Tan«s, ente 12 kulge
PÜHAPAEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE" JA NALJALEH7 „KRATT" JA KUNST! ERILISA
„KUNST JA KIRJANDUS"
.Toimetas ja talitas i Pikk tSa. 2. Kontor avitad 9—J.
Anjubatuse kõnetunnid 9—ll. Aidressi «Päevaleht". Tallinn,
postkast 433.

Päewaleht

Teteioaidi Keskjaama väljakutse nr. 428-83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel bommiknl ja pühapäeviti
on kasutada järgmised oombridt nt. 428-84 leke koni oi. akseboidjs ja
Pika t. raamatukauplust or 428-85 lebe ekspeditsiooni oi. 428-86 trüki
koja kooton nr. 428-87 peatoimetaja Tammeti or. 428-88 toimetute kauge

kõned ja or. 428-89 irijubatas. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nõrgal

üksik number 7 Sfillti
Jlmub 7 korda nüdalas
TELLIMISHINNAD.
1 kuu postiga 1 kroon 80 senti,

1 kuu postita 1 kroon 55 senti,

Ule 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 a.

üle 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 s.

Välismaale 4 kr. kuus.

Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutuste binnadt kuulutuste külje) 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused
kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koba' valikut ei kindlustate.
Kuulutult võetakse vastu leke jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,

liopienl kl. 10-ni .

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. S4l

2 kuud . 3 . U) ,
3 kuud * 4 » 25 „

2 loiud „ 3 „ 60 „
3 künd » 5 # »

Tarvitamata jäänud käsikirja alal ei koita. Need saadetakse tagasi* km
vastav postmark oo lisatud.

' xxxii aastakäik

kesknädalal. 15, detsembri! l?Z?

HAKJUBILMU^
„Vana Testamendi stiüi ise
loomu määraksin ma nagu kal
duvust suursuguse naturalismi
poole. Siin on enam tervet
realismi kui Eddades, Vedda
des, enam inimlikku järjekind
lust kui koraanis või Bhagarad
Gita's. KOGUJA RAAMATU
pessimistlik filosoofia ja
ÜLEMLAULU lüürika langeb
kõige kõrgema luule hulka."

maailma suurimate kunstnikkude maalidega rikkalikult kaunistatud

SUUR RIIU
tt
52

Saatesõna piiskop dr. H. B. RAHAMÄELT. Keelelist järelevalvet
teostab Tartu ülikooli eesti keele lektor J. V. VESKI, eriküsimustes
töötavad kaasa praost H. PÕLD ja Tartu ülikooli usuteaduskonna
õppejõud idamaa keelte alal mag. theol. H. MAASING.
Piibel on kahtlemata erandnähtus maailmakirjanduse suurimategi teoste
hulgas. Ta on neid haruldasi raamatuid, mille juurde lugejat juhivad
kõige mitmekesisemad tegurid. Ühtesid paelub temas eeskätt usulis
dogmaatiline külg, teisi eepiline ja lüüriline sügavus, kolmandaid , heldi
mus tema kui lapsepõlve kodu vääriseseme, kui esimeste kirjanduslikkude
noorusmuljete allika vastu.
Kõige selle tagajärjel leiab piibel teed kõigi usundite ja kõigi maailma
vaadete pooldajate kodudesse. Ta kujuneb seal teguriks, mis kehastab
perekonna traditsioone ja seob üksikuid sugupõlvi.
Piibli ainestik on. aastasadade vältel õhutanud maailma suurimate kunst
nikkude loomingut. Kunstiajaloo kõige kõlavamate nimede kandjate
looming koosneb tihti just esijoones piiblisisulistest teostest. Piibli
inspiratsioonil loodud teosed moodustavad veel praegugi tähtsama osa
inimkonna. kunstivaradest.
Need kunsti tippsaavutused kuuluvad piibli ja piibel nende juurde. Nagu
piibli tekst aitab - mõista piiblisisulise .maali sündmustikku, samuti aitab
kõrgeväärtuslik kunstiteos süvendada piibli lugemisest saadavaid ela
musi. Usuline ja kunstiline tunnetus võimaldavad ühinenult sügavama
elamuse kui üksikult.
Kaunite ja maailmakuulsate piltidega rikkalikult ilustatud „Suur Piibel"
on sellepärast hindamatuks kaaslaseks kõigile, jäädavaks ehteks igale
kodule.

Suur Piibel koosneb piibli kõigist osadest —ka apokriivadest. Ta ilmub
SENISES PIIBLI KEELES, mis on rahvale saanud juba omaseks, mille
arhailise võluga on harjutud juba lapsepõlvest saadik. See keel on
kooskõlastatud tänapäeva õigekeelsusega.

SUUR PIIBEL on kaunistatud kuulsa prantsuse
kunstniku Dorä piibiipiltidega arvult üle 200.
Peale selle kuulub Suurde Piiblisse vee! 24 kaheksa
värvilist eritahulit maailma suurimate kunstnikkude
töödest—nagu Raffael, Michelangelo, Rembrandt,
Botticelli, Tizian, Rubens j. t. Ka eesti kunstnikkude
J. Köleri, T. Grenzsteini j.t. tööd võetakse arvesse.
SUUR PIIBEL ilmub suures kaustas (35X28 cm),
vihkude kaupa, 14 vihus, esimene vihk ilmub 1938.a.
Sama aasta vältel viiakse väljaandmine ka lõpule.
?lmumise lõppedes on võimalus lasta vihkusid köita
nägusasse kalingur- või valikköitesse -- ka erilisse
vanaaegsesse köitesse, puukaante ja v asklukkudega
SUUR PIIBEL sisaldab umbes 1100 lehekülge teksti,
suure, kauni kirjaga.

Friedebert Tuglas.

„Suure Piibli" hind on ettetellimisel kuni 25. jaanuarini
Kr. j[7.— kohemakstavas rahas
või Kr. 1,50 iga vihu eest, tasudes vihu ilmumisel.
Soovijaile saadetakse tutvustamisprospekt hinnata koju kätte.

K-U. ..Loodus"
»»
Tartu, ülikooli-18.

Tel. 4-35.

Postkast 66.

Posti jooksev arve nr. 2055.

VSRSKE KUnfATAIUD ®
KALIFORNIA

DU NORD

PUUVILI
fioftafe jdudnud.
Ploomid.
Viisiftud.
jifpfiftoosid,
Pirnid.
JVompott.
JAttiift suurel arvul

Homme, neljapäeval, 16. detsembril,
küünlavalguse õhtu
Serveeritakse

A. KAMPUS

ekstra du Nord supee

Tallinn, Vene 1, tel. 435-04
Velerua kalast
Linnufilee salatiga

Kanapee
Kanapüree pirukaga

VEINI-KOLONIA AL jaDEUKATESSIKAUPLUS

Pähkli parfee
Lauad palutakse ette tellida!

AKAMPUS
(end.V.Oemin) Vene 1.1. fe1.43504
Pühadeks
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Motto: Rõõm on parim arstirohi
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KASIINO või
RESTORANI

„PALAIS-ROYAL"
(end. Silva, tel. 520-82.)
Hea saanitee tõttu tänasest peale

3.15
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Mängivad kuulsad muusikud hr. A. Koromaldi juhatusel.
Uudiseks 1 Valgustatud parkett-tantsusaalipõrand.
Külastamist palub uus omanik
A. Kuusik.

II
0
0
tf)

südamlikus liimis
Teat slt. i,39/2079"

Ilmus müügile suure ja huvitava TALVENUMBRINA

/fj£&&£€&(!&£ SH^C£>
Lastearst Dr. Engeli, kõigi laste ja ka täiskasvanute
ebajumala kõnetunnid on iga päev: kl 5—7, 7—9, 9—ll

5

Philips, Aga, Teiefunken, VEF.Ret,
ja paliu teisi tüüpe soodsate

3

ma ksuti ugimustega.

Joh Milt,
Pikk 1, fel. 433-74.
Kino AMOR
ROMANTILINE JA HUUMORIKÜLLANE PÜHADE-EELNE EESKAVA!
Harukordsed staarid! JEAN HARLOW, MYRNA LOY, WILLIAM POWELL.
TEIE VAIMUSTUTE, NÄHES NEID OMAPÄRASES FARSIS!
TEOTATUD NAINE
Hämmastavalt lõbus farss täis ootamatuid seiklusi ning vaheldusrikast sündmustikku, mida
tavaliselt filmis ei näe. «Teotatud naine" on hulkade lemmiku Jean Harlow' viimaseid filme!
11. LISAEESKAVA.

(Fiiftajidierit
ketta 11-2 !
' (f atika»
) me is terfotograafid
\ uni n g a I.

112 Ihk., neist hulk vascsügav- ja klišeetrükis.
Kaas kolmevärviline. Hind 50 senti. Lisana:
Marlene Dietrichi pilt mitmevärvitrükis.
MÕNDA SISUST: R. Tiitus: Imelaps. K. A.
Hindrey: Jõud. Kui naine magab (ebateadliku
ilu hetki piltidega). Ja Mona-Lisa naerab. Pearu
Orava: Jumalavallatu vanamees. Verevennad
Jaapanis. Juhan Pahlbärk: Ootamatu üürnik.
Vaene aju anna järele.

MARIE ANTOINETTE.

Kuninganna vanglas. Selle naise põnev elulugu
selles numbris.

Usumees Saltlake City'st. Armujutud läbi tasku
rätiku. Armujoogid vanal ajal. Valve Saretok:
Väike sõber, jne., jne.
Valitud põnev sisu ning head pildid on „Valiatu

Magasini" hüüdlauseks. Tekstis hulk kunstipära

seid filminäitlejate pilte.

2

Nr. 341

Kesknädalal,"ls. detsembril 1957

P K e iu ö l e lj t

RESTORAN hASTORIA" -------

Peking uuesti Jaapani pealinnaks

TELEFON 437-00.
Kesknädalal, 15. detsembril s. a. jõuab kohale jõuluvana, jagades üllatavaid kinke
Peale selle

Loodi uus, jaapanisõbralik Hiina keskwalitsus. Nankingi walitsus muutus „koha
tikuks walitsuseks"
Jaapan tunneb kaasa „suütu Hiina kannatustele"

ESTONIA
TEATER-RE TORAN
Alumisel korral. Uues saalis

——lgul neljapäeval
neiap.H yngarj muusika
16. a mustlas
dets. W romansside õhtu
Vuhetpidamata meeleolu
muusika Punase saali or

kestrilt Trio Caprlcclo

Valges saalis esineb maailma
klassi kuuluv tantsutrio

3 Renan's
Uudis kestatööstuse alal:

Õppige veel pühadeks tantsima
tantsukursustel.
H. PÄÄSUKE

; ETK päberossikestad
kahekordse vatiga.

Rüki. diplom, tantsuõpetaja

Lai 31.
Kiirkursused algavad
algajatele

Annavad paberossidele eriti peh
me ja võluva maitse.

kesknädalal, neljap. ja reedel kl. 8 0.

edasijõudnuile reedel kl. 8.
pühapäeval kl. 7 õhtul.

Eratiinrild ja registreerimine kogu päev;

Pekin g, 14. 12. (ETA) (Reuter) Hiina wabariigi ajutine walitsus, kes peab asendama Nau
kingi walitsnst, kuulutati siin täua wälja. Peking k« ulut a ta ksc u n'cs ti Hiina pea
linnaks. Wana Hiina rahwnslipp wõetaksc nne wabariigi lipnks. Uus walitsus tahab laien
dada oma mõju üle kogu Põhja-Hiina kuni Jangtse jõeni. Ilus walitsns seletab oma dekla
ratsioonis, et ta tahab awaldada iuastnpanu ko m m n ni s m il c ja arendada sõ p
r« ssnh t e i d naabermaadega. Ka tahab ta edendada Jda-Aasia tööstust ja soodus
tada Jda-Aasia moraalseid doktriine.
Hattfon, 14. 12. (ETA) (Reuter) Kardetakse, ct snur osa neist Hiina Mägedest,
kes ci saa nn d Nankingist õigel ajal lahkuda, on it ii ii b Jaapani mägede
poolt täielikult ämber piiratud. Neil ei jää unud muud iile kui alla anda wõi surra.
Ka hiinlased tunnistawad nüüd, ct Pnko n liit n o n langenud jaapan t a s t e kätte.
Pukoust taganenud Hiina wäcd olclvat 'koondumas Pntschcngi, mis asetseb Pukonst põhjapool.
Tokio, 14. 12. (ETA) Domei agentuur teatab,

et Jaapani wöidukatc mägede pidulik sissemarssimine
Nankingi, mis pidi olema 15. detsembril, on edasi liika
knd 20. detsembrile.

Peaminister wftrst Konoyc awaldas ajakirjandusele
oma rõõmu Nankingi wallntamise puhul. Ta toonitas,
et Jaapan peab oma kohuseks kindlustada kestwat rahu
Kauges-JdaS. Wastntns- konslikti eest laugemat täie
likult Nankingi walitsnsele,' kes nüüd, pärast Hiina pea
linna langemist, on muutunud lihtsalt üheks Hiina ko

haliknkS wõimuks. Jaapan, soowides kaasa aida
ta süütu Hiina rah w a hiiwan g u l e, ta
hab koos töötada Hiina uue walit
suse g a, mis nüüd luuakse.

Würst Konoyc tähendas, ct kni marssal Tschiang
Kai-schek tahab jatkatn partisanisõda Jaapani waStu,
siis mängib tä ainult kommunistide mangu. Würst
Konoye kiitis Hiina sõduri wahwust, kuid kahetses, ct

Hiina sõdurit sunni t a k sc wõit l e m a
halwa asja .eest, Würst Konoyc kahetses ka

walismaalaStcle sünnitatud kahjusid, kuid ta looiwb, ct
Hiina uus walitsus suudab kaitsta nende seaduslikke hu

wisid. Ka loodab ta', ct riigid saamad aru Jaapani po
fitsioonist ja tema stabiliseeriwast wõimust Jda-Aasias.
LöpukS würst Konoyc kutsuS Jaapani rahwast kahekor

distama oma pingutusi, sest Nankingi languS
on a inu l 4 eel man g, mis märgib pi
kaldale wa e n-rt tege w « s c algust." > ~

T o k izv, 15.12.5(ETA) (DNB) .Domei agentuuri tea
tel on jaapanlased wallütannd' Aängtschõu, niis asetseb
kätte on langenud ka Wulungschani ja Alofnschani kind

lused. üks Jaapani waeosa on alustanud edasitungi
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„EERIKA" sordiõunad
Jaan Tõnissoni aiast.
Müügikoht Viruvärava-torn. Avatud kl; 9 hom
mikul kuni kl. 8 õhtul. ...
Enne jõulu uued saadetised kõrgemas
valikust
Borsdorfer-sibul, Tartu roos, Peping, Fa
meuse, Gra Gylling, Filippa, Suhkruõun,
Sem. Renette, Antonovka.

„Panad'd" rünnati wiis karda
Schanghai, 14. 12. (ETA) (Reuter) Rüüd

teatatakse, et Jaapani lennukid on rünnanud Ameerika

suurtükipaati „Panay'd" wiis korda. Kulus poolteist
tundi, enne kui „Panay" wajuS põhja.

Tuld sõpradelt!
Berliin, 14. 12. (Reuter) Saksa wälisminis

teerium saatis Jaapani suursaatkonnale memorandumi,

milles kacwatakse selle üle, et Jaapani suurtükid on
möödunud laupäewal pidewalt tulistanud Briti auri
knt „Wangpn'd", mille Pardal asus Saksa suursaatkonna

Muusikamuuseumis viibib praegu Vänd
ra mees Friedrich-Voldemar Janscn, kes
demonstreerib oma leiutatud ja konstru
eeritud uudispilli. Uudispilli võib saate
pillina hüüdma panna jalaga pedaalidele
astudes. Leiutaja mängib ise gitarri ja ka
sutab seejuures ühtlasi ka uudispilli saadet.
Muusikaprofessorid Kapp, Aavik ja teised
käisid uudispilli vaatamas ja arvavad, et
see mänguriist võiks kasutamisele tulla
rahvapillina.
Venes valiti 855 kommunisti ja
288 parteitut
Moskva, 15 12. (ETA) (Tass) Vali
miste keskkomitee avaldab järgmised and
med Nõukogude Liidu ülemnõukogu vali
miste tulemuste kohta: 14. detsembri kesk
ööni olid juba registreeritud kõik 1.143 va
litud rahvasaadikut. Kõik rahvasaadikud
olid kommunistide ja parteitute bloki kan
didaadid. 93.639.478 hääleõiguslikust ko
danikust on valimistest . võtnud osa
90.319.346 kodanikku, mis on 96,5 protsenti.
Venemaa. Nõukogude ..vabariigis. (RSFSR)
oli osavõtt valimistest 96,5 protsenti, Uk
raina vabariigis 97.5 protsenti, ValgeVene vabariigis 97,3 protsenti, Aser
beidžäni vabariigis 95,5 protsenti, Gruu
sia vabariigis 95,9 protsenti, Armeenia
vabariigis 95,2 protsenti, Turkmeeni vaba
riigis 95,3 protsenti, Usbeki vabariigis
93.5 protsenti, Kaasani vabariigis 93,9
protsenti ja Kirgiisi vabariigis 93,1 prot
senti. 1.143 valitud rahvasaadikust on 855
kommunisti ja 288 parteitut. Naisi'on va
litud rahvasaadikute hulgas 184 ja mehi 959.
Helveetsia taotleb täielikku era
pooletust
Ott Wõimalik lahkumine
Rahwasteliidust
Genf, 14. 12. (ETA) (Havasi erikirjasaatjalt.)

Helweetfia ei kawatfe lahkuda Rahwasteliidust, kuid ta
tahab faawutada uuesti oma täielikku neutraalsust, sest
Parast Saksamaa ja Itaalia, otsuseid Helweetsia asub
kahe naaberriigi, wahel, kes ei ole enam Rahwasteeliidn
liikmed. Snureilf osa awälikust arwamisest ja liidunõn
kogu kardawad, et niisugune seisukord wõlb. sundida Hel
weetsiat teostama poliitikat, miS on wastoluS ncutrali
teedi põhimõtetega, millest Berni walitsus on seni alati
kinni Pidanud oma otsuste tegemisel. Seepärast liibu
nõukogu on otsustanud teha liidupresident Mottale üles
andeks ette wõtta demarsche Helweetsia täieliku neutraal
suse restaureerimiseks.
Probleem, mille eeS Helweetsia seisab pärast Saksa

maa ja Itaalia lahkumist Rahwasteliidust, on muutumas
uha keerulisemaks aSjaolu parast, et ieataw hulk Hel
weetsia kodanikke soowib rahwahääletnse korraldamist, et

saawutaba Helweetsia taielikku neutraalsust. Sellele

Paide põllumeeste konwcndi täiskogu koosolekijl eile
peatuti läbirääkimiste juures pikemalt olukorra ümber

Tiiri-Tamfalu raudteel. Leiti, et sellel liinil reisijate
rongide liiklemine liig aeglane jä ootamised sölmsäama

bes , Türil ja Tamsalns pikad. Seetõttu puüa

wad reisijad waltida sõitmist sellel raudteel.
Kurioosumiks peeti ka asjaolu, et Tamsalu-Türi teel

reisijate r o n g i d e s on küun l aw algu S t» S,
kuna mitmel pool maal juba koguni karjalautades

k i särab e l e k t r i w a l g u s. Koosolek asus üksmeel
scle seisukohale, et raudtecwalitsns peaks astuma kiirelt
samme olukorra parandamiseks, knna wastasel korral
maheneb reisijate arw Türi-Tamsalu wahel meelgi. Konwendi koosoleku paewakorraS peale tegewuSkawa

ja aruande wastuwõtmise muud erilisemat polnud.
Muide otsustati eelolewal aastal korraldada sönnikuweo
wõiftluS.

Tulekahju trükikojas
Täna hommikul kella 8 Paigu ' teatati Pritsi
majja, et S. Ameerika tint. nr. 3-a asetsemas
Nõmnt P e r e trükikojas on tekkinud tulekahju.
Leudsalga kohale jõudmisel selgus, et Põlema oli
süttinud trükikoja eesruumis olew kapiruum. kus'
töölised Hoidsid oma riideid. Leegid olid põletanud

läbi wahoseiua, Põrandg ja lae. Kuumuse käes
oli saanud, üsna tugoivasti kannatada ka trüki
masin:

Leudsalk kustutas tule kiiresti. Kuidas see sai
alguse, pole, esialgselt selgunud. Arivatakse aga, et

töölised õhtul kella st paigu töölt lahkudes kappi
luiskasid, mõne Põlewa Paberosstotsa. mis seal hak
kas hõõguma ja hiljem tekitas tulekahju.

Hommikul tööle ilmudes leidsid töölised trüki,
koja ruumid maani suitsu täis. Arwataksc, et tule
lewimist takistas hapniku puudus, mistõttu leegid
ei tekitanud ka suuremat kahju.

Maja, kus tekkis tulekahju, kuulub Poljats
kinile.

sclleS wahejuhtnmis on süüdi. Kohapealsetele wõimu
dcle on juba tehtud korraldus niisuguste wahejuhtumite
kordumise wältimiseks. . Jaapani-walitsus loodab, ct see
õnnetu, wahcjnhtum ci mõjuta 'sõbralikke suhteid,

walitscwad Jaapani ja ühendriikide wahel, üteldakse
noodis.

Jaapani ajalehed aivaldawad wälismimstccruimi JÖ
merewäcdepartemangu kommünikced, kuid ilma ijmfn»
guse kommentaarita. President Rooscvcldi isiklikku läkitust

Jaapani keisrile ei ole awaldatud. Kuuldub, et
tunduwalt riiwanud jaapanlaste tundeid, kuna »,eisri
isik on puutumatu ja seisab wäljaSpool igasugust polii

tikat. Siiski tuletatakse meele, ct keiser Meist.on

Piifiadokii g'd

scist ringkonnist kuuldub, et Itaalia ci kawatse saata
Jaapanile protesti seepärast, et Ameerika söjalaewa
„Panaä" põhjalaskmiscl on hukkunud ka Itaalia aja

kirjanik Sandro Sandri. Itaallased arwawad, et on
iimceriklnstc asi protesteerida, ühtlasi wäidetakse, et
sellised arusaamatused, nagu oli „Panah'ga",: ott !pa,
ratama.tud sõjnö ja ou tingitud sellest, et wäliffmaa

wad läbiStawndisõjapidamise .tsooni. . /

Vene kiirustab Vladivostoki

mitte üte rõõmu tui ak ><?/
Lauatarbeid hõbedast .;
ja uushõbedast, Vää- '
~ . riSehteid; ; [Nägusaid .
uudiseid' moodsaist eh
teist. Kaunist keraa
mikat. Valgest tinast
esemeid. Kristalli, kelli
jne.
leiate loetlevas valikus

Wene kiirustab Palawliknlt WladiwoStoki kindlnstami
sega. Muuseas olcwat ehitatud maa-alune angäar 150
lennukile, üldse Pandawat suurt rõhku maa-alustcle
kindlustustele. Garnisoni, kaasa arwatud" merewäg»,

beOr
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na°
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TALLINN, PIKK 27.

olewat sunrendatüd 85.6VV meheni.

Roosevelt ootab Jaapani

saatust
nootidega London-Washingtvni ja Tokid wahel
. Washin g t o », 14. 12. (ETA) (Reuter)
Nks kõrgem ametlik isik seletas, et president Roo
scvelt' rahuldub ainnlt siis, kui Jaapani keiser
teeb temale isiklikult wabauduse „Paiiah" pommi
tamise pärast ja annab lubaduse tarwitusele ivõtta

abinõusid selliste wahejuhtumite wältimiseks tu
lewikus.

Washingto n, 14. 12. (ETA) (Reuter) ühend

riikide suursaadik Tokivs esitas Jaapani walitsnsele wvr
milifc noodi, milles awaldataksc walsu protesti ühend
riikide suurtükipaadi „Panay" sa kolme Ameerika kau

balaewa võhjalaskmise wastu. Noodis juhita-se tähe
lepanu sellele, et Jaapani relwaStatüd jõud on ka mi
newikuS mitmel korral rikkunud, ühendriikide õigusi,
ühendriikide walitsus nõuab Jaapani walitsusclt amet

rika huwide ja õiguste rikkumist Jaapani relwaStatnd
jõudude poolt.

