarvis?" Muide, ..kaardi

partii surnuga" on märksa nõrgem toredast kaardi
mängust ..Kaugeis rännus", mida mingi hinna eest
ei oleks tahtnud näha mahatõmmatuna.
Mõningad kärped ei teeks ..Tseesarile" viga

jääks ikkagi veel järele küllaltki palju väga naudi*
tavat, selle hulgas ka nalja. Jääb järele nii palju
parimas mõttes inimlikku, nii palju ilusat ja liigu
tavat, et keegi ei paneks tähele nii mõnegi ise
.endast väga kena ..mängustseeni" puudumist.
Pealegi on Pagnol kõige toredam, rikkam ja rikas
tavam just neis etteasteks, kus vahelduvad suurim

tõsidus ja loomulik nali Nende segärnišes ta on
tõepoolest suur meister. Meenutätägu kas või ai

nult Pamsse'l pihtimisstseeni. Inimene oh suremas,

ja ometi naerame seda sugugi mitti lühikest pilti
vaadates peagu iga minuti tagant ja täiel määral
põhjendatult. See pilt on võib olla näidendi pari
mini kirjutatu ega või pealegi šokeerida kedagi, sest
autor ei mõtlegi usu, selle kommete või esindajate

kulul nalja heita, vaid on tänu oma just pisi
tähelepanekuis teravale silmale ja kõrvale loonud'
täiel määral usutava realistliku stseeni.

Väga head kuigi kohati veidi venitatud on
kõik need stseenid, kus tegelasil on üksteisele mi
dagi ..südame pealt ära öelda" kas head või
halba stseenid isa ja poja, pojapoja ja vanaisa,
Mariuse ja Fanny vahel, ka need etteasted, kus
praegu nimetatud tegelased on koos kolme- või
neljakesi. Puht-naljastseenid igatahes kahvatuvad

Jõulud lähenetvad päelv-päewalt. Eilne pühapcv
oli eeltviimane tvõi kolmas adwendipüha enne pcm
Pühi. Laupäeval oli kümneis organisatsioones forrl

gudusliikmeid ja piiskop õpetajate keskel. Paljude kogu
dusliikmete suust kuuldus ohkeid, et see kiriku sünnipäew
datud jSulukoostviibimisi, kus särasid kuused, lauldi j«
siin wiimaseks jääb pühitseda. ' Egas usklikule imme
lulaule ning oodati ja nähti jõuluwaua. \ sele see hingeülendawalt mõju, kui teab. et mõne aja pä
Eilne pühapäewanc tvarahommik oli eelmiste aas rast seda templit tal enam ei 01e...
tate ja nädalate omadest weidi teissugusem. Me Ivõis,
Liikumas oli palju skaute ja gaide, kes eile andsid
me linnas näha esimest tõelist taltvespordi lõbude alguss
Lumised metsad ja lagendikud, mis ootamatult järski oma cunadele au sa ..Estonia" kontsertsaalis esinesid

tulid nagu taewakingina talisportlastele, tvõisid niiül huwitawate numbritega. Palju oli neid riigitegelasi ja

ivastu tvõtta tuhandeid suuskadega lumel
liuglejaid. Päris rongkäigus mindi toonis Nõmmes

diseks.

Näitlejad pakkusid „Tseesariski" sama head
mängu, mis triloogia kahes esimeses osas. Kõige
enam võis seegikord hiilata tuluõhtulane Paul Pin
na, näidates niihästi tõsiseis kui ka koomilisis stsee
nes oma suurt talenti igakülgselt.
Fannyt mängis seekord Erna Vi 11 me r. Alguses

ta mõjus veidi liig daamilikuna (ütlen seda hooli
mata Mariuse lausest: „Sa oled daamiks saa
nud ..."). pärast aga, kus ta kõneles kas oma ar
mastusest või oma armsaimale, koorus daamist veet

leval ja kaasa-elama-paneval kombel puhtnaiselik

ollus sõna parimas mõttes (~011a naine tähendab ar
mastada"). Tipu moodustas Fanny stseen Mariusega

viimases pildis oma ilusate, südamesse tungivate
. toonidega. See on maksev ka Kaarel Karmi
kohta, kes mängis Mariust mehiselt, magususeta.

Ei meeldi mulle, et Cesariot on tõlgitud VäikeTseesar. See on ju ..filoloogiliselt" õige, aga ma
ei usu, c* Cesariot'le meeldiks, kui teda kõneta
taks „Petit Cesar". Jukuks võib nimetada ka täis
kasvanut, aga iga normaalne kahekümneaastane
noormees protesteeriks ägedasti, kui teda hüütaks

Väike-Juhaniks. Cesariot d mängis Ants Esk o 1 a

sääraseid noormehi iseloomustava südamlikkuse ja

tvanemaid, kes tvõisid weeuda, mida suudab anda ilusat

ja head üks distsiplineeritud noorte riwi.

elektrirongidele ja Kadrioru suunas, kaunid talirõitvads , Tungil täis oli õhtul ..Estonia" teatrisaal neid.
seljas ja silmis helkjas rõõm kaunist walgest pühäpäe-si kes tulid jälgima ..Kaugete randade" löppwaatust ja aus
toast. Sügätv lumi ja lumest kattunud haljad kuused ja sttama Paul Pinnat. Et sõnamäng teat-ris ka täismaja
männid sundisid paljusid -seisatama, nii palju, ilu ja 1itõmbab. see põle meil enam harulduseks. Pealegi kui
Pildi- ning kujutusrikkust on annud nädalapäevi kest Katval esitelläkse näidendit, mis peegeldab elu jä lihtsaid
nud tihe lumesadu. ..Nägu muinasjutus, maaliline on inimesi kõige iselõõmustätvämäs toes jä Wales.
talntÄnäastik ja mets", kuuldi mitmel pool taltveloodust l Shtutulede säras seisti tänawail ja Maadeldi jõulu
nautijaid ütlemaS.
tknaid. milles on palju ilusat ja külgetömbawat. Weel
jutlustati jõululapse tulekust ja uute päe umme päetva ja selles Lks adtvendipüha ning siis
tvade algusest. Jaani kirikus oli pidulikum jttmalatee- n nad käes need jõulud.

ei saanud midagi teha, küll aga oleks ta pidanud,
V. Haasi dekoratsioonest oli iseäranis huvitav

teksti enam kärpima.
Mariuse garaaž.

~Tseesarit" lähevad suure huviga vaatama kind

lasti kõik need väga paljud, kellele on saanud arm

saks Fanny, Marius ja sõpradekvartett.

W. Mettus

Lõunatuule eksirännak
Esietendus Estonias 12. 12. 37.

Eile pärast lõunat tuli Estonias jõulu-lastenäi
dendina ettekandele Paul Rummo juba iseenesest
kena eksirännak", mille teemaks on see,
et härra Lõunatuule eksituse tõttu lumetuks jääda
ähvardavad jõulud väikese Malle palvel lumimem

mede vahetalitusel päästetakse Jõuluvana ja Külma
taadi poolt.

A. Vaino o'i algupärandi kolmele pildile juure
kirjutanud (või lasknud kirjutada) veel kaks pilti
ja kogu asja. siis lavastanud väga heatujuliselt, nii
et etendas ei meeldinud ainult väikesile vaatajaile,

vaid ka nende täiskasvanud saatjaile. Publiku lem
mikuiks kujunesid kolm lumimemme (Teet Kop
pel, V. Toifer ja H. Hakk), kellele näiteiuht,
oli annud märksa enam tegevust kui see autori
poolt on ette nähtud. Suurima lõbuga jälgisime

nende koomilist liikumist, lumepallilahingust osavõt
tu. nende vingerpusse ja nende tantsugi, mis kõigist

6. B 1 ino f fi seatuist oli kõige kordaläinum sel
les mõttes, et liigutuste ja liikumise komišm oli
väga heas kooskõlas kostüümidega. Muide, väga
koomiline oli ka »,mänguhobu" tants.

Toredasti hullavaid lapsi mängisid Reet Aa r
ma, Evald * * * ja õie Lil 1 e o j a, nenide häid va

nemaid Lydia S c P a ja A. M i h k 1 is o o, heasüdam

likku sulast Ants Jõgi. Jüri Koger valitses

külmataadina, Albina K a uss i tuuleeidena kasvatas

südametuse hästi tabatud seguga.

Uute tegelaste hulka kuuluvad ka luiskam Fer

Kuivatatud puuvili

nand ja preester Elz6ar Bonnegržce, keda hea kõrda

minekuga esitasid Harry Paris ja Sergius Lipp.
Kohati äraandlikult noore hääkga, muidu kujult ja
liikumiselt õnnestunult mängis Teet Koppel
arsti. Albina Kaus i. ja Meta Luis höõlitsesid us
tavalt Honorine'i ja ClaudineM kokkukuivanud osa

Kaliforniast kohale jõudnud.
MUiik en-detail Ja en-gres.

de eest.

..Tseesari" oli nagu see tundub loofnulikuna

lavastanud ..Kaugete randade" ja ..Fanny" näitejuht

K.-m A. Oksenberg

Priit Põldroos, üldiselt niisama õnnestunult nagu

..Tseesari" eelkäijadki. Et Panisse'ile pärast ta surma
peagu kõigi tegelaste poolt sünnib kas vähemal või

S. Karja 17, tel. 475-95.

suuremal määral ülekohut, selle vastu ta muidugi

mlepoisse, kes maailmale ei tahtnud ' anda rahu
jblulaupäevaJgi, Valentin Lind oli liig vara är
raiud Lõunatuul, A. Kikas jõuluvana adjutant,
Jp Roosaar ja Joh. Kaal unised vahid Jõulu
vöa lossis ja Mercedes Kamp kena jõulutäht.
•Uluvana aga oli onu Vai no ise, kes oma lavas

tiiega valmistas lastele kena kingi veel enne pühi.

Kik olid armastusega asja juures ka teised jõu
luttied, lumihelbed, mänguasjad ja pakasepoisid,
samti Kasimir Shypris muusikajuhina. Deko
ratioonidest oli kena iseäranis mets.
tublik oli väga rahul ja reageeris elavalt.
\ W. Mettus.
Tallinna meeskoor „Eesti
i lanlnmehed" kontsert
„psti Isulurnehed" moodustavad kontserdil esi
nemiri oma asjatundliku koorijuhi E. Aava juha

U m b e r g olid süüpingil pesuvarguse pärast.
Oktoobrikuus varastati Süda tänaval maja keldris
asetsevast vanniruumist August Näpitsalt viie kroo
ni eest pesu ja Aksel Sikkarilt riideid 48 kr. eest.

Kahtlus langes Niidile ja Umbergilc. Niit töötas
sel ajal majas värvimistöödcl ja ta tööriistad olid
vanniruumis.

Liivalaia t. 3 asetsevast Ingel Paiasc tarvitatud
asjade ostukohast leiti osa varastatud asju üles.
Need oli sinna müünud Umberg, kes oli seletanud,

et need on tema mehe asjad. Seejuures ta oli näi
danud ette ka oma mehe isikutunnistuse. Uhe pa
litu oli Umberg müünud sinna koos Niidiga.

Ülekuulamisel seletas Umberg, et tema on var

Toos on varemalt varguste eest karistatud mitmel

korral. Kohus mõistis Toosi kaheks aastaks ja
Hannuse neljaks kuuks vangimajja.

Wale ja wõltsimine
(Jeorg Liidemann oli kohtu ees >õltsimi-e
pärast Tema sai Roman Vollmannilt sajakroonilise
veksli ja pidi sellega Vollmannile raha muretsema,
kuid müüs selle veksli maha.
Vollmann hakkas Liidemanni süüdistama veksli
omastamises. Liidemann pani siis kohtu-uurijale
ette Vollmanni allkirja, nagu oleks ta sada krooni
kätte saanud . ,

Hiljem selgus aga, et see dokument on võltsitud
ja et Vollmann ei ole raha saanud

Tõde oli aga see. et nad panid varguse toime

vastutuselee ja mõisteti nüüd kaheks aastaks vangi

guse toime üksinda
ühiselt.

Liidemann võeti dokumendi võltsimise parast

majja.

Wõõra nime all

Nad mõlemad on varguse eest karistatud. Maali

tatud.

Kohus mõistis Maali Ümbergi neljaks aastaks ja

Arseni Niidi poolteiseks aastaks vangi.
Warastasid wanarauda
Jaan Toos ja Arnold Hannus varastasid sa
damast vagunitelt Arnold Dehnile kuuluvat vana
rauda 350 kilogrammi ja tõid selle voorimehega
Võrgu tänavale Paavel Malahovi vanarauakaup
lusse.
Mehed olid raua kandmisega alles ametis kui
kordnik Osvald Nõukas nad kinni pidas. Kord-

ühel päeval tuli 0.-ü. „Orto" kauplusse keegi isik,

kes nimetas end Artur Roometiks. Ta ostis järel
maksuga ühe fotoaparaadi ja andis võla katteks
sajakroonilise veksli.

Et ta tähtpäeval vekslit välja ci ostnud, siis pro
testiti see Nii g siis selgus, et Artur Roomct ci ole
seda vekslil välja annud, vaid keegi 011 esinenud te

ma nimel ja võltsinud tema allkirja. Võltsitud olid
ka veksli pöördel E. Hirdi ja .1. Silberi pealdised.
Juurdlusel selgus, et fotoaparaadi tõeline ostja
oli Joann Lemvald
Kohus mõistis ta ükeks aastaks vangimajjn.

Rutake aianduse ja mesinduse kuukirjade tellimisega!

tuselkoorilaulu kui ka dünaamika käsitlemisel õige

AED * MESINIK

tadel ammu pidada bassidega ja baritonidega, siis

aga luludes õrnakõlalisema üldfooniga täidavad

nad oia ülesannet rahuldavalt.
Ülde tuleks veel tunnustavalt mainida koori sel

get sõWde hääldamist ja kaunis puhast intonat
siooni, tuna ainult Vetiku „N o k türn i s" raskema

meloodl seadeldise tenorid ei jõudnud paaril korral
täieliseharmoonilise täpsuseni. Eelnimetatud laul,

teevad kõigile 1938. aastatellijaile väärtuslikke

kujunesj kava õnnestunumaiks numbrgiks.
Instdmentaalsolistina esines noor celiokunstnik

kingitusi, kelle tellimised saabuvad talitusse

ühes Ek ava „Rahe" ja A. Kapi „M u s ü da"

A. K anu s, kes oma mänguoskust on täiendanud

enne 15. jaanuari.

käesolev! aasta jooksul kuulsa prof. Marechali juu

res Päriti s. Esitatud Francocuri Adagios ja Alleg
ros väljddas ta kandva ja mahlaka tooniga head
kunstilisi arusaamist ja klassilist stiilitunnet. Al
legro-osal hiilgas ta kõigiti laitmatu tehnilise käsit
lusega nilg Elleri ..Prelüüdis" suutis luua ka mee
leoluhelinF sisule vastavalt. E. Oja „Triloogia",
mis komrositsioonina püüab programmi-muusika
pääses väiem mõjule, mis aga sõltub enam helitöö

ühelaadsu£| iseloomust. A. Karjus sai elava menu
osäliseks Z pidi lisaks mängima.
Teise süstina esines Estonia teatri tenor E.
Kar r i s oi, kes tõi Püccini aaria ooberist „Bo

heem", võiUolla kõlaliselt soodsamalt kuuldavile kui
teatris, sellist hoolimata, et ta seekord mitte täiesti
teatris, sellht hoolimata, et ta seekord mitte täiesti
sakovi india külalise laulus, kus on vaja väga õrna
ja sulavat kantileeni esitada. Nii tema kui ka koori
tooted leidsä sooja vastuvõttu rohkearvuliselt kuu
lajaskonnalt!

pnll jagab kingitusteks üle 1000 kr. väärtuses istutusmaterjali mitusada noort
|#JIEU viljapuud ja marjapõõsast, ilupuid ja ilupõõsaid, püsililletaimi ja lillesibulaid,
taimekaitsevahendeid, aianduslikku kirjandust jne.
MFSINIH" kõigile tähtajast kinnipidanud tellijaile kingituseks väärtusliku, vastilmu
„llLJlllll\ mesinduse käsiraamatu: M. REINIK: „T EG E LIK MESINIK".
88 Ihk., hulga piltide ja joonistega, müügihind 1 kr.
„AED" maksab 2 kr. aastas ja 1 kr. 20 s. poolaastas; „MESINIK" samuti 2 kr. aastas
ja 1 kr. 20 s. poolaastas. Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused. Lihtne on tellida ka
isiklikult otse talituselt, või makstes raha E. Aianduse-Mesinduse Keskseltsi posti jooksvale
arvele nr. 2195.

E. AIANDUSE-MESINDUSE KESKSELTS JA AJAKIRJADE TALITUS,
Tallinn, Suur Karja 10—2. Telef. 467-30.

1 Th. Lemba.

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus I

Kui Tõnu on pöörnud pilgu ukse poole, tehakse
sealt kõiksugu vigureid kätega vastu. Tõnu suudab
vaevu naeru tagasi hoida. Ta viimseks abihÕuks
on lauluraamat. Lööb selle lahti ja ütleb laulusõnu
ette:
„Su hooleks ennast annan ma,
Oh Jumal, ihu, hingega."
Kõlab ühine laul. Tõnu jääb kuulatama: poisid
ukse juures laulavad teist salmirida õrna sõnäde&ä:
..Tee minuga, kuis tunned sa."
Mõned eidekesed pööravad pahakspanevalt üm
ber ja vaatavad seljataha. Poisid seisavad tõsiste
nägudega. Esimese salmi lõpposa laulavad poisid
jälle oma sõnadega: „Et sünnib mull', mis tahab
saks."
„Kes ei taha jumalasõna kuulata, see mingu
välja!"
Urvaste Juhan on tõusnud püsti ja vaatab pois
tele. Poisid seisavad surmtõsiselt ega tee väljagi.
Nad koguni vahivad seljataha, nagu oleks segamine
tulnud mujalt.
„Jumal kuuleb ja näeb kõik teie patused jutud
ja teod," hoiatab Juhan.
„Ja neid asju, mida mõisas ei teata, kannab
Urvaste Juhan saksale ette!" hüüab seepeale keegi
poiste kambast.
Juhan unustab, et ta viibib palvetunnis. See
etteheide tuli talle ootamatult.
„Kes julgeb rääkida nihukest patujuttu?" põru
tab ta vastu. Endine palvetoon oli kui luuaga pü
hitud.
„Ütle, Juhan, mis eest vana Tiisna kinkis palve
maja palgid?"
..See pole sinu asi küsida! See oli Jumala taht
mine, et siia pühakoda ehitati. Jumal on ennast
avaldand Tiisna härra läbi ja kuulnud meie palveid."

nikulc näis kahtlane, et niisugustel meestel ka mi
dagi müüa on. Seepärast viis kordnik mehed kri
minaalpolitseisse. .....
Mehed tunnistasid endid ülekuulamisel suudi.

Niit omakord seletas, et tema on pannud var

guse toime pannud üksinda.

korraku lauluüksUse. Kuigi häälematerjali suhtes
ei süüa tenorite-rühm kõlaliselt jõulisematel koh

Eestimaa kuningas
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Abielupaar kurjal teel
Arseni Niit ja tema vabaabielu naine Maali

Umberg on peale selle veel röövimise eest karis

nende kõrval.