Tokio, 14. 12.'(ETA) (Reuter) Jaapani wü

lisminiStccrium esitas Briti suursaatkonnale noodi, millcs awaldataksc sügawat kahetsust Briti söjalaewa „Lady-Birdll" pommitamise pärast ja lubatakse maköta kah
jutas». Samasisuline nool esitati ka ühendriikide suur
saatkonnale „Panay" jn teiste Ameerika laewade põhja
laskmise pärast. Nootides üteldakse, et Jaapani walit
sus on juba wõtnud tarwitusele abinõusid selliste wahe
juhtumite wältimiseks tulewikuö.

%V.V.DEMIN"i!Ä
konservid
on tuntud headena juba 110 aastat

Nõudke kõikjal!

Briti walitsus saadab homme Jaapani walitsnsele waljn

Kuulake

Francolased pommitasid Madridi
Madrid, 14. 12. (ETA), (Havas) Walit
suswastaste Patareid algasid kell 16.15 uuesti
Pealinna Pommitamist. Ilusa ilma tõttu oli palju
jalutajaid tanawail ja Puiesteedel. Ent esimeste
mürskude linna langemisega kadusid kõik inimesed

majadesse. Mürsud langesid peamiselt kesklinna
piirkonda. Mitu immest on saanud surma ja
haawata.

Gibraltar. 14. 12. (ETA) (Reuter) Sala
manca walitsus on sulgenud kõik Piirid. Arwataksc. et
see korraldus on seoses cttcwalmistustcga uueks suureks

rünnakuks. Hispaania-Prantsuse piir suleti juba mitu

BLAUPUjNKT
raadiosaatekavaSaksa lühilainesaatjate kaudu:
Kesknädalal, 15. detsembril 1937.

kell 16.15—16.30 DJA 31.38 m.
(Ida-Euroopa aeg) DJB 19.7.4 m.
DJN 31.45 m.
DJQ 19.63 m.
kell 21.15—21.30 DJL 19.85 m.
(Ida-Euroopa aeg) DJD 25.49 m.
DJC 49.83 m.
A.-S. TORMOLEN & KO.

Leiwatööstur Juhan Perten f
Täna hommikul suri pikaajalisesse raskesse kopsu

Kas faschism wõi Nõukogude
demokraatia
Mehhiko, 14. 12. (ETA) (Haoas) Trots
ki awaldas ajakirjanikele oma rahuldust rah
wusivahelise uurimiskomisjoni otsuse kohta, mil
lega ta tunnistati süütuks. Trotski toonitas,
et 17 komisjoni liiget on tenta poliitilised was
tased. Trotski lisas, et komisjoni otsusega sea
takse uuesti jalule ka sadade teiste isikute au,
keda wee! ootab mahalaskmine.
Trotski peab woimatuks demokraatliku ko
danlus- uuesti wõimuletulekut Wenemaal. Trots
ri ennustab, et kui praegune kord Wenemaal
kukutatakse paremalt poolt, siis pääseb wüimule
faschism, mis Trotski arwates oleks palju hul
lem praegusest Stalini korrast. Kui aga rewö
lutsioon tuleb pahemalt poolt, siis Trotski en
nustab Stalini bürokraatia asendamist Nõu
kogude demokraatiaga. Niisugusel korral' majan
dus jääks riigistatuks, kuid reformeeritud ku- '
jul, nagu see wastaks rahwa huwidele.
Inglise kuninga waikne
süunipliew
London. 14. 12. (ETA). (Reuter) . KuNingaS

wectis oma sünnipäcwa täna waikselt Bnckiughami pa

lccs. Kuninga sünnipäewn- puhul laSti WindsonS 21
terwituspauku suurtükkidest. Tcrwitnspankc lasti ka. Hvdi

Parkis sa Londoni Towerist. . ... '

Wene wastus Soomele
piiririkkumise asjus
Hclsi n g i, 14. 12. (ETA) Lehtede teatel on lau.
päewal saabunud Nõukogude Liidu waStus Soome

protestile käesolewal sügisel aset leidnud piiririkkumiste
pärast. Wastusc sisu awaldataksc pärast seda, kui see on

olnud arutusel walitsuse koosolekul, mis arwatawasti

. sünnib tulcwa nädala jooksul.

haigusse pealinna? hästituntud leiwatööstnr Juhan

Pcrtcn 68 aaria wauuses. Kadunut jäi,leinama abi
OULUKINKE

Kuld 34.2 34.2 34.2
Välisraha 15.2 15.3 6.4
Sisevekslid 13.1 13.6 11.0
Laenud 10.1 13.4 10.0
Muud aktivad 23.5 23.0 15.9
Bilanss 100.7 104.2 81.9

DAAMIDELE JA HÄRRADELE
pesu ja kosroeetifeatarbeid.

RIKKALIKUS VALIKUS:
konserve, delikatesse, kuivatatud puu

Pangatähed 47.8 49.8 43.9

Jooksvad arved 33.2 35.0 24.9

vilja, kohvi erisegusid, jõulumaiustusi,

Valitsuse ' 23.6 22.7 17.1

konjakeid ,

kodu- ja välismaa veine, napse,

C all pef •

Pankade 7.5 10.1 5.6

kaasa ühes tütre ja poja Haraldiga. Isa haiguse ajal juh
tis tööstust poeg. ke? on saamid ülikooli majandusliku
erihariduse. Kadunud leiwatöösturi kirstupanek on hom
mc sa matmine piihapäewal Kaarli kirikus. Matusetali
iiisc peab õp. ?l. Soomrc.

Kiwiolisse asutatakse eesti abi
kogudus
Vaatamata sellele, et Kiviõli tööstusalevik vii

masel ajal märgatavalt on eestistunud, puudub siin

seni oma kirik või palvela jumalateenistuste pida

miseks. Kuuludes administratiivselt Lüganuse kiriku

alla, pole kauge maa tõttu, elanikel siiski võima
oma huvides ära kasutanud ka terve rida laiikusu

Muud passivad 13.8 13.5 7.4
Kattevara % 61,0 58,44 59,0
Detsembrikuu esimesel nädalal on vähenenud

laenud 3.3 milj. kr. võrra, mis peamiselt on sündi
nud pankade arvel, sest samal ajal on vähenenud
rahaasutuste jooksev arve 2.6 milj. kr. ulatuses,

h
š

langedes 10.1 milj. kr-4t 7.5 milj. kr-le. Pangatähtede

ringvool on vähenenud 2 milj. krooni võrra, lan
gedes 49.8 milj. kr-lt 47.8 milj. kr-le. Teistes ar
vetes pole olulisi muudatusi.

1
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Pariisi maailmanäitusel

instrununttidega.

Briti kodanike elu jä warandnse julgeoleku kindlustumist
jaapanlaste poolt okupeeritud Hiina territooriumil.

London, 14. 12i (ETA) (Reuter) Knnldnb, et

miljonites kroonides
7. Xli 37 30. X 137 7. Xli 36

(foto- sa. kinoaparaadid) nina 49 (optika).
Maailmaitäitusel esines Zeiss Ikon fotokaa
..nierate,. kinoheiisilmjaparaatide ja teaduslikkude

nopdi Jniigtsc jõel aset leidnud wahejuhtumite Pärast.
Ikttuldawasti põntaksc Briti noodis kahjude täielikku ta
süiinst, selliste wahejuhtumite wältimist tulewikus ja

likku kahctsuSawaldust, tekitatud kahjude täielikku tasu
mist ja kindlat lubadust selle kohta, et tulewikus wõctasc
tarwitusele tõhusaid abinõusid selleks, et takistada Amee

7. detsembril 1937. a.

s. o. kõrgeimat atlhinda. wäljapandud klassides 14

Trotski ennustab Venemaa

keisrilt isiklikku wabandust

Eesti Panga aruanne

A.-S. Zeiss Ikon, Dresdenis, kaks Grand Prix'd.

tuisku. Söji s—lo5—10 ja päewal kuni S kraadi külma.

sünnitatud kahjude eest jä wõtma wastutuselc isikud, kes

Ro om a, 14. 12. (ETA) (Reuter) Äutoriteett

Hank.ou, 15, 12. (ETA) -(DNB) - „TakängPao"

uiiewa tagasi.

ttiäütati ka meil oma kwaliteettoote poolest tuntud

neljapäewa!» 16. detsembril

kidele, ja palub kõige otsekohesemat wabandust. Jaapani

jem Saksa suursaatkonna ametnikud tulid tagasi „Wa»g-.
pn'4e" ja jätkasid' seal 'suursaatkonna asjaajamist.

teatab ühe pealtnägija jutustuse põhjal»' et Nõukogude

tades elektrivalgus

lvöib aga järgneda Helweetsia lahkumine Rahwasteliidust.

A õiucnciurtibibnfcaartr "tuuli;' Pilwis. Lünd jn

mati, ct need tranSportceriwad Hiina waeosi, siis Jaa
pani lennukid awasid tule, mille tagajärjel lacwad huk
küsid. Kuna siin oli tegemist eksitusega, siis Jaapani
walitsus kahetseb sügawalt, ct see wahcjnhtum on
nõudnud inimohwreid ja sünnitanud kahjusid ühcndrn

kallaletunge Saksa suursaatkonna' ametnikud wiidi
„Wangpu'lt" üle ühe Briti suurtükipaadi pardale. Hil

kindlustamisega

Ebapuhas

Rongides küünlavalgus, karjalau

Seni aga rahwahääletnse korraldamise mõte ei ole leid
nnd soodsat pinda, liidunõnkog» sa Helweetsia suurema
osa walikn arwamise juures.

Loõdetaw ilm

lale, ci suutnud näha laewade Kuna
„Pa»ny'd" ja tanklacwn peeti Hiina lacwadcks jn ar

Saksa suursaatkonna ametnike keskelt. Pärast korduwaid

Nankingist põhjapoole.

Türi-Tamsalu raudte peletab reisijaid
uudispilli

hcndataksc mnuscas, ct halwa nähtawusc pärast Jaapani
lennukid, waatamata sellele, ct nnd laskusid õige maim»

Pöörge tähelepanu meie vaateaknailet

Valli tän. 4.

Vändra mees konstrueeris

suursaadikule esitatud ametliku noodi Noodis ta

1894. aastal isikliknlt aStunud samme, et awaldada ka
ametkond. Tulistamine ei ole küll nõudnud ohwreid. - hctsüst Wene troonipärijale korraldatud atentaadi puhul.

äri likvideerimise puhul
Saapäri Dubas

Tokio. 14. 12. (ETA) lNcutcr) Siin on awal

datud Jaapani wälisministri Hirota poolt nhcndriikidc

walitsuS on malmis maksma kahjutasu ühendriikidele

Jangtse jõe kaldal Tschingkiangi wastas. Jaapanlaste

Ainult mõned päe
vad kestab veel
odav

Jaapani lendurid ei näinud hästi!

soovitab

SOJAVAi
.JSr™ ,\l t.l H« '
• TALLINN, PIKK 11. . ;
Tartu ® Võru ® Rakvere ® Pärnu ® Narva ® Viljandi

Öäti sai uue hoolekandeministri
9111 n, 15. 12. (ETA) Riigipresident nimetas'
Daugawpilsi senise linnapea Wolontsi uueks hoole-'
kandeministriks arwates 1. jaanuarist. Hoolekande-'
ministri koht on teatamast! maöa endise

deministri Rulmlsi surmast saadik. !
r
L

Juhuslikult müüa uus

daami kasukas
leopardi nahast, piiher kraega
Järele küsida valmisriieteäris

"Dernier Cri", Harju tän. 29.

lus Lüganuse kirikus käimiseks. Senist olukorda on

toimetusele saadetud kirjandus

lisi, kes üksteise võidu võistlevad hingedepüüdmises.

JP.-U. ..Looduse- ..Kuldraamatu" VI sarjast on 1
juba ilmunud Hinnaga ä 2 kr. 50 st brosch ?kr
80 s. paberiwites -- järgmised- raamatud: *"
Eoelm Sharp: Noorim tüdruk koolis. Selle -

llt sellist olukorda lõpetada, on mõnedel koha

likel eesti seltskonna aktiivsemal! tegelasil tekkinud
mõte kohapeal eesti abikoguduse asutamiseks. Ja

nagu vastavaist ringkonnist kuuldub, on selles as
jas läbirääkimisi peetud ka juba kiriku kõrgemate
juhtidega, kellelt on saadud põhimõtteline
olek. Uus kogudus kujuneks ühtlasi ka pr
vuslikuks koonduseks, kuna selle ümber koonduksid
vaid eestlased seega oleks suur samm edasi ka
Kiviõlis rahvustunde äratamises, mis seni peagu
varjusurmas on olnud.

Kaks surmaotsust
Jeruusalemas
Jcr nn sa! cm. 14. t 2. iETA) lßcutcr) -nn.
koka? mõistis siin taks araablast surma ühe juudi tapinise pärast.

tütarlaste-romaam autor on peenetuitdelisimaid ja sü
damlikcmaid inglise noorsookirjanikke. kelle tõlkimine

mfiJf Lon-»ifllnat tcrctuln"b- Käcsolew teos jutustab ;

poiste jeas üles kaswanud ,a seetõttu ms,st '
mng jonnaka tütarlapse umberkujundamisest kooli nina '

SSKiS®, 1?0,ul fl,rmfoh-5 ia fõbraliliuhs olendiks,

paijkubcs iceiuurcs Ita mete noorsoole möimaluse pilku 1
•Ktta uigiije kooliinternaadi omapärasesse maailma.

rad. Kes juba lcinasid. et ei kuule enmn midagi oma .
wo»ivad roomustuda jclle Bibi-luaude uue .

J (C"C '7'w»a,!o ja claraa tiilar! :
lapK Kihlustelt ta kodumaal Daams. Bibi on >

kull loakcpcal urgumid suureks tüdrukuks, kuid jäänud ;
?. j''"UU umbeks tuulepäiseks würukaclaks. kelle kell '

&& "aa ,ccroai ,a läiic M-

Kcflnadalal, 15. detsembril 1937
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on meie loetavaim laste-aiakiri
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„LASTE RÕÕM" on ajakiri igale eesti poisile ja tüdrukule
NVil

mMM

„LASTE ROOM" astub 1. jaanuaril 1938.a. üle oma 23. eluaasta läve*

ii»
5?

Varsti hakkavadki. ASTE RÕÕMU" lugema selle esimeste lugejate lapsed.
..LASTE RÕÕM14 ilmub kord kuus,
tuues pikemaid ja lühemaid jutustusi, seik
lusjutte, muinasjutte, mõistatusi, kabet jne.
..LASTE RÕÕM" toob ka lasterõõm
laste eneste loomingut jutukesi, luule
tusi, joonistusi jne.

rsv.

KM

&*£

..LASTE RÕÕM" toob pilte ning joo
nistusi, suurel hulgal ka lasterõõmlaste
näopilte.
..LASTE RÕÕM" korraldab aeg-ajatt
huvitavaid võistlusi auhindade peale.

ssss^

„LASTE RÕÕMU" .jaanuarinumbriga on kaasas ilus mitmevärviline S©BSlä«läl£®lo@iraCl©B!*
Kes tellib „L AS T E ROOM U" valmistab oma lastele rõõmu, mis kordub iga kuu.

J õulukellahelinaid Petlemmast.., jõnlu
jumalateenistusi... jõululaule ja -ele
vust kõikidest maadest. Moodne Philips
raadioaparaat on ideaalseim jõulukink
kogu perekonnale, kuna ta võimaldab
vastu võtta paremini ja suurimal arvul

Mtt
f!1
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MLASTE ROOM" ilmub ka 1938. aastal endise hinnaga.

jõulueeskavasid kogu maailmast. Pealegi

hoolitseb ta läbi aasta hea muusika. üle-,

„LASTE RÕÕM" maksab aastas 3 kr., poolaastas 1 kr. 50 s.. veerandaastas 75 s. Üksik number 25 s.

kande eest ja pakub Teile püsivat rõõmu.

mh'>.

Tellimisi võtavad vastu ..Päevalehe" kontor Tallinnas, kõik postiasutused üle maa, ..Päevalehe" koha
pealsed esindajad ja peagu kõik algkoolijuhatajad.
Tallinna Eesti Klrjastus-Uhlsus.

<//M

A-s. „Eesti Vosvoriit"
ehitab superfosfaadiwabriku
Põhikapitali suurendatakse 1 miljonile kroonile
Tehniliseks direktoriks keemik Kampman
Superfosfaadiwabriku ehitamise eeltööd on ta seda Võimalust kasutab, on praegu weel selgu
jõudnud otsustawasse järku. Paralleelselt tehni feta.
listele eeltöödele wabriku toodangu arwutamisel,
Kui uue wabriku- ehitamine jääb A.-s. «Eesti
sisseseade süsteemi walikul ja masinate tellimise Bosvoriidi" kätte, siis tuleb wiimasel hankida weel
andmisel, on kaalutud uue ettewõttc juriidilise suurchnaid summasid tegewuskapitaliks.. , Fosfo-,
konstruktsiooni küsimust. Kuuldawasti on selles
riidiwabrik" läheb 2. miljonit
asjas otsus kaldumas aktsiaseltsi poole. Kuid krooni. Kuuldawasti on aktsiaseltsi finantseerinli
superfosfaadiwabriku tanvis ei kawatsetawat kut seks majalised kamad juba koostatud.- Selleks ka
suda ellu uut aktsiaseltsi. Selleks kasutatawat sutatawat teatud määral ka pangakredüti.
oletnasolew akts.aselts «Eesti Bosvoriit". Reedeks
A.-s. «Eesti Bosvoriidi" juhatusse kuulub esi
ongi kutsutud kokku A.-s. «Eesti Bosvoriidi" akt mehena maksud ewalitsuse direktor Kukk, liikmetena
sionäride peakoosolek, mille päewakorda on wõe majandusministeeriumi töõstusosakonna direktor
tud põhikapitali suurendamine ja
inst Kark, põllutööministeeriumi põllumajanduse
juhtiwate organite ümberkujunda
osakonna direktor Liidak ja ETK direktor Rein
mine.
tam. Nõukogu koosneb kaheksast liikmest. Nõukogu
A.-s. «Eesti Bosvoriidi" põhikapitaliks on liikmeteks on peamiselt «Eesti Bosvoriidi" oma
praegu 147.000 krooni. See wastas seltsi senisele aegsed peremehed.
tegewufele. Tegewuse Wuduw laienemine ühendu
Milliseid küsimusi Võetakse ette juhatuse ja
ses superfosfaadiwabriku chitamisega tingib märk nõukogu senises koosseisus, see selgub täna-homme.
sa suuremat põhikapitali. Tõenäoliselt suurenda Seltsi tehniliseks direktoriks saawat keemik Kamp
takse seltsi põhikapital miljonile kroonile. Põhi man majandusministeeriumist, kelle kätte on
kapitali suurendamiseks wajalise summa annab koondatud ka kõik eeltööd superfosfaadiwabriku
riik, kes seniyi olnud „Eesti Bosvoriidi" pea ehitamisel.
aktsionäriks, omades 2/8 aktsiapaketist. Ülejäänud

Lähemal ajal otsustatakse rida küsimusi seoses

Vc*oQ oli „Eesti Bosvoriidis" ETK. Wiimasele

uue wabriku ehitamisega. Kuhu antakse tellimine

jääb nüüd põhikirja kohaselt eesõigus uute aktsiate

sisseseadele, see . küsimus on praegu kaalumisel.

wäljalaskmisel aktsiate arwu suurendada. Kas
Kaubalepingu uuendamine
Belgiaga
Praegu ou käimas Tallinnas läbirääkimised katt-

Eile korraldas Eesti-Belgia kaubanduskoja esimees
J. Sihwer minister Sclys-Fansoni auks eine, millest toõt
fid osa haridusministri abi W. Päts, wäliSminiKtceriumi

olekul otsustati esitada isiklik vrakorralinee professor
Ants Oras inglise filosoofia õppetooli erakorraliseks
professoriks alateS 1. jaan. 1938. a. Samast ajast fe
nine õppetooli täitja prof. H. Muchman jääb edasi isikli

MAAILMA SUURIMAD RAADIOTÖÖSTUSED
G

kuks korraliseks professoriks.
Lektor cand. phil. K. W i l h e l m s o n esitatakse dot

sendi kohale klassikalise, eriti ladina filoloogia profeS
suuris.

Mag. thcol. Uku Masing esitatakse wördletoa usu
teaduse dotsendi kohale 3 aastaks. Seni luges ta üleS

Türi saatejaamas algasid regulaarsed saatekatsed

andel. *
õigusteaduskonna juure otsustati asutada eraõiguse
ja riigiõiguse seminarid.
Loomaarstiteaduskonna anatoomia kabineti otsustati
- ümber nimetada loomäänatoomia institüudiks.!
ülikooli nõukogu otsused esitatakse kinnitamiseks toas
tawatele toõimudele.

Jaama töölehakkamine selgub ringhäälingu direktori wälismaalt
- tagastjõudmisel.
Türi saatja avatakse pidulikult tuleval aastal
peale lõunat kella 5. Edasi antakse heliplaadi
Esmaspäeval hakkas Türi saatejaam tegema re

gulaarseid saatekatseid peale uue modulatsiooni
transformaatori kohalemonteerimist ja mõõtmisi. Tea
tavasti leiti vanas transformaatoris teatavaid puu

dusi, millised inglased lubasid kõrvaldada. Puudus
te kõrvaldamiseks saadetakse Türi saatja koosseisu
kuuulv modiilätsiöonitransformaator Inglismaale ta

gasi, kus „Alarconi" vabrik puudused kõrvaldab.
See võtab aga aega üle kuu. Et aga Türi saatjat
veel enne jõulu tööle rakendada, selleks saadeti
..Marconi" poolt välja käepärast olev inod.-trans

saatja lõplikult vastu on võtnud. Tänavu ei saa
jaama lõplikult vastu võtta.
*

siovni näol, mille tootmiseks haridusmin. abi. W. Päts
wiibiS.hiljuti. Belgias. Maalide saabumisel Tallinna kor
räldätakse siin Belgia kunstinäitus.

pule homme.

Milline room - valmistada rõõmu!
Kui tahetakse Õnnestada kedagi oma lähedastest tfisfselt kasulikkude ja püsiva
väärtusega tarberaamatutega, kingitakse „Suur võõrsõnade leksikon" või ~perek
onna leksikon"!

H. Hai jaspõld, ENTSÜKLOPEEDILINE VÖÖRSONASTIK

Suur Võõrsõnade Leksikon
sisaldab üle 35.000 võõrsõna ning võõrkeelse ütluse ja tarksõna seletuste, pärit
olumärkmete ja hääldamisjuhistega.
1408 Ihk. veergu tihedat leksti suures formaadis (formaat 135x200 mm). BroS. eks.
paksus 50 mm. Trükitud esmajärgulisel trükipaberit.
Hind broš. Kr. 8.75; kalingurilukõites Kr. 10.50; poolnahkiluköites Kr. 11.50.
„S. V. L" pole mitte ainult riiuli kaunistaja, vaid viigu kasulik tarbcteos igale haritud inime
sele, lehelugejaile, õpetajaile, õpilastele ja üldse kõigile hariduse järele janunevaile kodanikele.
'V. L." on ligi 100% võrra suurem ja ulatuslikum teos kui seda oli endine triikk (endine
„Võõrsõnade Leksikon"), haarates nüüd kõigi teadusharude peensustenigi ulatuvaid termineid
ja rahuldades usutavalt ja eeskujulikiüt kõiki nõudeid.
Nõuandja igal aial, kapitaalne teatmeteos
PEREKONNA LEKSIKON
sisaldab üle 30.000 seletuse-nõuande tervishoiu, arstiteaduse, kasvatuse, käitumise, kommete,
õigusküsimuste, kaubatundmise, haridusküsimuste, majapidamise, riidetundmise, kodukultuuri,

tulundusküsimuste, kokakunsti, kodutehnika, iluravi, rõivastumise, toitlusteadmise, toalille
kasvatuse, aiatöö jne. alalt. Lisa: toitude ja jookide leksikon.
1335 Ihk. veergu tihedat teksti suures formaadis (formaat 140x215 mm), 1038 sel
gltuspiidiga tekstis ja pilditahvlitel (neist 22 kolmevärvitrükis). Trükitud esmajärgu
lisel kunsttrttkipaberll.
Hind broš. Kr. 10.50; kalingurilukõites Kr. 12.25; poolnahkiluköites Kr. 13.25.
P. L." toob tähestikulises järjekorras seletusi ja nõuandeid kõikides elus tõesti tarvis tule
vates küsimustes arusaadaval ning põhjalikul kujul. Seal pakutakse lugejale vaid kõike seda.
mis on praktiliselt kasulik.
Kirjastus „RAAMAT" Tallinn, postkast 22. Posti jooksev arve nr. 287.
Kõik, kes on tutvunud „8. V. L.*4 ja „P L-ga4 on tellinud need väär
tuslikud tarberaamatud kohe
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valmistate kinkides kõrgeväärtusl.
EESTI OSAKOND
PIKK 25.