Sõpradekvartetist näeme PanisseM (A. üks i p)
surijana, Cösarist (P. Pinna) on saanud Tseesar,
muidu aga ta on, nagu Escartefigue (H. Laur) ja
Brün (J. Tõnopa), oma põhiolemusest hooli
mata kahekümne aasta möödumisest jäänud en

nistus kiriku 70. aastapäewa puhul. Kirik tungil ko

„Kas see on ka Jumala tahtmine, kui Tiisna
laupäeva õhtul laseb teolistele 25 hõõpi tkhäõtsa
laduda?" küsis keegi poistest, keda Juhan Holnud
varem näinud.
Juhan ei oska sellele midagi vastata.
„Tõnu, tule ära! Ära jõõkse niisuguse sabas,
kes teenib kaht isandat korraga Jumalat ja
Tiisriat."
„Hukkaläind poiss, kuidas sa julged Jumalat
teotada?"
Juhan on vihane, ta hääl väriseb juba. Endine
vagatseja on muutunud igapäevaseks inimeseks, kes
on valmis kargama vastasele näkku. Naised vaata
vad ja sosistavad. See on esmakordne lugu, kus jul
getakse nende palvetundi segada. Samas vaatavad
nad Juhanile. Isegi vanad tudikesed imestavad, nä
hes Juhani kahesugust palet.
..Julge, häbematu julge on see vastuvaidleja,"
imestavad palvelised. Nad ei tunne teda, vist
on tulnud kaugemalt.
„S e e on Jumala teotaja, kes tema nime kurjasti
tarvitab," sähvab poiss ukse alt vastu. „Kui sa saks
tega jälle kokku saad, sinna sa lippad juba homme
varakult kaebama, siis küsi, kuhu ön jäänud uus
seadus, mis keiser andis. Sa küsi veel, miks seda
ei panda maksma, nagu keiser seda tahab... Kui
sa need asjad meile ära seletad, siis oled tubli mees
ja lunastad oma patud taevase Jumala ees."
..Välja!" karjub Juhan. Ta vaatab ringi, mida
saaks kätte haarata ja poisid toast välja peksa.
„Tuki Tõnu, ole sinagi targem!"
Tõnu vaatab nagu abi otsides ringi. Lööb
lõpuks käega ja astub ukse poole.
„Saatan on su sisse läinud, Tõnu!" karjub Juhan.
~Eks sa aja see saatan temast välja!" hüüab
vaidleja. „Näita nendele vanadele inimestele, mis

sa võid. Mõisas susimine pole kellegi mehetöö, seda
teevad need kõige alatumad... Poisid, läheme
nüüd!"
Tuki Tõnu vaatas korraks vihasele Juhanile,
hüppas siis üle pingi ja ruttas teiste järel välja.
õues ootasid teda teosulased.
Kolu Tõnu, hiljuti värvatud vandevend, oli oma
ülesande täitnud. Ta surus Tuki Tõnu kätt ja pat
sutas talle õlale.
„Teopoistel on tähtsamaid asju teha kui palve
tunnid käia."
Tuki Tõnu polnud ainus, kes palvemajast lahkus.
Urvaste Juhani paljastamine oli mõjunud ma
sendavalt nendele, kes pidasid Juhanit vagaks,
jumalakartlikuks meheks. Et rahvas käis mõisas
teol, et külarahvast oli mõisas ametis see oli para
tamatus. Nii oli elatud vanasti, nii elati täna
päevalgi. Kui aga külast käidi mõisas teiste peale
kaebamas, kanti külajutte sakstele ette seda ini
mest ei sallitud. Temale vaadati põlglikult, temast
hoiti eemale; tema juuresolekul ei räägitud seda,
mis sakste ees võinuks rääkijale kahju tuua. Nii
siis oli Juhan üks neistsinatseist susi j aist, kahepaik
seist külameestest.
Juhani katse luua palvemeeleolu, ei annud taga
järgi. Ükshaaval poetusid vanakesed õue ja lah
kusid. Paar eidekest jäid kohale, rohkem küll
Juhanile seltsiks, kes ei julgenud palvemajast üldse
väljuda. Teopoisse ei või uskuda, annavad lõpuks
keregi peale.
..Tulge homme kõrtsi juure, seal räägime asjust,
mis meisse puutuvad, meile otse ihusse lõikavad,"
ütles Kolu Tõnu jumalagajätmisel. ..Tulge ise ja
kutsuge kaasa kõik. kellega me täna kokku ei
saanud."
Tõnu hobune seisis puu külge seotult. Nüüd
hüppas ta sadulasse ja kihutas kodu poole.
Teopoisid seisatasid, vahetasid veel mõtteid ja
täksid siis küla mööda laiali kutsuma teisi hom
sele koosolekule.
METSHALDJAS
Ravila „eluallika" veel oli imetegev vägi. Mitte
üksi rahvajutu järele, vaid ka tõeliselt. Rahvas viis
allikavett mitme haiguse ja häda puhul. Eriti ter-

vendavalt mõjus vesi, kui abivajaja astus alasti alli
kasse ja pesi end üleni. Kes tahtis allikalt abi saada,
pidi allikale ka ohverdama. Ohvrianniks võis olla.
raha, viljateri, värvilisi paelakesi ja muid esemeid.
Kindlasti saadi abi siis, kui visati vette hõberaha
või hõbekaapeidki rahalt ja preesilt. Ohvripäeviks
peeti laupäeva ja neljapäeva õhtut. Pesemine alli
kas toimus pimedikul, isegi öösi, kui puudusid kut
sumata pealtvaatajad.
Ravilasse tuli uus mölder, nimega Berendson. Ta
oli koos mõisakangru Reinuga käinud kõrtsis, teinud
seal tublid napsid ja läksid nüüd pimedikul Trööba
talu metsa.
Berendson seisatas ja vaatas. Vaatas veel kord
ja äigas varrukaga üle silmade. Ikka virvendab
mingi kogu eemal põõsaste vahel. Nagu tõuseks ja
siis jälle vajuks valendav vari. Ons see nüüd joo
dud napsi tagajärg või näeb ta tõesti nägemist?
Jubegi hakkab. Ta tõmbab Reinu sõnalausu
mata enese kõrvale ja näitab käega viirastuse suunas.
Ta hambadki plagisevad suus.
„Me-ets-hald-jas!u
..Metshaldjas?" kordas mölder ja vaatas küsi
valt Reinule. „Mis loom see on?"
„Metsa vaim..."
• u P^^s^ame endid!" oigas mölder ja pööras
juba umber, et õudsest kohast eemale joosta, enne
kui vaim neid näeb.
..Metshaldjas on hea vaim, ta nägemine toob
õnne, seletas Rein. Ta oli lapsepõlves kuulnud
emalt palju muinasjutte metshaldjaist.
Mölder võttis Reinul ümber kaela ja suudles
teda põsele. „Me jääme siis ellu, Jumal olgu
tanatud!"
on iulge süda sees?" küsis Rein.
„Ah minul või? Mitte kuraditki ei karda...
Mis sa siis tahad?"
„Läheme põõsa varjus lähemale ja vaatame,
enne kui ta kaob silmist."
„Kuhu ta siis ikka läheb?" uuris mölder, kel olid
tundmatud eesti muinasjutud ja haldjad.
... «kaob järsku ära. mina ka ei tea. mis moodi.
Ühekorraga on maa alla. või nagu
taevasse.
(Järgneb.)
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Jaapanlased lasid põhja USA suurtükipaadi
Surmasaanute arw on suur. Pommitamisel hukkus ka kolm tanklaewa
ühe põlralastud tanklaeva kapteniks oli eestlane
SrfjaiiflOnt, 13. 12. (ETA) (Havas) Jaa
panlased on lasknud põhja ühendriikide snnrtnki
paadi „Panay", mis asetses Nankingi lähedal. See

Neli kallaletungi Briti

juures vlewat saannd snrma 1!) isikut.

sõjalaevadele

2 chnngha i, 13. 12. lETA) (Reuter) ühend

riikide sniirtükipnndi „Pmml>" põhjnknskmisc kohta tea
tataksc taicitlmsunlt, cl sclte Inciun pardal utt olnud 72

isikut. Lncwn pardal oli ka neli ühendriikide faatkon
na ametnikku, kes on kõik ellu saamid. Briti sõjalaew
"Bec" on ruttamas õnnetuskohale, et olla abiks ellujää
nntc toimetamisel Wnhnsse, mis asetseb umbes künmc
miili kaugusel Hohicnist.
Pommitamisel on hukkunud ka kolm tanklaewa „Mei

ping", ..Aieilsia" ja „Mcian". Kuuldub, et ühe laewa
juhiks oli ameeriklane, teise eestlane ja kolman
da norralane.

Washingtoni saabunud wiimnSte teadete järele vn

15—20 „Panah" meeskonnaliiget saanud haatvata.
Kardetakse, et surmasaanute arw on snnr. ühendriikide
walitsus astub kohe samme wahejuhtumi selgitamiseks.
President Poosedelt on palunud riigidepartemangu, et
teda pidcwalt informeeritaks jnnrdlnse käigust.
Kuuldub, et „PnuaN" on ka tulistanud teda ründaMaid lennukeid. Ellujäänute hulgas on ka lacwa kõman
dõr HugcS, kcS on saanud jalaluumurde, ja üheksa amcc
rikkast.

Jaapani admiral Hascgawa on awaldannd Ameerika

admiralile ?laruillilc kahetsust „Pnnay" wahejuhtumi
parast.

Nangkingi ümber keeb vihane
võitlus
Tokio, 12. 12. (ETA) (Renter) Wihased ja
wäga Merised wõitlnsed Nankingi ees kestawad
edasi. Jaapani - sõjakorrespondendid kirjeldawad
neid wõitlusi kui ennenägematuid aja
loos. Jaapanlased püüawad nieeleheitlikult sees
pool Nankingi kaguwärawat edasi tungida ja wal
lutada hiinlaste ütgewaid Positsioone Sunyatseni

Uks madrus sai surma. Kallaletung sündinud „eksitttse" tõttu
Schaughai, 12. 12. (ETA) (Reuter) Jaa
panlased on täna Hiina loetes neli korda Briti sö
jalaewadcle kallale tunginnd. Esimene kallaletnng
oli täna hommikul Wnhns. Jaapani patareid ja
knnlipildnjad aluasid seal tnlc Briti snurtükipaa
dile „Lady-Bird'ile", kusjuures üks madrus sai
surma ja kapten ja üks madrus haalvata, nagn
Hankonst teatatakse. Briti snnrtükipaat sai neli
pauku pihta. Sunrtükipaadi pardal asusid ka

Mõlemad sõjalaewad wastasid kallaletungidele oma

Briti konsul ja sõjawäeataschce.

tänased kallaletungid Jangtse jõel Briti sõjalaewadele
on awaldannd Londonis wäga halba muljet. Londoni
ametlikud ringkonnad on saanud ainult lühikese teate,
mis kinnitab kallaletunge. Jäädakse ootama üksikasjali

Jaapani patareid awasid tule ka Briti snnr
tükipaadile „Bee'le", kuid ei tabannd teda. Samuti

tulistati Briti wednrlaelva „Tsingtah'dd".
Täna parast lõunat Jaapani lennukid ründa
sid kolm korda Briti laewade koondust mõni kilo
meeter allpool Naukingit. Rünnatud laewade hnl
gas olid ka suurtnkipaadid „Scarb" ja „Cricket".
mausoleumi lähedal Purpurmäel. Jaapani lennu
kid jatkawad Nankingi tvärawate ja siselinna poin
mitamist. Metsikud wõitlused on käimas ka Zluhu
tai kingu ümber, mis asetseb Nankingi lõunatvära
wa ees. Jaapanlased olewat juba wallutanud
Tschunghua wärawa, mis asetseb ka lõunamüüris.
Edasi teatatakse, et jaapanlased on Jangtse jõest

kahuritest ja knulipildnjaist. Briti laewadel kao
tnsi ei olnnd.
Lo n d on, 12. 12. (ETA) (Reuter) Admirali
teedi, wnlisnttnistccrinmi ja Briti Kaugc-Jda lae
wastikn ülemjuhatajat admiral Littlr'i on informeeritud
Jaapani kallaletungidest Briti laetvadelc. Admiral

Littsc on Praegu teel Schanghaist Hongkongi Briti sõ

jalaewa „Falmonthi" Pardal. Jaapani sõja- ja mere
tvõimudele SchanghaiS on esinetud protestidega.

Londo n, 12. 12. (ETA) (Reuter) Jaapanlaste

semaid aruandeid, enne kui midagi ette wöetakse.

Schan g h a i, 12. 12. (ETA) (Reuter) Kõr

pinwzsvõMuses!

gcm Jaapani ohwitser Muhus teatas Briti Kriimudele,
et ta on saanud käsn tulistada kõiki lacwu Jangtse jõel.
Ta tunnistas siiski, et Briti sunrtükipaatide tulistamine
on sündinud „cksitnse" tagajärjel.

Tokiu, 13. 12. (ETA) (Havas) Domci agcn

tttnr teatab Hongkongist, et Nankingi frondil on saanud
surma 12.000 Hiina sõdurit lämmatnsgaasist, mida nad
tolitsid kasutada jaapanlaste wastu, kuid mille tuul tõi

Itaalia lahkus Rahwasteliidust

neile tagasi.

Nnrjnnnd ennustus
Tokio, 12. 12. (ETA) (Reuter) Tänaseks oli

Mussolini Peab oma sammu ajalooliseks. Rängad süüdistused
Rahwasteliidu aadressil

ennustatud jaapanlaste wõidukat sissemarssimist Nan

üle läinud, tungides edasi Pubou poole. Kui nad
wallutmvad Pukou, siis on hiinlastel kõik tagane

kingi. Ent see ennustus ci läinud taide. Hiinlased

misteed Nankingist ära lõigatnd.

takse linna langemist rsmaspäcwaks.

ahmidasid kangelaslikku mastupanu. Nüüd ennusta'

Superfosfaadi tarwitus kahe aastaga
li IM,

35.000 tonnile

Rooma, 11. 12. (ETA) (Havas) Piazza
Veneziat täidab määratu rahwahulk. Kõikjal leh
wiwad lipud. Helgiheitjad walgustawad rahlva
hulka. Kell 20,60 pannakse kaks mikrofoni Pa
lagzo Venezia rõbiile. Kell 20,55 palutakse rahu.
sest suurnõukogu algab nõupidamist. Kell 21 Mus
solini ilmub Palazzo Venezia rõdule. Teda tormi
tatakse kirjeldamatu waimustusega. Mussolini osi
mesed sõnad on, et Itaalia on otsustanud lahkuda

Rahvasteliidust. Soe otsus wõeti rahwahulga

Eesti põllumajanduse superfosfaadi tarwituse lähemaks tulewiku
normiks on aga 4S.AW tonni
Nagu teada, projekteeritakse praegu Kop
lisse. suuremat superfosfaadi wabrikut. Wab
riku ehitustöödega tehakse algust juba lähemal
ajal.
Sel puhul ei ole huwituseta tuua ülewaadet
fosforwäetiste tarwituse, [ainiti ka superfos
faadi tarwituse laienemise wõimaluste kohta
lähemas tulewikus.
Wiimaste aastate fosforwäetiste tarwitus
on meil olnud färgtnine: stlperfosfaati 29.000
kn., Kondijahu 250 tn., toomasjahu 50 tn. ja
fosforiiti.3soo tonni, mis Kogusummas anna
"wad "fosforhapendit 6200 tn. wõi umbes 6' Kg
põllumaa ha Kohta. Maawiljuse tõstmiseks enam
wähem ratsionaalsele tasemele peaks fosforha
pendimäär põllumaa ha kohta asjatundjate ar
wates olema wähemalt 10 kg, mis wastab
üldiselt ka Rootsi ja Soome senisele fosfor
wäetiste tarwitusmäärale, ning milleni wõik
fime lähemas tulewikus arwestada ka Eesti
fosforwäetiste tarwituse. Kokku wajaks siis
seega Eesti põllumajandus 10.000 tn. fosfor-

fätMtsimhale

ma puhastasin nad

Mussolini ütles oma kõnes: Seda ajaloo
li st otsust, mis suurnõukogn poolt heaks kii

hapendit aastas. Selle saamiseks peaks lähe
ma tulewiku fosforwäetiste tarwitus kujune
ma järgmiseks:
Superfosfaati 48.000 tn., kondijahu 300
tn., toomasjahu 50 tn. ja fosforiiti 5000 tn.
Nende tarwitusnormideni wöiksime jõuda alles
rea aastate järele, kui selleks on olemas ma
jandusliku arengu eeldusi. Esialgu aga arwes

deti ja mida teie praegu waimustusega termitasite,

f. Olnliga

tootnliswõimele.

Superfosfaadi tooraineks on fosforiit, mis.
saadakse Algaste kaewandusest. Wiimase wiie f
aasta keskmiselt on fosforiidijahu toodang Al
gastes ulatunud 2342 tonnile. Seoses uue wab
riku ehitamisega tuleb laiendamisele ka Asgaste
fosforiidikaewandus. Algaste kaewandus on aju
tatud 1920. aastal, kuulub a.-s. ~Eesti
Wosworiidile", mille põhikapitaliks on 148.000'
krooni. Sellest 4/s on maksnud sisse riik.

ei wõidnd kauemini edasi lükata.
Meie oleme pikkade aastate kestes ilmutanud kuul

Glasuroli hind 75 snt.

nePI i Esindus

tatakse maksimaalselt 35.000 tonni superfosfaadi

aastatarwitusega. See peaks olema saawutataw
2—3 aasta jooksul. Arwatawasti rajatakse KdpJisfe. projekteeritaw fuperfosfaadiwabrik sellele

poolt wastu mürisewa kiiduawaldusega.

A.-s. F. 0. Treublut, Pikk 18.
ii.

Hollandi saadik e sitas volitused
Eesti valitsuse juure akrediteeritud
Hollandi saadik H. V. Huyssen de K a t te n dy k e esitas täna kell 12 oma voli
kirjad riigihoidjale K. Pätsile.
JQHNNIE .
WALKER

Vene valimistest võttis osa 95 protsenti

matut kannatlikkust. Meie ei ole unustanud ega
unusta kunagi, et Genfis on tahetud meid
majanduslikult kägistada. Mõned ar
wasid, et Genf püüab oma ülekohut meie suhtes
heaks teha. Seda ei ole sündinud. Seda ei ole
püütudki teha. Mõnede walitsuste head kawatsused

kaowad, niipea kui nende delegaadid puutuwad
kokku Gensi mürgitatud õhkkonnaga, kus tööta?
w a d tu m e d a d jõud, kes on waenulikud meie
Itaaliale ja meie revolutsioonile.
Niisugustes tingimustes ei olnud lubataw, et
meie oleksime kauemini Genfi jäänud. See haa
was meie doktriini, meie stiili ja meie sõduriteniPerm» en li.

Meie hüüame nüüd: „Küllalt!"
Meie lahkume kahetsemata Genfi w a p P u w a st

templi st, kus ei töötata mitte rahu kasuks, waid
kus lv almista ta k s e sõda. On lihtsalt
naeruwäärt, kui üteldakse, et meie olevat selle
otsuse teinud kolmandate riikide surwel. Mingit
surwet ei ole olnud ega wõinudki olla. Meie selt
simehed Berliin-Tokio teljelt ilmutasid ses asjas
suurimat tagasihoidlikkust.

<sakmi Tidufr&M

Valimistele mindi muusika ja lauluga
Moskwa, 13. 12. (ETA) (Tass) Walimiste kesk

komitee awaldas järgmise teadaande: 12. detsembril
toimusid kogu riigis Nõukogude Liidu ülemnõukogu wa
limiscd. Organiseeritud elanikkond ilmutas suurt aktiiw
sust. Walimised algasid täpselt kell kuuS Vommikul. Ring
konnakomisjonide teatel oli kõikjal kuni kella 16-ni suur

enamus walijaid ära nuund oma hääle. Walimised lõp
pesid kell 12 öösi. üksikud walimiSkomisjmrid asusid siiS
häälte lugemisele. 12. detsembril walimiste keskkomiteel
osutub juba wõimalikuks nwaldada andmeid liidunõnko-

maaiSnaõf

guSse ja rahwaste nõukogusse walitud rahwaesindajate
kohta. Walgsete teadete järele on walimistest wõtnud
osa mitte wähem kui 95 Protsenti kõigist hääleõiguslikest
kodanikest.

mõtetest, mis taotlevad rahwuswahelist koostööta

Mõnedes kohtades walimised olid juba lõppenud kesk

mist maailma rahu kindlustamiseks. Just wiimas

paewal. Kõikjal tõotajad läksid walimistele suurtes rüh
mades muusikaga ja lauluga.

tel päevadel meie oleme annud uut tõendust selle

Moskwa oli walimiste puhul ehitud lippudega ja
tranSparcntidega. Kõikjal oli näha Stalini ja tema kaas
tööliste Pilte.

Käsitööstuskoja suured kawad
Oma hoone, käsitöömuusemn ja endiste gildide hooned
12. skp. toimus Tallinnas käsitvöstuskoja täiskogu
koosolek. Täiskogu eel Peeti scktsioonikogu koosolekuid.

Täisogu koosolekuks oli üle maa 77 liikmest kokku tul
nud 65. Koosolek» awas käsitõõliskoja esimees Naercs.
Koosoleku alul umbes tunniajalises huwitawas re
scraadis andis haridusministri abi nlewaate kutseoskuse
korraldamisest nii meil kui ka teistes Euroopa riikides.
Järgnemast esines selgitama kõnega Nahwuskogu
tööst käsitõõliskoja esimees Naercs.

Koja peasekretär Piilman kandis ette koja 1938. a.
tcgrwuskawa, mis heaks kiideti. Koja tegewuskawasse
on wõetud organiseerimise alal liikmeskonna koosseisu
täpne määramine koja täsitõöstuskoja seadusega, käsi
tööstuskoja esinduste ja usaldusmeeste wõrgu organi
seerimine, käsitõöstuSkoja häälekandja wäljaandminc, ju

riidilise abi orgailisccriminc, arstiabi korraldamine, näi
tuste ja käsitööpncwadc ja sclgituSkoosolekntc korralda
mine; sotsiaalküsimustest liikmeskonna awitamise organi
seerimine ajutise toctnmiSsondi kaudu, sotsiaal- ja töös-

Wisitutsioon Tartu Pauluse
1. koguduses
Kogudus wõib mõneõki suhteS teistele eeskujuks olla

Pühapäeval toimetati Tartu Pauluse 1. koguduses
Tartumaa praoSti õpetaja A. Kuusiku poolt wisitatsioon.
Pärast jumalateenistust peeti koguduse täiskogu koos
olek. kus praost A. Kuusil esitas kokkuwõtte lvisiteerimise
tulemustest. Praost oma aruandes märkis tunnustawalt
Tartu Paukuse 1. koguduses tehtud tööd ja leidis, et ko
gudus wõib mõneski suhtes teistele eeskujuks olla. Hea
meelega kriipsutas praost alla ka seda, et koguduse õpe
tasa, jichliwate organite ja koguduse liikmete wcchel on
walitscnud üksinccl ja sõbralik koostöö õhkkond. Ka ko
gndnse liikmete pooli wõeti sõna ja toonitati head koos
:ööd õpetajaga.

õhtul oli poeglaste gümnaasiumi rnimles korralda
tud perekonnaõhtu, millest wõtsid osa ka misitaatorid.
Ohtu oli eite nähtud õpetaja H. Haameri austuskoos
wiibimiseira, kuna tal 9. detsembri täitus 4 aastat õpe
tajana Tarin Pauluse 1. koguduses.

Toila laulu- ja muusika
pidustused
Rohkesti külalisi ja tcrwitusi
Pühapäewal pühitseti Toilas laulukoori 7ö-a. ja pa
sunakoori 70-a. iegewuse tähtpäewa ühiste suureula-

SUND)NBIB2O

tuSscadustc normide pehmendamine käsitöö aladel; kut
scarendamisel kursuste korraldamine, loengute korralda
mine, käsiraamatute koostamine käsitõõaladcssc puutuma
tcs küsimustes ja unelt awatawatc cttcwõtcte piiramise

KUID KÄIB OTSE Wm

esinduste ja usaldusmeeste wõrgu (kokku 18 kohas)
loomise tõttu osutub märksa suuremaks 1937. a. cckarWest, jäid koja maksud endisteks.
Koosoleku lõpul wõeti wastu ühel häälel:
Käsitööstuskoda tunnistas wajaliscks oma hoone püs
titamise, käsitöö muuseumi asutamise ja selleks endiste
gildide ja teiste ajalooliste waradc käsitõöstuSkoja wal
duscsse saamiseks, käsitõõstuscttewõtctc armulise Piira

mise, liikmeskonna wäljaarwamise Kaubandus-tõõS
tuskoja alt ja pensionikassa ellukutsumise käsitnõstnskoja

juurrS wabatahtlikul alusel.

tuslikumate pidustustega seltsimajas. Pidustused awas

Toila muusikaseltsi kauaaegne esimees Paul Leu

feldt, kuna pikema ja üksikasjalisema ülewaatega suu
belikooride tegewusest esines seltsi sekretär Ardo M ere
maa, kes kaugest minewikust maalis kuulajaskonna fil
mi ette mitmeid huwipakkuwaid olukordi tegelaste töö
õhinast ja waimuswsest.

Terwituste osas esinesid soojade õnnitlustega suu
belikooride aadressil mitmed ümbruskonna tuntud tege
lased, üsna huivitatvaks kujunes kohapealseist wanimaisi
laulumeestest moodustawd laulukoori esinemine, kes esi
tas tvanu rahlvalaule, mis kuulajaskonnalt wõeti ivastn
suure aplausiga. Ka juubelikooride ettekanded olid kõi
giti meeldiwad.

Pidustused, mis olid kinnised, kujunesid kõigiti ön
nestnnniks. Oli rohkesti anwõõraid ka külalisi.

Oru kodumajanduskool
katuse all
Teatalvasti asuti möödunud snwel Toila imurile me
rerannikule püstitama siuna ellu kutsutama Oru kodu
majanduskooli hoonet. Ehitustöö on siiani edenenud
wäga jõudsasti ning praegu ollakse ametis katuse tege
nrise lõpulewiimisel. Nägus hoone, mis tuleb eriti suu
remöõduline ja mitmeharuline, on kõigiti uuestiilne ehi
tus. Ka Uemised tööd on praegu juba käimas.

kohta, kindlustades rahu Aadria wetes.
Ähwardawad hääled, mida suurte demokraa
tiate karja keskelt aeg-ajalt kuuldub Itaalia aad
restil, jätawad meid täiesti külmaks. Ei ole mi
dagi parata selle Itaalia rahwaga, kes on suute
line tooma igasuguseid ohwreid. Meie oleme rel
wastatud õhus, maal ja merel.
Meie wuidnkad relwad on karastatud kahes sõjas.
Ent kõigepealt meie omame oma revolutsiooni
kangelaslikku waimn, mida ükski inimjöud maa
ilmas ei suuda murda.
Rooma, 12. 12. (ETA) (DNB) Faschistliku

Veriselt meeleavaldused Belg
radis Delbosi saabumisel
Prantsuse wälisministrit terwitati metsiku waimus
tnsega. Mecleawaldnscd olid sihitud walitsuse
wastu

Belgrad. 12. 12. (ETA) (Reuter) Prant
jlkse wälisminister Delbos saabus siia. Teda
olid wnksalis terwitamas peaminister Stoja
dinvwitsch ja ulitined teised walitsusliikmed.
Pahempoolsed ollused kasutasid Delbosi saa
bumist selleks, et toime panna meeleawaldusi
walitsuse wastu. Tekkinud kokkupõrgetes sai
üks isik surma ja mitu haawata. Meeleawalda
jad termitasid Delbosi metsiku waimustusega.
Naised ja üliõiplased liikusid rongis läbi uulit
sate, lauldes ..Marseljeesi" ja lehwitades Prant
fitfc lippe. Kokkupõrked algasid, kui rahwa
hulk murdis läbi politseiahelast mälisministee
riumi ees. Tschehhoslowakkia saatkonna ees
lasti kaks pauku. Ratsapolitsei paljastatud
mõõkadega ajas meeleawaldajad laiali ja kis
kus neilt ära hulga lippe. Meeleawaldusi oli
ka parlamendihoone ees.

Äkiline surm kodus
Lanpäewal suri äkitselt oma kodus Odra t. 4—ll
Ekaterina Aogdauolv a, kes on sündinud 2. oktoobril
1867. a. Politsei asus juurdlema surma põhjust.

Loodetaw ilm
teisipäeval, 14. detsembril.

Enne nõrgenevaid, pärast uuesti tugevnevaid
kagu- ja lõunatuuli. Pilves. Lund ja tuisku. Külm

vähe nõrgeneb.

Ge„ s, 12. 12. (ETA) (TRB) NahmaStcliidu sek

rctariaadilc saablis täna enne lõunat Itaalia mälismi
uistri telegramm, milles teatatakse, et Itaalia ait otsus
tanud lahkuda NahwaSteliidust. Itaalia kodanikele, kes
tecnimad Zlahwastelidn sekretariaadis, on Roomast teh
tud ettepanek oma ametid maha panna. Bova Scoppa,

Itaalia alatine esindaja Genfis, ci ole puudutatud sel
lest otsusest. Ta ci ole seni saanud ka nuum,'ilguseid
juhatusi Roomast. Itaalia ringkonnis arutatakse, et on
mõimalik, et Bova Sroppa jääb Genfi edasi. Tähenda
takse, et Bova Scoppa ei ole mitte akrediteeritud Nah
mastcliidn juure, waid et ta wiibib juba kaks aaStat
Genfis täieSti iseseiswa maatlejana, lellel ci ole ka min
git diplomaatlikku seisundit.
Itaalia edasise käitumise kohta rahwusmahclisc töö
büroo suhtes ei ole meel mingit otsust tehtud.

Gcn f, 12. 12. (ETA) (Reuter) Itaalia lahkumine

Rahmastelidnst ei olnud Genfilc sugugi üllatuseks, ülla
tuseks on küll see, et MussoUni teeb seda nii suure mee
lcawalduscga. Genfi armateS see imposantne samastus
Piazza Bcnesial Roomas laseb aimata, et MuSsolini ei
ole sugugi nii rahulik sammu puhul, mida ta nüüd astub.

London ei pea Itaalia sammu liialt
tähtsaks
London, 12. 12. (ETA) (Reuter) Londoni infor

meeritud ringkonnad ei pühenda erilist tähelepanu Mus
sokini kõnele. Oli ju teada, et Itaalia kamatscb lahkuda

RahmaSteliidust. Tegelikult ei ole Itaalia juba 1936.
aasta maikuust saadik enam NahmaStcliidu koosolekutest

osa Mõtnud. Järelikult tähendab Itaalia praegune ot
sus ainult selle seisukorra de jnre tunnustamist, mis dc
facto oli juba olemas. Edasi seletatakse, et Londonis ci

ole kunagi nrmatud, et Saksamaa möi Jaapani poolt
oleks Itaaliale snrmet amnldatud RahmaSteliidust lahku

miseks. Otse mastupidi Londonis ollakse armumisel,
et Mussolini on selle sammu astunud just sisepoliitiliste
raSkuste pärast, ja seepärast ei antagi Itaalia aktsioonile

liialdatud tähtsust. Igal juhul ei wõi Itaalia otsus min
gil miisil mõjutada Briti malitsnse poliitikat.

Saksamaa ei lähe Genfi tagasi
Berliin, 12. 12. (ETA) (Reuter) Siin se
letatakse ametlikult, et pärast Itaalia lahkumist
Rahwasteliidust ei möi enam juttu olla Saksa
maa tagasitulekust Genfi. Saksamaa on ween
duuujd, et Gensi poliitiline süsteem on määra
tud nurjumisele.
Itaalia lahkumist ei tule
kahetseda
London, 12. 12. (ETA) (HavaS) Briti töö

erakonna juht Attlec pidas Wolvcrhamptonis kõne, mil

les ta küsitles Itaalia lahkumist Rahmastcliidust. Ta
ütlcS muuseas, et kuigi Rahmastcliitu soomitakse naha
niisugusena, kuhu kuulnmad kõik rahmad, keS on nõus
kooS töötama nii poliitiliselt kui ka majanduslikult, siis
ei tule kahetseda Itaalia lahkumist RahmaSteliidust te

ma Praeguse reshiimi pärast. Walitsus, keS oli bru

taalselt kallale tunginud Abessiinialc ja keS PracZu on
ründamas Hispaania seaduslikku malitsust, mis on Mast
olus igasuguste rahwusmahclisc õiguse reeglitega ja mo

raali põhimõtetega, ci kõmcnda Rahmastcliitu, maid
Mastupidi nõrgestab teda. On mõttetu kuuluda mingi
sugusesse ühingusse mõi liitu, kui ci mõcta Masin selle
põhimõtteid.

Belgrad, 12. 12. (ETA) JugoslaaMia pcami

kogu liikmed, wälja arwatud ainult i Gabriele
d'Annunzio. Mussolini ettepanek Itaalia Rah
wasteliidust lahkumiseks wõeti wastu ühel häälel.

nister dr. Stojadinomitsch andis täna õhtul Prantsuse
MnliSministri Tclbosi anls dinee, millest mõtsid osa kõik
Malitsusliikmcd ja diplomaatliku korpuse liikmed. Stoja
dinomitsch ütles oma lauakõnes, et Jugoslaawia wälis
poliitika aluseks on soom sae.mutada sõbralikku ja Aeö
chitawat koostööd Prantsusmaa ja Jugoslaawia wähek.

Merejää kannab juba hobust

ühingut. Neile iv vi ivad juure tulla aga uued asutata»
wad samasihiliscd ühingud.

suurnõukogu eileõhtuse koosoleku kohta teatatakse
täiendawalt, et koosolekust wõtsid osa kõik suurnõu

küsimus.

Koja 1938. a. cclarwe muudeti heaks tasakaalus Kr.
55.940 suuruses, kuigi 1938. a. eelarwe cllukutsutawate

Itaalia lahkumine Rahvasteliidust on suure
ulatusega ajalooline sündmus, mis äratab kogu
maailma tähelepanu ja mille tagajärgi ei saa weel
täielikult ette näha. Ent meie ei loobu sellepärast
wesl mitte oma Poliitika fundamentaalsetest põhi

leadaanne Rahvasteliidule
Genf ei ole üllatatud

Metsamehed hobustega lume toõimuses

Kuna Alutagusel wõrdlemisi kõlva lülin on püsinud
juba nädalaid, siis on ka merele tellinud juba tugeiv jää.
mis kannab isegi rannalähedases joones hobust. Nii
tehti pühapäewal. 12. dets., Päite ja Sillamäe rannas

Eesti üliõpilaste ühingute Liidu sihiks on koos

töö siiivendamine liitu kuuluivate ühingute wahel,
kui ka akadeemilise haritlaskonna ja kogu rahwaga;

ijikliikmctc süivenemiue iildkultuuri ja ühiskonna

probleemidesse; kasivatada isikliikincid wastastikuse
enesekaswatuse põhimõttel julgelt, iseseiswalt, riiklikult

juba esimesi katseid jäänoodapüügi teostamiseks merel,

ja rahwuslikult mütleivaiks ja tegutsewaiks kobani
keks; hoolitseda oma isikliikmetc ühiskondliku ning

milleks sõideti tvälja merele. Jää on üldiselt juba nii-

seltskondliku kasivatuse eest.

Ivõrd paks, et sellest augu läbiraiumine nõuab tükk tööd.

Liidu kõrgeimaks haldusorganiks on liidu esindus
nõukogu, kelle kompetentsi kuulub ka uute liikmete
wastuivütmine ja liidu juhatuse walimine. Ette nähtud
on ka liidu kohus. Esinduskogu ja liidu-kohtu otsused
on kohustuslikud kõikidele liitu kuulüwaile ühinauile
ja nende üksikliikmcile. Liidu iseäralduseks on meel
see, et iii eks organiks on tal teadete-toimkond, kuhu
kuulnb üks liige igast ühingust ja mille ülesandeks
on ühingute ivahel informatsiooni korraldamine ja

Ka kaugemal silmapiiril pole enam näha tvaba merd.
Täie hooga käib metsamaterjalide wedu, kuigi mees
tel hobustega tuleb lumes näha suurt waewa, sest eriti
metsaradadel on lumi ennenähtamatult sügaw. Palju

des kohtades on hobused lumme kinni jäänud. Kuna
aga metsamaterjali kohaletoimetamisel tänawu walitse
toad paremad tasutinginnised, siis on nüüd jõulupühade
eel see tegewuS seewõrra elatu, et Jõhwi raudteejaama
artvatakse tuletvat ligemale 800 hobnsekoormat mitme
sugust metsamaterjali päetvas.

selgitustöö tegemine wäljaspoole. Esinduskogusse kuu
lub 4 liiget igast ühingust, seega praegu.kukku žl2 Uj
get. Esinduskogu koosolekud õn otsnscwöimelifed, Kui

koos on liikmetest.

Kinnitamiseks esitatud liidu põhilurjale on alla
kirjutanud kõigi ühingute esimehed ja " sekretärid.

Eesti üliõpilaste ühingute Liit
esitati kinnitamiseks ülikooli
walitsnsele
Mida taotleb uus liit
Laupiiewal esitati wastawa komisjoni poolt üli

kooli walitjusele registreerimiseks ja kinnitamiseks
Eesti üliõpilaste tthlnaute Liidu põhikiri. .Phhzkirja

järele lumsttMd Uitu «Wgp 3 äsjast Md- MMlas-

Kriminalisti silma M
Kriminaalassistent lakob J annagi ok
toobrikuus Keila laadal, et varemalt varguste eest
karistatud Arnold Rosenberg võtab l>üss
Kungla letilt ühe paari saapaid ja* poeb*-rahva hulka.

Kriminalist pidas Rosenbergi kinni.
Kohus mõistis nüüd Rosenbergi selle varguse
eest kaheks ja pooleks aastaks võygj.
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Kohalikke teateid
Tööoskusameti liikmete
Pidulik Päew
baupäeva õhtul korraldas tallinna tööoskusamet

riigi tööstuskooli saalis piduliku aktuse ja audiplo
mite valjaandmise Tallinna tööoskusameti eksami
komisjoni liikmetele, kes on 5 aasta kestes tegutse

nud innukalt ja suure asjatundlikkusega Talinna

tööoskusameti juures meistrite ja õppinud tööliste

eksamineerimisel. Aktuse puhuks olid riigi töös
tuskooli ruumid pidulikult kaunistatud ja elektri
tulcstikuga valgustatud

Pidulik aktus algas Bethooveni koraali helidega
Sellele järgnes tööoskusameti esimehe Theodor Üs
sisoo kõne ja audiplomite jagamine 24. juubilarile
meistrile.

Tervitusi ütlesid ametiasutuste ja ettevõtete esin

dajad. Diploinitcsaajatc nimel ütles tervitusi eksa

mikomisjoni liige Paul Truuperc. Aktuse ametlikule

osale järgnesid ettekanded riigi tööstuskooli 50
meheliselt orkestrilt K. Piieske juhatusel ja dekla
matsioone Pclix Moorilt. Aktus lõppes hümni ian
laaride marsiga.