Sngtise
üli&onnariiet
Traditsiooniline eine

1938. a. uudismustrid suures valikus
kohale jõudnud.

Eile õhtul korraldas wäliSminister Fr. Akel riigi

K/m I. Berkovitsch
n VIRU 23.

alal on teatawasti märkida Belgia tiihclepanuwäaritoat

mille pidamiseks on sõitnud Tallinna Balti riikidesse

formaator parandatult tagasi jõuab ja kui komision

SUURT

kultuurilise lähenemise tvõimalufi. Kultuurilise lahenemise

annetust Eesti kunstimuuseumile suurema maalidekollekt

Varema kava kohaselt kavatseti saatejaama pi
dulikku avamist pidada käesoleval aastal, kuid nüüd

Saatekalsed toimuvad iga päev kaks korda.

Enne lõunat toimuvad saatekatsed kella 10—1 ja

Q

saabub tagasi ringhäälingu direktor F. Olbrei. Vii
mane teeb selles küsimuses lõpliku otsuse. Ring
häälingu direktori saabumist on oodata igapäev.
on sellest loobutud. Türi saatja pidulik avamine
toimuks tuleva aasta alul, kui saatja mod.-trans

vana trahsformaator parandatult tagasi jõuab.

/

muusikat Tallinna stuudiost. Varemail juhuslikel kat
sel! anti heliplaadimuusikat üle Türi stuudiost. Enne
lõplikku Tallinna saatekava üleandmist antakse ühel
päeval katseks üle Tallinna ühe õhtu programm. See
päev tehakse avalikkusele teatavaks.
Türi saatja hakkab tööle niipea, kui välismaalt

toriga hakkab Türi saatja tööle ja töötab kuni

formaator, mis asendab puuduvat. Selle transformaa

linnas Nicaise ja. Eesti-Belgia kaubanduskoja liikmed.
Mõttewahetusel käsitati EeSti-Belgia majandusliku ja

Lalepmgu uuendamiseks Belgiaga. Läbirääkimistega,
akrediteeritud Belgia saadik parun Selys-Fanson Riiast
ja saatkonna sekretär Dubois, jõutakse artvatatoaSti lö

PHILIPS

VEF

direktorid E. Wirgo ja R. MiSwitz, Belgia konsul Tal

Korraldamisel Belgia kunstinäitus Tallinnas

Muudatusi Tartu ülikooli Sppe
toolidel
Tartu, 15.13. Tartu ülikoolinõukogu eilsel kooS

hoidja K. Patsi auks wälisministecriumi ruumes tra
ditsioonilise eine, millest tootsid osa ka sõjatoagede ülem

juhataja kindral J. Laidoner, toalitsusc liikmed ja
toälissaadikud.

Rahvamajade toetussummad
„tuule peal"
Teatawasti kaob 1. jaan. 1938. a. senine Põl
lutööministeeriumi juures asum asunduskapital,
kuna ta ülesanded meidi muudetud kujul lähemad

üle uuele Maakapitali! e.
Senise asunduskapitali summadest määrati
igal aastal ka laene ja toetusi maa rahmamajade
ehitamiseks ja korrastamiseks. Nende laenude ja
toetuste üldsumma aastas kõikus 30.000 kr. itni-e
ber ning olid sellistena mõetud asunduskapitali
eslarwesse erirubriiki.
Nüüd on nende snnunade Pärast tekkinud lahk

arwamis! põllntööministeerimni ja haridusminis
teeriumi wahel. Põllntööministeerium tillem ase
Maakapitali suhtes on arwmnisel, et selle iilesan
ded tnlewiklls peaksid olema ainult põllumajan
duslikku kultuuri arendamad. mitte aga endasse
haarama ka maa haridusliku ja seltskondliku tege
wuse toetamist. Seepärast siis tahab Maalapita!
t)kkese^>oo(u£cuu>vL^^

oma eelarwest jätta mälja rahmamajade toetamise

ning paneb ette, et selle wõtaks oma eelarmesse
haridusministeerium. Haridusministeerium omalt
poolt aga leiab jälle, et Maakapitali ülesannete,
mis näemad ette maakultuuri tõstmise, selline
tõlgendamine oleks liig ühekülgne, ja kuna seni
rahmamajade ehitamine ja toetamine laenude näol

on kuulliuud senise asundilskapitali ülesandeks,
siis Peab need funftfioouib mõtnia üle ka selle
järglane, uus Maakapital.
Kuidas küsimus laheneb, on esialgu weel lah
tine. Igatahes on sellest magagi humitatud laial
dane maa-rahmaiuajade kellele seni asun

lUJWULS
asub iga Osram-W-lambi klaasil. Tarvitage oma silmade kait
seks seestmaiieeritud Osram-(0]-lampe, millised annavad head,
odavat ja küllaldast valgust.

OSRAM

dnskapital oli ainsaks toetnstandjaks luite ehituste
Puhul.

Diplomaatlik kroonika
Meie Londoni saatkonna kaubandusnõunik W.
Raud toõtab wälisminiStecriumis jvtulefootoijaid

tvastu neljapäcmal, 16. detsembris, kella 10.3(1-—ll."30.

2
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dekaluumen lamp vähese vooluiarvituse tagaüsmärgiga
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Suur-Briti ja Ameerika

Wäliseestlased wabariigi juubelipidustustele

JEsmajärgulised
MADEIRA Bk

Kuidas läbistada 24. weebruari eelõhtut

iftutherford
Mida Euroopa nõuab Ühendriikidelt
..päevalehele" lcirdutanud - u.k. Hon. XVinston Cluirchill, P. C., M. P.
Kogu ajaloo jooksul pole olnud aega, kus
Briti impeeriumi ja Ühendriikide suhted oleksid
olnud nii head kui praegu. Suures (vabariigis
on leivinud hädaohu ja raskuste mõistmine/mis
wabadele parlamendimaile on kerkinud agres
siimsete diktaatorite ambitsioonidest. See .on
Ühendriikides tekitanud elawat pooldamist ;stiur
riikide, nagu Prantsusmaa ja Briti, ning abita
maade, nagu Hiina ja Abessiinia wastu, . heda
on rünnatud, wõi teiste (väikeste Euroopa rii
kide (vastu, kes on hädaohus. Weel tugewamM
on märgata (vaenlikkust totaalriikide diktaato
rite wastu. Ameerika rahwas, kuigi ta suurel
määral koosneb itaallastest ja sakslastest/loeb
naudinguga ägedaid natsismi- ja faschismiwas
taseid artikleid, eelkõige artikleid Jaapani ag
ressiooni wastu, millega Ameerika ajakirjandus
oma lugejaid (varustab.
AwaliKu (väljenduse neile tundmusile and
sid president oma (võimsas kõnes ja Uhendrii
kide saadikud Pariisis ning Londonis. Nhend
riikide ja Briti admiraliteedid ei mõtlegi üks
teise sõjajõu arengut kadestada, maid (vaatle
mad rahuloluga wastastikust laewastiku ja
relwastatnd jõu tõusu. Inglise-Ameerika kaubaleping möi kooskõlaline mölnküsimuse lähen
dus saaks hea tahte tõenduseks, mis walitseb
selle kahe suure rahwa wahel, kes tüünemad
kõiges olulises end praegu wäga ühtlaselt.
Pole mingit kahtlust, et Ühendriikide tund
mnst'd on vraegn Sunr-Britile palju soodsamad
hui oiib 1914. aastal.
Kuid see ei tohiks lääne demokraate miia
oletusele, nagu tuleksid Ühendriigid jälle üle
ookeani nende lahinguid kaasa lööma. Was
tu oksa. Ameerika kodanike suur enamus on
maatepunktil. et Ühendriigid peawad end hoid
ma eemal igasugustest konfliktidest Euroopas ja
isegi Kauge-Idas, laskmata end milgi tingi
unisel kiskuda sõtta. Need on loomulikud en
daga rahul olema maa waated, mil on kolm
tuhat miili ookeani piiri ühel ja seitse tuhat
miili teisel pool. Sõdade! on see onmdus, et
nad kisumad rahmaid oma keerisesse kõigest
hoolimata, kuid Briti ja Prantsusmaa möi
mõni wäiksemaist riikidest Rahwasteliidus ek
siks wäga. arwates, et neid on peale nende
oma relwastatnd käe meel kaitsmas mingi tei
ne jõud. . • : - •. / ;
On aga teid. millelt Ühendriigid wöiwad
end sõja tööriistaks tegemise riskita, oma, rah
ma ja walitsnse moraalseid tundmusi waljenda
des, anda muule maailmale wöimast. abi. kõi
ge selle toetamiseks, mida nad peawad õigeks.
Seletus Ühendriikide neutraalsuse kohta - sõja
ajat oleks Suur-Britil? ja Prantsüsmaa'e' wä
ga tähtis. Hiljuti Ameerikas seaduseks saanud
põhimõte, et osta ja maksa, on wäga soodus
Kohtla-Järve müüb miljon tonni
põlevkivi
Seni kogutud põlevkivi mägi realiseeritakse
Teatamast) on Kolstla-Aiirmc Kama põlcmkimikae
mandnse lähedale aaState jooksul kognnennd tohutusuur

põlcwlimimägi. milles armataksc.põlcwkimi olemat üle
miljoni tonni. Sinna kokknmretnd põlewliwi kuulub kõik

n.»n. kolmandasse sorti, mis Kohtla-Jarwe nlimab

rikutcs enam ärakasutamist ei leia, sest siinsed (vabrikud,
on sootuks teise põhimõtte kohaselt ehitatud kni näiteks

Kiwiõli ja Sillamäe (vabrikud, kus ka kolmas sort tõota
takse ümber kimiöliks.

Kuna ka praegu ehitusel olem uus hiigelsuur öliwab
rik. mis walmib kewadcks, kolmandat sorti läbi töötama
ei hakka, siis on Kohtla-Järtve põlewkiwitõöstuse tege
lastel olnud läbirääkimisi mitmete suuremate tööstustega
Eestis, kes nüüd on malmis odatväma hinna eest seda
kolmandat sorti pölewkiwi kasutama enda käitistes kiit
teainoks. Nii loodetakse osa suurest mäest realiseerida

juba cclolema aasta kewadel. »

Tööõnnetusi Kiwiõli kaewu
ritega
Esmaspäowal juhtus tööõnnetus Knviõli kaetvandu
-ses lööiawa kaewuri Ednavd Läänsaarega, kellele knowiku

E. Phillips Oppenheim

AADLIK
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Tottie Green oli ikka meel könewöimetu.
Ta kamal asu aga töötas juba. Ta mõtles,
ja mõtles wäga tõsiselt. Tüdrukki püüdis liita
neid üksikuid osi üheks terwikuks, ja tema
esimene impulss oli seda mitte uskuda.
„Sa räägid nagu halwasti kirjutatud rö
maanist. Renben," pilkas ta. ..Kuidas sa wöid
teada, mis juhtus pärast seda, kui see tüdruk
tuli alla? Kust sa tead, et ta leidis selle tee
mändi, meel enam, et tal oli küllalt julgust
seda näpata? Oletagem, et ta tegi seda. oletagem,

et ta oli .kamakani kui teie, kaks KelKimat
lolli, mis tegi ta sellega? Teda saadi kätte
kakskümmend jardi eemal sellest toast. Kas
arwad, et ta neelas selle alla?"
Reuben oli jälle tema ise, ja tawaline Reu
ben oli (väga kindel, küüniline ning täpne
noormees.

..Selle kahekümne kuni kolmekümne jardi
ulatuses," ütles ta, „wöis ju leiduda mõni
peidupaik, kas akna kaudu, wõi koridoris,
wõi seller toas, mille ta Mis."
..Jäta see ja mine edasi tõsiasjade juure,"
urises Tottie Green. ..Sul on kindlasti rohkem
põhjendust kui-see. Ütle meile, miks oled kiu
del. et tema! on see sinine teemant. Anna meile
tõsiasju, mu poiss!"
..Saate nad," oli kiire wastus. ..Ütlen teile,
miks see on nii kindel. Esiteks Moss & Nathan,
wõltskalliskiwide walmistajad. on asja saanud
tellimise leedi Frankleylt teha talle jäljend
Neitsi Pisarast, ja nad pidid tegema seda ai
nult seletuste ja piltide järele. Isegi näidata
ei olnud tal seda kiwi."

igale riigile, kes walitseb meresid. Mid
rahuajal oleks Ühendriikide majanduslikul ja
rahanduslikul poliitikal wäga suur tähtsus sõja
ettewalmistuse pidurdamiseks agressiiwsetes rii
kides. Me nägime hiljuti miha. millega signot
Mussolini häälekandja kirjutas „New Pork Ti
mes'i esitustest majandus- ja rahanduspoliitika
kooskõlastamiseks seadustmurdwate riikioe wasf
tu.. See (vihapurse näitab, mil määral seda
Minöu kardetakse.
~ 'ltaalia diktaator, on niisuguste protsesside
mastu tilndelikilm Wi. ta natslik möttewend ja
palju rippumam -mälistM kaubatagamaradest ;
kui ta Jaapani liitlane. Kuid Itaalia leiaks
oma'puuduste kergesti abi. Ta
oleks ainult maja.'lojaalselt ja sõbralikult juh
tuda teistele riikidele, Mäda aus sõlmitud le
pingud ja loobuda''oma kihutustööst, mis teki
täb pahameelt 'rahutust.'deinokraatlikus maa
ilmas. Paljudki on Mõlemal pool ookeani meel
sasti näinud .Itaaliä-.töustl ja ülnberorganisee
rimist, neil ow meel/ikkagi soojad tundmused
tööka ja lahke rahwa -masin. Mingisugune pin
gutus manade suhete jaluleseadmiseks poleks
asjatu.
Kuid on weel üks tee, millel Ühendriigid
(võiksid. aidata Euroopa rahuarmastawaid rah
maid. Wüitku nad tagasi jä säilitagu oma nor
maalile majanduslik õitseng. Majanduslikult
hitsewad Ühendriigid awaldawad otseselt ja
kaudselt suurt'heategewät mõju maailma sünd
mnstele.

(1814),

Cffley
(1737)

import, originaalpudelites.
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Leedu naiste juubelikongress
30 aastat koostööd eesti ja
leedu naiste wahel
Leedu naisliidu kongressil, mis peeti 10.—12. dets,
Kaunases, esindas Eesti naisliit» pr. Waldwere. Latist
oli kongressile saabnnnd 3 delegaati Läti naisliidu esi

naise Berta Pipinaga. See oli Lcedn naiste juubdli

kongress 30 aasta eest. 1907 a. peetud esimese leedu

uaiSkongressi Balti rahwaste koostööd

tollal näitab- et juba siis wöttis kongressist eesti naiste
esindajana ma ka Pr. Neisik Nüüdne kongress Tuhme*
kõigi nende austamiseks, kes 30 aasta eest olid organisce
-imid esimese keedu naiStongressi.

Kongress an»ati Leedu rahmuSteatris Leedu vresi
dendj Smotona. ivalitsnsliikmets ja kutnmld külal iste
osawõtul. Oli kohal ka Leedu naisliikunnse elatanud
weteran ja - esimese kongressi juhataja Gabrielle Petke
vicaite. (väga himiatud ja auwäärne isrk. kes koqitt elu
on pühendanud Leedu rahwnstööle ja keda hüütakse
..rahwa emaks". G. Pctketnöaiic on elukutselt kirjanik,
aiakivjanik ja pedagoog.

Leedu naisliidu esinaine pr. iwälismjnis
ter abikaasa) andis ületvaate Leedu naisliidu

tegewnsest. Kanti ette 12 referaati, mis käsitasid- natie
- Rahanduslikult ja majanduslikult käima
oiawõttn sa ülesandeid riiklikust tööst, naise oia haridus
tumad Ühendriigid lemitamad kurja lähedal ja töös. naist perekonnas, naise loomingut kirjanduses ja
kaugel, nörgestawad Inglismaad ja Prantsus ajakirjanduses. 30 aasta eest oli Leedu naisel mäga
maad ajal, kus nad wajawad Lugemust rohkem raske haridust onmndada. räägitigi, et leedu haritud,
oli wv! matti leida haritud eluseltsilist. Praegu
kui kunagi enne. Riid. millesse president Roo mehel
on Leedus juba kenake kogu ülikooliharidusega naisi.
seoelt on sattunud finants- ja ärimaailmaga, Kuid Leedu naisel pole (väel lastud kaasa rääkida hari
mõiks olla mäga kahjulik ideaalidele, mis on dnsvlu smmdamises. Leedus on ainult 1 koolislihataja.
iraine. Kongressil (võeti (vastu resobiusroon. mis nõuab
kallid temale ja ta rahivale. . '
' On kindlasti palju parem kapitali ja kre Leedu naisele esindust hOTtbusnthnskerhmits. Seati
nõüdmine, et perekonnaelu saoks ei kaswatataks ai
diidi prõduktiimfel jõul lasta lima jõukust ju' "iKes
nutt naist, (vaid ka meest ia naise kodust tööd tunnusta
küllust, et siis korrektiiivse maksustamisega tulla taks kutsena. Oldi hwvitatnd Eestis naise saawutustest.
wastu nõrkadega waeste wäjadüstele. Kui Wa paluti muuseas materjale meie juriidilise komisjoni töö
shingtom walitsus poleks nii hoolimatult käi kohta perekonnaseaduse tväljaiöötamisel.
Leedu uue (valimisseaduse järele saab walimistost,
delnud eraettewötlikkust. siis poleks ka Euroo
(oõttä mniÄt teatama (varandusega isik. mis osalt
pale'tekkinud neid hädaohti ja raskust,' mis osa
ongi põhjuseks, et! uues Leedn seimis pole ühtki naist.
nüüd ühwardawad maailma wiia tagasi majan Lõppeks (vaadeldi (veel naist kodn.kait!setL3s. mis on (väga
duslikku surutisse. Need, kes manas maailmas laialdane
hoiamad ülal rahu ja wabaduse lippu, on õigus
Kongressi ajal etendati teatris näidendit nulle loonud
totud, ka nõudma, et nende selisimehed uues naine ainestikuga aiast, kus Leedus oli keelatud trükkida
teoseid' ja neid (veeti salaja Äe piiri Saksast.
maailmas praeguse erakordse hädaohu aastail Raamatute salawodasäd
on Leedu rähmuslrkku ajalukku
annaksid Lugemuse ja stabiilsuse eeskuju. Nhend . läinud. mngaritena... Wlattsed osa ka. kpntse-vdist,-"
riikide hüwang mitte ainult mõjutab kogu inim--' millel TsUahtd' pÄlädj olid 'koil leedu naiste loodud. Leedu
konna hüwangut, maid kindlustab ka nende haistel on sisult ja (Mk(mn>ltki (väga kenü knltnar- ja kir'
janduslik keskajajiri, millel puudub meie naistehäälekand
'julgeolu ja eluwabadust.
jäte'senine
'..smrduslik" moonürk. / / " (Gopyright by/ Päevaleht
-C "Leedu maiste" juubelikongress . aitas omaM
and Cooperation.)
"kaasa tihendada eesti.- ja leedit, naise.sidomeid/ millel,-.stagN'.
nägime, on juba ajalugugi.' r :>'. :;r" ' '
laest allaivarisenud paeriink tekitas raske põrutuse selga,
mille tagajärjel Läänsaar tööivõimetuna kacwiku põmn

dale inaha langes, lust ta kaastööliste Poolt, toimetatu
kacivandnse ainlnilatoorinmi ' cSmaab, saunu st ks. Kinni
mehe (vigastused raske põrutuse mõjul nähvad oletvaj;
rasked, siis saadeti ta edasi Rakwerc Haiglasse. Teine
õnnetus iiilnns ka ema adu ses tööta» va motoristi Lipuga;
kellel jäi liikmvatc pöle»vki(viivagonettide lvaheile ja-lg.

saades tngeiraSti umlsuda. Peale esmaabi andmist kae
(vandusc ambulatooriumis saadeti Lipp kodusele ra»»!/

Rõuk Venest tuli Eestisse
'^.Nõukogude. Venemaalt tuli Eesti-lngeri stphal '
.'iile traataia 4 põträ. - oliä'- hüpanud/;iile •Traataia - Ja, nagu * jälgede ' järele . võib otsustada,1
kaks neist on siirdunud sisemaale, . kuna kaks on
jäänud peatama Tõrvala metsadesse."' ;

misele.

Kohtla-Järwe põlewkiwitööstuses teostan möm päetv
tagasi jaamahoone ühest kohast teise Aewiimist. Ware
matt asetses jaamahoone rahwamaja ja esimese öliwab
riku (vahelisel maa-alal, kuid nüüd on jaamahoone (viidud
Paivando kõrtsi suure, kuhu teatawasti püstitatakse ka
tööstuse suur kaalukoda oma põlervkstviproduktide kaalu
miseks enne turule minekut.

gastikns ei paista niisugune „liikuw jaamahoone" kui

seltskondliku omaalgatuse korraS. keS töökamad pidustuste
katüa üksikosade (viimistlemisel, üldkaiua peaks malmima

kõige lähemal ajal. Esmaspnewal oli kitsapiirilisem nõu
pidamine (valmriigi aastapäewa tähistamise asjas mä
lismail. Nagu nõupidamisel tehtud mõttcamaldnstcst.
selgus, pcaivad eclsciSmad isesciswnspäema-pidnötufcd
andma uut hoogu (väliseestlaste tihedamaks liitumiseks
kodumaaga. Reisibüroo esindaja informatsiooni kohaselt
reisibüroole saabub järjest järelepärimisi mälisccstlas
kelt,' missuguseks momendiks oleks kõige sobitvam tulla
'uubeliaastnl kodumaale. Neid järelepärimisi tuleb nii
'nhcdalt kui ka kangelt ühendriikidest. Kanadast, Aust

raaliast ja mujalt. New Norgi Eesti HaridnSscltS kor
raldab juubelipiduStustcle sõiduks ekskursiooni, milleks

tahetakse nürida laew. Seni on ülcS aunnd 120 eest
last, keS loodamad, et ucndcga sõidawad kaasa Euroo
passe ka teised ameeriklased. Ekskursioonid oleksid ccS
katt suunatud meie uutesse tööstusrajoonidesse ia muu
scssc nagemiSmiinrsctcsst kohtadesse.

Wnlisccstlnstr kongress peetakse kodumaal 20. ja
U. juunil. Kongressi ajal Eesti kultnurfilm dcmvustrce
riks mäliSecstlaStele üht malikfilmi Eesti-- kultunrnlmi
kahe miiiuasc aaSta vroduktnoouist. Peale reportaash
filmi, mis eriliselt walmiStataksc pidustuste jaoks, Eesti
kultüurfilm on saanud ülesandeks filmida mitmes jär
gus meie majauduSclu saamutnsi.' Mõned neist silmi
dcst (valmimad juba pidustuste ajaks. Peale selle Eesti
kultunrfilm (valmistab suure helifilmi kogu pidustuste
kaigust, mis tuleks demonstreerimisele, ka _ (päliSmail.
üldse Eesti kultunrfilm katsub toimetada mäliSecsti or
gannatsioonidele. Eesti filmide koopiaid juba pidustuste
alguseks.

Edasi Tuli lähemale kaalumisele

randioüleknndetcge m i n c m ä l i s ma abcle.

Oleks (võimalik (võrdlemisi soodsatel tingimustel mõne
suurema'Euroopa'tsentrumi kaudu anda edasi nmbeS
poolctnnnipitkust raadioprogrammi. Selleks on meile
juba tehtud pakkumisi mnljaSpoolt. ülekanne praks ula
kuma kõikidesse maailma nurkadesse, kns afnb eestlasi.

Missuguses pidustuste järgus toimuks ülekanne ja kui
daS oleks koostatud see umbes pooletunnine ryadio

programm, see selgub hiljem. ,

ühest koosolekul amaldatud informatsioonist selgus

mnuscaS, et

Prantsuse mõõrlecgioniS ?lasrikaS
teenib praegu kokku 80 eestlasi.
Wõimalik. et Wälis-EcSti ühingu itsalduScsindaja Aas.
rikas dr. PcctS suudab tema poolt korraldatamalc ise
scismuspäeiva aktusele T»ondada ka rohkesti eestlasi

lcgionäärc. .

Wcel ou kauiatsns mälisccstlastc jaoks kirjutada
crit e o s kodumaa kahekümne aasta saaivutustci iile.
See teos oleks koktuwütc juubeli puhul ilmumatcst suu
rcmatest mäljaanuctcst.ja ilmuks ka ingliskeelses Lõkkes.
Edafi armati nõnpidamiscl, et cclscismatc pidustuste
puhul peaks kasutatama ka mnrskcltsõlmitud k n l t u n r

konwentsioouide abi. Kultunrlcpiugutcs

kindlalt formuleeritud need algatused, mis kcrtimad Pae
wakorrale lepinguosaliste tähtsate sündmuste puhul.

Tcisipäemal pärast lõunat oli korraldatud suurem
ilõupidnmiuc küsimuse üle, '

kuidas taita 24. mcc b r u a r i eelõhtut
Warcmatcst aastatest on juba traditsiooniks Ununenud
langenud uiabadusmõitlejatc mälestuse austaluinc ise
sciSmuspäema eelõhtul. Selle on algatanud naiskodu
kaitse ja sellest on osa (võtnud ka koolinoored ja noorsoo
organisatsioonid. Jscscismuspäcwa eelõhtul on peetud
kirikute? pidulikke jumalateenistusi, kus on tuletatud
meele langenuid ja on siis käidud kalmistutel ja
lcstuSsammaSte juures asetamas tulesid ja Pärgi, seda
traditsiooni tahetakse jnubcli-aaStapäcwa puhul sümen
dada ja laiendada selles mõttes, et koos langenud (vaba
dussõjalaStc mälestamisega toimuks ühtlasi kõigis mne
minewikn suurtegelastc jä ajalooliste isikute mälestuse
austamine. Jscscismnspäcma eelõhtul tahetakse korral
dada ka üle maa maStaiuaid aktusi. Nõupidamisel awal
dati kawatsuse kohta rohkesti mõtteid. Moodustati frits
mcliikmclinc toimkond.
Noortc-piduStnsi peetakse kõige kohasemaks korraldada
kcmadel koolitöö lõppemisel.

Tööstuse aktiiwsus püsib
Kttewõtete ja töötajate arw näitas tõusu ka oktoobris. Töö
iste Palga kogusummas esines tagasiminek', kuna ametnike Pal
gasumma suurenes
NvmembriKuu andmed tööstusettewõtete ja
töötajate arwu Kohta näitaivad saawutatud ak
niwsuse püsimist. Wõrreldcs .möödunud aasta
sama ajaga oli 1- now. 1937. a. ettewütete arm
suurem 129 mõrra.. sellest 57 suurtööstuses ja
72 . kesktööstuses, . Sesoonselt töötawate ettewö

iete ärwel mahenes wiimase kuu. jooksul ette
mõtete arm suurtööstuses 10 mõrra, suurenes
aga kesktööstuses 16 mõrra.

1927.—31. a. keskmisega on tSõliötc teenistuse ostujõu

tõuS mccStcl 13% ja naistel 15%. :

Tööõnnetusi oli k. a. okt. 1093, sellest 1021 suur
tööstuses ja 72 kesktööstuses. ühe milj. tõõtnnni kohta
tnlcb seega suurtööstuses 118,1 ja kesktööstuses -10,1,
keskmiselt 107,1 tööõnnetust.

See osutab üldiselt tööõnnetuste sageduse tõnsu tõös
tuseS (võrreldes eelmiste aastatega, mil 1 milj. töötunni
kohta oli weidi alla 90 tööõnnetuse. Selle põhjuseks on
eeskätt tööõnnetuste riisiko poolest kardetawamate ala

de mäetööstuse ja ehitustegevuse laienemine.

1. nowembril oli tööstuses ühes chituscttcwötetcga i üksikuil aladel ci ole õnnetuste sageduses tõenäoliselt
»9D3l .->8.903 töötaja wastu luu aega tagasi,, suuremaid muudatusi.
51.541 wastu aasta tagasi, 32.032 wastu 1933. aastal,

« 30-020 mastü .1929. aastal samal ajal. Wiimase
kestes on iõfttjate ärw näitanud tõusu 123 mõrra,

lllts sunrem möödunud aastast 7490 mõrra. 1933.

Kiwiõli töölised paluwad Puha

'flsjäst . 27.007 mõrra ja 1929. aastast 23.011 Mõrra.
Rõpbiji Töötajate ; armu: kasmamiscga on tõusnud ka
Lölistc tõõt«»(dide üldarm. Oktoobris tehti kokku 10.210

niljon!!' 'jM»«di>4o<lM- -tuiliönl töötunui mastu ccl
titfcs kuul. erga. Oü töötundide . arm kasmanud ok
toobris eelmise kuuga wõrreldcs 0,5» miljoni mõrra,
t 0.4-miljoni mõrra möödunud aasta oktoobriga jn 38,2

miljoni mõrra 1929. aasta oktoobriga wõrreldcs. Wii
mascl kuul töötundide armu suurendamine ott sundinud
rinuüksi kesktöõstnsr armcl. kuna suurtööstuses on see
koguni mähcucnnd 0,2 miljoni mõrra.

deks lisatasu
Kiiviõli töölisnõnlogn poolt esitati ciie:võtte juhatu
sete palwe. milles palutakse kõigile töölistele 'cölseiswaiks
pühiks määraia lnawetust.' Kuna pühade puhul'käitistes

töö seisab 3—4 päewa, siis (väheneb seega tööliste toe
nistns tnnduwatt, mis eriti raskesse seisnkorda paneb
stiurerna perekonnaga töölised.

Et aga ka töölistel pühade aja! pole ivajja tunda
lehvamnret, siis loodetakse, et cttewõtie juhatus ka see

kord asja töölistele (vastuwõermvatt Inhcndab. Nagu

palgasummn armcl, mi skohnnes 3.5>5>5> tuhandelt kroo

kuuldub, on katvatsus pühadeks teha töölistele teenistus

nilt 3.534 tuhandele kroonile, kuna administratsiooni
palga kogusumma on kasmanud 730 tuhandelt kroonilt

(vanuse järjekorras rahalisi kingitusi, mis suuresti ai

734 tuhandele kroonile.

taks tõsta kogu tööliskonna pühaderõõmu.

Wõrreldcs 1930. aastaga on rööbiti üldise palga
summa tõusuga tõusnud tööstustööliste tunniteenistuS.

K. a. okt. oli keskmine tunniteenistuS suurtööstuses
meestöölisil 40,7 f. ja naiStõõlisil 25,3 s. ning kesktöõs

tuseS wastawalt 33,1 ja 21,0 s. TunniteenistuS on
tönsnud snnrtõõstuscs meestöölisil 11,8% ja naistöö

LU;(li£R i MATIES£N

lisi! 8,(5% ning kesktööstuses meestel 3,1% ja naistel
7,7% mõrrcldrs m. a. sama ajaga.
ReaaltccniStuS (teenistuse ostujõud tunniteenistusc
alusel) on tõnSnud wõrreldcs uu a. okt. suurtööstused

LIMNR/EJOOKI

meestel keskmiselt 1% ja naistel 4%. Wõrrcldcd

dagi silmab

„Pole mingi tõendus," pomises Tottie Green
/.Jätka!" '
Wäga hea, kuulake siis edasi," jatkas Reu
ben. ..Eelmisel nädalal õiendas kindlustus
selts leediga oma armeid. Nad maksid talle
üheksakümmend kaks tuhat naela ja miisküm
mend tuhat sellest oli Neitsi Pisara eest."
~Sa räägid lollusi. Reuben." ütles Lem.
..Ma ei räägi lollusi, nagu sa marsti aru
saad, kui maid lubad mind lõpetada. Need kal
liskiwid olid kindlustatud ja see noor neiu,
kes kirjutas mälja lepingu ja tscheki. oli Mol
lie Padmore."
Tottie Green kuiwatas otsaesist ja oigas.
..Kurat!" pomises ta.
..Neitsi Pisar," jatkas Renben madalama
häälega, mustade silmade särades, „oli sel ööl
(varastatud kalliskiwide hulgas ja kindlustus
selts maksis nad ivälia. Kas Lem sai selle,
möi nägi ta seda? Ei. Wõi mina? Ei. See
oli su härrasmees David. kes meid sisse medas!
Tema peitis selle ära möi miskas aknast mälja
kuskil leedi toa ja selle ukse wahel, mille taha
ta lõksu jäi. Ta astus siis wöib-olla mõne oma
sõbraga kuidagi ühendusse, ja malmis oligi!
Wõi tema sõitis ette autos! Riietatud nagu
hertsog! Kannab meile miha, sest et ta jätsime
hätta, mis? See on kamal blusf. Ta jäi maha,
et saada Neitsi Pisarat ja. pagana päralt, see
oli seda ka määrt."
Teist korda walitses ivaikus, ähmardalv,
õnnetust kuulutaw waikus. Liiklemise kära alt
tanawalt kostis katkendiliselt läbi kindlalt su
letud akende: toas eneses ei olnud kuulda
muud kui toolil istuma groteskse ja pahaen
delise kogu rasket Tema oli see,
lies end esimesena liigutas. Ta pöördus lõõtsu
tades ühele küljele, wöttis wälja märkmike
raamatu ja. pika tuhnimise järele oma põhjatus
westitaskus leidis sealt pliiatsijupi. Piinarikka
Tvaewanägemisega—kirjtltas - ta. ' Kõik (vaatasid
teda. Kõik teadsid, mis see tähendas, kui isa
Green kirjutas selle teatud pliiatsiga sinna tea
tud märkmike raamatusse.

- Praegp on kqimas cttcmalmistuscd (pahariigi 20,
aastapäewa pühitsemiseks. Propagandatalituses on pee
tud rida nõupidamisi. On moodustatud rida toimkondi

Samal ajal on aga töötajaile maksetud palga kogu
summa (vähenenud 4.285 tuhandelt kroonilt 4.208 tu
haudele kroonile. Wäheneniinc on toimunud tööliste

Kohtla-Järlve jaamahoone
uude kohta

Kuna jaamahoone, m:s endast kujutab (väikest laud
ehitust, ülewiiminc paigast teise toimus otse mneerikaki
ku kiirusega, siis olid inimesed esmlgu hädas jaamahoone
uuest asukohast ülesleidmisega, sest suurte ehituste rä

Aafrikas 80 eestlast-wõõrlegionääri
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5. peatükk
Paar päeiva hiljem kohtas David Newberry
Bond-streetil üht mana sõpra. Ta katsus möö
duda nagu ei näekski ta teda. kuid markii ei
teinud (väljagi: olles juur mees ja seistes
tee peal risti ees, tegi ta põgenemise müima
tuks.
..Dnvid Nembemj, imede ime!" hüüdis ta.
„Wöi olete siis jälle mälja ilmunud, noormees."
„lah, sir. olen mäljas," oli kõlatu (vastus.
..Wäljusin teatamast (väikesest tagauksest alles
paari päewa eest."
Markii ei mõtelnudki teeselda.
..Ja olete rõõmus, mis?"
..Jah, mulle meeldib märske õhk," nõustus
David. ..Wangla elul on teatud kitsendusi, mis
mind õigupoolest iialgi ei ole meelitanud!"
..Ärge ainult hakake mälestusi kirjutama."
palus markii. ..Oleme neist juba tüdinud. Mi
da hakkate siis nüüd peale? Maailm on teie
suhtes (viimase seitsme-kaheksa kuu jooksul küll
muutunud?"
..Jah, ta on muutunud." nõustus David.
„Mul on tiitel, mida ma ei taha: seisukoht,
mis on mulle kasutu. Wöib-olla wõiu midagi
korda saata - oma rahaga..."
..Kibestunud?" pomises ta kaaslane. „Ar
masin seda Ei usu. et laidaksin teid seepärast,
aga peate olema mõistlik. Teil on rohkem
sõpru kui armate olewat. Igaüks teadis, et
teie isa oli möga karm ja, kuigi ei tahaks kõ
nelda halba surnuist, siiski peab ütlema, et
ei ole meie maal teist kaht noormeest, kes ol
nuksid nii ebapopulaarsed kui teie wennad.
Niisiis, mis on teie kawatsused?"
..Mul ei ole praegusel momendil mingi
suguseid." ütles talle David.
Markii wöttis noormehe oma käewangu.
..Õhtuti kel! kuus ma Loivaliselt joon," usal
das ta oma kaaslasele. ..Kui teid klubisse kut
suksin, ütlete kindlasti rumalusi. Proowime siis
Ritziga."
Nad läksid koos Glendoweri. markii,
tõsine, austnstäratam. laiade õlgadega sporti
hnrrastaiv mees, ja David. (veidi kartlik, ent
abitu teise sõbralikkuse mastu. Ühes waikjes

nurgas, miski ja sooda juures, heitis markii
enesest oma tagasihoidlikkuse.

..Miks tegite seda?" küsis ta.
..Ühinesin saigaga osalt südametäiest. osalt
seepärast, et nälgisin." pihtis teine. ..Sõna tõsi
ses mõttes, nttti ci olnud schillingitki."
..Aga teie isa ei (võinud ju teile keelda
mõistlikku sissetulekut, olgugi (väikest."
..Kirjutasin talle ja kirjeldasin oma seisu
korda," usaldas David. ~Ta wastas mulle oma
adwokautide kaudu. Näitan teile seda kirja
kord, kui soowite, peagu eepos omaette.
Ta keeldus aitamast mind isegi miienaelalise

oleks halb mõte. ja ma usun, et tunneksin sel
lest lõbu." . . .
..Mitte praegu," kõlas kiire tagasilükkamine.
..See on teist möga lahke, sir. ja see meeldiks
mulle muidu mäga. kuid tahtsin teid just pa
!uda, et (vaikiksite, kui teil midagi selle mastu
ei ole. isegi meie kohtamisest. nii kuu
wõi kahe jooksul. Tahaksin olla peidus kui
(võimalik."
~Kas meel enam pahandusi?" küsis manem
mees tõsiselt.

..Wöib-olla teie meelest, sir." nõustus Da
oid. ..aga iga! juhul ei ole sel tegemist seaduse
rahatähega."
rikkumisega möi millegi sarnasega."
..Ei tahaks rääkida halba surnust," kordas
Markii tõusis.
tnarkii. ..kuid olen alati mõtelnud, et Henry oli
..Noh." ütles ta, ~peau nüüd minema kir
köwasiidamelisim. külmamerelisim. kangekaelseim
jutama
oma nime kellegi külalisraamatusse.
mana ihnuskoi maapeal."
Näib nagu oleks London (välismaa kuninglikust
„Kuni selleni," jatkas David, „ma ci olnud soost isikutega täis kiilutud. Jätke mulle oma
iialgi talitanud ebaausalt. Ühinesin nende pois aadress. David. Ma ei jäta teid muidu rahule."
tega esmajoones selleks, et saada süüa. ja ne
..Olen Milan-hotellis. sir," usaldas David.
mad saatsid mind mälja tööle juba esimesel nä
..aga
hoidke minust palun, mõni aeg eemale.
dalal Minul isiklikult ei olnud kütt rööwimi
Elan
seal
mr. David Newberry nime all ja
sega Frankley juures kuigi palju tegemist, mäl tahaksin olla
uil (vaikselt kui (võimalik nädal
ja armutud muidugi see, et olin seal abiks. möi kaks. Otsin teid üles kohe. kui olen oma
Mina olin see. kes mõitles ja mängis lolli! wäikese kawatsuse läbi miimid."
Minu kaks kaaslast müüsid mind nagu räpa
-Ons see lubadus?" tingis markii.
sed kaabakad! Nemad said kalliskiwidega mi
..Ausõna!"
nema ja mina tulin meelemärkusele alles haig
las.
David pööras tagasi Bond-streetile imelikult
..Igatahes," ütles markii. ..on mul maga rahutuna. Tema olukord oli üks neist, mis,
hea meel. et kohtasin teid täna õhtul. Olite kibestatud pikaajalise ülekohtuga, seisis 'mastu
alati weidi omapärane poiss ja teiega oli raske igasugusele heatahtlikkusele. See oli nagu soo
asju ajada, ja mul on niisugune tunne, et pä wimatu kingitus, närwe ärritan) paljam haa
rast seda seiklust, kui keegi ei räägiks teiega wadele, mida ta tahtis lahti hoida WcT vaar
tõsiselt, möite meie silmist jälle kaduda, aga sellist jutuajamist nagu see markiiga, j - n pCQs
meie ei taha seda. Kas olete oma õde juba gn muudaks oma juba kindlaks kuulnenud maa
tepunkti tnlemiku kohta.
külastanud?"
..Kardan, et olen (viimane inimene, keda ... Bruton-tänawa nurgal müttis ta taksi ja
sõitis ida poole. Wäheste raskuste järele leidis
ta soowiks näha," põikles David.
ta otsitawa koha, suur ehitus, mis oli omal
..Andke taile siis (vähemasti (võimalust seda ajal olnud Kaubalaoks, ühes kõrmiltänamas
ütelda.;.. Toredaks tüdrukuks on see Haroldi s)olborms. kitsa kimidegg sillutatud tänama lõ
kasutütar knjniilmnd! Temast saali järgmise hoo
Sissekäigu kohal oli must plikat, mil
aja ilndns. Mnnseas. kas te ei tahaks mi pns.
selstsnnga ühes neid kõiki (vaatama tulla? See ei

inepnaoalai, io. oeljnnoru lübY
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Eesti Seltsi esimeseks esimeheks

WALKER
"Tormilind" wiiakse Hangösse
(SM/Asm 7i)/u&/s/My

©iie kinnitati trossid ümber küljeli paisatud laewa kere. „Meteorile" sõitis appi „Tasuja".
Purjeka wrakki taheti tuua Tallinna, kuid sellest loobuti merel puhkenud tuule tõttu

mmu&nm?

Keegi ei saa enam elawana wiibida wrakil
Toimetuse töö lõpul saabus Tallinna
Balti Päästeseltsile teade, et ..Tasuja" koos
..Meteoriga" pukseerib ..Tormilinnu"
vrakki Hangö poole. Kuna eile oli soodus
tuul ja ..Meteor" üksi suutis vrakki puksee
rida edasi 1 miil tunnis, takistab nüüd tu
gev tuul tunduvalt pukseerimist. ..Meteor"
koos ..Tasujaga" suudab nüüd pukseerida
vrakki edasi ainult •% miili tunnis.
Vrakk oli kella 12 paigu päeval Bengskä
rist 7 miili NNW poole. Bengskärist on
Hangöni veel 30 miili.
tõenäoliselt loobuti ..Tormilinnu" vraki
Tallinna toomise kavatsusest tuule tõttu,
mis täna hommikul hakkas paisuma ja
keskpäeval tõusis juba 4—5 pallini.

Kahe koja "piiritüli"
Tööliskodu on esitanud maiandusministrile
märgukirja, juhtides tähelepanu käsitööstuskoja

Eile kella 1 paign päewal õnnestus Balti Pääs
teseltsi päästclaewal „Meteoril" kinnitada
trossi ümber „T ormili n n n" tvra ki.
Seejärele algas laew liikumist Tallinna suunas.
Edasijõudmine on aga raske, kuna wrakk on küljeli
olekus, kusjuures edasijõudmist eriti takistawnd
„Tormilinnu" purjed ja mastid. Seetõttu jõuab
„Mcteor" edasi waid 1 meremiil tunnis. Eile tõt
tas päästelaewalc appi ka jäämurdja „Tasnja", et

seaduse ebaõigele rakendamisele käsikööstuskoja

poolt. Nimelt on käsitööstuskoda asunud sundkor
ras koondama ja maksustama ilma palgalise töö
jõuta töötumaid isikuid ja koguni kodukoolisi. Käsi
tööstuskoda on seaduse kohaselt cttewõtte pidajate

koda, seega tööandjate kutseesindus, ja tööliste
armumine selle koja alla ei ole seepärast põhjenda

tud ühiskondlikult ega ka juriidiliselt. Kui seadu
ses on sõna ettewõte tarwitatud käitise mõttes, siis
käitise all mõistetakse teatawasti tööivõtja rakenda
mist tööandja teenistusse. Õigem ettemõtte mõiste

sellega ühiselt hakata wrakki pukseerima.

Trosside kinnitamise otstarbel „Tvrmilinun"
wrakil wiibides püüdsid päästelaewa mehed selgi
tada ka seda, kas keegi hukkunuteks pcetnist wcel
elawana wiibib „Tormilinnnl". Mingisugust mär
ki selleks aga ei saadud, mispärast see oletus näib
olewat lootusetu.

Laewa rnhwi aga siiski weel järele
Maa datud P ole,
kuhu tõenaoliselt jäid K r i s t e n b r n n n ja T ü l l.

..Tormilinnu" wraki leidis jäämurdja ..Tasuja"
Soome lahe suust teatawasti juba • esmaspäemal
kella kahe Paigu P. l. Jäänud esialgselt ümber
paisatud laewa juure walwele, kutsus jäämurdja
päästetöödele ..Meteori", mis samuti wiibis wraki
otsimistöödel. ..Tasltja" aga sõitis Tallinna, et siin
täiendada oma söetagawarasid, kuna need olid
lõpukorral.
Tuulise ilma ja tugema lainetuse tõttu
„Meteor" csmaspnewal päästetöödele asnda ci
saannd,

kuigi tehti katset mootorpaadiga Pääseda wraki
juure, et sellele trosse ümber Panna. Eile lnnntus
ilm weidi maitsemaks ja kella 11 vaigu enne lõunat

õnnestus ..Meteori" paadil lõpuks sõuda wraki jun
re, mida lained nxrhepeal tugewasti olid kannud
Soome Poole. Suure wacmaga saadi trossid van
na ümber laewäkerc ning kella ühe Paign päewal
Mõis ..Meteor" hakala liikuma Tallinna suunas.
Waatamata sellele, et tuul eile oli üsna maikne,

jõudis ..Meteor" oma raske koormaga wäga mao
waliselt edasi. Tunni aja jooksul waid ühe mere
miili. Seda arweõtades Palus Päästelaewa kapten
Tallinnast cncfclc abi,
kuna Peale kõige mm, olewat karta, et ka ..Meteo
ri!" lõpewad söetagawarad.
Balti Päästeselts, kellele ..Meteori" kapten raa
diogrammiga kella kahe Paign päewal need teated
andis, insormeens asjast kobe weeteede walitsnst.
Arweõtades seda. et ..Meteor" süte lõppemisel
wrakki uuesti on sunnitud labti laskma, tegi weeteede

walitjnie direktor ..Tasujale" korralduse uuesti sõi
ta kohale. Jäämurdja lõpetas süte laadimise kella
£ paigu õhtul, mille järele ta ka kohe asu? teekon
nale. ......
Täna Hommikul kuni kella iiheteutkiininem me
relt meel mingit teadet tulnud ei olnud. Loodetak
sc, et ./Meteor" enne ..Tasuja" kohalejõudmist weel

wrakki lahti ci lasknud,
uus paratamatult tooks kaasa uusi raskusi. Esiteks
tuleks ümberpaisatud laewa uuesti hakata otsima.
Tõsine hädaoht tekiks aga__ sellest, et ööpimeduses

mõni teine laew wrakile wõib Peale sõita, mis kaht
lemata tooks kaasa uue möödapääsmatu ka
tastroofi.

oleks: tööandja erisihiliste käitiste koondus ühe
„Tormilinnn" hukkumisel clnga pääsnnd meremehed Tallinna saabumisel. Wasakult tagareas:
dekipoiss Boris Walder, wanem madrus Nikolai Jakowlew, noorem madrnS Justus Ly
shak ja kapten Harry Pahlb e r g. Esireas tüürimees Jakob Na nui k.o-Snksdorf, kelle war
jus on dekipoiss Koordi Eldmannijt näha üksnes suu ja nina. . . !
..Tasuja" jõudis ..Meteori" juure tõenäoliselt
täna hommikul. 51ni päästelaewa söetagawarad
seda lubawad, siis hakkawad .