Audiplomid anti välja järgmistele meistritele
eksamikomisjoniliikmetele: Ruudu Loorits ja Jaan
Kross (lukusepa tööalal; Aleksander Umberg ja
Vilhelm Mühling (mööblisepa tööalal); August Ju
han ja Karl Jentson (litograafia ja kivitrüki töö
alal); Gotthard Kiens (trükkimise tööalal); Eduard
Taska ja August Tuvik (raamatuköitmise tööalal);
Paul Truupcre ja Jaan Pedari (trükiladumise tööalal);

Johan Roes ja Karl Neuman (elektrotehnika töö
alal); August Paulner (potisepa tööalal); Mihkel

Tooma (maalri tööalal); Aleksander Naeres (pagari

ja kondiitri töölal); Villem Kesker ja Oskar Floss
(sepa tööalal); August Aman (plekisepa tööalal);
Aleksander Treisalt (kellasepa tööalal); Johan

Müiirscp (korstnapuhastainise tööalal); Juhan Õmb
lus ja August Paju (tsinkograafia tööalal).

Koosoleku juhataja palus Polit
seid lõpetada koosolek
Pagari-, lciniatõõliste, kondiitrite ja wäljawcdajatc
koosolekult

Laupäeiral korraldas E. toidu- sa matliscainete töö
lisic ametiühingu juhatus wasrawalt ülelinnalise koos
oleku toomidele pagari-, kondiitri- ja leiwatööliste ning
wäljaircdajatc ühise koosoleku ühise osakonna loomiseks

ja palgaolude-küsimuse aruiamissks. Palgaolude ja
töötingimuste üle kõneles E. Töölisühmgrlte Keskliidu

sekretär J. J ulaja.

Tööliöühingutc Keskliidu sekretär oma referaadis tä
hendas alul. et ametiühingud wõiwad siis loota positiim
seid tagajärgi oma nõudmistele kui nad on hästi orga
niseeritud. Referent toob üksikuid näiteid aktiiwsemaist
mnetiühinguist, peatudes eeskätt trükitööliste juures, kes
suurcarwulüeU on organiseeritud ja oma mitmekesiste
abistamisnisrccmide ja tegowu/sega suutwat koos hoida
liikmeskonda.

üldiselr rleival keskliidu tcgowufcs märgata edu.
Määratud juhatus on jäänud _ wabaametiühingulisele
alusele ja üle poole tosina ametiühingu on oma esinda
jad saatnud ka keskliidu juhatusse, üks esimesist on ol
nud ka toidu- ja maitseainete ühing, kuid rniitd olewat

Haigekassa rawiasutuste maja
Püstitamine nihkub
Itwfi abiraha- ja arSiiabinvrmc kassn- ja perekonna
liikmeile

Tallinna ühise haigekassa juhatuselt on teatamaks
tehtud, et wolinikc korraline pcakooslek toimub 19. dct
sembrÄ s. a. kell 9 homm. Töölisivõimbas. Koosoleku
päetvakoriras, on rida haigekassa ellu vmituwaid üldise
tähtsusega küsimusi, millest tähtsaimaks on une rawiasn
tuste maja. ehitamise eelavme läbiivaataminc ja mastu
võtmine.

Haigekassa raiviasntiistc une maja püstitamise as

'ns ostetud krmidile on koostatud ehitusprojekt.

Üoostatnd Projekti kohaselt, missugune juba vahtvnsliku
ehituskomitee poolt on heaks kiidetud, tuleks ehitatav
h>c»one 4-kordne, nii Tõnismäe kui ka Hariduse .tanawa
voolt. __ Mõlemaid tänawaäärseid maju ühendaks oma

mahel sämnti neljakordne maja. mille tagajärjel tekik'
niajadeblokk.

Arstiabi- ja abirahanarmidcs tahetakse läbi miia
niimeid ivähemaid muudatusi, tvõimnldades kassaliik
meile mnd.Ävannide ivõtmije korral ka masseerimist,
arsti ettekirjutusel haigekassa kulul. >Mnndatns on tin
gitud paljudest juhtudest, kus masseerimine osutus hä
davajaliseks miidawanuide kõrmal. 2lcui haigekassa lii (iil masseerimist ei mõimaldatud.

1037. a. lisa- sa 1008 a. eelarivc kohta kuuldub, ei
lisaeelarive tekkiiniiie on tingitud kassaliikmete avnm et
tenägemata tõusust, millega ühes on tõusnud kulud la iile

eelgrwe piiride, samuti on tõusnud ka talud, mis
käesolewa lisaeelarmega on kooskõlastatud Kr.
21K2õ1j07-lc.
1.778.508.00-le. Tuludes on suuremana ette nähtud kiud
1.778.5g11.g!)-le. Tuludes on snremana ette nähtud kiud
liisin smaksud kassaliikmeilt jn ettewõtsailt kogusummas
Kr. l.õfi7;Ron; Apteegist loodetakse puhaskasu 31.000 kr.

Mliinsaiuetc' ja tnbakatööliscd pidasid koocolcktt
Pühapäeval korraldasid aiuinicna ülelinnalist loos
olekuid E. Toidu- ia Maitseainete Tööliste ühingu scho
kolaadi-. kom-pivcki- sa hisknüiditööüstc sa tuha/atöaliste
osakonnad.' missugused osakonnad on noorimad; ameti?

ühingutc hulgas. Orgnuisecriinistöö kcstwus' on olnud
la wäga.lühike, kuid scllcclgi waatamaia ou saawutatud
mlemusi. Nefc-reuiide E. Loodi sa L. Johansoni referaa
iidest selgus, et iuliakatöölised mitmetes käitistes on suut
nud läbi wiiä käitiswanematc ivalimised sa saairiitada ka

palgakõrgendust ..Sirenas" sa „Lasovme'is". Ka tahe
takse tulewÄ aastal jõuda niikaugele, et tnbakamäbrikuis
antaks tulowal suwel puhkust seadustes ette nähtud normi
alusel, mitte asendades seda rahalise puhtuse tasuga.

tööliste ametiühingu juhtide üle. kes waikiwat selleks, et
uute kutsealade organiseerimine tähendatud ühingus ou
sündinud kesti udu „kulu ja Hiljadega".

Järgueiralt päeivakorras olcwa osakondade ühine
nnsküsimuie ja juhatuse Ival i m ise asjus tckiivad olewus
vohsod iraidlnsed, kuna osa liikmeskonda ei poõlda seni
isescicn-alt töötanud pagari- ja leiwatööliste, kondiitrite
ja wäljaivcdajatc osakondade ühendamist üheks osakon
naks. kuna läbi lööb igati tsunftstvaim.
Waidlilste järele wõetakse ettepanek häälteenamusega

tvastu. olgugi, et leüvatööliste osakonna juhatuse liige
A. Ho! l a t ähivavdab protestiga. Koosoleku juhataja

'kõhkleb, kas panna uue osakonna juhatus hääletusele wõi

mitte. Kuid lõpuks teeb seda siiski. Enne aga satub
koosoleku juhataja waidlusse üksikute koosoltjatega ja
teeb politseile ettepaneku koosololu lõpetamiseks. Polit
seinik teatab, et kui rahu ei saada, siis ta on sunnitud
koosoleku lõpetama. M-eeleõlu rahuneb ja sechärele awa
neb wõimalus ka uue osakonna juhatuse tvalimiscks. Ju

hatussc pääscnmd: J. Mägestik, T. Ma-rrpuu, J.
Luts. A. Jrj a s. J. Naie n d. H. Jõ 11 ch t, H.
Leismau n.

Palgaolude kovraldamise komisjoni toalitakse täien

dawalt A. Hollat ja J. WiÜme-r. Komisjon töötab

tvälja uued palganormid pagari-, kondiitri- sa leiwatöö
listcle ning iväljawedajatelc, need kinnitamiseks esitades
peakoosolekule.

Kcrgediwisjon pühitses aastapäewa

Eile pühitses kaitseliidu Tallinna malewa Kergodi
wisjon oma 13. aastapäewa.
Kulum ilma töttn jäi ära kawatsetud motoriseeritud
jalutussöit läbi liuna. Aastapäewa aktus peeti kell %12
päewal malewa ivvimlas, kuhu olid riwisia-tud üles kõik
diwisjoui allüksused koos lipuga ja naiskodukaitse jaos

H. Onn i. malewa poolt tõi terwitusi malewa pealik
major J. Lep p. Lühikese jumalateenistuse pidas õp.
F. Stockhol-m. Noortelt liikmeilt wõttis malewa

nõukogud. Ka wäiksemaies tahetakse asuda käitiswanc
mate walimisele. Ka on maiusainete-tööstustes wälja
jõutud 8-tutmvlise.tööpäevani.
Üleliunalisole koo sol olule järgnenud tubakatöölisic
osakonna 'koosolekul maliis senise ajutise juhatuse ase

Loengute wahcaeg rahwaülikoolis

-Tallinna rahwaülikoolis algas papulaar-tcaduslikc
loengute tvaheaeg. mis kestab jaanuari esimese poole lö
pnni. Teisipäeval. 14. dets., ette nähtud loenst jääb ära,
kuna see peeti katva muutmise tõttu juba möödunus tei
sipäeval. Kursused ja õpperingid jatkawad oma tööd ka

weel läesolewal nädalal ja katkesiawad siis töö kuni
17. jaanuarini.

Sakust 35 uut perenaist. Saku kodumajanduskooli
tänatvujc kurjuse lõpetas peale ivastawate katsete soo

ritamist ja astus tegelikku ellu alljärgncwad 35

wärsket perenaist: Leida Aamisepp Harjumaalt skii
tusega). Ella s)allik s)arjumnalt, Liina Andok.Harju
maalt. Mare Andre s)arju«naalt. Helga Diiiina Harju
maalt. Ella Drcimann Harjumaalt, Marie Ester Lääne
maalt. Linda Gering Harjumaalt, Liidia Holm Lääne
maalt. Asta Härma Harjumaalt. s)clcnc Ilives Harju

maalt. Aita Ital Harjumaalt, Endla Jõemaa AZiru
maalt (kiitusega). Hilda Karjatse Harjumaalt. Anni
Kirs Saaremaalt. Erna Kruus .Harjumaalt. Aina
Kuresson Wiljandimaalt, Magda Kööp Harjumaalt,
Hilja Lillcht Pärnumaalt. Liidia Luhaäär Harjumaalt.

Hilja Luhtam s)arjumaalt. Maimu Männistc Harju
maalt. Emilde Milk Harjumaalt, Miraldn Nurmiste

Läänemaalt, Linda Pajupuu Harjumaalt (kiitusega!,
Helmi Puum Harjumaalt (kiitusega). Adeele Neiman

Harjumaalt. Elwiine Sepp Harjumaalt. Marta Tam
jalg Harjumaalt. Walentiine Tartu Wirumaalt. Linda
Tatrik Harjumaalt. Linda Tiido s)arjumaalt skiitu
sega). ?lnna Thomderg Läänemaalt. Aino Tali Harju

maalt ja Aliide Woosalu Pärnumaalt.

Õppeaja lõpu puhul oli laupäewa õhtul kooli ruu
mcs korraldatud pidulik lüppaktus rohke osaivõtjatc

armuga. ?lktusc kamas oli maimulik talitus kiriku

õpetajalt O. Puhmilt, aktusekõne koolijuhatajalt pr.
Aino Käsperilt. terwitusi ajutise maawalitsuse j. t cfin
dajailt ja koorilaule ning deklamatsioone õpilasilt. AK
tujele järgnes meeleoluküllane omawaheline kooswiibi
bine jönlu- ja mastastikuste kingituste annetamisega.

Erilist tähelepanu löppaktuse puhul äratas kooli
õpilaste tööde näitus, mis tänamu oli eriti rikkalik.
Näitusel mälja pandud käsi- ja kangakudumisc tööd

näitasid selle ala õpetaja E. Muda head maitset
märwidc ja materjalide maliknl.

Näitus oli ümbruskonna rahmale «vaatamiseks
amatud ka pühapäcwal ja leidis rohkel armul kiilas

tajaid.

Noorsoo-organisatsioonidele määrati toetust. Hari
dusmiuistri otsusega määrati Hariumaa koo i valitsuse

piirkonnas 4l algkooli juures tcgutseivate noorsoo
organisatsioonide töö «väljaarendauiiseks ja jiuvenda
luiseks riiklikku toetust lõ.W kr., milline sumina tuleb
lähemal ajal maakooliivalitsnses ülaltähendatud koo
lide ivahel jagamisele.
Saku majapidmniskoolile kindel nimetus. Wäsia
ivalt kutsehariduse seaduse nõuetele otsustas iriit maa
malitsus oma «viimasel koosolekul mõtta Sakus tegnt
sewa «najapidamiskooli amelilnks vinetuseks .Saku
kodumajanduskool".

maal sarlakeid 5 juhtumil Juuru ,a Raasiau arsti
tiisikust 1 ja suguhaigusi 2 juhtumil, seega kokku

tungiti Heinrich Trankmanni osaliselt kulutamata elu*
musse ja wiidi ära mitmesugust majahraauit ja ratja,
kokku 503 kr. iväürtuscs.
Toetust noorte-orranisatsioonide'.e. Algkoolrdes ja

Narvast

ras haridusnnnistcerium toetust 1060 kr. Toetust jaav
27 algkooli.

jaoskondades ning kurgupõlctikku (blftecriat) 15 jnh

tumil Juuru, Rapla, Keila, lärivakandi ja Kohila
arstijaoskondades. Peale nende registreeriti kopsu

23 nakkushaiguste juhtumit nädala kestes.

Tartust

Sagenewad weini- ja wiinawaraused. Piihadc tu*

lekuga on Tartus kakanud keldritest ,a

sahmritest ivciui- ja miinawarguscd. Säärased Mar

esimese esinaise pr. Lilli Dcncri hauale

gused on ikka taivaliscd enne pühi. Wiimastel päema

Kell J/» 4 algas ..Ilmariscs" pidulik aktus, mille
aivas linnapea 3. Lust. kuna «vaimuliku talituse pi

..marjukeste" märgust. Mõnel on ära wiidud üle 20

das õp. E. Kiivistc. Ringkonna esinaine pr. S. Kap

dcl on Tartu kriminaalpolitseis registreeritud mitu
pudeli weini.

Türilt

pcr andis lühikese üleivaate senise kodukaitse töö kohta

Nanvas, misjärele pidas aktusekõne NKK esinaine

pr. E. Männik.

Rohkesti oli saabunild tcrivitusi riigijuhtidelt, teis
telt NKK ringkodadelt. «nalcivatelt jne. Aktus, millest
osaivött oli haruldaselt elaiv, lõppes ühise hümniga.
Õhtul oli. samades ruumides kavsiviibimine.

Poolakas warastas kuldasin. Nariva-laanilin
nas. llusliin nr. 45. tungiti M. Woinotvi korte

risse, kus «vargad olid puistanud kogu toa fegainini,
ilmse tahtega saada raha. Kuna nad seda ei leidnud,
siis lepiti kuldasjadega, «võttes kaasa kullast kaela

risti, keti j. t. knldasju. Kri«ninaalpolitscil läks aga
korda kohe saada «vargale jälile. Sissemurdjaks osu
tus Poola kodanik Heronim Wnpnsk i, kes oli
jõudnud realiseerida kuldasjad juba ühes kohal, kullas
sepa äris, kust need ka kätte saadi.

Rakverest
Rabiveres peeti emadepäe«va. Ptthapäeivat peeti
Rakwcrc skautmalewa Korraldusel Käsitööliste Seltsi

saalis cmadepäema. mis kõigiti õnnestus. Samas
õnnistati ka skantmatcwa matkamcestc suguharu lipp,

inida toimetas Rabivere Pauluse koguduse õpetaja
A. Abel.

Wääwelhape põletas näo. Wäämclhoppe läbi sai
Türt piimaühingu meiereis põlctushaawu näole wöi

tegija Johannes Scngbusch. Õnnetus juhtus raswa
prooivi tegemisel, mille juures vroniviklaas lõhkes,

pritsides proomiklaafis olcwat wääivelhapet wõitegiiale

wastu nägu, mis tekitas silmnäole raskeid põletus

haawu. Wigastatule andis abi iinnaarst dr. O. Pihlak.
450-kr. murdwargus. Õöl wastu laupacwa tungiti
Türil, W.-Pärnu tän. nr. 4 asetse iva maja pcsuköögi
kürwalruumi, kust margad ära wiisid lukustatud kohw
rist Juuli Kruuswecle kuuluwad 26 ivoodilina. 40 käte
rätikut. 23 saiwrätikut. laudlinu, naistcrahwa palitu
ja muud riidekraami kogusummas 450 kr. wäärtufcs.
Wargad on ruumi pääsnud ukse luku purustamise teel.

Valgamaalt
Nätseb ..pressis" endale kuuli käewarde. Reedel

laskis endale kuuli kogemata käcivarde Tõrma rät
sep Jaan Lappcrt. olles tööl Koorkülas, Asu asund.
Jaan Wuini talus. Rätsep oli Zaan Wuini enese eemal
olles kakanud ..katsuma" selle sahtlis olcivat rcmoliv
rit, pressides ise parema käega riideid. Laetud rel»

tegi aga paugu ja kuul läbis ivasaku käe lihased
jättes luu puutumata.

Tapalt

Tõrvast

Gaasikaitse kursused. Tapal peeti möödnniid nii
dalal kohaliku gaasikaitse ühingu korraldusel gaasi
kaitse kursused, millest osa «võttis üle 70 inimese.

Südalinna ähwardas tuleoht. Laupäeiva hommiku
poolel helisesid Tormas tulekahjnkellad. Oli tekkinud

Lektoriteks kursustel olid mag. 5). Arro, J. Ernits,
arhitekt R. Soider ja stud. med. ?l. Wanema.

tulekahju Walga tän. nr. 18 asetsema maja aidas

sinna wiidud süte tõttu. Tuli likmideeriti koduste abi
nõudega.

Sünnipäewalapsi

Ministrid ja noorsootegelased distsiplinceritnd noorsoo kcskcl. Minister O. Kask Tallinna skantide
Jttlins Grünbcrg, õpetaja, sündinud 14. dets. 18V0.
a. Otepää alewis.
Peeter Horn, õpetaja, sündinud 14. dets. 1874. a.

anwanemaks

Arbet, J.' Wälliste, ?l. Nurga, E. Küviras ja A. Sepp.
Loomade- ja lihahinnad

Loosi >v. Wõrumaal.

Jüri Härm, põllumees, sündinud 14. dets. 1877. a.
Wana-Aõidu w. Wiljandimaal.

- esmaspaewal, 13. detsembril.

Alatisel elustapaloomade- ja lihaturul räim iveiseid

Theodor Nõul, tvande-adwokaai Tallinnas, sündinud

keskmiselt. Nõudmine eelmisest - nädalast clatvam. Wcis

14. dets. 1891. a. Wiljandis .
Miina Wilbastc, sundinud 13./1. dets 1852. a. Ka
berla külas Kuusalu kihclk. Mihkli talu peremehe Kaa

test makstakse aga sama hinda mis möödunud, näda

kalgi. Tendents on äga tõuse!». Eksport kaup
wäikesed pullid ja mullikad maksid 38—60 s. tapakaalu
kilo. Suured nuumatud pullid 60—64 s. tapakaa
lu ja 30—32 s. eluskaalu kilo. Nuumatu dlc hma d

rel 28ilbiksi noorema tütrena. Abiellus 22-aastaselt JoHannes W ilb e r g i g a Kabernceme rinnas, tulid aga
rannast kolme-nclja aasta pärast maale põllumeheks.

60—65 j., rammusad 56—60 s.. keskmised 50—56 s.