KRA

mõlemad lacwad koos „Tormilindn" pukseerima,

mispärast wõib arwata, et nad sel puhul jõuawad
edasi 5—6 meremiili tunnis. See oleneb aga siis
ki täiel määral ilmastikuoludest, ja kuna täna tuul
on otse wastu, siis on tõenäoline, et pukseerimine
siiski ei lähe nii hõlpsasti. Tormi puhkemisel muu

i;

tuks aga olukord meelgi raskemaks ja arwatakse. et

Pääsnud jutustavad
Täna hommikul jõudis ..Tormilinnu" mees
kond ühes kapten Pahlbergiga Tallinna. Kõik
mehed on õnnetusest meel niiwörd mapustatud,
et ci taha nagu sellest lähemalt rääkidagi.
Meeskonna hulgas on muuseas 19-a. lustin
Lljschak. kes on ..Nemraki" kapteni Ed. Kris
tenbruni kasupoeg. Tema on Bessarabiast pärit
wene vhmitseri poeg. Ohwitser Lyschak elas
sõja ajal Käsmus ja abiellus siin eestlannaga.
Hiljem manemad surid, jäi järele wäike lustian,
kelle kapten Kristenbrun wöttis endale kasu
pojaks. Nüüd on ''lustian Lijschak juba mere
mees. Tema miibis laewa hukkumise eel ühes
Ewald Kristenbruni ja lalmar Heinakrooniga
kajutis. Kui laew kaldus juba nii palju wiltu,
et akuast tuli mett sisse, siis tormasid mehed
kõik ukse poole. Lijschak oli wiimane. Teised
olid juba wäljas, kuid uksel lõi suur laine Lij
schakile mastil, mis wiis ta tagasi kajutisse. Kajut
täitus meega ja mesi tõstis Lljschaki wastu lage.
Suure rabelemise peale õnnestunud tal wälja
pääseda mingi awailse kaudu, arwatamasti ak
na kaudu.
Wäljas Lijschak enam Heinakrooni ja Kris
tenkruni ei näinud. Arwatamasti olid mehed
lainega millegi wastu uimaseks löödud, nii et
nad lippusid, ilma et oleksid saanud enam pääste
paati ujuda.
Kolmas hukkunud mees Wendelin Tüll. mii
bis õnnetuse hetkel mastis, raal, kus ta laewa
ümber mastides uppus.
Nagu mehed seletawad. on neid ebaõnn jäl
ginud juba Daanist wälja sõites. Kuni Wilsan

Märgukirja esitamine olewat sündinud mitme
käitistööliste organisatsiooni algatusel ja soowil.
Neegerüliõpilane lõpetas
arstiteaduskonna
Tartu. 15. 12. Neegerüliõpilane Rudolph
Whit f i e Ijb, kes õiendas ülikooli arstiteadus
konnas lõppeksamid, on lahkunud Tartust mõned

jäädvustate kauni

Malga maal tehakse juba
„rahwarinnet"
Walgn ajut. maamalitsuse esimehe korraldusel

pankromaatilised plaadid;
suitsuvaba välkvalgus „So
lar"; fotoaparaadid suures
valikus, alates Kr. 23.—st.
Amatöörikinokaamerad

„Luimeiere" fntopaberid ja
kemikaalid.

RAADIOKOPERATIIV
TALLINN. S. KARJA 9 • TARTU, VÕIDU
11 • PÄRNU. KALEVI 40 • RAKVERE.
TALLINNA 25 «VILJANDI. LOSSI 31.

bini on läinub fõit hästi, kuid siis on neid
torm toimud tagasi Gotlandi juure, kust nad
alles kümne päewa pärast on jõudnud Osmus
)aarc juure.

esimene esimees 1838.—1890. aastani. Seltsi käsi

kirjade kogus on temalt säilinud saksa-eesti sõna
raamatu käsikiri.

jtuL'
0 iafra

peaks edaspidiselt toimuma tööliskoja kandu.

damise asjus ühe astme mõrra alates 1. oktoob
rist s. a.

Pnakromaatilised filmid tun
delikkusega kuni 33° Sek.;

pojana, õppis Tartu ülikoolis usuteadust, oli kiriku
õpetaja Rõngus ja hiljem Tartus 1831. a. peale kuni
surmani 1856. a. Tema sulest on ilmunud mõned
rahvalikud raamatud. Oli 0. E. asutajaliige ja

iseseiswad õppinud töölised ei ole mingis mõtteS
ettewõtte pidajad ning awalikõignslik esindamine

Jõulurõõmud

TALVISTEKS VÕTETEKS SOOVITAME:

on arvatavasti läinud sajandi keskel Tartus õlge laialt
tuntud maalikunstniku H. Hartmanni töö.
Carl Geheve sündis 1796. a. Tartus rätsepmeistri

on selge, et kodntöölised, iseseiswad meistrid ning

linnawolikogu otsused liuuateenijate Palga kõrgeu

fotoga.

Carl H. C. Gchcve suure portree (õlimaali), mis

ettewõte tarwitatud käitise mõttes. Igal juhtumil

Tartu linnateenijate Palga
kõrgendus kinnitati
Tartu, 15. 12. Siseministeerium teatas
Tartu linnawalitsusele, et kinnitamist on leidnud

tõmbejõust on wäga tngew.

ö. E. Seltsile oma vanaisa, seltsi esimese esimehe.

ühissitst teostuseks. See mõiste on mahult meelgi
kitsam, mistõttu tuleb arwata. et seaduses on sõna

Päewad tagasi.

sel pulstil tuleb ..Tormilind" esialgselt wiia kas
kuskile Hiiumaa randa wõi Paldiskisse.
Pukseerimise juures kardetakse weel ka laewa
mastide murdumist, kuna woesnrwe kahe laewa

Õpetatud Lesti Zeitsi ligineva 10;). aastapäeva

puhuks on prl. Johanna Gehcvc Riiast kinkinud

on kutsutud Walka reedeks. 17. dets., kõik
Walgamaa mallamanemad ..rahmarinde" moo
dustamiseks põhiseaduse ellumiimise otstarbel.
..Nahmarinde" moodustamine toimub arwata
masti Rahmuskogu walimiste eel käinud selts
kondlike komiteede loomise eeskujul.
Kui oldi satutud kaljule ja mett hakkas
sisse woolama, .siis katsuti peale pumpade meest

jagu saada meel mootormintsi abil lastimistiin
uidega mett tõstes, kuid ka see ci aidanud. Kui
laew oli juba meelastis. siis mõnigi mees aru
tanud nii. et ega see meremehe elu midggi määrt
ole. tuleb sellest loobuda. Kristenbrun on öelnud
selle peale, et Ital"*' enne maale saada, siis
' rääkige loobumisest.
Nagu öeldud, on kõik pääsnud meremehed
õnnetusest wäga rusutud meeleolus.

o

ZA*
J'
mpiüi&huiah
Seepärast on Junghans-kellad väga
sobivad kinkideks. Junghans-kellad
mitmesugustes eriliikides on mUflgil

paremates kcllaärides. Nende hea
dust tagab Junghansi kaubamärk.

Eesti-Ungari kultuurkokkulepe
kinnitati
B»d a p c st, tl. 12. (ETA) Ungari saadikutekoda
wöttis wastu Ccsti-Nngari kultuurkokkulcvpe. Ecknewa»

tel waidlustrl haridusminister Homan seletas, et see
kokkulepe näitab, et tngcwaid waimscid sidemeid wõd
dakse sõlmida ka kaugete rahwastc wabcl, kellel on wähe

ühiseid majanduslikke, poliitilisi wõi innid see
kultuurkokknlcpe wäljendawat ammust ajast püsiwaid
söprustnndcid (vesti ja Ungari wabcl.

Tütarlapse pussitajale korraldati
Jaht"
sillamäe söögimajas passitada saanud cttclandja
Leida Laari tcrwislik seisukord on paranemisel, tuna
operatsioon õnnestus. seni aga pole suudetud taba
da metsikut pussitajat Adolf Õtsa. lcs põgenes kabe pä
rast enda jubeda teo kordasaatmist. Tcisiväcwal Pandi
toime ümbruskonnas Põbjalik otsimine, kuid see ci an
nud mingisuguseid tagajärgi. Unna püssiga meest. O.
nimelt lahkus kodust püssiga, pole kuskil nähtud, siis Pee
takse tõenäoliseks esialgset armumist, et noormees mõis
tis ise enese iile kohut kuskil metsas. Tuisuste ia sajuste
ilmade tõttu on seepärast raske tema laipa leida.

Piirsalus sundwõõrandatatse
allik
Priipalu on alevik, kus on ainult üks. kaev ja
puudub igasugune niuu veekogu. Tulekahju korral
pole vett kuskilt saada. Kuna aga tulekaitse seadus
nõuab vastavaid veekohti, siis Priipalul on sellega
muret palju. Aleviku lähedal heinamaal on kiili üks
veerikas allik ja kohalik tuletõrje palus sinna las
ta vecbasseini ehitada, krundi omanik polnud aga
sellega nõus. Nüüd aastutaksc sammusid, et nime
tatud allik sundvõõrandamise teel eraldataks tule
tõrjele, kes ehitab sinna veebasseinL
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Vkewu I e h I
„Kas on teil veel sääraseid roimareid?"

Wälispoliitika
horissondilt
Hiina kurbloolus
Hiina pealinn Nanking, hiinlastele ühtlasi
püha linn ja palwerännakute paik, kuna ta
müüride lähedale ..Purpuursetcle mägedele" on
maetud Hiina wabariigi looja ja ühendaja Sun
Pat-seni põrm. on langenud jaapanlaste kätte.
Ehkki linna kaitsmine ta halwa strateegilise
seisukoha tõttu oli raske, .ei tahetud teda loo
wntada waenlajele lahinguta Hiina mägede wõit
lusmoraali säilitamise nimel.
Küsitakse, kas nüüd lõpeb süda Kauge-Idas?
Ajalugu näitab, et igakord ei tähenda pea
linna langemine sõja lõppu. Nii ka antud ju
hui.

Nankingi walitsus on seletanud, et pealinna
wallutamine jaapanlaste poolt ei too mingit'
muudatust Hiina keskwalitsuse poliitikasse, s. t.,
ta jatkab wõitlust. kuni wastane tunnustab
Hiina territooriumi puutumatust ja rahwuslikku
iseseiswust. Jaapani keiserlik peakorter teatab
omalt poolt, et Jaapan ei lõpeta süjategewus
enne, kui marssal Tschiang Kai-Mek loobul
wastupauust. ja et Jaapani rahwas kahekordis'
tab oma pingutusi, et lõplikult häwitada jaa
paniwastaseid ringkondi Hiinas.
Wiimane teadaanne ja sellega kaasaskäiwad
sündmused wihjawad sellele, et nüüdsest peale
astub laapani-Hiina sõda uude faasi. Kui
jaapanlaste poolt kuni wiimase ajani kinnitati,
et Tokiole ei ole mingeid maadewallutamise ka
watsusi Hiinas, waid ta peamiseks püüdeks ja
sihiks on, sundida .Hiina keskwalitsust loobuma
jaapaniwaenulikust poliitikast, häwitada kom
munismi ja panna piir wööraste wahelesegami
sele Suur-Hjinas, siis nüüd kostab neist udus
test wormuleeringuist läbi hoopis selgemaid ja
ja kangemaid motiiwe.
Muidugi, cunc Kui pärast jääb Jaapan Kiu
uitamise juure, et ta ei himusta oma ligimese
ja naabri maid. Kuid sedasama Kinnitasid jaa
panlased Ka 1931. a. MandshuKuo wallutamisel.
Ja tänapäew ongi lugu mi, et ega jaapanlased
polegi wormiliselt MandshuKuo peremehed
seal istub troonil omaette suwerään, keiser.
Ainult, et see suwerään on tegelikult Tokio
käskudetäitja. Mandshukuos äraproowitud ja
hea leitud olewat taktika leiab niilid rakenda
mift ka Hiina suhtes.
Aasia maailma iile hegemooniale tiiiiriwale
Jaapanile on tihendatud ja tugew, poliitiliselt
ja majanduslikult sõltumatu Hiina pinnaks sil
inas. Seepärast Jaapan ..aitab luua uut Hiinat,"
milleks esimesed sammud on juba astutud: Pe
kingis, hiinlaste wanas pealinnas, on jaapan
laste algatusel ja kontrolli all kujundatud Hii
na uus ajutine keskwalitsns. kes oma mõju ja
wõimn paneb maksma kogu Pöhja-Hiinas ku
ni Pangtse jõeni. Tollele enda kokknlöödnd wa
litsuscle annab Jaapan oma täieliku tunnustuse,
niisama, nagu ta tunnustas ..iseseiswat Mand
shukuotki", kuna Nankingi keskwalitsns lakkab
ta silmis olemast, sest juba pärast Schanghai
wallutamist teatasid Jaapani.allikad, et Tokio
kohe pärast Nankingi langemist deklareerib pii-.
halikult, et ta enam ei tunnusta Nankingi ~
keskwalitsust.

Selle sammuga, ja kui wötta iveel arwesse
autonoomsete walitsuste tekkimist jaapanlaste
mõjutusel iveel mõnedes prowintsides, on alga
nud Hiina miestikillustamine ning Sun Pat
seni töö, mida jatkas marssal Tschiang Kai
schek, on jooksmas liiwa.
Killustatud Hiinas on Jaapanil kerge en
nast panna maksma poliitiliselt ja majandusli
kult, jagada ja walitseda. Häwitada seal en
rooplaste ja ameeriklaste mõju ning tõrjuda
wälja Euroopa ja Ameerika majanduslikud hii
wid ja ettewõtted. See ongi jaapanlaste peamine
siht, nagu paistab wälja ta juhtuvate tegelaste
mitmeist ja mitmesugustel aegadel autud seletuPst-

Wististi alustab Jaapan juba lähemail päe
wll Pekingi ajutise keskwalitsüsega rahuläbirää
kimisi. mis arwatawasti wiiwad ..õnnelikule"

Tänane intervjuu
Kuidas Eesti arst rawib araablasi
Naised rõiwastatud ninaotsani, arst aga otsigu walutaw koht üles Araablased ise arstiload
endid tulise oraga
Dr. R. Peets kirjutab „Vü!is-Eestis" huvitavaid puujuurikas, metsseakihv. sisalikusaba millele po koraani sõnadega: „Naine sünnitab, kui seda Aliah
tahab!" '
lugusid Araabia oludest, käsitelles peamiselt arsti situd tervendavaid sõnu.
kutseala.
Sageli tuleb Marokos ravida mitte haigust, vaid
Nagu kõikjal, nii ka Marokos võivad tekkida
mis nõuavad arstilt rahulikku meelt ja pärismaalasist ametivendade energilise tuleravi ta
Maroko on maa, kirjutab dr. Pcots, kus raske olukorrad,
taktitunnet, kui ta ei taha sattuda vastollu abitarvi
gajärgi. Tulerauad ja orad vaigistavat valu, paran
eraldada usku maagiast. Araablane, hingelaadilt filo
taja vaimudistsipliiniga. Sageli juba haige arstikabi
davat kõik haigused ja haavad nõnda olevat
soof, on eeskätt usklik muhameedlane, kõikvõimsa
nettj astudes piiravad sind ebamugavused. Abitar kirjutatud araabia tarkades raamatutes. Kannatab
ainujumala Akahi teener ja pühade eeskirjade hoolas
vitaja ilmub harilikult arvurikka saatjaskonnaga, kes'
rinnalaps seedimisriket tuld kõhule! Köhib laps
täitja. Ta paastub ja palvetab, ette valmistades iga
tulnud kas uudishimust, või palvetamiseks arst
tuld rinnale! Tekib ihule vistrik või haav tuld
vesele elule oma hinge, et see peale surma üle iibes
liku läbivaatamise ajal, et Alläh arstile oma abi ei kurjale tõvele! Araabia naised ja mehed on kaetud
noateravaheda Siirati silla minnes ei kukuks katsu
keelaks. Kõigile neile sugulasile ja tuttavaile ei tulehaavade armidega. Meelest ei lähe üks paljudest
misel põrgupõhja, vaid jõuaks paradiisi. Kuid samal
leidu alati küllalt istekohti, nad kükitavad seina nähtud tuleraviohvreist. Mees. aastat 35 vana, kannatab
ajal kui araablane hardumuses mõtiskleb tulevasest
ääre, kus sosistavad palvesõnu ja veeretavad sõr labajalale tekkinud süiifilishaava all. Ta nõuab eu
kaunimast elust, kubiseb maine maailm tema arvates
mede vahel palvekee kuulikesi. Olles asetanud haige
roopa arsti. Mehe isa aga, muhamediusu preester,
kurjest vaimest, džinnidest, kes elavad iseseisvat elu,
ja küsinud, kust valutab, ei tohi arst imes täis pühadust ja usku, ootab abi oma rahvusest
ja kes juhivad nii inimeste tegusid kui ka kõiki toolile
tada tavalise vastuse üle: ..Manarf! (Ei tea!)" Eu arsti käe läbi. Tuli, mis kõik hävitab, peab hävitama
tähtsaid ning tähtsuseta igapäevaseid nähteid. Ma
rokolane liigitab džinne koguni korporatsioonidesse

nende värvile, elukohale ja tegevusele vastavalt,
ning väldib kõneluses nimetamast nende nime, öel

des vaid paljutähendavalt: „Need isikud!" Maroko
lase kogu isiklik ja sotsiaalne elu polegi muud kui
alatine võitlus ja läbirääkimine nende nägemata elu
katega. Pisiiaste maailm on marokolasele tundmata,

seeparast on muidugi džinn süüdi, kui haigestub
inimene. Euroopa arsti ülesanne on järelikult olla
vaheltsobitaja haige inimese ja kurja džinni vahel.
Kuivõrd tähtis on Euroopast tulnud arstile sü
veneda araablase vaimuellu ja sellega arvestada,
näitab järgmine lugu:

Mõni aasta tagasi asus Marakechi üks läti

arst. Ta lasi trükkida lendlehtedeie rahvale laialilao
tamiseks araabiakeelse kuulutuse, kus ülistas • arsti
teadust ja lubas parandada kõik tõved. ..Väga tubli
arst nähtavasti," arutasid araablased omavahel luge

des neid lehti, ..aga ta on hoopleja! Ta tahab olla

targem ja vägevam kui Allahi" See suurte teadmis

tega arst oli sunnitud peagi lahkuma Marokost
patsientide puudumisel.

Säärase marokolasele omase mõtteviisi juures

ei tolli imestada, kui haige arstiabi otsides algab
harilikult omamaa, tõuliselt lähemalseisva teadus
mehega, kes tunneb vägevaima raamatu, koorani
saladusi ja kuivatatud musta varese ning šaakali

roopas juhataks arst säärase haige loomaarsti juure.

Marokos aga on arsti kohus leida haige koht
ei suuda ta seda, ei vääri ta arsti nime! Kuid
veelgi kaugemale lähevad sageli haige nõudmised.
Ta soovib nimelt, et arst leiaks tõve teda lahti
riietamata! Kord kutsus mind kolleeg, konsulteerima

üht tema poolt ravitavat araablannat. Haige ole
vat suremas, kuid midagi erilist tema juures ei lei
duvat kõneleb arst. Suur oli ametvenna hämmas
tus, kui olime koos, hoolimata naabermaiste äge
dast protestist, haige lahti riietanud, ja paljal rin
nal leidnud kurjaloomulise kasvaja...
Araablane on alati tublisti riietatud, tema kaftan

kurguni kinni nööbitud. Ta kannab samuti maani
ulatuvat särki ja samasuguseid üliriideid nii öösel

kui päeval, ühest surmapäevast teiseni, vahetades

neid ainult soojas saunaleilis. Araablane kardab
külma kui oma suurimat vaenlast. Vaimude käsul

külm tekitavat ju niipalju haigusi! Külm poeb ninna,

sooltesse ja põlde! Suguhaigus tripper polevat ju
muud kui põie külmetus, arvab marokolane, ja
seepärast ta seda haigust ka ei ravi. Ise tulnud,
küllap ta ise ka kaob parajal ajal! Siit gn arusaa

dav; millise kingituse osaliseks oma meestelt saab
suurem osa araabia naisi, kes ju elavad lukustatud
uste taga.
Tekib muidki kummalisi situatsioone kokkupuu
tumisel araabia patsientuuriga. Kas ei ü.htuks uus

naha tähtsust tõvest tabatud inimese ravimisel. Ei

tulnuk euroopa arst, kui teda öisel tunnil voodist
kistakse, et seal kusagil linna pimedaimas sopis

raskelt seletatava kooranilausega, või amulett

kanged vaimud seletab käskjalg nad panevat
mehe märatsema ja kõnelema võõrast, juuresolijaile
arusaamatut keelt. Sina, arst, tule tööta nüüd Alla
higa käsi-käes ja anna välja arstlik tunnistus,
sellele tähendades džinnide liik, kes meest kiusa
vad 1... Vaikides aga ravi vaest, palavikus sonijat.
Või .kuidas tunneb end arst, kui temalt nõu

ole ühtki araablast, kel ei ripuks kaelas kägarasse
keeratud ja riidesse õmmeldud paberitiikike mõne

lõpule. Kuidas jääb aga siis Nankingi walit
süfega ja marssal Tschiang Kai-schekiga, kes
on deklareerinud wöitluje jätkamist jäapanlas
tega?

Wiimastest telegrammidest wüib järeldada,
et Jaapanile muutub Nankingi walitsus liht
jn,,* ..kohalikuks walitsuseks", kellel jääb ainult
kuulata Pekingi keskwalitsuse käske ja korraldusi,
lata Pekingi keskwalitsuse käske ja korraldusi.
Kui ta seda ei tee. siis on ta ..mässuline walit
sus" kelle korrale kutsumiseks wöib ja tuleb
tarwitada rehvi. Nii näib ka marssal Tschiang
Kai-sehek muutuwat Pekingi walitsuse suhtes,
kelle seljataga seisab Jaapan. ..mässajaks", kelle
wastu tuleb tarwitada rehvi. Ja kõige traagi
lisem seejuures on, et mõnede tundemärkide jä
rele sihib Jaapan selle poole, et marssalit „ka
ristaks" Pekingi ..keskwalitsuse" enda mäed,
kuid jaapanlaste. juhtimisel. J. A.

juure targim kogukonna tarkadest, ja ravi algan.
Tuld täna, tuld homme! Tervelt kaheksa päeva

teeb tuline raudora oma nüristavat tööd. Tulemus:

haavad süvenevad ja laienevad kohutavalt, haige

Missuguseid raamatuid pnhadclingina eelista

takse? WistiSti algupäraseid romaane ja üldse ilu
kirjandust?

Seda kütt. Näiteks on ilmutatud juba praegu
head nõudmist ~Noor-EeSti" algupäraste romaanide
sarja waötu. See on ka suurim algupäraste romaanide
sari, miS seni meie kirjandusturul üldse korraga ilmu
nud, kuna see sisaldab 12 romaani meie tuntumailt kir

janikclt. Head wastuwõttu on leidnud ka Eesti Kirja
uile Liidu poolt wärSkclt ilmunud luuletuskogud. Il
munad on fertoelt 6 luuletuskogu meie tuntud luulefev
padclt. Nende seaS on ..Hollandi wärsipõimik" G. Suit
su tõlkes ja pikema sissejuhatusega. Algupärane ilukir
jandus on leidnud minekut ka teiste kirjastuste wälja

see, aidaku Allahi tahtel, asendagu hävinud liha uue

Aga kuidas wiimascl aastal üldse kirjanduse mi
nek on olnud?

ga ja parandagu küpsenud kondid. Kuid ärgu kõ
nelcgu halvustavalt tule tervendavast mõjust! Mis

mõtet ongi seda teha, kui sinu enda eelkäijad mine
vikus tuleravi on ohtralt kasutanud.
Suurimaks tondiks on araablasele tema haiges
tumise puhul kartus olla mürgitatud.

Kord tuli minu juure auväärne araablane, pari

maid jutlustajaid linna rahvarikka! platsil, kes alati

mõistis oma kütkestava jutustamisviisiga koguda

enda ümber arvuka kuulajaskonna. „Tubib!" algas
ta kabinetti astudes, ..minu kolm naist mürgitavad
mind järjekindlalt! Tean, et nad tahavad minust va

baneda ja jagada minu vara. Mul on suur valu
kõhus, kindlasti on nad täna jälle mulle midagi
sisse söötnud. Tee mind terveks ja ma tahan neid
üleannetuid karistada!" Jutustaja paranes ja pidas
oma sõna: ta jagas oma kolmele naisele ihunuht
lust ja heitis nad siis tänavale.

—Ei saa just nuriseda. Arusaamine kirjanduse
tähtsusest ja raamatu waärtusest on hakanud töuSma ka

laialisemates rahwakihtides. Muidugi tuleb siin' wcrl
palju enne ära teha, kui olukorraga rahul saab.olla.
KaS mitte raamatute hind ka länawu suuremat
lcwikui ci pidurda, kuna raamatute hind wististi on ju
natuke tõusnud?

Nii küll. Paberi kallinemise ja tõõjõu kalline
misc tõtiu on tulnud raamatute hinda tõesti kübeke
tõsta. See on aga ainult nende raamatute juures, mis
käesolcwa aasta ennejõulusel hooajal ilmusid, kuna wa
remilmunud teoste hinnad on jäänud endisteks, üldse
raamatute hinnaküsimnS on wäga subjektiiwne asi.
Mõni teos on tõeSti kallinenud, kuna teiste hinnad on

jäänud suhteliselt õieti endisteks. Eks ka siin olene
kõik wastawatest kalkulatsioonidest ja kirjastuste enda

kuludest ühe wõi tcife raamatu juures. Samuti tuleb
siin määrawa tegurina arwcsse ka teose mineku küsi
mus jne. jne. ühe sõnaga wõib aga kinnitada, et hin»

natöuS raamatute juures on Magagi minimaalne ja
fee ei peaks takistama ühegi kirjanduSsõbra jõulueelseid
oste.

Kõwendatakse järelewalwet
loteriide korraldamisel
Poiitseivalitsus andis neil päevil politseinikele

teadusemees, kes sa olevat kangem araabia tarka

dest, aita nüüd! Vabasta naine juba aastaid ooda

"J

tavast lapsest! Ja häda arstile, kui ta jõuab veendu

musele, et lapsejutt on tuulest; häda, kui julgeb
paljastada tõel Siis olgu arst kindel, et temale lan
geb naiste viha, ja eks õrnernasoo viha ole igal

ringkirjalise korralduse, millega nõutakse suuremat

V.0.C.8.
V.S.O.P.

maal hävitav. Kes ei tunne araablaste eluvorme ega
nende perekonna seadusi, sellele osutub rahva kalju

kindel usk ..magavasse" lapsesse müstikaks. Kuid
see usk põlvneb igivanast ajast ja on tegelikult

järelevalvet ja täpsemat korda loteriide korralda
misel.

Ringkirja sisu on järgmine: politseivalitsusele on
teatavaks saanud, et mõned organisatsioonid ja asu

tused, kellele on antud luba loteriide toimepane
kuks, muudavad omavoliliselt nii loteriipiletite kui
ka võitude arvu ja väärtust, loosides välja vähema
või suurema arvu pileteid vähema või suurema
väärtusega, kui see oli neile lubatud. Juhitakse tähe

naise ajus juuri võtnud psühhoos, mis on tekkinud nii
ihast sünnitada, vaatamata vanusele või muile tõk

keile, kui ka vajadusest iseennast kaitsta ja oma

seisukorda kindlustada mehe majas, sageli liignaiste
keskel. Sest araablaste abielu pole mõeldav lasteta,

Juba tulidki üleni märjad poisid vastu. Kangru
Mikk hoidis havi kahe käega lõpuste tagant kinni.
Havi saba ulatus peagu maani.
..Kui palju sihuke ka kaalub?"
„Leisikat poolteist ikka ära," muheles Mikk ja
õõtsutas kala.
..Rein, mis sa nüüd ütled?" küsis Ants
..Teen liigud nagu lubasin, kas või praegu...
Eks ma ütelnud, et näkkab ja näkkaski!" Rein oli
enda peale uhke. ..Kui läksin teispoole kõrkjaid,
nägin kohe, et keegi mürab kõrkjas nagu põrsas.
Sumasin hästi ja läkski liivi."
Kala pandi murule ja märjad poisid asusid
lõkke ümber. Palavusest hakkasid märjad riided
aurama ja soe tundmus valdas liikmeid. Püügi
palavikuga ci tundunudki vesi külm. alles*tule ääres
andis see end tunda.
..belle vägiteo peale mängin marssi," ütles Vainu
Peeter ja võttis viiuli.
Pillimäng tõstis veelgi tuju. Mehed lõkke
ümber lõid jalaga takti, kõige rohkem küll pilli
mees ise.
„Homme pärast kirikuaega läheme kõrtsi ja
joome havi liigud. Kõik, kes praegu on siin, tulgu
homme kõrtsi," kutsus Rein. teisi.
..Kellele jääb kala?" küsis Hendrik.
..Kala jääb mõisale!" hüüdis jäme mehehääl
nende seljataga.
See oli Ravila opman Wilken, kes oli käinud
möldri pool ja oli nüüd ühes kirjutaja Dresseltiga
kdrluteel.
Külamehed tule ääres kohmetusid. Kes pagan
selle opmani nüüd siia saatis!
„Meie püüdsime selle kala," söandas keegi
tähendada.

Iga Päewaga muntnwad oStud suuremaks ja
clnwamakS, sest õnneks hakkab meil juurduma komme,
teha pühadekinke raamatute näol.

andel.

alles teeb isa katset euroopa arstiga. Nüüd tulgu

kannab, aga sünnituseni ei jõua. Sina, Euroopa

lasteta naine on alahinnatud ning majast välja
tõugatav, kandja naine on aga kergesti purunev
kannike, keda hoitakse ja õrnalt käsitletakse. Teed
targasti, euroopa arst, kui keerulisel juhul piirdud

KuidaS on tunda tänawu clewnst jõulueelsel kir

jandusturul? küsitlesime Tartu kirjastuste juhtiwaid te
gelasi. Saime waStuscks:

heitleb palavikuga, tema oiged täidavad maja. Nüüd

takse aastaid kestva raseduse lahendamist? Naine

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus =

..Ootame lõikust, see ongi nüüd see kõige
suurem uudis."
..Iga aasta on rukist lõigatud, see pole ju mingi
uudis."
„Tänavu tulevat lõikuse järele uudist, nii tähen
danud kord opman möödaminnes."
„Head või halba?"
„Kui uudis tuleb opmani kaudu, siis pole ta
kunagi head tähendanud. Opman ütelnud, et rehe
peks seatakse teise aja peale."
Ants kohendas tükke ja pöördus siis Peetrile:
..Pea natuke vahet... Kas sina ehk oled kuul
nud. mis opman rehepeksu kohta on ütelnud?"
..Jutud liiguvad, et tänavu seatakse rehepeks
õhtu peale; mina ka lähemalt ei tea."
..Õhtu peale!" imestas Hendrik. „Kas siis
lastakse põllult vara õhtule, või kuidas see asi
seatakse?"
Jõe poolt kuuldus hüüdeid:
..Tuleb... Tuleb ... Hoia liiv ette.... Näe, kui
das kõrkjad liiguvad!"
Meestel tulelõkke ääres katkes jutt. Pöörati jõe
poole ja kuulati.
„Poisid on sattunud vist havi peale," arvas
Ants. Ta tõusis ja jooksis jõe ääre.
„Käes, käes! Hurraa, suur havi on käes!"
..Niisugust looma pole veel nähtud! Võta
kiiresti tagant kinni, rabab muidu lahti!"
Jões kees võitlus suure havi ja poiste vahel.
Mehed tule äärest jooksid sinna, kus käis heitlus.
„Hoia, et sõrmed suhu ei satu, siis oled sõrmest
ilma."
..Olen ennemgi havisid saanud, aga sihukest
põrakat näen esimest korda."

ka tema poja ihus pahareti pesa. Kutsutakse haige

aidata mees vabastada kurjest vaimest. Need olevat

Eestimaa kuningas
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Jõulueelsel kirjandusturul on
algamas elewus

m

„Aga see on mõisa kala, sest kala elas mõisa
jões."
„Krahvihärra pole kalapüüdmist keelanud, me
poleks muidu siia tulnud."
„Palju mis krahvihärra pole keelanud, aga mina
keelan."
..Hea küll, kui see nii peab olema, ega me siis
siia enam tule püüdma," vabandasid teopoisid.
Tõusid üles, võtsid kala ja tahtsid hakata minema.
..Anna havi siia!" põrutas opman.
„Siis püüa ta ise kinni," ütles Mikk ja hakkas
jõe poole minema, „mina püüdsin ja mina lasen ta
ka lahti."
..Poiss, kurat, kuhu sa lähed?" vandus opman ja
jooksis Mikule järele. Ta haaras havi oma kätte.
„Siis söö need ahvenakoid ka!"
Ulesoo Ants puistas kalakoti opmani ette tüh
jaks. Siin oli kümmekond väikest ahvenat ja särge.
..Need võtke endile püügi tasuks."
Opman ja kirjutaja läksid haviga mõisa poole.
Opmani äkiline ilmumine ja käskiv toon lõi
poisid verest välja. Tagantjärele hakati omavahel
asja harutama.
..Krahvihärra pole kunagi keelanud kalu püüd
mast ja nüüd tuleb tema ja hakkab keelama!.. Ja
väikesed kalad jättis maha, need talle ei kõlva
nud!... Tuline kahju sellest havimürakast... Mis
ta selle haviga peale hakkab?.. Kas annab kala
krahvile või jätab endale?"
„Poisid, ärgem jätkem havi opmanile. Las ta
püüab ise kala, siis söögu või andku krahvile." See
oli Ütesoo Ants, kes seda ütles.
..Kuradi niru nihuke, tuleb siia ja rikub meil
ilusa öö."
..Poisid, minge salaja järele ja tooge havi ära!
Ega ta eluskala tuppa vii."
..Õige jah, Ants! Küll opman teeb hommikul
suured silmad, kui havi on läinud."
Suure vaeva nägijad Mikk, Jüri ja Rein
hiilisid nüüd pimedas opmanile järele.
Meeste tuju oli langenud. Vainu Peeter katsus
viiulit mängida, aga töö ei edenenud. Kohendati

o.

lepanu sellele, et kui loteriipiletite ja võitude arv
ning väärtus ei vasta politseivalitsuse või prefekti
poolt antud loterii loakirjas tähendatud arvule ja
väärtusele, siis tuleb vaadata sellele kui loteriile,
miile toimepanekuks puudub luba, )a vastavalt sel
lele tuleb ka juuresviibival politseiametnikul toimida.

See korraldus on antud loteriist osavõtjate hu

vide kaitseks.

tükke ja istuti vaikides tule ümber. Kusagil tee ääres
põristas öösorr ja kaugelt küla poolt kostis kontsi
poiste laulu.
HAVI SALADUSLIK KADUMINE
Opman ja kirjutaja jõudsid kalaga mõisa. Raske
havi andis meestel tassida.
..Homme kutsun Berendsoni havi sööma ja sina,
Dresselt, tule ka. Teopoistega on kerge valmis
saada, tee korraks kurja häält ja kõik sünnib nagu
tahad. Kas sa nägid, kui kergesti ma havi kätte
sain?"
..Jah, see läks sul küll kergesti. Aga kui poisid
lähevad krahvile kaebama, mis siis saab? Krahv on
ju isevärki vaadetega mees ja käitub talumeestega
hoopis teisiti kui teised mõisnikud."
..Tühja kah. ci need poisid julge mõisa oma
nägugi näidata! Teavad küll, missuguse sõidu
nendele pärast sisse teen."
..Kuhu sa kala ööseks paned?" küsis Dresselt.
..Riputan kuuri alla kõlkuma, et kassid ligi ei
pääseks. kuuriuksc lahti, et iaho ,"hk juure
pääseb." Sina aga, Dresselt, ole hea mees ja mine
hommikul Berendsoni poolt läbi ning kutsu ta lõunaks
meile. Tahan pühapäeva hommikul kauem magada."
..Hea küll, eks ma lähe," vastas Dresselt.
„Head ööd!"
..Head ööd!"
Vaevalt jõudis opman tuppa ia lahti riietuda,
kui kuuri ümbrus ..kassidest" lõi kihisema. Need
olid aga suured, kahejalgsed kassid. Nende jaoks
oli havi parajas kõrguses.
Opman polnud veel uinunudki, kui havi oli juba
läinud. Teopoisid hiilisid mõisaõuest välja ja jook
sid jõe poole.
Mehed tulelõkkel tukkusid, kui jooksumüdin
nad üles äratas. Pimedusest kargasid välja kolm
noormeest ja mütsudes langes havi murule.
..Havi on siin! Hurraa, meie võit!"
..Nüüd kaome siit kohe, aga pidulikult."
'Järgneb.)
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Siseriigist
Harlumaalt
Jõulupuude korraldamist koolides piirati Harju
maa kooliwasttsuje otsusega keelati tänawu jüulu
puude korraldamine kõigis neis koolides, kus käes

olewa kooliaasta kestes on õpilaste seas Ilmsiks tulnud
farlakl- ja difteerlajuhtumeid. See keeld puudutab pea

-2K vJe Rapla, Juuru ja osaliselt ka Hageri
f » keelati haiguse piirkonnas koo
stde õpilaste osawõtt ka heategewate 1. t. kohast

oraatiliatstoonidest korraldaiawatcst jõulupuudest.

unr . sctl$ctl Koolides jõulupuude korraldamise

kohaliku jaoskonnaarsti otsustada, kusjuures

, Kolides tuleb aga korraldada ainult oma
et wüt K' ** "rist lapsed wäljaspoolt koost osa
Konwendid tulewad pühade eel kokkn. Iõulu
pühade eel peetakse Harjumaal weel kolme konwendi
täiskogu koosolekud. Nimelt Kuusalus 17. skp.. Kosel

18. skp. ja Raasikul 20. skp. Kõigil neil koosolekust
i»?1®!£»..arut(nn!stlc konwentide ialwised töökamad.

*£« !»!)!!*** küsimus ja Raasiku konwendis isegi
põllutööliste premeerimise küsimus.

Tartust
K. E. Söödile koosmliblmlne 15. jaanuaril ja
A. H. Tammsaare aktus 2S. wöi 31. jaanuaril. TeisiPjli*!va õhtul vidas kirjanik A. H. Tammsaare ja
K. E. Söödi juubelisünnipäewi korraldaw Tartu ko
mitee juhatus oma koosoleku. Koosolekul otsustati klr
iamk K. E. Söödile austamtskooswiibtmtue korral
õada laup., 15. jaan., ..Kirjanduse Majas". Koos
wHbimisele kutsutakse 150 inimese ümber. Ctte on
nähtud terwitused ja kõned.
A. H. Tammsaarele korraldatakse awalik austamts

aktus ..Wanemuijes" kas 29. wõi 31. jaanuaril.

Austamlsaktuse kawa selgub hiljem. Sellest palutakse
osa wütma ka juubilar ise. Veale nende awalikekoos
wnbimiste ja aktuste korraldatakse mõlemale kirjani
kule aktujed weel ka Tartu koolides.
Palutakse osutada tähelepanu prantsuse keele üpe

tamilele. Prantsuse teaduslik Instituut oma selle

kohases kirjas Tartu linnawalitsusele palub osutada
tähelepanu prantsuse keele õpetamisele Tartu kooli
des. Instituut awaidab soowi, et Tartu kolledshi juure
awatawa uue haru esimeseks wõörkeeleks määrataks
prantsuse keel.

Jüri Annusson kodumaal tagasi

Ajalehekioskid antakse enampakkumisel wälja.

Viljandis!

Tartu stnna>valitsuse «najandusosakonna poolt antakse

suulisel enampakkumisel rendile 21. dets. kõik linnas
ajeifeivad ajalehekioskid järgnema aasta peale. Wälja

andmisele tuleb kogusummas II kioskit. Varematel
aastatel on ajalehekioskite saainiseks esitatud rohkesti
pakkumisi, ja üürihinnad wõrdlemisi kõrgeks aetud.

Jõululaat rekordilise hobusteturuga.' Teisipäeval
veeti Tartus jõuiulaata. Erakordselt sttureks kusunes

seekord hobustelaat. Laadal olid aga esitatud pemniselt
tööhobused, kellest nõuti 200—300 kr., «vastamast Ho
buje «vanusele ja jõulisusele. Wanad tööhobused olid

muidugi odawamad jo nende hind kõikus kuni 150
kroonini. Üldiselt ost laat kauba- ja rahivarohke.

Narvast
Narma linn wahetab metsa. Narwa linnal toimub
lähemal cifnl suurem mctsawahetuse operatsioon asun
dusameiiga. Linn nimelt wahetab oma SamoKrassi
metsa Auga, N.-Iõesun lähedal, metsa wastu. Linnal
on Samokrassis 380 ha metsa, mida riik tahab kasu
tada uue asunduse loomiseks, sest ünnametsa all olem

maa olewai kõigiti tootmiskölwuline. Linn saab oma
metsa ja maa wastu Augast 500 ha noormetsa. Linna
majanduskomisjon on otsustanud waheiamise küsimuse

juba jaatamast ja nüüd on asi otsustamisel asundus
ametis, kust on juba lähemal ajal oodata ka jaataw

Wiljandi-Wöhma Kohtuwad males. Eelölewal püha
päewal peetakse Wiljandi maleseltsis klubiwõistlus

Wiljandi maleseltsi ja Wöhma malekiubi wahel.

Kumbki meeskond koosneb 3 maletajast.

Viljandis istutati 6364 ilupuud-pöõsast. Wiljandi
on looduslikult küllaltki roheline, kuid linnawasttsus
on püüdnud iga aasta seda rohelust rikastada uute
ilupuude ja -põõsaste istutamisega. Eriti «viimastel

aastatel on ses suhtes tehtud tublit tööd. Nii näi

teks möödunud istutamishooasa jooksul on tänaiva
tele, parkidesse sa puiesteedele istutatud kokku 6364
mitmesugust stupuud-pöösast. Linna puukoolis on prae
gu weel 8940 istikut.

Viljandimaal!
Vabaabielunaine warga osas. Politseiwõimndele

awaldas Paistu atewikus etutjcw Oskar Ariwa, et

tema «vabaabielunaine Linda Sule on tema kodunt
äraoleku ajal tellinud kohale weoauto ja wiinud ära
majakraami ja mitmesuWseid riideid, kokku 117 kr.

«väärtuses. Majakraami. mis kuulus Ariwale, wii

nud Sule otseteed Pukka. Penlesele on «vabaabielu

naine kasseerinud sisse mehe saadaolcwaid raha

summasid.

VOrust

otsus sellele metsawahetuse operatsioonile.

Virumaalt
Klwiölis tabati tosin raadiojänefeid. Kiwiüli

põlewlstmitööstuse kohta oli juba ammugi teateid, et
siin leidub rohkesti raadiojänefeid, kes iga hinna eest

pöiklewad körwale raadiomakfu tasumisest. Niiiid

wöeti .jäneste" tabamiseks ette suurem posttseilina

haarang, mille tulemusena saadigi Klwiölis kätte
terwelt tosin raadiajänest.

Algab uue linnaosa planeerimine. Würusoo ült

mijega linna Külge tuli Wöru linna piiridesse huid
maad juure ja linna maa-ala kasivas ligi kahekord
seks. Seni teostati Wörusool ehitamist ilma kindla
korrata, kuid nüüd Wörusoo sattumisega linna alla
luuakse uute ehituste püstitamisel kindel kord. Lähe

mai ajal asutakse Wörusoo planeerimisele, mis

wiiakse lõpule tulemaks suweks. Kui planeerimine
on teostatud, siis hakkab Hirmuvalitsus soowijatele
wälja andma ka ehituskrunte.

Järvamaalt
Kurikalduwustega laste erikool. lärwamaa õpe

tajule liidu asemikekogu koosolekul oli kaalumisel
Tapa õpetajate ühingu algatusel raskesti kasivata
tawate õpilaste erikooli awamine lärwamaal, mida
otsustati pooldada. Liidu juhatus J. Söödur,
M. Rõuk, A. Härma, M. Maim. A. Mci. P. Lenk
ja E. Traks waliti tagasi.

Saabus nädal tagasi ja weetis esimesed päewad kodumaal eemal
awalikkusest
Üle nädal tagasi saabus Pärast üle 12-aas
tast Ameerikas wiibimist tagasi kodumaale oma
aegseid tuntumaid Eesti haridus- ja Poliitika
tegelasi,

eksminister Jüri Annusson.
Kuuldawasti J. Annusson jääbki nüüd jälle Ees
tisse, kuigi tal «viimasel ajal ka Uues Maailmas
läks wõrdlemisi hästi «vähemalt ainelises mõt
tes. Ometi sundis igatsus kodumaa järele ta jälle
tulema tagasi.

J. Annusson sõitis New ?)orgist wälja juba
suwel. Kuid teel tegi ta pikemad, endale wõetud
kohustustega seotud, peatused Londonis ja Ber
liinis, nii et ta Tallinna saabus alles läinud
nädala alul. Need kohustused ei lõppenud tal
weel siingi juba
eile õhtul sõitis ta edasi Tartn,
kuhu jääb mõneks päewaks.

võrumaalt
Hea kalasaak järwedel. Jää tulekuga on Tam

mula ja Wagula järwedel platsis juba ..tirgutajad".

Saak ..spiilimeestel" on hea. Nii sai üks Würu

kalasporttane kahe tunni jooksul Wagulast kätte üte
200 ahwena. Tammulal on püük «vaiksem ja saak

12-aastase eemalwiibnnise ajaga on J. An
nusson muutunud Palju mälumiselt, nii et
paljud «vanad tnttawad teda esimesel kohtamise!
ei tahtnud ara tundagi.
See pole ainult ..ameerikalik wälimus" selle tarna
lisos mõttes, waid ka elamused sa aastad on tei
nud oma osa tööst. Ometi ci näi J. Annusson
Manana rühti on tal endiselt, ühes lisandusega
ameerikalikust nooruslikkusest. Seejuures aga ei
tundu temas enam Palju endisest purskamast sapi

lisusest, ta näib kuidagi leppinuna ja resigneeri
tuuagi. Armastab rohkem kõnelda Ameerikast jc
ameeriklase ning eurooplase wahest mitte enam
tahtis ta «veeta tähelepanu awaldamatnlt,

uagu ta saabuski. Siiski sattus ta paratamatult
kokku paljude oma endiste wõitlus- ja aatekaas
lastega oli ta ju 12 aasta eest Eesti tuntu
maid kujusid.