Miina 28. on olnud tubli ja töökas perenaine ja on

ning lahjad 45—48 s.. tapakaalu kilo. Lehmade, cluskaa

meel praegu hea tcrmise juures tcgelv oma noorema
poja Peetri majapidamises Taunja külas Tõnu talus,
Iõelchtme kihclk. Kaheksast lapsest on elus tvaid 3,

lu hinnad'l 6—2 s. piires kilo.
T a'p ct u d wasikad ühes nahaga matsid: ram

musad 60—7.0 s.. keskmised 55—60 s. ja lahjad- 50—55
i. kilo. Eluswasilatc hinnad , eelnimetatud sortide järele

nendest üks looduskaitsc-inspekioriks. Kaks poega rööwis

talt maailmasõda Praegu on Miina 23. näinud juba
oma lapsclapsokapsi. •

30—40—45 f. kilo. Tendents. püsib .
Lambaid turul wäga tvähe. Nõudmine keskmine.
Tapetud kaup ilma nahata ja pudemeteta maksis 45
50—55 s. kilo. Hinnatõus eelmise nädalaga' toörrcldes

fegca ss. piires kilolt. Eluslambad 28—30—35 s.

Tartu politseiperele oma kodu

fifo.

Sigu keskmiselt. Nõudmine keskmine. Tapetud sead
75—80 f. piires, kilo. Praegu maksetakse tapetud siga
dest ühtlast hinda, .olgu need ühes pca-jalgadcga wõi

Tartu politseiperele kujunes pühapäew omaette suur»
sündmuseks. Tel Piicival awati politseile tema ühiskodu

ilma. Pühade nädalas ou aga pea ja jalgadega kaup

tu Politseiametnike Kogu poolt kohaliku seltskonna kaas
abil. Säärane politscipcrc kodu on esimene sellesarnane

Lunc tananial, mis on korraldatud jn kaunistatud Tar

uöutaüvanr ja ka kallim. .

Toodud. hinnad ou arivatud Tallinnas .

meil Eestis.
Sellest Tartu politscipcrc pidulikust sündmusest olid

Soome üliõPilaSlauljad Tallinnas teel Ameerikasse

saabunud osa wütma peale Tartu seltskonna ja mitmcsu

gnstc wõimndc esindajate wccl siseminister Kaarel

Laupäeval. pärast lömmt tõi HelsiiW-Tallinn-Ttet

EenP a l n, politsciwnlitsnse direktor 91. Weermaa»
abidirektor J. Sooman, uldbüroo juhataja Li. Lepp, koh
tukoja prokurör Assor j. t. Tallinnast. Kohal olid ka juh

tini aurik ..Mmatar" endaga kaasa Helsingist 70 Sowne
meesüliõpilaslauljat, kes olid teel sõidul Ameerikasse

kontsertmatkalc. Toome walmistas ette . üliõpilaste
Ameerika kontsertreisiks ligemale 2 aastat. Ameerika
reis kestab neil 3—4 kuud.

Mõne reaga
KNM näitus „4 sajandit mööblikunsti" lõpeb kuns
tihoones täna. Osawõtt mäiwsest oli rohke. Näitusele
järgneb - samas ruumis eeltähendatud ühingu ' jõululaat
lvõi näitcmüük.

Apteekide ööwalwe
EsmaSpäewal waStu teisipöewa:

G. Gnadcbergi >a Lepdeni apteek, S. Karja t. 4,
Tel. 446-38. H. Mikheina apteek. S Tartu mnt' ar. 46.
Tel. 808,42; A. Puksowi apteek. Koidu tän.' nr. 43.

Tel. E Tbubergi apteek. Pärnu nr. 31.
Tel. 304-27 Pilli apreek. Äana-Kalamaja t nr. 7-a.

Tel. 469,54. N. Wallneri apteek. Ncrrwa mnt, nr 24.
Tel. 440-74.

Nõmmel:

Skautmaster Treu kinnitab Tallinna maleva auvanemale sotsiaalminister O. Kasele
aumärgi rinda. Vasemal haridusminister A. Jaakson abikaasaga skautide aktusel.
Eile Pidasid Tallinna skaudid ja gaidid emadepäeva
..Estonia" kontsertsaalis. Poodiumil seisis kümmekond
skautlippn spalccride waljel ning Põrand ja rõdnd olid pub

likut tais. Skandisöpradc seltsi esimees ins. A. Ge c
ring tcrwitas kokkutulnuid, mille peale haridusminister
A. Jaakson pidas kõne emast ning wnncmatc ja laste
koostööst perekonnas ja riigis.

noori temale osutatud anstusaMaldusc eest ning soomis,
et nii noorkotknd kui ka skaudid leiaksid ühise keele kooS
tõõks. Minister ütles, et iga eesti skaut on samafngnne
isamaalane kui noorkotkas, mispeale skandid-gaidid Mas
tasid kauakestwa ja rõkknma aplausiga.
Pr. Andewci kõneles noortele emade nimel.

skautide ja gaidide esindajad tcrmitussõnnd emadele.

Pcawanema käsukirja põhjal sai rida skaute ülcn
dusi. llntekS skautmastcritekS nimetati tublid skantjn
hid A. Aarma. E. Ernesaks, H. Trlga ja E. Brrends.

Hetkeks kustusid saalis kõik tuled, skaudid seisid rimis jn
pisikesed fkaudid-gaidid süütasid kadunud emade mälcS

siooni-, laulu- ja kombincerimismõimcid Euroopa ring

Siis austati emasid. Tallinna mnlema jnht skaut
mastcr Tr e u ütles päcwascd sõnad ning tükikesed

tuseks küünlatulcd Põlema. Lauldi PüSti seistes „Ema
süda".

Edasi awaldati Pcawancma käskkiri, millega sotsiaal

minister O. Kask on walitud Tallinna skautide ma

lcwa auwaneuiaks. Wärskc skautide anwancm tänas

Lõpuks skandid-gaidid demonstreerisid oma dcklamat

häälingutc imiteerimises, mis leidsid publikult mäga soo
ja.mastuwötu. Noorte emadepäcmal oli peale malitsus

liikmete koos tuntumad skautjuhid Kann, E. Maddi

soo, major Koik, noortejuht kol. Wcllerind ja rida noor
soo- ja kasmatustcgclasi.

Neljapäeval „Initnesed ajujääl" 9. korda.
Reedel ~õitsev meri" üldhindadega.
Laupäeval „Kolmekrossi ooper" * 19. korda.
Pühapäeva päeval „Häda õnnega" üldhindadega
ja lõplikult • viimset korda.
Pühapäeva õhtul „Tootsi pulma" esietendus.

tiniad politsciohwitscrid Tartu-Walga prcscktunrist.

kahekordne mõrvar mõistis ise
enese üle kohut
Sonda röövrnõrvari Eldur Randvere tabamiseks

toimetati laupäeval Maidlas suurem haarang, millest

võtsid osa kohalikud kaitseliitlased ja rajoonikons
taablid. Haaranguga alati kella 1A,2 paigu päeval.
Nimelt said politseivõimud andmeid, et röövmõr
var pärast oma metsiku teo kordasaatmist Sondas
on põgenenud Maidla valla Aruvälja külla. Et mõr
var tõenäogliselt oli varustatud relvaga, siis arves
tati tema vastuhakkamist ametivõimudele.

Aruvälja külas aga selgus, et mõrvar oli sealt

juba lahkunud ja võtnud suuna Ohandu asundusse.
Telefoniteel järele pärides selguski, et mees oli seal

olnud ja pidanud end ülal küllaltki külmavereliselt.
Ta oli ostnud kohalikust kauplusest paberosse ja
läinud siis edasi. Kõigi eelduste kohaselt E. Rand
vere tahtis minna isataltu, mis asetseb Püssi valta

Tagamaa külas.

ESmaspnew, 13. detsember.

See oletus pidas ka paika. Otsekohe piirati kait
seliitlaste poolt sisse taluhooned, kuid tallu jõudmi
sel selgus, et tabajad olid jäänud hiljaks, sest mõr
var, kes ei näinud vähemaidki pääsmise võimalusi,
mõistis ise enda üle kohut. Ta oli lasknud vint

7.00 äratusmäng. 7.05 jvõiinlemist. 7.20 päeva
uudiseid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10

Kui ametivõimud jõudsid kohale, oli mees juba

Raadio

. Estonia" teater
Esmasp., 13. dets., alandatud hindadega- H.

nende juures olcivatcle noorsoo-organisatsioonidcle maa*

Narma kodukaitsjad austasid jöjasanearcid. Narma

naiskodukaitse riugkonna juubel möödus eriti pidu
tikult. Kell 12 päeiual naiskodukaitsjad läksid waba
dussöjas langenud kangelaste kalmule, kus asetasid
pärja ausambale. Siis * pandi mälestnstahmcl ringk.

Linnaavteek. S. Pärnu mnt. 90/92.

Teater. Muusika

Järvamaalt
Suurem murdwargus Wajangul. Waiangu w.

Skaudid-gaidid pidasid emadepäewa

mele uus juhatus koosseisus: A. Seks. 23. Tedre. W.

pealik wnudetõotusc.

Ncalc diwisjoui liikmeile ja naiskodukaitse jaoskonna
asmojaile annetati diwisijoni rinnamärgid.
Lhtul oli malewa wöimlas tantsuõhtu kõigile malewa
liikmeile ja nende daamidele.

nädala kestes registreeriti nakkushaiguste sar'a > Harju

osakonna 'töölistel. Siin' on suuremais käitisis, nagu
..Katve", ~'Ginowker" ja ..Brandmann", tvalitud käitis

kand.

Päevakohast stsscjuHatusc ütles düv. pealik kapten

Sarlakid ja kurgupületik kollitawad. Möödunud

Harjumaalt

Samasugune organiseerimistöö käib ka maiusainete

märgata teatud vastutöötamist.

Lõppels lnrjustab referent toidu- ja maitseainete

Siseriigist

püssist endale kuuli suhu isatalu rehetoa ahju peal.
surnud.

hommikpalwus Jaani kirikust kand. G. Klaus. 8.30

Randvere oli pannud toime varemalt terve rea

Tallinn: Turuteade.
17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 kohwiknmuusi
ka „Kultasest". 13.30 Inglise keele tund algajatele

süütegusid, peamiselt aga petmisi kodukoha ümbruse
kauplustes, mille pärast ta oli juba tagaotsitav. Kust

ooper ..Tosca".
Keskn.. 13. dets., Läti riigiooperi balletisolistide

mag. J. Silwct. (Tartust.) 10.00 mandoliincmuusika.
Kirillotvi mandolinistid. 10.35 niiuedc eestistamise

inimest ja lõpuks enese, see pole praegu veel sel

Neljap., 16. dets., esietenduseks 1. Raimani ope
rett „Sügismanö6ver".
Reedel, 17. dets., Edith 011 or p i tantsudeõhtu.

Ilma- ja jäätcated .Hinnanotecringnd.. 20.05 sümfoo
niakontscri ..Estonia" kontsertsaalist. Kaaetegewad:
?nlima Stratvinski (klaivcr) ning Niigi Ringhäälingu
ia ..Estonia" ühendatud sümfooniaorkester. Juh. Igor
Ztrawinski. Wahcajal umbes kell 20.15 muusikaline

Jaani kirik pühitses 70. aastapäeva
Eile pühitses Jaani kirik oma 70. aastapäeva.
Sel puhul peeti kirikus pidulik jumalateenistus, kus
teenisid kõik koguduse õpetajad ja jutluse pidas
piiskop. Kirik oli loorberite ja palmidega kaunista
tud ja jumalateenistust ilustas koorilaul kahelt koo
rilt. Jumalateenistusel oli kirikulisi palju.
Õhtul peeti Siscmisjoni Seltsi ruumes koosviibi

Raudsepa komöödia ..Vedelvorst".

- Galina Tšernjavskaja tantsib

Toisip., 14. dets., harilike hindadega Puccini

Laup., 18. dets., harilike hindadega ..Sflgis

manööver".

ivestlus A. üksip. 22.05 kirjanduslikke uudiseid.
J. Tütiste ..Ringkäik" ja H. Adamsoni ..Linnulaul".

Piihap., 19. dets., kell 3 p. 1. Smetana ooper

..Müüdud mõrsja"; kell »/z8 õhtul ..Tseesar".

Retsensecrib ?l. Aspcl. näiteid —K. Ader. (Tartust.)

Läti riigiooperi tantsijad ..Estonias"

22.30 Benjamino Gigli laulab. (Heliplaadid.) 22.55

teatris Läti riigiooperi esitantsijad prl. Mirdza Gri
kis ja Paul Fibig. Sama solistidepaari balleti
õhtu puhul Riia ooperis kirjutas sealne vene leht:
Esmakordselt Mirdza Grikis, ooperibaileti an

Tcisipäcm, 11. detsember.

7.00 aratusmäng. 7.05 wõimlemist. 7.20 päeva
uudiseid. 7.25 homniikkontsert heliplaatidelt. 8.10

hommikpalwus Jaani kirikust õp. £>. Karm. 8.30

dekas solist, üks parimaid, andis iseseisva tantsude
õhtu. Temaga ühes esines ammuaegne balletisojist

turuteade.

17.50 heliplaate ia reklaanii. 18.00 lastetund.
Karl Ader loeb J. Kallaku lastejutu ..Jüri ja Muri".
(Tartust.) 18.30 pranisüse keele tund mag. K.

Paul Fibig. Asjaolu, et maja oli väljamüüdud ja et

iga tans kutsus välja vaimustuse tormi, see kõik te
kitas õhkkonna, mis omane ainult ..suurile õhtuile".

Kann. 10.00 laule ja ansambleid operettidest. (Heli

Riia ooperi hiljutise balleti-premjääri puhul kir
jutas sama leht: ..Mirdza Grikis, üiks meie balleti

plaadid.) 10.10 päewauudiscid. 20.00 õige aeg.
Ilma- ja jääteated. 20 05 wiis minutit terwisele dr.

kõige mitmekülgsemaid tantsijaid, esines suure tem
peramendiga armukadeda hispaanlanna osas, ilmu
tades lisaks kõigele muule veel erakordselt dramaa
tilist talenti."

Esmaspäeval ..Tagahoovis" üldhindadega.
Teisipäeval ..Aristokraadid" üldhindadega ja lõp

likult viimset korda.
Kolmapäeval „Mebe küljeluu" 24. korda.

Kino

päewauudiscid

Kesknädalal, 15. detsembril, esinevad ..Estonia"

Töölisteater

gunud.

wiismitintit. 10.10 päevauudiseid. 20.00 õige aeg.

Mirdza Grik i s e ja Paul Fib i g i balletiõhtu.

Nädala mängukava

ta aga sai endale püssi, millega Sondas tappis kaks

Balletietenduse korraldab neljapäeval, 16. dets.,

Tšernjavskaja kaastegevusel. Balletti saadab orkester

hr. J. Raasu juhatusel.
Pildil:' G. Tšernjavskaja.

kuningas", milles Konrad Veidt mängib peaosa. Fil
mi tegevustik hargneb Santa A\aria saarel, kus 3000
sunnitöölist on asetatud ebainimlikesse oludesse, sest
vanglasaare komandandi arvates võib seda rahvast

siin ohjeldada vaid hirmuga. Raskes töös katkeb

med. M. Kask. (Tartust.) 20.10 orkestrikontsert. RR

aga vangide kannatus ja mässutuii iööb lõkkele otse
sel hetkel, kui on toimumas ühe sunnitöölise surma
nuhtluse täidesaatmine. Puhkeb metsik võitlus sunni

tab wiiulisoolosid (Heliplaadid.) 21.05 orkestrikont

kudega sekka veel sõjalaev. Sunnitöölised haaravad

orkester. Juh. F. Nikolai. 20.50 Henri Marieau esi

Saksa teatri ruumes G. Tšernjavskaja stuudio. Ka
vas on ..Terpsihõri"'lilled" klassikaline ballett ja
..Ungari rapsoodia" nr, 2", Fr. Liszti muusika., G.

Komad Veidt „flrsis"
Kino „Ärsis" läheb põnev film ..Hüljatute

sert. RR orkester. Juh. J. Nikolai 21.10 RK dir. dr.
O. Liiw: Eesti ohwitserid Põhja sõjas. (Riigi Keskar
hiiwi loeng. Tartust.) 22.10 aktuaalne weerandnind
22.25 Rimski-Korsakow: Kwinteti. Mängiivad Hilja
Taarne (klawer). A. Warandi (flööt). J. Kureniit
(klarneti). T. Eidast (fagott). ?l. Kõhelik (mctsasarm).
22.55 päewauudiscid. 23.00 esperantokeelne nädala
kroonika

tööliste ja valvurite vahel. Hiljem iööb oma mürs

saarel võimu ja nende juht (Konrad Veidt) tahab

mine nõukogu liikmetele ja kutsutud külalistele, mil

'est võttis osa ka piiskop. Piiskop Rahamägi

oma lauakõnes puudutas koguduse valusat küsimust
kiriku mahalõhkumist Vabadusväljakul, avaldades
mõtteid, et praeguse kiriku allesjäämiseks pole veel
kõik lootused kadunud.

Magaw mees raudteerööbastel
Rong peatus 4 minutit
-onda-Alustwcc walicliscl raudteel Pcrcsaarc jaama
juures tuli eile rong kinni pidada, kuna wedurijnht mär

kas raudteel magawat meest. -elleks osutus August
Laulvsson, kes purjnö olckuö oli puhkuskohakS walinud
raudtee. Rong peatus koljat 4 minutit.

Nõmme teateid
Hoolitsetakse lindude eest. Kuna praegune süaaw

maailmale näidata, et sunnitöölisedki on inimesed
ja inimliku kohtlemisega võib neistki kasvatada vää
rikaid ühiskonna liikmeid. Tegelaste hulgas esineb

lumi takistab ka Nõmmel laululindudel 'toidu leid.
mift. siis on 'Nõmme Loomakaitse celts nüüd asu

leidub ka romantilisi sugemeid.
Lisakavas kultuurfilmi ülesvõtteid ja nädala-rmg

lakse mälsa pr. õirothini juure--' harku t 3
csmaspaewal ja ncljapäcmal kella 11—3 u nina
suüi'M rr *** """ iB3, f°

komandandi tütar, nii et ses karedas võitlusfilinis
vaateld.

nud lasuta Unnntoidu mäljaandmisele. Limmtoitu an.

;f AU* DwjvMtfltt |
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Sport

V. S. Spordi juubel
25. 3. Spurt tähistas oma 25-uastafc tcgcwusc jiiu
bcli. lanpäcwa õhtul seltsi ruumes korraldatud piduliku
kooswiibimisega, millest wõttiö osa saja külalise umber,
nende liulgas rida meie silmapaistwamaid spordijuhtc.
Sissejnhatawad -õnad lausus seltsi abiesimees W. Prii.