Sarlakihaigus ei näi raugewat.— Lastejõulupuud jääwad ära ka
akadeemilistes organisatsioonides ja kitsamates ringides
Sarlakihalgus Tartus ei näita veel raugemist. jõulupuud ka enamik üliõpilasorganisatsioone, olgugi,
Kuigi haiguse tõttu ei ole peale 9. algkooli teisi et sinna tuleb kokku rohkem teatud ringkonna lapsi.
koole suletud ja ka 9. algkoolis on alanud uuesti Ühenduses lastejõulupuude keeluga on igapäev roh
õppetöö, tuleb siiski haigestumisi laste seas ette. jkesti järelepärimisi linna tervishoiuosakonnast selle
Nii on ka juba käesoleval nädalal registreeritud 1kohta.
mõned sarlaki juhtumid. Haiguse levimisele aitab
Kuigi tervishoiuosakond ei ole praegu amet
see asjaolu kaasa, et sageli esineb tänavu haigus I likke samme astunud keeluotsuse teostamiseks, on
kergekujuliselt ja ilma et lapsed voodi jääksid, :siiski vastavad organisatsioonid ja asutused ise olu
mistõttu sitad teiste seas ringi liikudes just aitavad ikorda hinnata osanud ja siit oma järeldused teinud.
Muuseas märgitagu, et kooliarstide otsusega on ühi

Vastavalt kooliarstide nõupidamise otsusele on inenud lastejõulupuude keelu asjus ka Tartu linna

nüüd Tartu heatecrapad organisatsioonid otsustanud

valitsus. Kuna keeld käib ka lastejumalateenistuste
ära jätta laste jõulupuud, mis on iga aasta korral- ]ja lasteetenduste kohta kinodes ja teatreis, siis tuleb
datud lastele kõigist võimalikest rahvakihtidest. Nii 1ka lastel neist pühade ajal loobuda. Viimased eten
jääb ära Tartu naisorganisatsioonide poolt korrai- idused ja lastejumalateenistused peeti möödunud pü
datav vaeslaste jõulupuu ..Vanemuises". Lastele ko- 1 hapäeval.

gutud jõulukingid jagatakse välja tuleval pühapäe
Nii saavad Tartu mudilased jõulurõõmu tunda
val Lastekaitse ühingu toitluspunktis, kas lastele vaid oma kodudes ja väiksemate gruppide viisi
endile või nende vanemaile. Samuti jäävad ära nais- ] perekondades. Seega kujunevad jõulud Tartu las
kodukaitse Tartu ringkonna ja Eesti Punase Risti 1tele küllalt erakordseiks ja mitte just meeldivaiks.
Tartu osakonna poolt korraldatavad lastejõulupuud, jEriti saavad seda tunda muidugi lapsed vaesemaist
Samal ajal on otsustanud ära jätta oma laste- |perekonnist.

ea nõu f
on odav*
Kui Teile meele ei tule. mida kinkida,
siis astuge lihtsalt meie ärisse; meil on
rikkalik valik kodu- ja välismaa

Reporteri
ringwaateid
Kui peremees oskab olla harra...
„Puhapäewal peetud Wiljandi põllumeesteseltsi
koosolÄdrl kindral J. Soots tähendas, et
süüdi meie põllutööliste kriisis on talunikud ise.
Taludesse «võetakse waid wallalisi, kuna perekon
nainimesi tõölistena pole peagu kusagil näha. Tu
lemuseks on, et meie Põllutööliste juurekasw on
kadunud. Et perepoeg wõi peretütar ise hakkcck
fid põldu harima, ei tille iial kõne alla põllu
töölisi kaswab juure Põllutööliste eneste ridadest,
pevsklmdadest. Tuleks ehitada taludesse töölisela
muid ja wõtta töölisteks perekonnainimest."
Nii kirjutavad ajalehed Tallinna linnapea
kindral J. Sootsi autoriteetlikest õpetus- ja ma
nitsussõnadest Mulgimaa kangetele taluperemees
tele.

Kahjuks puuduwad meel praeguseni täpsed ja
usaldatawad andmed selle kohta, kui palju kindral
J. Sootsi kuulcyate hulgas oli poiss- ja kui palju
narsemehi. Aga igaühel' on põhjust arwata, et
enamuS oli siiski esimeste, s. o. poissmeeste käes.
Sest peale kõigi muude kangete omaduste kuulub
Mulgimaa kuulsuse põhjuste hulka ka see, et siin
mõnelpool waldades üle poole peremeestest on
kuulsad ja wägewad Mulgimaa «vanapoisid.

Nende wägewate wanapoiste wallalisteks jää
mise Põhjuse mäletatawasti selgitas ankeedi abil
Wiljandi tohtrihärra Nõges: nad kardawad oma
emasid ja õdesid, kes ei luba naist tallu tuua...
Seepärast arwan mina, on psühholoogiliselt
päris ülekohtune nõuda neilt, et nad «võtaksid tallu

ühes sulasega ka selle naisterahwa. Ainult selleks,
et ükskord juudas teab, kes too pärija kord
ongi! tulemastel talupidajatel oleks tolle Paari
lastena wõtta omast käest moonakaid ... Susi
söögu liigne nõudmine!
Kindral Soots ise Pealegi peaks neid asju
teadma jn kolmekordselt: ta ou mulk, on mana
poiss ja omab Wiljandimaal talu. Mispärast
ma kuidagi ei oska endale seletada eksimust. Ega
ka seda, miks ta ei soowitanud mulkidel sulastele
peale naisewõtniise ja siginemise sunduse esitada
ka nimede eestistamise kohustust?

Selles suhtes samal koosolekul paar teist meest

on kõnelenud juba Palju mõistlikumaid sõnu. Näi
teks konwendi konsulent agr. Lossmann, kes on
wastanud maawalitsuse liikme N. Watteri küsi
musele, kuidas olid kogemused lämudsuwiste Poo
last toodud töölistega, järgmiselt:
„Wõõrastega saab hästi läbi, kui pere
mees oskab olla härra. Ta ei tohi ku
nagi laskuda nendega sõbralikku wahekorda, maid
peab olema käskija."
Korat, see on juba õige mulgi zutt! Nmg nn
ongi seni ju oldud. Nii omade kui wõõrastega.
Ning selle juures ei maksa ka midagi juure
lisatud manitsus samalt agronomilt: „On aga
tõsi seegi, et iga peremees pole üldse kõlwnline pi
dama töölisi ja selle juures ei peatu keegi kaita..."
Gringo.

Ceeilia Colledge Inglise
meistriks
Lond o n. 11. 12. (ETA) Inglise iluuisutamise

esimõistlustel kaitses senine naismeister Cecilia Colledge
oma tiitlit ka seekord edukalt. Ta tuli esimeseks 1016,3

seniste omanike abielupaar Leslie Clifside nimele. Wõist
lust oli jälgimas 10.000 pcaltwaatasat.

Oma matka tegi ja saabus kohale J. Annus
son üksi. Sest omal ajal tema Eestist lahkudes
jäi ta abikaasa siia. Alles hiljem sõitis talle Amee
rikasse järele küll üks ta tütardest, keda aga seal
riisus surm.
J. Annusson on tuntumaid ja tcenctcrikkamaid Eesti
koolimehi, kelle nimega on seotud Eesti kooli wõitluS
rikkamad aastad alates juba enue rewolutsiooui. Lõpe
,7 tanud Tartu ülikooli loodustcaduskonna a. 1910, oli ta
esiteks õpetajaks Wiljandi. linnakoolis, siis a. 1911—

tide tööd. millega on üle ujutatud kogu KaugeIda. Jaapani salaagentide tööd Hiinas ja mujal ju

hib Kauge-Ida ..Lawrence", kindral Doihara, kellele

allub Jaapani kindralstaabi teine osakond. Tingi
mused, milles tutvusin selle hiina vastuluure osa
konna ohvitseriga, jutustab prantsuse ajakirjanik,

Na?kejõttstik Jarwa malcwas

beskaalns A. Adujaan (Türi). sulgkaalus A.
Roos (Paide). kergekaalus Sauberg (Türi). kerge
keskkaalus 23. Niglas (Paide), keskkaalus —E. Või
duka (Järwa-Jaani). poolraske7aalus A. Kirsipuu
(Türi), rasekkaalus E. Rohtmets (Esna). Tõstmi
ses: sulgkaalus O. Kerb (Paide) 202,5. kergekaalus

Neinsalu (Türi) 237.3, keskkaalus Wainu (Jär
tva-Jaani) 263. poolraskekaalus R. Laane (Türi)
310, raskekaalus O. Oraw (Esna) 282.3. üksustest
osutus parimaks Türi.

Eile õhtul toimuS KanbanduS-tõöstuSkoja saalis
Tallinna Majaomanike Seltsi erakorraline peakoosolek,
k«s päcwakorra kohaselt tähtsama küsimusena tuli otsus

tamiselc seltsi ühinemine Maja- ja Krundiomanikc Selt
siga.

Knna kella 7 ci ilmunud wajnlikkn arwu liikmes

konnast, siis peeti kooöolck pool tundi hiljem, millest wöt
tis osa umbes 250 majaomanikku.

Juba enne koosolekut oli liikmeskonnas kuulda eri
newaid seisukohta seltside ühinemise küsimuses, mistõttu
koosolek tõotas kujuneda clnwaks, nagu see juba omane

wiimascil aaStail peetud majaomanike koosolekuil. Tea

dn oli ka, et

Jävwamaal on tõste-korrespandentswõistlustel 117
«võistlejat saatvutanud kogusummas 26.608 kg. Kõige
enam käis «võistlejaid wälja? Türil, kus 61 meest saawu
iasid 11.162,6 kg '

Meie ülesannet raskendab eriti see. et salakuu

lamine on Hiinas tehtud ehtsaks kunstiks ja teadu
seks. Et teile näidata, kui osavalt töötavad meie

vastased, siis jutustan, kuidas, meie lõunapoolse vas

oma tunnistusi, küll hiina, jaapani, ameerika ja ing

lise templitega, siis lubas ta mul viimaks liftiga
sõita 13. korrale. Teisel päeval teatas keegi Jaa
pani kindralstaabi ametnik välismaa ajakirjanikele,
et Babliug Roadi hotellis töötavat hiina salakuula
jad. „Meii oli juba ammu kahtlus," ütles ta, «kuid
eile oli meil juhus veenduda. Nägime oma silmaga,

kuidas selle hotelli 13. korral keskööl aken pah
vatas valgeks ja selle järele mõneks hetkeks kus
tus. Sellest hotellist on ennemgi antud valgussig
naale hiinlasile. Kuna meie kahtlustused nüüd on
tõestunud, siis oleme sunnitud selle salakuulajate

pesa vastu võtma tarvitusele abinõusid."
Mõne tunni pärast ütlesin oma hiina sõpradele,

kas nad oskavad kujutella, mis minust on tehtud:
„01en kuulutatud hiina salakuulajaks, sest saladus
lik isik, kes süütas hotelli 13. korral keskööl elekt
rituled, olin mina." „Kas te ei jutustaks sellest
ühele meie tuttavale?" küsis keegi neist, ..teda huvi

taks see väga. Kui lubate, toome ta täna õhtul

teie juure." Nõustusin. Mees, kes toodi minu juure,
osutus hiina vastuluure ohvitseriks.
..Hiina on sõna tõsises mõttes jaapani salakuula

jaid täis külvatud," ütles see hiina ohvitser. ..Teie
soovite mu arvamusele tõendust? Vaadake tariife,
inis on töötatud välja tasu maksmiseks Hiina ar
meele tehtud teenete eest. Iga sõdur, kel õnnestuks

lasta põhja jaapani sõjalaeva, saab 3000 nae

la, vaenlase lennuki hävitamise eest me maksame

60 naela, jaapani ohvitseri vangistamise eest 6
naela, kuid sellele, kes paljastab jaapani salakuu

laja, maksame ainult 3 naela. Miks? Seepärast et kui
maksaksime Hiinas tabatud jaapani salakuulaja eest
rohkem, siis oleks meie riigipank varsti laostunud.

Peale muu on J. AnnnSsonil weel suuri teeneid

Eesti õpetajaskonna organiseerimisel. Juba 1917. a.

esindas J. AnnuSson 1. ja 2. üleweuemaaliscl õpetajate
kongressil Eesti õpetajaskonda ning esines seal kindla
nõudmisega, et kõigis Eesti koolides jäägu õppekeeleks

ainult eesti keeli Oli EcSti õpetajate Liidu asutajaid,
esiteks abiesimees, siis esimccS ja häälekandja peatoime
taja.

P.-Ameerikasse siirdunult oli J. AnnuSson esiteks

Eesti peakonsuliks New AorgiS, läks aga
siis erateeniStussc, olles ühe surema cttewõtte peakeemi
kiiks esiteks Chicagos, hiljem New NorgiS.

Kaunile kodule
kaunis raamat: 2. valiku

„Põhjamaade romaanid":
J. Anker Larsen: Marta ja Maria . . . 4.50
.J. Bojer: Uus tempel 3.
G. Gunnarsson: õndsad on lihtsameelsed 3.50
K. Hamsun: Viimne peatükk 5.
S. Lagerlöf: Charlotte Löwensköid . . . 3.75
F. E. Sillanpää: Mehe tee 3.50
Kalingurköites iga raamat kallim . . . —.75
Need teosed on kaunistatud E. Kollomi puu

gravüüridega ja kuuluvad Põhjamaade romaani
toodangu parimikku.

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.

väeaerodroomi ja Shekpai raadiojaama plaanid. Ka

kahekümne nelja tunni pärast oli kindral Lishjensi juba

ja kahe woolu „poolchoin selgitamiseks",
kui päcwakorra põhimõtteliseks otsustamiseks.

mees J. Anton. Järgnes koosoleku juhataja walimiuc,
milleks esitati kolm kandidaati: J. A n t o n, O. S u u r

sööt ja J. Mür k. Häältelugemisel selguS, et kõige
enam hääli oli saanud J. Anton. Ilmselt mõis aga

märgata, et siin häälte lugejad olid eksinud, kuna £>.
Suursöödi kandidatuuri hääletamisel oli saalis tundumeel ja awaldnti protesti ning nõuti uut hääletamist.

tuli kuulutada waheacg.
Wcidi rahunenult saali kogunedes asuti uuele ju
hataja walimisclc, kelleks sai rõhuma häälteenamusega
O. Suursõöt.
PäewakorraS asuti nüüd ühincmisküsimuse otsusta
misclc. Kõik sönawötjad rõhutasid ühinemise «vajadust,
kuid lahkuminekud csildusid selle protseduuris tcvstamis
wiisidcs. Pärast pikki waidlnsi tehti kaks criucwat ette
panekut, mis ka tulid hääletusele.

J. Mürgi ja tema lähedalsciswate nimel tegi R.
Weiderfeldt ettepaneku pooldada põhimõttelist

seltside ühinemist, kuid asja edaspidiseks teostamiseks
anda wolitus seltsi juhatusele. Seda ettepanekut moti

Praktilisi jõulukinke!
Härrade sooja päeva- ja ööpesu, pidžamasid,

sokke, kindaid, salle.
Rikkalik valik.
M. Koppermann
Väike Karja 2 (kellasepa kõrval).

paljastanud kogu lõunapoolse salaluure keskuse.

Juhtum naisega, kes simuleeris rasedust, on ka
väga iseloomustav. Vastuluure osakond sai teateid,

et jaapanlased organiseerivad Fokienis uut vastu
luure keskust. Meie omad mobiliseerisid kõik agen
did ja provokaatorid, otsisid läbi kõik kahtlased

urkad, kuid tagajärjetult. Viimaks paljastus saladus
mingi juhtumuse läbi iseenesest. Ämoja sadamas põr

kas üks mootorpaat kokku hiina paadiga, kus istu
sid mees ja naine. Paat läks ümber ja seesolijad
kukkusid vette. Nähes, et naine oli rase, saatsid

päästjad ta kohe haiglasse. Arstid selgitasid, et naine
ei mõtelnudki tuua maailmale uut Hiina kodanikku.

Ta oli endale kunstlikult annud raseda välimuse,
et selle abil salajased dokumendid viia läbi hiina
politseinike ahela. Need politseinikud olidki naise
jätnud puudutamata, kuna ta meeskaaslane otsiti
hoolikalt läbi. Naise juurest leiti nüüd mitu kaarti
ja salatindign kirjutatud teateid meie rannakaitse

kohta."

Hiina ohvitser süütas paberossi.

„Teie jutustus on väga huvitav," ütlesin, «kuld

kas te ei karda, et võiksin sellest jutustada jaa
panlastele?"

.Jaapanlastele?" hüüdis tema. „Kuid need tea

vad ise parimlni, mis meie vastuluure osakond suu

dab ja mida mitte."

Seltsi erakorraline peakoosolek

lõppes umbes kolm tundi kestnud kära- ja sõnawõturohke
koosolek cuam-wähem üksmeelse otsusega.

tnsliikmete kooptcerumisega ühcndatawa seltsi juhatusest.

Sellele olid wastu peamiselt wancmad majaomanike te

restoranist, pannes pähe kübara, mida tal ei olnud
restorani astudes. Nähtavasti vahetati siin meelega

kübarad. Teisel päeval kübarate vahetus kordus.
Sedapuhku meie agendid jälgisid kübaravarast ja
tabasid ta teises kohvikus oma kübarat uuesti va
hetamast. Kübara voodri vahelt leiti Tinho sõja

Rõhuwa häälteenamusega wöeti wastu R. Wicdcr
fcldti ettepanek, mille kohaselt Tallinna Majaomanike

kuid asja läbiwiiminc jäeti juhatuse hooleks. Seega

Põhimõtteliselt asuti ühel seisukohal, et seltsid tuleb
ühendada, kuid osa juhatusest ci nõustunud uute juha

Waidlnscd muutusid nii kärarikkaks, et koosolekule

hakkas rääkima mõne hiinlasega, kelle patriotismis

widccrnwa seltsi juhatuse koosseisust.

ühinemise,

oli hiinlane. Kindralile näis ta juba ammu kaht
lane, kuid polnud võimalik hankida tõestusi, mis
oleks lubanud teda vangistada. Arvatava salakuu
laja maja valvasid ööl kui päeval meie mehed ja ka
ta teenrid olid meie teenistuses. Ta ei saanud tele

foni teel ütelda sõnagi, mida meie poleks'teadnud..

wecriti peamiselt sellega, et ci ole weel küllaldaselt sel
gcd mõned übinemist pnudntawad ysjaolud. Samuti ei
pooldatud ka uute jnhatusliikmete juure koopteerimist en
nc, kui pole selge, kui palju tuleb uusi liikmeid üle Ma
ja- ja Krundiomanikc Seltsist.
Tciscltpoolt tegi J. Anton ettepaneku pooldada selt
side ühinemist ja täiendada juhatust kahe liikmega lik

ei olnud üksmeelne.

Walt enam ülestõstetud käsi. Tõusis määratu paha

ühe jaapani salaluure keskuse. Selle keskuse juhiks

meil polnud kahtlust. Meie agent jälgis hiinlase
iga liigutust. Mõne minuti pärast keegi külalisist
tasus arve ja kõik läksid ukse poole. Jõudes riide
nagi juure see mees võttis meie tuttava kübara ja
väljus. Mõne hetke pärast lahkus ka meie sõber

ja sõjaväeasutused olid küll teatanud, et kolmel
kõrgemal võõrastemaja korral ei tohtinud viibida
ükski inimene, aga kui näitasin hotelli valitsejale

auötnst ci keelanud talle ta wastascdki.

tunnistas põhimõtteliselt wajalikuks seltside

tuluure rajooni juhataja kindral Lishjcnsi hävitas

mõned jaapani ettevõtjaile kuulunud vabrikud välis
maalaste kvartaali lähedal. Need põlesid mitu päeva.
Kutsusin üht noort ameeriklast, kellega elasin ühes
hotellis, meie hotelli kolmeteistkümnendalt korralt
tulekahju vaatama. Välismaalaste linnajao valitsus

rustamise eest Tshapeis süüdati omal ajal põlema

esimese .rahwn hääletuse EeStiS.
Ometi maletawad kõik ta kaastöölised ja õpilased J»
AnnnSsoni kui ausameelset ja siirast inimest ning oma

juhatuse seisukoht ühiuemistoimingn läbitviimiseks

Jiirmamaal 147 meest 26.608

Kättemaksuks jaapanlastele hiina vabrikute pu

tud atmosfääri, mis praegu valitseb Kauges-Idas.

mis hiljem osutus Poliitiliseks eksisammuks, tõi talle ette
scle jn erakonnale palju «vastaseid ning lõpuks kutsuS
wälja

T. Majaomanike Selts otsustas küsimuse põhimõtteliselt jaataWalt, krundiomanike selts ei taha aga minna lahkhelidega seltsi

Iga ta sammu märkisid üles meie agendid. Kuid
kõik see oli asjatu.
ühel päeval ta läks restorani Pärlikaupmehe
tänaval. Riputas oma kübara ühise nagi otsa ja

iseloomustavad kahtlustusest ja umbusaldusest täide

usuõpetuse wäljajätmise eest õppe
kawadest.

Tartu m. 27.

Tuhvil saali ees awas erakorralise peakoosoleku esi

on saadetud rahvahulkades halvama jaapani agen

Olles 1. riigikogus, kuhu ta kuuluS tööerakond

lascna, hariduskomisjoni esimeheks, wõiilcs ta seal

ühinemiskoosolek

3000 naela Jaapani sõjalaewa põhjalaskmise eest

Juhtumisi tutvusin ühe Hiina vastuluure osa
konna ohvitseriga. See ohvitser on neid mehi, kes

min".

A.-S. EPHAG, Harju t. 4! • Narva m. 42,

Jaapanai salaluure Hiinas

on haaranud salakuulamise palavik ja propaganda
tegevus, milles sageli teenitakse kaht isanefat.

kuulnS ta hnridnSmin i st r i n a. Oli siis riigi

kesklaboratooriumi juhataja ja Tallinna tehnikumi õpe
taja kuni oma rändamiseni Ameerikasse. Ta kui kooli
kirjaniku sulest on ilmunud põhjapanewa tähtsusega õp
peraamatud «Anorgaaniline keemia" ja «Tehniline kee

husta otsmiseks •

kooSolek pigem wägikaika wcdamisckS

Kuna Hiinas käib sõjategevus, töötavad kõikjal

siooniwõimnde langedes kutsuti J. A. linna kooliwalit
suse juhatajaks. A. Piibu «valitsusse, a. 1920—1921

Majaomanike kärarikas

gelased, eesotsas J. Mürgiga. Seetõttu kujunes eilne

senisest agaramalt ka salakuulajad. Kogu Kauget-Ida

linna koostwalitsnses ägedalt Eesti kooli kaik
sek S, mille eest ta ametist tagandati. Okupat

• pihustajatest, kölnivetest jne. •
mis kõik on mõeldud pühaderõõmu
valmistamiseks • Külastamine ei ko

punktiga Megan Taylori (1833,8 p.) ja lootust

andwa 13-aastafe Daphne W alk eri (1807.8 p.) ees.
Iluuisutamises meestele tuli esimeseks senine meister
Graham Sharp. Ka paarisiluuisntamises säi meistritiitel

liuna poeglaste kommertskooli direktoriks kuni Saksa
okupatsiooniajani, millal ta astus wälja sakslaste Tal

• lõhnaõlidest, puudritest, seepidest,
• puudritoosidest, manikiiiiresemetest,

Koerus peetud Järwa malewa üksustewahelistel ras
kcjõustikujvõistlustel tulid esikohtadele maadluses: kär

SPORT

1912 Pärnu Haridusseltsi progüumaasiumls ja o. 1912

—1915 Tallinna tütarlaste kommertskoolis. Oli Tal

endistest wõitlusepäcwadest.

tagasihoidlikum.

Tartu laste kurwad jõulud

infektsiooni suurendada.
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Metsatööd seismas
Sügav lumi on pannud Valgamaal mitmel pool
metsatööd seisma. Teed on nii läbipääsmatud, et
vedada ei saa hobusel, veel ammugi mootorsõidu
keil. Metsades aga uiatub tunti rinnuni, see takistab

töötamist ning mõjub halvavalt tervisele. Töölised
on raske elada. Nii sügavat lund ei mäleta va
nemad inimesed cnatn kümmekond aastat olnud.
Öeldakse, et nüüd on jälle vana tsaariaegne talv

ei teeni selle tõttu rohkem kui kroon päevas, millega

kaes.

Põllutöölisi soowijail põllu
meestel tuleb endid registreerida

Ühinemine jääb siiski ära
Samal ajal, kui Tallinna Majaomanike
Seltsis peeti ..köwa" koosolek, pidas Maja
ja Krnndiomanike Selts rahuliku koosoleku,
kus päewakorras seisis samutigi ühinemine.
Koosolekut juhatas A. Weiler.
Maja- ja krnndiomanike koosolek oli pide
ivalt informeeritud teisel koosolekul walitsewa
test meeleoludest. Sünawötjudes jõuti seisukoh
tadele, et niikaua, kui T. M. Seltsis kestawad
sisemised hõõrumised kahe woolu wahel, mis on
tingitud peamiselt waid üksikutest juhtiwatest isi
kutest. mitte aga majaomanike üldhuwidest, ei
wöi ühinemine tulla kõne allagi. Koosolek wöt
tis wastu ka wastawa otsuse.
Maja- ja Krnndiomanike Seltsi juhatus ot
süstas muid, kus ühinemine on muutunud ivä
gagi küsitamaks, oma tegewust laiendada ja
süwendada.