Kalev võitis Tartu NMKÜ 42:41

Pikema kõne pidas riigisekretär St. Terras, tuues tcr
ivitnsi te. Spordi Strskliidu ja kehaknltnuri sihtkapitali
walitsuse poolt, ühtlasi tegi ta teatamaks, ci riigihoid
ja poolt on määratud W. 3. Spordile juubeli puhul toe

. metitrttute! kindel. Kalewlaste teenitud wõit tartlaste
ule. Kalew narste ja Russ 2-ne meeste korwpallis ringkonna
meistriks
Eesti tänawustc korwpalliesiwõistluste tugcwaPmcwamaid matsche toimus pühapäcwal esi
wolstlusrohtul «aksa knltuurwalitsuse wöimlaS Tallinna

Kalcwr ia Tartu RNllln wahel, kusjuures Kalew saa
wuta>. napi, kmd teenitud wöidu tartlaste iile tule
(21:17). Tee Kalewi wõit Tartu
NMKn ule kmdlustas Tartu ASK-le Eesti tänawusc

korwpnUtmeistri tiitli, kuna ASK punktidcarwu pole
võimalik ühelgi teisel meeskonnal kätte saada.
21 «sl wvtb isegi oma cclseiswa wiimse matschi Russi
waStu kaotada ja on siiski meister. Punkte on praegu

tussumma. Kehakultuuri sihtkapitali walitsuse poolt au
dis riigisekretär St. Terra? üle meie spordiwetcraanile

kolits. kes tegi kaheldavaid otsuseid. Ka teine sett

ja 29. 3. Spordi esimesele esimehele Artur Kukele

(16:11 ja 15:9).

summaga.

läks majanduskoolile, kes võitis seega mängu 2:0

Tcrwitusi tõid wecl G. Laanckõrb talispordiliidu,
A. Ander k o p p jalgpalliliidu ja Tallinna Stalcwi.
J. 91 einans Tallinna Jalgpalliklubi, M. St ii h Jt J.
3. Estonia ja H. Mik k i n Tallinna Spordiprcssi

Korvpalli A klassis kohtusid prantsuse lütseum

ja kolledž. Lütseum läks kohe alul kindlalt juhtima
ja võitis poolaja 22:9 ning kogu mängu suurelt
17:16. Samas klassis Vestholmi gümn. saavutas hõlp
sa võidu kommertskooli üle punktidega 11:23 (28:12).

.Klubi Poolt. Peale selle loeti ette wrel rida tcrwitus

tusc tabelis Kalewi, Tartu NMKir ja enda wahel. Tall.
NMKii wiiendat ja Lutheri NMKir kuuendat kohta see
enam ci muuda.

Eilne matsch Tallinna Kalewi ja Tartu NMKir wa
hel oli pincw ja kaasakiskuw algusest lõpuni, olleS
seejuures kannis tasawägine. Kalew oli suuremalt

jaolt jnhtiwamaks meeskonnaks, kuid togu aeg kaunis
wäikese korwide-cdnseisuga. H. WeSkila oli matschil
klass omaette meheks. Waatamata sellele, et kalewla
sed teda hoolikalt katsid, snutis ta siiSki saawutada oma
meeskonna heaks 26 punkti. Weel minut enne lõppwilet
oli Kalew ees w i i s punkti, kuid seisu hoidmise asemel
ründas edasi ja tartlased faawutasid Weskila läbi neli
punkti, wähendades oma kaotusseisu ühepunktilisele wa

hele 41:41! Kalew eilsel matschil mängis terwiklikult
tublilt, kusjuures silmapaistwamateks olid Altosaar,

Kark ja Amon.

Teisel liiduklaSsi esiwõistluStematschil Tallinna

NNIKÜ saawutas wöidu tulemusega 33:34 (26:18)

Lutheri NMKü üle. Naiste korwpallis Tallinna Kalewi

naiskond kordas oma wöitu Puhkekodu naiskonna üle,
tulles seega Tallinna ringkonna meistriks. Sedapuhku

Kalewi naiskond wõitiS 21:14 (16:5). Tallinna ring

võidu.

Meeste B klassi võrkpallis kohtusid majandus

kool ja Vestholmi gümnaasium. Esimese game'i või

tis majanduskool napilt 16:14. Mäng jätkus valju
ergutuskisa saatel. Kostis ka märkusi kohtuniku

bcskaalus Prrttunen (Soome) wõitis Vcterlõsi
(Rootsi) punktidega 3:0. SulgkaaluS P ihl a j a mä k i
(3) wõitis E. Svcnssoni (91) punktidega 3:0. Kerge

kaalus Karlsson (91) wõitis Toini (3) 2:1. Kerge
kcsk-kaalns Gla n S (R) wõitis Mäe (3) 3:0. Kest
kaaluS Lindblom (R) wõitis Pikkusaari (3) p»v
iidega 3:0. Poolraskekaalus Backlund <R) seljatas
Wento (3) ajaga 3.14. Raskekaalus Ntiman (91)
wõitis Npstrõmi (3) punktidega 2:1. Pealeselle kärbes

kaalus Kiisscli (3) seljatas Perssoni (R) ajaga

3.30. Kcrgckcskkaalns 3v e d berg (R) wõitis Wirtasc

A. Suik Tallinna ping-pongi
meistriks
-Senised kuulsused kaotasid

Tallinna lahtised ping-pongi esitvõistlnsed NNMü ja
Makkabi ühisel korraldusel lõppesid pühapäcwal. mil
oli wõistluste sinaalidc-õhtn. A klassi wõistlused 13 osa
tootjaga andsid üllatuslikke tulemusi ja senised Eesti tipp
mehed eranditult langesid wälja enne poolfinaale. Eesti

päotval. kusjuures poksis ja maadluses'toimusid'esi
wõistlused kahes klassis. Maadluses tunnistati Töölise

auhind tõstmises langes Nariva Wasaralc. poksis E.

•_>2 wöistlcjat. Maa pikkils oli 12 km-it.
Enne tvõistlusi oli raske teha ennustusi wõitja kohta,

spordiliidu parimaks J. Liiwamees. poksis Llleksan
der Kõlutv e r e ja tõstmises P. Silla. .Esko eri

oli ilmunud starti kogu Narwa suusasportlas.e eliit.

Töölisühingnte Keskliidu auhind 91üimakulc ja maadlu

unigi peeti tõenäoliseks wõitjaks Wello Kaarik io t,

Rannikule ja samuti Wakkevmannile, Kehra meister A.

Loigo sai kaotused J. Tuilt jä E. Rannikult.
Tallinna meistriks tuli A. Sui k. W. 3. Sport, kes

C klassi meistriks tuli Põldemaa (NMKii), wõites
finaalmängul Trcufcldti (W. S. Sport), 2:1 (16:21,
21:19, 21:18). Meeste-paarismängus tulid meistriks

üllatusliklrlt O. Kärk-E. Rannik (NMKü), Uwi
tes klubikaaslast senist mcisierpaari Jv. LaaneI. Tuid 2>:l (13:21. 21:19. 21:16) Wõitjaile oli rida
wäärtuslikke auhindu.

jem sai eriauhinna parima wõistlcjana proiviutsist. 3:0.

Kuna suusaspordi wäStn on Narwas huuu crakord
selt suur. siis tahetakse korraldada tänawu tvvimalikult
igal pühapäewal wõistlusi. Nii on tulemas juba lähemal
ajal suuremaid suusawõistlusi, millest kutsuvafse osa

mesi tvõistlusi oli kogunenud jälgima mitusada inimest,
eriti rohkesti aga noori suuskadel.

Kergekcskkaalu finaali. Himma wõitis Qjaste 3:0.
Poolraskekaalus Kõluwcrc lõi Kurwcti 2. ringil

k.-0.-ti ja lvõitis Helmu punktidega. Noorte klassis tulid
nrcistritcks kärbcskaalus Topre, kukk-kaalus Tamm, sulg

lvõtnia ka teisi meie Eesti paremaid suusatajaid. Esi
mesed niisugused wõistlused peetakse N.-Föusuus. kuna
teised korraldatakse Kreenholmis.
Seekordsete wöistluste tehnilised tulemused kmune

kaalus Juhanson, kergekaalus Jurna, kergekcskkaalns
Tragnnowitsch ja keskkaalu'.- Laidna. Poolraskc- ja ras
kekaalus oli kummaski ainult üks lvöistleja. Nendelvahe
lisel matschil raskekaallane Erm lvõitis Lõokese 2. rin
gil tehnilise k.-o-ga. Noortest poksijatest tunnistati parc

sid järgmisteks: 1. Wello Kaaristo 41.52: 2. Th.
Krassikow44.49: 3. A. Grusnow 44.59: 4. P.
Munak 45.99; 5. E. Prantsa 46.14 ja 6. J. Pent

maks Tragnnowitsch.

46.51.

Maadluses tuli 55 kg kaalus noorte klassis esikohale

Kalberg. wanade klassis Pullower. 60 kg kaalus

Saksa-Tschehhoslowaktia 6:1

noorte klassis tuli turnijaks Qsogin. 65 kg kaalus

Tschehhidele ainsa punkti tõi Klapnch wõiduga
Hornfischeri üle

maa. Wanade klassis 60 ja 65 kg kaalus lõppes Oja
w e e ja Ko p p c l m a n i kohtamine tviigiga. 70 kg kaa
lus tuli noorte Kassis esikohale Hallik, tvanade klassis

Stuttgart, 12. 12. (ETA) Saksa-Tschehho

Liitvam ees. kes seljatas oma mõlemad wastased.
75 kg kaalus ruli noorte klassis tvõitjaks Mikowitsch.

slowakkia maadlusmaawõistlus wõitis Saksamaa 6:1.
Raskekaalus tfchehh Klapuch wõitis üllatuseks Saksa
meistrit Hornfischeri haaltega 2:1.

80 kg kaalus Luuk. 75 kg kaalus tvanade Kassis Past.Tõstmises oli kawas rcbmnne ühe ja kahe käega ning
tõukamine kahe käega. Kogusummaks saawuiasid: 55 kg

1. Joh. Wiider m a n n, Sindi Kalju; 2. R. .Kiinna

Gongi ja UENiiTO Poksiõhtu
Tallinna Kalevi võimlas toimus eile õhtul Gongi
ja ÜENÜTO poksiõhtu, kus esines rida noori poksi
jaid meie poksieliidist tegid võistlusi kaasa ai
nult Valle Leetja Kaunismäe. Võistlejaid oli
paarikümne 1 ümber, kelle vahel vähese publiku ees
toimus tosin matse. Kärbeskaalus tuli esikohale
Kan pi (Gong), teiseks Poobus, kolmandaks
Ploompuu.
Kukk-kaalus toimus võistlus kahes klassis. A

1. O. Kulgl a-Kloch, Sindi Kolju; 2. K. Küka,

vastase Nõgiste üle ainult üle noatera kohtunike

kaalus Kalberg 147,5 kg, Sinipold 145 kg kg. Tata
row 142,5 kg: 60 kg kaalus Silla 212,5 kg. Osa
kin 212.5 kg ja Kikas 182.5 kg: 65 kg kaalus Uni
207.5 kg. Jakunen kg, Kuuskmaa 170 kg: 70 kg
kaalus Kipvar 215 kg, Saar 200 kg. Lapik ja
Osokin 100 kg; 75 kg kaalus Joani on 245 kg.

klassis tuli esikohale Kaunismäe, saades võidu oma

Pärim Kalju; 3. E. Tamm, Sindi Kalju. Naskekaal

häältega 2:1. See matš oli suureks üllatuseks, kuna

1. G. Wiir e-Wechterstcin, Sindi Kalju.

teatavasti Rootsi poksijate hiljutisel esinemisel Tal
linnas , Kaunismäe saavutas tubli võidu rootslase
Alfredšsoni üle.. Nõgiste (ÜENÜTO) pakkus
oma tubli esinemisega suure üllatuse. Matš oli
täiesti ta sa vägine ja mõnedegi asvates vääri
nuks võidu Nõgiste. _ .
Sama kaalu B-klassis tuli võitjaks 8 õerd, tei
seks . Saal. . Kergekaalus tuli esikohale Tõugu
(ÜENÜ), teiseks Siht (Gong). Kergekaalus tuli esi
kohale Õunapuu (ÜENÜ), teiseks Kiviste (Gong)
ja kolmandaks Niit (ÜENÜ). Keskkaalus osutus
võitjaks T opman (Viljandi. Tulevik), teiseks jäi
Sepp (ÜENÜTO). Poolraskekaalus tuli esikohale
Valle Lee.t ülivõimsa võiduga Altmäe üle. Raske
kaalus võitis finaalmatšis Kõlu (ÜENTOÜ) oma
klubikaaslase Kivimäe, kuna kolmandaks jäi Piir

Tallinna garnisoni maadlusesivõistlused

Sõdurite Kodu ruumes peeti laupäeval ja pü

Pärnumaa wabamaadluse
esiwõistlused
Sindi Kalju korraldusel peeti laupäeival Pärnumaa

Kolmas Üödik, NMKü. Neljandaks tuli C klassi Eesti
meister.Kalme (NMKü). kes on lootustandwaid noori.

TH.Kra ssikow. A. Grusnow sa P. Munak. Esi

Kergekaalus Truberg lvõitis ?liiholmi kahe häälega
heas znatschis ja finaalis nanvalase Loorandi, kes hil

tis Zl. ?)iäc (3) punktidega 3:0.

ja otsustatvas mängus napilt wõitis pinotva heitluse jä

wõitis Tooreni (Puhkekodu) 2:1 (21:16. 10:21. 21:15).

lvõites finaalis Randkilvi 1. ringil tehnilise

k.-o-ga. Sulgkaalns Mcos wõitis finaalis Kcili 3:0.

pas, Sindi Kalju; 3. A. Nurmik, Dori Kaleiv. Kcskkaal

punktidega 3:0. Kcrgekeskkaalus 3vcdbcrg (R) wõi

sist konkilrentsi, milline artvamine pidas ka täiesti vai
la. Kaaristule olid tugeivamateks wõistlciateks ta wend

Wanemate poksijate klassis kukk-kaalus tuli esikohale

wõitis Ärposc (3) punktidega 3:0. Kergckeskkanlus

kaotas klubikaaslaesele Wakermannise 0:2 (16:21.16:21)

2i1:19, 22:20). B klassis oli häid matsche rohkelt ja eriti

oli arwata, et noored suusäsportlascd.Pakutvad temale tõ

ses Kcrson ja Ko auhind TTü-lc.

Sindi Kalju; 3. J. Kukk. Sindi Kalju. Kcrgekeskkaal

Ojlans (91) wõitis Wirtasc (S) punktidega 2:1. Kär
bcskaalus Perttunen (3) wõitis Perssoni (91)

hooaeg
Pühapäowal awati Narivas snusmvõistluste hooaeg.
Wõistlusteks oli ilm kõigiti sobiw. Kuna Narwa suusara
jad on teinud juöa pikenmt aega treeningut. siis esimes
tel NwistluStel oli oodata ka tugewat konkurentsi. Pealegi

(3) punktidega 2:1. Kergekaalus Reini (3) wõitis
Olosssoni <R) 2:1. Keskkaalu? J. Johansson (91)
seljatas Helini (3) ajaga 10.23. Poolraskekaalus
Akcrlindh (R) wõitis Härmä (3) punktidega 3:0.
Raskekaalus 91. 3 v cns s o n (91) seljatas Laiiisc (3)
ajaga 4.15. Kärbcskaalus Kiisscli (3) wõitis Bct
tcrlõfi (91) punktidega 2:1. SulgkaaluS P c r s so n (91)

meister F. Laane jäi isegi kuuenda?-, kaotades E.

edukad olid finalistid, kus Brenner (53. S. Sport)

naasiumi 2:0 (15:12 ja 15:6). Gümnaasiumlde-klas

holmis ja Helsingis Soome-Mootsi maawõistlused maad
luses. Stokholmis wõistlesid Zl-mceskonnad ja Helsin
gis B-mecskonnad. Esimesel päcwal asus Rootsi juhtima
Stokholmis 12:3 ja Helsingis 11:5.
A-mceskondndc üksiktulemused olid järgmised: Kär

banduskool andis täienduskoolile loobumisvõidu.

TKBV kSsipalliesivöistlnaed

sis Lenderi gümn. sai IV gümnaasiumilt loobumis

Rootsi suur edu Soome vastu
3 tokhol iii, 13. 12. (ETA) Eile algasid Stok

ja Vestholmi progümn. saavutas II progümn. üle
võidu 27:10. Real- Ja kutsekoolide B klassis kau

rele 2:1. Teisele kohale pääsis Wakkermann. W. S.
Sport, tvõiduga internatsionaal J. Tui üle 2:1 (9:21,

Laupäeval kaitseliidu võimlas jätkunud esivõist

kcskõõ.

mäng, kuna mõlemal on üks miinuspunkt. Real- ia
kutsekoolide B klassis tehnikum võitis Gustaf-Adolfi
realkooli 15:8 ja 15:7.
Pühapäeva hommikul võistlesid Kalevi võimlas
keskkoolide korvpallimeeskonnad. Progümn. A klas
sis V progümn. võitis Gustaf-Adolfi progümn. 26:19

konna meeste korwpalliesiwõistluste finaalis Russi teine
meeskond saawutas suure wõidu'Kalewi teise meeskonna
üle tulemusega 49:19 ja tuli seega ringkonnameistrikS.

iusil IV progümn. võitis võrkpallis Lenderi progüm

telegramme. Tujuküllane kooslviibimine kestis üle

Narvas avati suusavõistluste

Eesti Töölisspordiliidu csiivõistliised poksid, maadlu
ses ja tõstmises peeti iöölicwõiiirlas laupäeäval ja püha

spordiliikumisel ülesnäidatud teenete eest ümbriku toetus

Samal õhtul toimusid Gustaf-Ädolfi gümnaa
siumi võimlas keskkoolide võrkpallivõistlused. Pro
gümnaasiumide A klassis Tõrvand-Tellmanni pro
U«K-l 10, Kalewil ja Tartu NMKÄ-l 8, Russil ja gümnaasium võitis linna vene progümnaasiumi 2:0
NMKü-l 0. Lutheri NMKü-l 2.
(15:8 ja 15:11). B. klassis VII progümn. võitis
Eestimaa Spordiselts, kes pole ühtki wõit» saawn
riikliku kolledži 2:1 (8:15; 15:11 ja 15:9),, ja Vest
tanud jä on seega tänawuseks liiduklassist wäljalange
holmi progümn. võitis poolfinaalis II progümnaa
jaks, teatas juba waremalt, et ta oma wiimsest esiwõist
siumi 2:0 (15:8 ja 15:7).
lnStcmatschist ASK waStn loobub. Siiski pidas ta lau
Real- ja kutsekoolide A klassi finaalis kohtusid
päcwal sõpruswõistluse ASK waStu ja kaotas suurelt.
tehnikum ja kolledž. Tasavägise mängu võitis kol
Korwpalliesiwõistluste wiimnc matsch ASK ja Russi ledž 15:13, 5:15 ja 15:9. Meistri nimele tuleb uus
wahel, mis toimub tulcwal pühapäcwal Tallinnas, omab
suure tähtsuse siiski sellega, et määrab paremusjärjeS

Töölissportlaste esivõistlused
Parim maadleja Liiwnniceö. poksija
Kõluwcrc, tõstja Silla

esiwõislllused wabamaadluses. Wõistlustel esines maad
lejaid kogu maakonnast neljast organisatsioonist, mis
sugune nähtus wiimase kahoksa-aastasc tvaheaja järele
on ainulaadne. Maadlejad on teinud edusamme ja kõik

matichid peale kahe lõppesid seljawõiduga. Pärnu ja
Mõisaküla maadlejad 'on tõusnud tasemelt lähedaseks

sintlasile. Wõistluse korraldus Käljult oli kiire ja lvi
dus.

Kiirbeskaalus 1. M. Mitt, Sindi Kalju; 2. M.

Woch. Mõisaküla Ülo; 3. K. Grünborg. Mõisaküla Ülo.

Sulgknal 1. F. P e r e n s. Pärnu Kale:v; 2. A. Soo
loik. Sindi Kalju; 3. J. Künnapas. SiudiKäljn. Kerge
kaal 1. A. Nõm m, Sindi Kakju;-2. A. Künnapas,
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hapäeval Tallinna garnisoni maadlusesivõistlusi, mil
lest võttis garnisoni kuuluvaist väeosadest osa üle

poolesaja maadleja. Kaks õhtut kestnud niätšide

järele selgus võistlejate paremusjärjestus järgmisena:

Sulgkaal 1. noor Kasekänd, autotanki rüg.;
pat. Kergekaal 1. rms. Russmari, Naissaare 'kõ

2. rms. Klein, lennubaas; 3. rms. Leisšon,. 10. üksik

mandantuur; 2. Koppelman, autotanki rüg.; 3. Silla

soo, sidepataljon. Kergekeskkaal 1. Piilmuth, len
nubaas; 2. Papp, 10. üksik patalj.; 3. Orav, Kalevi
pataljon. Keskkaal 1. noor Lindberg, sidepät.;
2. II j. madrus Longan, merilagi; 3. noor Pampos,
merivägi. Poolraskekaal ( ,i * Velitar, 10. üksik
pat.; 2. Räätsalo, merivägi. Raskekaal 1. v.a.o.

son.

Vastutav toimetaja J- TAKLÄJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus ühisus

Kalde, 2. rms. Kleesman, vahipataljon, 3. noor Äbra
mov, merivägi.

Soowitaksc osta pruugitud

H Raske piinawa haiguse järele lahkus igawikku meie armas abikaasa ja üli- H
kallis emake ja wanaemake H

köögitarbeid, maksab kõige
kõrgemat hinda. Kirjad slt.

sünd. 5. aug. 1876. a., surn. 11. dets. 1937. a.

..6/2486".

Ostan

Walusas leinas abikaasa, lapsed, lapselapsed ja
wäimehed. H

I Max Koch'i I

kauplusse.

Ostja Petserist
ostab kantud riideid ja

I Charlotte Aline Kukebal I

12. detsembril s. a. surma läbi lahkunud armast kaastöölist

tetikaal
Teatada kohe satala t. 36,

mööbleid, woodetd. kappe,
kivjutuslaudu, jalgrattaid,
õmblusmasinaid. lühtreid,

j--r- - Mhldäsähgitamine 17. dets. 1937 a. kell V-2 Ambla kirikus. H

raamatuid, riideid. Teat.

Lai tän. 24—6 wõi kirj. slt.
.LO/2300".
osta

Hea. täiesti korras

Suurem

Ksdinsn
tiibklaver

tartyilikc hoonete

otstarbeks müüc

müüa Raiaskaewu 14—2.

kenas kohas, jõe

mälestavad sügavas leinas

re tee ääres. T
Pärnus, Wooriu
Zannscni 57, A

I A-s. G. Scheel & Ko Juhatus ja ametkond.

Aküiia meesierahiva

nahkpalitu

iväiksemale kastvulc. Näha

läna ja homme kella 4—7
õhtul Rohu 27—5.

kontorimööbli
kirjutuslaudu. kappe, toole,
ja kõiki kontoritarbeid. Tcar.
slt. ~21/2501".

SoMvhi oo:ti 2—3 noort

lüpsilehma
head piimaandjad. Teat.
Kiriku 2—l wõi Jäneda
p.-ag., Aru mõis.

Tisleripingid
müüa Tüda tän. 3—17

Felix Martinson'i

hoowimajas, keldrikorral.

JÕUiUSi
ostmii

I Varalahkunud kallist koolivenda ja kaasvilistlast I

kõige pe

„TEKi
-S-- VIRU 1

I Evald Kristenbrunl li

Saksakf

I li

'

I mälestavad lj
I T. L. P. Kommertsgümnaasiumi XII lend 11
I ja vilistlaskogu. I

raamatu

mälestab

Eesti Drogistide Selts.

ruumi puudusel
üksikuid raamatui
10 sendist tükk.

15—10 Wambr

8/13, krt. 22, iie
länawalt.

Rõõmsad I
wärwid!
Fäni Xoidnla LNIV I

perekonnale nende raske kaotuse puhu*.

I Piinarikka haiguse jfire e waralahkunud armas tütreke
* 3. Vii 193,.
t 11. XII 19,7
Wam?.as leinas wanemad ja omaksed. ,
Mat'irnp k<»skn., Iõ. dets.. Rakwere Koimainu koguduse kirikus HB i

E. Lerenmann.

' 9999999999H9HH999H9999H991

Eriti lastele meeldiwad

pollopas
peekrid

värvikauplus
kaubata, ärasõidu pärast

odawasti müüa. Luise tän.
22—17.

kõikides särawates wai
wides. Seda koh »st >a

Elektrilokke

Noori tugetvaid ja tvane „Wella" aparaadiga tehakse
maid
130 senti pea. luuksetöö--

tööhobuseld
..Helmi" Maakri t.
müüa Wana Wiru tän. tus
22. tel. 307-01. ;
13"—4.
Foto M. öömann
Müüa täieline korras
(Meisterfotograaf)
Narva m. 18,
suusavarustus
IflH? sissekäik
Sobitu pikemale wõi kesk
ManoesJ 2'
misele kaswüle saapa nr.
44. 2. Ameerika 20—1.
Müüa wähcldane i iga päev, ka pühapäevadel.
TALU

Vküiia vdawas

12 dess. suur, millest 4 dess.

uuB öii'
!äha täna. 13.
6—19 Liitva t

põldu, veale selle heina- ja

Sanol.

karjamaa. Talu asub ilu

sas kohas.. jõe kaldal. 5 km
suurest raudtcejaaniäst. Hoo Sanoli tarvit. kurgu- ja binga
ned korralikud. Lähemaid miselundite haiguste puhul:
reateid saab Rakkest. Jä kui kurk valus ja bääl ära on.

pianiii
Lulla Pikkjalg 6
5—5 õhtul.

ostetakse Uus Tatari län. 12

KvKu

Müüa pruugil

ISiigawatawaldan
kaastunnet I
Samuel Judeikm'i I

Tisleripink

Eht_ainult „punase ankruga^.

nese ä^ist..

! 2 kena
kasukmantlit
müüa. Naba Apteegi tän.

kaunist

jõulukink)
on heas walikus meie

tamm

Käsitööline, iranapoiss. soo
wib rösiselr

tutvuda

korraliku heasüdamliku maa

wõi linnaneiuga. manus
i 23—33 a. Kirj. slt. ~6/
! 2146".

j Rottidele

luures Miadawal.

j

ja vnrssakatele
Briljante, kuld-, hõbe-, lutiliiicle
kindel surin ainult Pikk rän.
antiikasju
43—1, Trõkow.

I Sügawat kaastunnet I
> awaldan |H
9 proua Rosa ja härra Irme Kahn'ile 9
!99 nende raske kaotu-e puhul. >9
! W E. Lerenmann, H
W» 9|

§|| R iske h ilguse järele lahkus meie keskelt Mx!
E Johannes Jšr p. (öilmann I

m Ärasaatmine Linna II st haiglast te šlp., 14. detsembril kell 13, Hj
B| matmine ap.-Oigeusu kalmistul kell 14. Hj
H Sügavas leinas H
I abikaasa* lapsed, ems, 6ed ja I
H vennad pere «endadegx.

IftiasfloMyiapoeg

Puuhoov
üle anda ühes inwentari.

Kuninga tän 6. telel 431-59

klientuuri ia puudega. Tea

teid saab teles. 310-10.

i iiaafcidrtAiSita
j WWWWWUWWWM

Weel pühadeks oistatc ja
Majad, talud, veskid,
tellite hästi tehtud parcinast krundid, ärid ja tööstused
materjalist

diivaneid,

tugitoole, kuschette jne. sau

na räii. 1, teles.

maksa, kui on wõimalik Hinnad soodsad, töö eest

saada odawast: pari»

maid Eesii ja teisi
I Ei ole mõte:
kallimal:
postmarke
la blokke {uuucd wali»

wasiutus.

kõigis kohtades igas suuru
ses odatvasii müüa ja ren

iida. Teateid J. Kühle
kontorist. Wanaiurg 6, kella
11—1 ja 5—6.
Müüa naisterahwa

Müüa ~

, kappe, grammofone ja kõike

Hobune

kasukmantel

pruugitud deniina.illaal ja

kus) Bcnc tän I—9.1—9. j suur wasklcemasin. Narma i mälu-maa nahkadest, uus,
mnt. 40—1.
Esronia all 2.

» kuni pööningukoluni. Pal.
' teat. kirjal, slt. ~7/2447".

lnüüa. WaeSicparuSte tiin.
B—2.

Wärskelt lüpsma tulnud

lehm müüa
silmsi 2!i—6.

33-a. härra, tööstuse oma
nik, soowib

tutvusi
õrnahingeliste oubia mine

i wikuga neidude hulgast.
Ostan
I Mecldiwusel järgneb abielu.
pole tähtis. lelu
kõrge hinnaga pruugitud : Warandus
mööblit, riideid, woodeid, lookirjeldnsega lirjad sli.

ärip. kella 9—12 e. l.
i

B| sünd. 22. X 1898 surn 10 XII 1937. W!

ostab kõrge hinnaga

I Kaeköjapiats 18.

"

Noor vrona

tutvuks

Parima hinnaga

korraliku raudteelasega. Kir
jad slr. „17/2407".

ostan

Kuidas sobib
tutvus

pruugitud riideid, ülikondi,, ja abielu, iclle kokna on hea
palituid, pesu. saapaid, pan - õpetus ..Aastawara" 1038.
dipilctcid, õmblusmasinaid, aasta ntnrkalendris lehek.
jalgrattaid, mööbleid. Tulint 179—154. Cn muidki bäid
kohale. Tuur Karja 5—5; lugemisi. Hind ainult 25 n

Nr. 339

8

Esmaspäeval, 13. detsembril 1937

NSewaleyt
Korralikku i
karsket

Metsamaterjalide müük:
Korralik ja mõnesaja kr.

Enampakkumisel müüakse 20. detsembril 1937. a., kell 10,00,
Tallinnas, Aia t. 12, Seltskondliku Maja ruumes:
a) Kloostri, Kuressaare, Karjalasma, Aimla, Paasvere, Püssi, Sõmer
palu, Vastseliina, Antsla, Taagepera, Triigi, Piirsalu, Aegviidu,
Porkuni, Varangu, Purdi, Purila, Kolu, Kõnnu ja Huuksi mets
kondadest, kokku umbes 7630 tm okaspuupalke ja 1690 rm okas
puupakke, 30 üksuses, alghindadega palkidel 7—16 krooni tihu
meetrist ja pakkudel 5,50—7,50 krooni ruumimeetrist.
Pakkumised on suulised ja kirjalikud.
Pakkumisest osavõtjail tuleb enne pakkumise algust 10% oma
pakkumise kogusummast enampakkumise komisjonile kindlustuseks
sisse maksa või kirjaliku pakkumise esitamisel pakkumisele ligi lisada.
Lähemaid teateid müüdavate metsamaterjalide kohta saab a/seltsilt

Eesti Metsatööstus, Tallinn, Falkpargi t. 4, ja vastavail! metsaülemailt.
A/S. ..EESTI METSATÖÖSTUS".

wõim. meesisik saab kestma

teenistuse

+ireA'reia£

..17/2457".

Estonia" kontsertsaal.

-MWWWDMI7

Hugo Raudsepa komöödia
3 imatuses.

Näitejuhi Ed. Türk.
Dekoraator W. Blunt.

IGOÜ STRAWINSKI.

nõudepesijat

NOORSOOTEATER.

Teat. saab Raekojaplatsilt 1
lehemüüjalt.

Kaastegew ta poeg, klawerikunstnik

S. SULIMA STRAWINSKI.

Kawas: 1) Tschaikowsky, 111 sümfoonia.

2) Strawlnski Capriccio.
3) Strawinski Tulilind

Alg. kl. 8 õht Pääsmed Kr 4. kuni 1 kr. eelmüügil
..Estonia" teatri kassas. ..Estonia" kontsertböroo.

G. Helbemäe lugu lastele.

fißimii §

Näitejuht Mold. Alew.
Latvapildid U. Martin.

ESTONIA

hoone ruumes

Esmäspäewal. 13. dets.,
kell %8- õhtul
32. korda

kell %8 õhtül

„Vedelvorst"

M» mM

Välja antakse: 1) liba ja lihasaaduste,
2) piima ja piimasaaduste ning konservide ja
3) kalade müügi kohad.
Pakkumiste tagatistrahvi suurus on 20 kr.
sularahas.

Müügikohti võib näha turuhoones äripäeviti
kella B—l 7 ja enampakkumiste tingimuste ja
lepingu kavaga tutvuda Tartu Linnavalitsuse
Majandusosakonnas (Raekoda, tuba 15) kella
11—13.

Tartu Linnavalitsuse Majandusosakond.

Teisipäewal. 14. detsembril,

22. ja lõplikult wirmast

Kesknädalal. 15. detsembril

KIRJAD
11. dets. sisse tulnud kirjad.

20/1260 1 20/9160 1
22/1225 1 22/1542 1
23/1063 2 23/423 1
24/2524 1 25/1065 4
25/1225 1 25/1465 2
26/1506 7 26/1026 1
26/1066 1 26/9846 1
26/466 1 27/1507 1
27/467 7 27/267 1
28/1028 3 28/1268 1
28/1068 1 28/908 1
28/1428 2 29/1429 1
29/309 1 30/1350 13
30/1390 2 30/1270 1
30/8650 1 30/1070 1
31/1471 1 31/1271 2
31/1203 1 32/1032 2
32/472 1 33/1033 6
33/1233 1 33/1433 1
34/1474 14 34/1434 4
35/1075 1 35/1355 1
35/9495 1 37/437 6
38/798 1 38/1438 2
38/1038 2 39/799 1
39/1079 1 39/1039 1
39/9139 1 40/1440 4
40/1000" 1 40/480 1
40/1080 1 ö. 4931 5
M. 12187 3 R. 12209 3
Kokku 253 kirja.

PereronölikuH teateö.
Kaarli kirik.

Kolmapäetval, 15. detsembril

solistide

24. korda
harilike hindadega

Mirdza Grlkis'e )a
Paul Fibig'i
balletiõhtu.

kell õhiul

„Mehe küljeluu"
M. Joiuni naljamäng lau
ludeaa 3 traat. 15 pildis.
Pääsmed 20—125 senti.

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

Neljapäeva!, 16. detsembril,

Neljapäeval, 16. detsembril,

kell /68 õhtul
9. korda
harilike hindadega

kell pool 8 õhtul
esietenduseks

„Süglsmanööver"
I. Kalmani operett 3 vaat

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

..Inimesed ajujaal
V. Werneri komöödia
3 imatuses.
Pääsmed 20—125 senti.
Reedel. 17. detsembril,

kell %8 õhtul
53. korda
üldhindadega

,Mev meri"
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.
Teatri kassad awatud kella Andres! Särewi dramatisee
12—4 p. I. ja õhtul kella ring Aug. Mälgu romaan?,
järele 3 waatuses 8 pildis.
6—%9.
Pääsmed 25 ja 50 senti
Kassa awatud iga päew kella

12—4 päewal sa 6—B oht.

Vene teater. .

(Saksa teatri ruumes)
Teisipäewal. 14. detsembrrl,
«3a MOHacrbipcKoö
CTbHOH»,

Eesti Draamateater
Tallinnas
Reedel. 17. detsembril,
kell %8 õhtul
103. korda

„Kevade"
A. Särewi *O. Lutsu dra

Ajalooline näidend 4 waat.

5 pildis proloogi ja epiloo

giga, kirj. Kamoletti. Sega

koor J. Raasu (Wasnl

jewi) juhatuiel. Soolo ..Ave
Maria" E. Sakkeuselt.
A. Kuskowski lawastus.
Waheaegadel mängib suur
wene orkester.

matiseering 3 w. (6 pildis) Puhas sissetulek läheb Kaa
kiriku heaks.
Näitejuht Leo Kalmet. Algussani
'täpselt kell 7.30 õht.
Lawavildid P. Naudwee
Laupäctval. 18. detsembril, Pääsmed, hinnaga 2 kr.

kell õhtul
39. korda

kuni 25 s.. müügil teatri

kassas kl. 11—1 päewal ja

5—7 õhtul, pühap. kl.
„Su*l"
11—1 päewal.
A. Särewi - O.' Lutsu dra
Esti Näitlejate Liidu
matiseering 3 waatuses

. wene sektsioon.

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawavildid P. Raudwee
NOORSOOTEATER.
Pühapäewal. 19. detsembril,

kell %3 p. l.

esietenduseks
Ristitud: Ulla Ärita Luberg; Peeter Pärn; Sel
Nukuetendus.
ma Margareta Matson; Mari Rumberg; Helgi Hubel;
Leonora Männiko; Mai Männiko; Anita Auger; Aili 1) „Reis ümber toa"
Liitval; Eltve Uustalu; Ahti Awerson; Toom Kwell; Ene A. Awenariuse lugu lastele.
Malle Toonekurg; Helju Pirrtvald; Milwi Waikla; Aare 2) «Lillhaldjad" A.Ki
Kalle Albin; Hnlar Peep Jsop; Taimi Reet Wahtra; wika dramatiseering hiina
aineil.
Artvo Seawer; Eda Jakobson; Mati Kurn; Jiwi Hollat;
Peeter Orloff; Artvo Rohi; Kuulo Bristol; Urtve llllarlei. 3. .Mänguasjade mäss"
Laulatatud: Konstailtin Reintam ja Weera G. Helbemäe lugu lastele.
Pals; Wabu Nurmik ja Linda Karu; Richard Hiiekaljn Näitejuht Wold. Alew.
ja Biolctta Rosalinda Tippi; Johannes Ruutu ja Ksenia Lawapildid U. Martin.
Äõiiv; Georg Rcpnau ja Meeta Helene Krabis August (Kostüümid Karin Luts.
Marjal ja Ada Grüner; Aleksander Korju ja Ella Marie Muusika koost. W. Ja
kobson.
Päll; Robert Perker ja Erika Tamm; Richard Koch ja

Linda Lisette Andreks; Hugo Toomepuu ja Johanna El Pühapäewal. 19. detsembril,
kell %8 õhtul
Letsmann; Jaan Koch ja Salme Johanna Reitag; Widrik
34 korda
Rootare ja Salme Maasikas; Werner Helmut Behrsin ja
„Must suvi"
Altvine Hildegard Olm; Kaarel Kertz ja Amanda Alide
Sarapil; Dimitri Tiikwee ja Helmi Lisette Aatva; Hel Rudolf Sirge näidend

merice Suurtväraiv; Reinhold Walter Põder ja Maria

Dr, Lury
Naha- ja suguhaiguste
eriarst

Kl. 10—1 ja s—B,
pühapäew 11—1

S. KARJA 4—ll.
Teles. 473-66.

Keilas.
Dr. Anita
Heinriclisen.
Naiste, ja lastehaigused

Kirikuplats 5
(Buschi maja)

3 waatuses. muth Mannotv ja Hilda Kristine Weewälja; Arnold Jo
Andres Särew.
hannes Rekkaro ja Alma Moks; Armin Tint ja Jsolde Näitejuht
Eweline Witow; Karl Helmuth Neuhaus ja Thea Willem Lawapildid Pärn Raud
wee.
son; Kusta Ilja ja Martha Promann; Oskar Wiktor
Lepp ja Johanna Lang; Otto Schönberg ja Linda Jo Kassa awatud kella li—l
hanna Kuusk; Hermann Weske ja Liidia Tondorp; Madis
e. I. ja 6—B õhtul. HHIBHRsSSSaMIäBRE
Kiwiloo ja Hilda Maria Luigenberg; Nikolai Etvald Rost
feldt ja Amanda Elfriede Wormann; Walter Aero ja
Matemaatika
Irma Polk; Harald Kristohtv Särg ja Hella Friederike
M
ja füüsika mnnid igas ula
Kuudetvita; Edgar Loigom ja Aino Raudsepp; Ralf Ott
tuses.
mar Paju ja Karin Mvrcedes Sammul; Nikolai Polder
ta Rita Mandel; August Sepp ja Aline Satsi; August
Arvemasinal
5, 7," 9,
Ewertmur ja Liisa Tuist; Jaan Kajari ja Ethel Kramer;
ja
lükatil
õpetan kiiresti
Paul Eduard Wesilind ja Aino Rebane; Erich Felir
arwutama.
Professor
Benjamin ja Elfriede Pauline Lipp; Ulrich Ertvin Smn
mul ja Maria Kukk; Boris Lister ja Armilde Ludmilla
Carl Froelichi
Harju 35—1
Põldma; Ago Suwi ja Martha Gorlet; Augustilt Arusoo
lõbus ajaviitefilm
ja Hermilde Eweline Schmeit; Hardh Esgad Lange ja

Inglise, prantsuse, saksa,

Eglantine Loowcre.

Surnud ja maetud: Johannes Eduard Klum

berg. õ0 a. tv.; Jaan Mölder. 66 a. tv.; Marje Tõnisson,

5 päelva tv.; Martha Silla. 38 a. w.; Ann Kols. 75 a.
w.; Leena Meldorf. 72 a. w.; Johanit Umda. 73 a. w.;
Anna Alliksoo. 69 a. w.; Edgar Johannes Prants. 25
a. w.; Helmi Nõgu, 1 päew wana.

t Qaoai

Gabriele
Qks-kaks-kolm
G. Fröhlich-lga.

wene ja hispaania keelt õpet.
körg. harid, meesõpetaja

Berlitzi ja Mertneri

meetodil kiiresti ja põhjali
kult rääkima. Ladina keele

tunnid. Tõlked. Tatari t.
24—6.

autogaraashi

värvijat

ff päike

Tarwis

. TALLINN.

ML E. Bombas, Müürivahe 9; Dob
rov, Weizenbergi; A. Jannson,
V. Karja 4; koloniaalkauplus,
M> Dunkri 23; J. Luts, Lai t. 2;
E. Mullas, Kentmani 20; K. Oole,
Narva mnt. 18; Piht, Lai 42;
BB H. Päss, Sakala 9.
JT NÕMME.
MM Koloniaalkauplused: Apteegi 2,
Raudtee 19, Vabadusqpst. 140,
igÄ Raudtee 23; J. Liblik, Raudtee
Vm .35; S. Palits, S. Pärnu mnt. 59;
Mk H. Tomp, Vabaduspst. 75.
M TARTU.
G. Hendrikson, Kindr. Põdderi t.
10; B. Heyer, Tiigi t. 40; H. Kilk,
WM Tähe t. 33; A. Kitajev, Rüütlit.
8; J. Kitajev, Rüütli t. 9; E.
%Landt,
Võidu
t. J.
19;
* „Majan
dus'\
u.-ü.
Ramat
& Co,
Rüütli t. 6; Juulius Raamat, Tä
he t. 83; L. Sastok, Narva t. 18;
Ghr. Savi, Ülikooli t. 36; P. Zir
kel, Kuperjanovi t. 24.
PÄRNU.
A. Daletzky, Laidoneri t. 5; G.
Hausmann, Kalevi t. 32; L. FalŠM kenberg, Malmi t. 25; H. KelVV vetz, Laidoneri 10; H. Põltsam,
Kalevi 43; Sõjaväe Majanduse
Ühisus, Kalevi 27.

WL RAKVERE.
Mm K/m. Helene Abel, Tallinna i
BV 23; H. Jõgiste, Küti 20; Ed.
Rammulus, Tallinna t. 30; RakM vere Piimaühisus, Turuplats; G.
WA Riismann, Turu 9; Sõjaväe Ma
janduse Ühisus, Rakvere osakond,
Bk H. Tamme, Tallinna mnt. 1.
™ NARVA.
Vassili Feodorov, Joala t. 1;
J. Lukk, Posti t. 73; Al. Schap
kin, Suur t. 9
VILJANDI.

Fromhold Klampe, Tartu t. 14;
' S. Niglas, Lossi 27; H. Vollmann,
Lossi 21.

VALGA.

Valga Raudteelaste T/Ü. Vaba
duse 14.

TAPA.

#E. Seidelberg,
Jaama
t. 3; Soo
P.
Seidelberg, Lai
t. 2; Gustav
neste, Pikk t. 12.
# PÕLTSAMAA.
K/M. Karl Jürmann, J. Kampus,
Jõgeva mnt.; E. Lebedorff, A.
BR Lepik, Jõgeva mnt. 1; A. Tähnas,
Jõgeva mnt. 6; M. Tõevälja, K.
Pätsi t.
HAAPSALU.

A. Schweder, Ehte 10.
M JÕGEVA.
gF E. Aru, Suur t. 37; L. Lääne,
Suur t. 16.

W TÕRVA.
P. Oja, A. Terri. .
ABJA.

Jenny Saul.
KILINGI -NÕM ME.

Saarde Majanduse, Ühisus.

MÕISAKÜLA.
Mfl Ida Rosenblatt.
ANTSLA.
. Karl Kender.
PETSERI.
Al. Mölder. Poska t. 2; Gavriil
sepp, Tartu
ORomanov,
Võru1. 28; Peeter Rät
VÕRU.
Karl Lepp.
ELVA.
Karl Kupp,
JÕHVI.
Johan Onton; Joosep Nipsust.
MUSTVEE.
Otto Rosin, Tartu t. 48.

kes walitseb kolme kohalikku

segude headuses
M
w PRAETUD JAHVATAMATA
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühijuje trM

tUdrukut

Kaubelda K. Ameerika tän.

veoauto paigutamiseks,
südalinna, Tartu mnt.. Narva mnt. või Kaarli
kiriku rajooni. Teat. EKM, Estonia pst. 13—1.

Veoautod
31-a. maapoiss palub ming.
tööd, ' kas sulaseks, hobuse
meheks, ärisulascks. töökot

tvõi wanemat meest. Katuse

alati saadaval.

gega. Kirj. flt. „2/2442".

Autotransport ED. PESUR,
Tallinn, Oskari 56—7, tel. 448-91.

hoowi, kohaneb kiiresti köi

Vanem lesk
palub kohta, on möga pu

ja saksa keelt. Pai. kirj. slt.
..10/1930".

papi B—3.

2 meest

Waja

teenijat
kes oskab keera. Tunnistused

nõutaMad. Küsida Pärnu
mnt. 41. kino ..Kungla"
kassas.

Uksiteenijad,
passijaid
keetjad, ettekandjad, laste
hoidjad jne. saamad kiiresti

häid kohti. J. Kühle kon
tori kaudu, Wanaturg 6.

lumeveoks

ta, wabrikusse wõi laua

Kergemale tööle hobusega has. oskab keeta kõiki sööke
ja on kodune, tvalitseb wene
tartvis

otsiwad tööd. kas puulöhku
mist wõi midagi muud. Pal.

Kaberneeme kalameeste ühisus, Harjumaal,

Kodasoo vallas, vajab 1. jaanuarist 1938. a.
kautsionivõimelist
90 « • /»
avtjunü

kirjal, flt. ~7/1927".

LP. töösturid!
Palun, tvõimaldage ausale
ja kõigiti korralikule 31-a.
noormehele kesttvat tööd.
Teat. slt. ..12/2432".

Kauplemine pühapäeval, 19. dets. s. a., kl. 12,
Kaberneeme koolimajas. Isiklik ilmumine soo
vitav. Sõiduraha ei makseta. Palk kokkuleppel.
Posti aadress: Kaberneeme p.-ag., tel. Jõe
lehtme 5-c. Juhatus.

Lp. töömõimaldajad!

Palun tvõimaldage ener
gilisclc töökale

Suurtööstus wajab Mi noormehele
lunud
teenistust
raamatupidajat

Noorem kontoriametnik,
mees, tvalitscb kolme kohal,

nuarist. SootviaMald. saata

keelt ja omab teadmisi raa

PuhvetipreiÜT

tarwis Uus Tatari 9—l,
tulla kella 5—6.
Nooremat

puhvetipreilit
tarwis restorani Euroopa.
Wiru 24. Tulla ainult keeli
Malitsejail.

Plekiseppi

Lp. õmblejad!

ruumid
Teat. pal. kirjal, slt. ~10/
2499".

Vilunud kleiditööline palub
tööd wõi perekonda kodus
õmblejaks wõi perekonda tee

Lp!

metallitöösturid!
Soowitan praktilist tööriista

mudelit Puutöö alal. Kes

tarlaps saab

2456".
Wajan keeta oskajat

teenijat,
Gonsiori tän. 14—12.

Wajan kiiresti

perenaise abi

koks koks

üksiku 5-a. lapsega riigi

ametniku juures. Pakk. kirj.
slt. ~10/2450".

Korter

Ametiskäija meesterahwas
lvajab kohe tvähese mööbliga

wäikest omaette mõi läbi
käidalvat

• -8-aastane fooltsfäifa poisi misi ja parandusi era- ja
mööblita tuba
juure wajatakse pooleks wormimütside ning laste üksiku juure. Kirjad slt.
talwmütside alal. Töö on
väe toaks
hea ja hinnad wõistlemata. ~5/2443".
Uus tän. 6—4.
IISMM.
Noor terwe meeldiw tü Jntell. lasteta abielupaar

keelt. Teai. kirs. slt. ~16/

Näha kl. 11—1
Viru tän. 4, kiuo
„Helios".

nijaks, oma korterist. Kiri.
slt. „2/2452".

on asjast huwitaiud, teata
tuba
kaiusekatjaid tarwis. Trrlla gu kirjal, slt. ..37/2477".
14. dets. kell 8 honun. Pär
Pakk. kirjal, slt. ~3/2443".
MUtsitööstus
nu mnt. 80. töökotta.
Jntell. preili otsib
; wõtab wastu kõiksugu telli

kes tvalitseb weidi inglise

loo

SM

gega rahul, kas wõi ajuti

end. jeenist, kirjeldusega slt. seks enne püHL (Kautsjoni
~13/2493".
wöimeline.) Kirjal. slt.
~3/2485".

Ära anda suured

matupidamises,

ärisse müüjaks, pakkijaks
ja abi (k/m. jaoks) 1-st jaa wõi lihtsalt ärisulascks. kõi

iuajab kohe tvõi 29. dets.

ära anda. waheseinaga. Wab

riku tän. 39—16.

üürile anda suur ilus

möbl. tuba
Koidula tän. 13—2, II sis
sekäik.

Tuba
wälja üürida, mööblita, wäi
kc tööruum ka. Pärnu mnt.

34—1. '

Ära anda soc

korterit
mööbl. tuba
I—2 tuba ja köök, sooiv. üksikule kindl. reenist. härra,
Kalamaja rajoonis. Kirjad le. Jakobsoni 41—9, sisse
slt. ..4/2444".

käik Wase tänawalt. teles.
Lp. tööandjad,
304-89.
wõimaldage wäljast tulnud
puusepale tööd. tunneb ise
Riigiteenija (lasteta
Väike tuba
seiswalt ehitus- ja remont abielupaar) lvajab 2 toa ja
tööd. soowitaw oleks kuskile köögiga
tartvilise mööbliga ära anda

töötuppa, tunneb uste ja
akende tööd. Teat. kirj. slt.
..36/2473".

Lp. .töösturid!

korterit
meesisikule. Willardi tän.
13—5.
nüüd tvõi edaspidi. Teat.
kirjal, slt. ..16/2416".

Ära anda

ärasõiduks maale ametniku 2 maapäritoluga noormeest
Kellel on uuest aastast
tuba
perekonda. Kauplema ckulla paluwad teilt tööd wabri ärg anda .
kohe kella 2—5 p. l. Tellis kusse, tööstusse wõi ladus
söögisaal
kivi tän. 52—9.
adwokaadile lvõi kaub.-ette
se. kohanewad kõigega pea,
tööd ei põlga, on ka kõigega tvõi selleks lvastatvad ruu wörtele. Küsida Mündi t.
Ztvei ordcntliche schtvedisch
rahul. Pal. teat. flt. „36/ mid. palun teat. kirjal, slt. 2—2, Tallinna siiditööstuse
od. deutschsprechcnde Mäd 2476".
kontoris; teles. 472-37.
..39/2479".
chen sdas eine in Kochen
und Backcn, das andere in
Lp. majaperemehed! King
übriger Hausarbcit betvan

dert) erhalten Stellnng aus
schived. Heilstätte unweit
Stockholm. Anttv. mit Rek.

baldmöglichst an Sigrids

gnrden, Uttran. Schiveden.

Jalanõudctööötns ..Teras

tald". Wana Posti t. 8.
tvajab protvinisi

kauba

reisijat.
Palk 200 tr. + kulud ja
%%. Kapitali nõue 10.000
krooni.

üksik äriomanik

fJltaiishe
siis veen
dute Qavai
päike

Linna ligidale maale

tarlvis

Lp. tööandjad!

poissi

segude müügikohad:

Kirj. slt. ~9/2489".

tarwis maale tallu. Kaub.
Wismari ian. B—2.

keelt, ja kokaabi. Tulla rest.
..Room". Maneeshi 1.

N. Pogodini näidend 3 waat.

Pääsmed 25 sa 50 senti.

Vajatakse kohe

16—13.

neidu

korda üldhindadega

«Aristokraadid"

Wajataksc kohe täiesti!

Karjanaist

puhveti

kell n& õhtul

kell Y2B õhtul

Läti Riigiooperi balleti

j- kell 8 õhtul
Edit Oltorp'l
| tantsudeõhtu.
1 Klaveril: Bruno Luck.

TULNUD

1/1201 3 1/481 1
1/201 1 1/1321 3
1/441 1 1/1441 4
1/1401 2 2/1362 2
2/1242 2 3/1243 1
3/523 1 4/1364 2
4/1244 1 4/1204 1
5/1445 8 5/1205 2
6/1286 4 6/1446 4
6/996 1 - 6/1366 1
7/1247 3 7/1407 3
8/1368 4 8/1208 1
9/1369 2 9/1089 5
10/1330 2 10/410 3
10/1290 1 10/1250 1
11/1011 2 11/1491 6
11/1331 1 12/1492 1
12/572 1 12/412 .1
12/1412 1 13/293 2
13/1333 1 14/1454 1
14/414 1 14/1014 1
16/1256 3 16/936 1
16/896 1 16/9836 1
17/1057 1 17/1537 5
17/1377 2 17/977 1
18/1418 2 18/578 1
18/338 1 18/1058 2
19/1339 1 19/1499 2
19/619 1 19/939 1
19/339 1 19/419 1
20/1420 3 20/1060 1

..Tagahoovis"

3. korda
harilike hindadega

Josca1*
G. Puccini ooper 3 waat.
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.

Mõib talitada. Kaub. 14.
skp., kl. 10—12 ja 3—6
Ilus Maailma 15—15.

üldhindadega

kell pool 8 õhtul

Reedel, 17. detsembril,

KUULUTAJAILE

Iffl RAHULDAVAD M
KÕIGE NÕUDLIKUMA
Imi kohvitundja soove »

Pääsmed Kr. 1 kuni 10 s. järgi 3 imatuses 5 pildis.
Teisipäewal, Id. detsembril, Pääsmed 25 ja 50 senti.

Klaveril: Tatjana Babtna.

vajab Jõgeva Sordlkasvandus.
Sooviavaldused saata Sordi kas
vanduse juhatajale, Jõgeva.

SB®NELJAS HINNATASEMES

dets.,

Hugo Raudsepa komöödia Andres Särewi dramatisee,
4 tvaatuses.
ring Oskar Lutsu jutustuse

ajaks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 1938. a.

tüdrukut
kes majapidamist iseseiswalt

101. korda

alandatud hindadega

Hiires * -» '

4981".

Tartvis linna ligidale

AINULT 100.200.
|A JA4OO GRAAA. PAKENDITES
Esmaspäewal, 13.

reisijat >
kes on tuttaw prowintsi-1

maale

2) „Lillhaldjad" St. Kt,
mm

kauba

pühade-hooajaks. Kullasepa wilunud puuwillasc lõnga
tän. 2.

A. Kiwikas.

TEATER
TARTU LINNAVALITSUSE MAJANDUS
OSAKOND annab üürile suulistel enampakku
mistel 16. detsembril 1937. a. kell 10.30 turu

müüjannat
tarwis puuwiljaianplusse

Nukuteatrile kohandanud

aineil.
3) «Mänguasjade mass"

melist iviluuud

ostjaskonnaga. Pakk ühes
elulookirjeldusega slt. „B.

Wilunud

Kawas:

wika dramatiseering hnna

kirjeldusega slt. ~B. 4950".

Wajataksc kantsjoniwõi

õmblejat
Rääkida õhtul kella 6—7
Wajatakse söögimaja kööki

Kadrinas, esmasp.. 13. dets.

Algus igal vool feü 8 õhtul.

1) «Reis ümber toa" —A.
Aweuariuse lugu lastele.

..Estonia" ja Riigi Ringhäälingu ühendatud
sümfooniaorkestrit juhatab külalisena
kuulus wene helilooja ja dirigent

tuhwli vinsoli

Jakobsoni tän. 21—2.

nukuetendus.

II SÜMFOONIAKONTSERT

Siin Jõuluvana, ma ostan

uas. Pakkum. ühes eluloo

Wajatakse wilunud toa

Samades kohtades samadel
päetvadel algusega kell 4p. I.

Esmaspilewai, 13. detsembril 1937. a.

Hallo, halla... 442.07? jg

liha-dclikatesskauplusse Ka olla wõib. wajataksc suure
korter wõimalik. Kirjad slt. masse eitewõttesse Tallin

EESTI DRAAMATEATRI
RINGREIS
„Mees trumpidega"

autojuhti
fcc< ühtlasi ta :
majahoidja

vajab
naisosanikku

Juuksur

soowib kohta ärisse. Kirj.
slt. ..7/2487".

sepp otsib

töötoaruume
rahtvariktas kohas. Kirj. slt.
..23/2303".

MMM
t»OMMeL JA MUJAL

Ustaw majateenija wajab

toonistust

Kauplus

keedab hästi, wõib ka ise
seiswalt majapidamist juh
tida. Soowitaw oleks wäik
semasse peresse. Pal. kirj.
slt. „ 1/2481".

Neiu soovib

edasi anda
üürile anda ilus
tuba

passikohta enne lõunat wõi
mingisugust kraamimistööd
mööbliga tvõi ilma, soolvi
enne lõunat, oleks soowitaw korral klatverj tarwitamisega

maal rahwarikkas kohas.
Kirjad saata Rakwere. Mai
mi tän. 13—4. K. Laast.

Paldiski mnt. rajooni, aga Süda tän. s—l.
mitte nömaw. Teat. kirjal,
stt. ..34/2474".

Kauaaegse praktikaga *
KELLASEPP

parandab igasug. kelli hästi
ja odawasti.
Kellasepp J. Neemi,

Kristiine 27—11.

1-b-liigi
autojuht

1000 krooniga, kaasatööta (praktika olemas) soowib
mine oleks soowitaw. Kirjad kohta sõiduautole. Kirj. slt.
slt. ..9/2529".
~22/1102".

Kindla teenistusega preili,

kes on tõesti korralik ja keda
Kaotatud 9. ivastu
wõib usaldada, leiab
skp. sinine nahast

10.
naisterahva käekott
mööbliga toa
tlassiloterii piletitega ja
kesklinnas soodsatel lingi muude leidjale tähtsuseta
mnstel. Kirj. slt. ..31/2471" paberitega. Palun ausat
leidjat see tvaewaiasu eest
Mööblita tuba
ära tuua Tina 3—12.
kesklinnas, kõigi mõnususte
ga (telefon, keskküte jne.)
»»P ö e v a I e h e"
tvälja üürida. Lähemaid
Üksiknumbrid on
teateid saab kella 9—lo h.
müügil
ja 3—5 p. l. Tallinnas,
Vabaduse wäljakul 19—4
'
Vaivara
jaamas
teles. 432-69.