Uuest aastast kolib selts koos Majaomanike
Krediitpangaga uutesse ..Elamu" ruumidesse,
mis asetseb seltsi ja panga praeguse asukoha
kõrwal.
Looma jõusööda müük algab
„})ttiflt Wiljasalwc" poolt müügile laStawa jõusööda
põhiainena on tarwitatud maisi, mis oma kõrge hinna
peale «vaatamata siiski on odawam teistest terawtljadcst,

«välja arwatnd kaer. MaiS maksal, wälismaalt ostes
Tallinnas üle 12 sendi kg. knna möödunud sügisel oli
hind märksa odawam. Samuti on scgn walmiStamiscks
minrwatc walgurikaste jõusöötade hinnad tõusnud,

s, (vt käcsolewa aasta jõusöödad on walkusisaldawa
mad ja walmistamisekS minewate ainete hinnad kõrge
mad, samuti puuduwad wiljasalwcl snnlmad jnuremak
silks, tuleb jõusööda hind kõrgenl möödunud aasta omast.

Jõusööda wäljamüiigihind koosneb toorainete ostuhin
nast, walmistamis- ja müügikuludest, knna mingisugust
wahckasu ci wõrta.
Müügile lastaw jõusöõt maksab franko wagun Tal
linnas:

karjasööt nr. 1 15 senti kg
karjasööt nr. 2 11 « „
sigadcsöõt 13,25 „ „

Peale jõusööda müügihinna peab tarwitaja maksma
müügilclastawalt jõusöödalt 0,5 senti kg kohta koti eest.
Jõusööda müük sünnib eelmise aasta eeskujul, kuS

juures raha tuleb maksa ette Eesti Panka «Riigi Wilja
salwe" jookswalc arwele nr. 875. Sissemakse wõib teha
la Eesti Panga osakondade kandu. Tempelmaksu ei tule
maksa eraldi, knna see on kalkuleeritud jõusööda hinnale

Wastawa torrolbuje Põhjal peawad need põllupida

juure. Jõusööt saadetakse wälja ainult kottides ja iga
kott on kinni õmmeldud ja plommitud. KotiS ov sedel,

reerima end enne 20. jaanuari 1038. a. lvastaiva kon
«vendi tööbüroos. Kuna karta on, et kõiki põllutööliste
. sootvijaid ci suudeta Poolast toodaivatc põllutöölistcga
rahuldada, siis palutakse põllntöölisi soowijaid põllupida
jäid endid aegsamalt konweniide tööbüroodes registree
rida.

millel on ära tähendatud jõusööda kovSsciS, selle puudu
miscl teatatakse see kanbasaatekirjaS. Iga kott on toa

jad. kes soowrwad eelierwaks snweks põllutöölisi. regi st

ruStatnd etiketiga; karjasööt nr. 1 walgc, karjasööt
nr. 2 kollase ja sigadcsöõt rohelise etiketiga, mille järgi
jõusöõt hõlpsasti on eraldataw ostmise jurcs. Etiketti
del on märgitud kotis olewa jõusööda kaal.

M. 341
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Kesknädalal, 15. detsembril 1937

V^ewasehk^

1936. a. oli wabariigis 13 nmngimaja ja 1 nlara

listc parandusmaja-koloonia Harkus.
1-ks jaannariks 1936. a. oli mahialnscid 3578, nen

dest mehi 3202 ja naisi 376. Vahi niin on naSta jook
sul wöctud 9225, nendest 8444 meest ja 781 naist. Wa
bastati 9307 «vahialust, nendest 8257 meest jn 1050

naist. 1. jaan. 1937. a. jäi mangimasndesse wahiakn
scid 3496, nendest mehi 3136 ja naisi 360.

Harku koloniis oli aasta alul 110, tuli junre 41

kasmandikku, wabnncs 34 kaswandilkn ja 1. jaan. 1937.
a. jäi 116 kastvandiktn.
Arstiabi andis mangimajades 14 arsti, nende hulgas
on ka peaarst, kes ühtlasi on kcskmangiinaja haigemaja

wanemaks arstiks ja kirurgiks. Peale nende on 16 sa

nitar-malmnrit ja MS naissanitar-wnlmnr-nmma

emand. Kergemaid haigeid on koha peal rawitud. tarbe
korral on neid eraldatud haigetele määratud kambritesse,
kuna raSkemad haiged on kohapealsetesse haigemajadesse
asetatud ehk suuremalt jaolt kcslmangimaja haigemajasse
saadetud.

Ambulatoorset abi anti kõigis waitgimajades 87.681
korda, nende hulgas 99 korda tuberkuloosi pnhul, 167
korda suguhaigetele. 184 korda ägedate nakkushaiguste
ja 87.231 korda muude haiguste puhnl. Tandisid wan
gimajadcs ci olnud.
Surnud on aasta jooksul 57 wabialnst. 3nrma pöh
juscks oli: tuberkuloos 28, südamehaigus 9, ajnkelmcPõletik 2, kopsupõletik 4, wähjahaignS 3, ncrruhaigus 3,
kohtuotsusega hukatud 2 ja muud haigused 6 wahialuse
juures.
Enesetapmist 1936. a. ette ei tnlnnd.

Wanglastes 3496 wahialust

Pirita kloostri

Wangid haigestuwad tuberkuloosi

igavene

Alustatakse wõitlust difteeria
wastu

Seisukord haiglate ehitamise
alal

13. dctscinlnil oli sotsiaalministeeriumis kokku kutsu
tud riigi tcrniishoin nõukogu koosolek. Arutades tcrivis
hoidlikkn tcgcwnst ja tcrmishoin seisundit riigis, pidas
tcrwishoiu nõukogu majalituks mõitlnse difteeria ,vastu.
Wiimastrl aastatel ja eriti tännwu aasta sügise tuleku

oli tcnvishoiu nõutagn arimndc järele läinud tegeams

ga on tönsnnd diftcrriahaigiistc arw. Nii oli oktoobri
kntiS 144 distrerinjnhtn, nowcmbris tönsis see arw juba
229-lc. Terniishvin nönkogn aftis scisnkohalc, et laste
difteeriasse haigestumise jn suremuse ärahoidmiseks tu
leks läbi miin tarbekorral snndimmnttiscerimiiir. Lapsed
kuuluksid intmttnisccrimiselc esimest korda I—3-da rin
aasta wahcl ja tarbekorral meri tcistordscle immnniscc
rimiscle enne kordi astumist.
Jmmnniscerintisc teel loodetakse laste haigestumist
difteeriasse ära hoida I knni 5 aasta kestes.

Kni snnr on terwishoin perso
naol Eestis

ümberehitustööd on lviidud lõpule. Zamuti on 3aarc
maa ja Tallinna liuna uute haiglate püstitamise eelpro
jektid ministeeriumi poolt täin unadalud ja wajaliied
summad wõeiud cclanvcssc, nii ei eclvleival aaSial
wõiks ajuda juba nende vüstiiamiiele. Ka Bianva kimm

- 34 ja erababoratoorinmeid 41. Lmaivälitsuste

holmist, Nootsi riigi-arhiiwilt.

Pirita kloostri igawekcst ka
lendrist. mis musta ja punase
wänvign pcrgnmcndilc on joo
nistotiid. mai- ja juunikuudest
päcmnpiltlikiid nlcswötted.

Pcrgnmrndilc, wastawatcle
knttpäcniadclc. on märgitud
mõned Pirita kloostris surnud
nunnade nimed ühes surma

Terwishoiumüuseumi edukas
töö

täitud õppeivaheudeid ning tevmishoiuiijuliji siltnc.

oniairalitsuste haiglaid 19 1564 woodign; orabaig
laid 25 889 nwdign. Koiku haiglaid 63 4562

iniiuscnmi rikastamiseks

maal jäid nnkainseks. siis lenvi-hoiu- ja hoolckandnva
liliu? tööta? ivälia imed palgauormid. millega tõstj? ja
ühilustas üle riigi jaoskonnaarstide valgad.

mndarawilaid oli 2 ja cramudarawilasd 8.

hambatehnikilt. 81iig:(;.iiglaid oli 19 2109 woodiga;

Pirita Kaunistamise 3cits
sai neil pncinil Pirita kloostri

uue haigla ehiramise eeltöödega 011 tehtud algust. Mcml
raiuvale arstiabi lättesaadaivamal? tegemiseks on kat'»rud tibeudada jaoskoima-ienvispojiearslide mõrku. Kuna
jaosk-onua-tenuishoiuarstide palgaolud aKt> üle riigi cba
ühilajed ja õige madalad, mistõttu paljud arstide kobad

wcwdiga. 81iigj ambulaioorinincid oli 19, ömaivalitiuste

ämmaemandat, 2«>3 masseerijal. 92 kooliwelskerit ja 75

15. sajandist

aasial järgmine: Pciicrimäa ja Valga liuira haiglale

Tcnvi-hoimmiuseum on korraldanud aasta kestes
34 raudieSoeugut ja rah-.ralil-ienvi-hoidlj'l>.'c loenguid
linnades ja maal. Loeiiguisl osaivõtjaid oli kokku 2994.
Koos maanaiste >a pelviiajsrc sriisiga korralda? muu
seum tenvishoiu-liirsusi. kus pearõhk oli pandud lapse
ja ema tenvishoinle. Sama tatina alusel korraldas kur
susi ka Eesli 'Naisliit. Kursustest osmvõtt oli rohke.
Edasi 011 tenvishoiunniuieuin esinenud erinäitustega

Tenvirboi» nõukogu aruande järele töötas Eestis
läinud aasml 928 arsti. 295 hambaarsti. 529 õde. 398

kalender

aastaga, kalender,
mis mitte ci lõppenud iga

aastaga nagu niiiid, on koos
nenud knncst pcrgaincndilchcst,

millel on olnud igal küljel

nks kuu pühakute nimedega.
Püha Pirgitta ordu kloostritel
oli oma cesõignstatud iibinc

kalendri worm. KnidaS Tal
linna Pirita kloostris tarwitu.

sel olnud igawcse kalendri ukS
ainus leht (joonistatud kahele
küljele, mai. ja juunikuudega)

põllumajanduse uäittistel Tartus ja Petjeri? ja laeutt

sattus Nootsi on teadmata.
Pcrgamcndi awaStas 3tok
holmi arhiiwc tülnStadcs Tal

„Omapärane" trükiteos Amee
rika eesti kommunistidelt

linna linna-arbiiwi juhataja
dr. Pant Johansen inba wa
rcin.

„Nnc linn" !)if}»ttitb jnnbc!

Pildil kalendri juuni

Korratult, kuid juba pikemat aega ilmunud eesti
kommunistide häälekandja Ncm Aorgis. nädallchckc

kiin osa.

„N»s Alm" tema labase ja riigimVstasc sisn pärast tea

tnmnsti pandi Eestisse sissetoomiseks kerin alla juba

Jõhwis püüti kinni ilwes, teine lasti maha

aastaid tagasi.

Meie toimetusele toodi naha „Wnlis-Ecsti ringi
delc tntmiiniisets" saadetud „ilnc Ilma" nnsim mälja

anne, juubelialbum lehe 25-n. tcstmnsc tähistami
seks, milline, nngn albumist selgub, möödunud kolm
aastat tagasi.

Albnmt eessõnas seletatakse, et Mäljaandc miibi
misc tingis tarmilitc toetussummade misa laekumine.
Ehkki mõeldud „sn»re sammuna Nõukogude Eesti poo
lc", jätab mäliselt nigel ja tnmnlisi tvnimnnistliktc ma
tcrdamisi sisaldnm mäljnnnnc nsnn kchmamöitn mnljc.
Nagu on taivalisrlt omane kommunistlikule tibntnskir
jnndnsclc, ci puudu ka selles uudisteoses ilmsed tõsias
jadel prapcalc paöramised. *
Pole jäetud kordamata siht wancinat mõltsingut, mil
lc käsitamist kommunistlikes mäljaannctcs möisimc mär
kida jnda aastate eest: on toodud pilt Wabadussöja alul
Eestist tagnncmntc punaste poolt Rakmcrcs mahalastud

kodanike laipadega, kuid pildi allkiri räägib, rt laibad
knjntamad siht osa neist, kes olcwat langenud ohmrits
„kolcdale tapmisele tõõrnhwa kallal 1918.—1920, aas
tatel Eeslis". Tegelikult aga kõik Nnkmeres punaste
poolt mörmatnd kodanikud ise kuulusid kchmcmaSsc rab
makihti.

Mäelibisemine Ameerikas. Los Angelesi lähedal libises autoteele jadasid tubandeid tonne kaljninnra'
kaid, sulgedes tee. Libisewad massid tabasid fa üht anjnt, nagu näitab meie pilt.'

HALOSSE, BOTIKUID
VILTSAAPAID SUURES VALIKUS

Sõjainwaliidi harakiri. Meri
kiilas

Albumi on koostanud „Nnr Ilma" praegune toime
taja M. Nukk ja temas kirjutamad ka sellised nimed,
nagi, .<£». Pöõgcftnann, kelle mangistamisest Vene njakir

jnndukes säsjä /ilums teateid, ning Ncm Aorgis eesti

Awastati suurem ilweste asukoht Wahesaare wahtkonnas.
Metsamehed korraldasid ilwestele haarangu
Jöhtvi metskonnas, Wahesaarc wahtkonnas. pandi
metsameeste poolt mõni aeg tagasi tähele, et selles ra
joonis tapetakse järjekindlalt ja päris massiliselt mingi
suguste kiskjate loomade poolt metskitsi. Viimaste jaa
nnseid wcdclc? usun tihti mitmes kohas maas. ?Nctsa
mehed hakkasid asja lähemalt uurima ja ivarSti tehtigi
kindlaks, et tegemist on siin suurema ilwcstc-karjngn,
kes nähtawasti siia on asiinud elama, üksikutel õnnes

wihaSte jnhikoertc eest püüdis põgenedn puusse, mis tal

tn? ka warsti mõnd ilmest nähagi. Ka tehti kindlaks,

vata, oligi ta juha kotis, mispeale kotisuugi kiire? kor

et.ilwcscd oma titsetapnd panemad toime hcinatuhjndc
juures, ronides heinakuhjade otsa, ning kni siis kitsed
tulid heinakuhjadest sööma, siis tormasid ilwcscd nen

delc iilalt taela ja tegid oma töö...
Teisipäeval. 14. detsembril, lvõtsid Iõhtvi metsame
hed koos mõnede teiste jahimeestega nimetatud kohas
ette suurema haarang» ilweste tabamiseks. Kuna meestel
olid kahtlasemad kohad, kus iltvcscid sagedamini nähtud,

ära märgitud, siis sattusidki nad warsti mõnele
iltvesele peale, keda koerad suure kilinaga ajasid jahi

meestele lähemale. metskonna teise jaoskonna
metsnikul Johannes K 0 ilsalul õime.tuski Hästisihi

tnd lasuga tabada üht ilmest koerte eest. Kuul tungis
eeit kõrist sisse ning looma siirin oli silmapilkne. Tape
tud ilives on emailwcs, simrnselt umbes maStaw kcfk

miselc koerale. ' " .

lõpuks la õnnestuski. ??iiüd asusid mehed puu ümber,
et mct.lovin ci pääseks enam Põgenema. Meestel oli

kaasas ka igaks juhuks üks fauulifcrt. Ajuti ilwejc

puust inahaajainiscle. milleks tehki talle surmahirmu
niinucsuguscl wiisil. Lõpuks lv vm aüiski allatulekulc,
taguots ees, nagu see neil kombeks. Nüüd hoidsid me
hcd all kotisuu lahti ning enne. kui ilmes sai konnale hü

ras kinni seoti, kinnipiiüdjaks muru? Zõhwi lähi
konnas elutsctva tuntud jahimehe Tiido Tartlane
vocg Arnold Tart l a n. kes looma wiSkas nüüd ko
liga sekga ja hakkas koos teiste jahimeestega koju mine

ma. ZShwi alewissc jõuti õhtul widewikus. 3iin äratas
uiiwõrd õimestunud ja omapärancl jahiretk suurt tä
helepanu, ning turuplatsil, kus inimestel wõimalik oli
nii clatvat iiailwest kui ka surnud emailwest näha. oti
uudishimulikke kokku kogunenud rohkesti.

Olgu siinkohal mainitud, et «varemalt oli Tiido

Tartlan oma kodu lähedalt maha lasknud ka mõni aas
ta tagasi suure hundi, keda siin esialgu veeti ringikola

tvakS hundikoeraks. Mida Tanlan nüüd clawa iklvc

sega mõtleb teha, pole praegu teada.
Kuna metmmeeste anvatcs Vahesaare wahtkonnas
on kindlasti luecl oma 4—5 ilmest, siis wõctakse kolina-

knnstnikcnä figureerinud, fiitd nnsid nahtnmnsti kommu

õnncstunnd algusest sunres ivainmstnses. jätkasid
jahimehed uuesti jahti teistele ilwcstcle. Varsti nähtigi,

Nannus.

kuidas uks jällegi keskmise koera suurune ilives nende ja

gema tvalasisi ettetvalmistusi.

Sünnipäewalapsi

ttötnivesi

nistide leeri üle läinud G. 3cpp, H. Tark jn W.

Meriküla end. snmitiiskohas, N.-Jöesnn lähedal, leiti
oma korteris surnult 55-a. August Abcrkõrn. Mees la
mas moodis, kuna ta kehal leidus kaks rasket nonhaawa.

Päcwal. 15. detsembril, seal jällegi ette uu? ja Meelgi
suureulanislikum jahiretk. milleks juba öösel asuti te

üks haam oli rinnus ja teine kõhus. Surm oli järg

NAHA

nenu k> sisemise nicrejooksti tagaiärjri. .Puss. millega oli

"tel 314-73 | PRODUKT
TALLINN.

i?> PST. U

Ülikooli teateid
Tsiwiilõiguse jit -protsessi proscssuurile kandideeris
3 õppejõudu, ülikooli õigusteaduskonna kogu koosolekul
on olnud hiljuti täitmisel tsiwiilõiguse ja -protsessi pro
fessuur. Kandideerinud on nimetatud kohale 3 isikut
ülikooli õppejõudu, õigusteaduskonna kogu on otsusta
nud mõnesugustel kaalutlustel õppetooli täitmise edasi
lükata tuletvale aastale.

tapmine tvimunnd. oli mehe körmal moodis. A. on
mabadussõja inmaliid jn ta sai riigilt pensioni. Mees

Karl Norberg, trükitööline, sündinud 16. dets.
ISS9. a. Pärnus.

põdes pikemat aega julm raskekujulist kopsuhnigusl.
Inmaliidi surma Põhjuste kohta alustasid amrtimõimud

dets. 1886. a. Viljandi w. Viljandimaal.
Niina Neinik, näitlejanna ..Estonias", sündinud 16.
dets. 1908. a.
Linda 3imni, seltskonnategelane Tartus, sündinud
16. dets. 1882. a. Tartus.

juurdliist.

Ingerlased saawad pühadeks
uue õpetaja Soomest
Narma Toomc-Nootsi kogudusele saabub PiihadckS
3oomcst uus õpetaja Kusta Hubta, kes oleks ühtlasi ka
ingerlaste hingekarjane. Tcatawasti lahkus juba siiwcl
soomlasest õp. Erwio ja seni täitis , ajutiselt. õpetaja

Raadio

kohuseid kog. köster Hiirri. • «

"Sügismanööwer" esietendusel

ITSO heliplaate ja reklaami. 18.00 Anton Kase

mets: Eesti muusika arengutee. (VI.) 18.30 Beethoveni
klawerisonaatide sari. 18 55 majanduslik ringwaade
toimetaja L. Grandberg. 10.10 inglise orkcstrib mängt*

wad. (Heliplaadid.) 19.40 päcwauubiseib. 20.00

„Estonia" teater
Mirdza Grikise ja Paul Fibigl

õige; aeg. Ilma- ja jääteateb. Himianoteeringud. 20J05

wene soololaule. Helmi Eincr (sopran.) 20.25 toime
taja agr. J. saarsoo: PõUnmajanbuSlik nõuanne. 20.35
põllumajanduslikke teateid. 21.10 lõõtspillimuusika.
(Heliplaadid.) 21.35 laSteivänemate wecrandtnnd.

tänasele balletiõhtule juhitakse veelkord publiku tä

helepanu. Algus kell 8 õhtul.

Hella Treffner: Lapse mäng la mänguasjad. 21.50

Edith Oltorpi tantsudeõhtu

Vene helimeistreid. 8181 orkester, Juh. prof. R. Kull.
.22.55 päemauubiscib.

on ..Estonias" reedel, 17. detsembril.
Edith Oltorpi varemate esinemiste puhul on ta

Nekinpäem. 10. bctscmhcr.

alati saanud väga kiitvaid arvustusi. Eriti on ta
loomingust tõstetud esile karmtõsist „Marche fu
nebre'it", mida on nimetatud küpseks meistritööks,
samuti stiilikat ..Pidulikku marssi", elcvusrikast

7.00 (ürtiii-Miniiifl 7.05 mõnulemist. 7.20 Pöewa

mibreib. 7.25 hommikloiusert heliplaatidelt. 8.10
hommikpalwus kirikust õrn B. Ebcrmn. S.SO

~Valssi" ja sügavasisulist „Fatumit". Tantsitari saa

tmittcnbc. 10.00—13.40 fcoltrnadio. ..Halloo. Tallinn
ja Tartu". Külaskäik flltigi Ringhäälingusse saatckaiva

Eesti helitööde kontsert

iilbtoimetanmc! Karl Kesa jitfüinineL
17.50 heliplaate sa reklaami. 15.00 sooivikontscri
heliplaatidelt. 18.30 (tuglije keele tuub edasijõudnutele

dab klaveril Bruno Luck. Algus kell 8 õhtul.

Pühapäeval, 19, detsembril, on Estonia kont

81. Ecth. 10.00 sisepoliitiline ringwaade. 10.15
Zan Kiepura laulah. «.Heliplaadid.) 10.40 päewanubi
seib. 20.00 õi.ic aeg ,>lma- ja jääteareb 20.05, Beet
hoveni helindeid 8181 orkester. \tuli. K. Nikolai. 20.35
vool juudi percnai tele E. ?iaisliidn kobninaianbnse

sertsaalis eesti helitööde kontsert, mida juhatab tee

neline dirigent prof. Raimund Kull. Kaastegevad:
Ida Loo (sopr.), hr.-d H. Maldre (tenor), K.
Shgprist (orel), E. V. Tallinna konservatooriumi

sekretär Alma Kodu'ed trabitsioonib, eriti

segakoor. Sissepääs riigi ringhäälingu abonentidele

tasuta pääsmetega, milliseid antakse teatri
kassast (kassa nr. 2) alates 15. detsembrist, ring

jõiilntrabiisiooiiib 21.(>5 Telmss» helinbeib. 8181 or
kester. Juh. p. Nitolai. 21.35 kiriauduslilke nnbiseib.
lTartust.) 21.50 instrumentaalkontsert. (XI.) Seletusi
A. Üisjp. 22.30 evperamokcelnc loena Kõrgetim hari

häälingu kasutamismaksu kviitungi (1937. a. II pool
või 1938. a.) ettenäitamisel.

bnse korralbiisest Eestis. 22.55 päeioainibiieib.

Eesti Draamateater
Reedel, 17. detsembril, kell 1/28 õhtul 0. Lutsu-

Ä. Särevi „Kevad" 103. korda.
Laupäeval, 18. dets., kell y2B õhtul 0. LutsuA. Särevi „Suvi" 39. korda.
Pühap., 19. dets., kell p. I. Noosooteatri nu
kulavastuse esietendus. Sisuks: 1) A. Avenariuse

J. Kalmani suur.operett „Sügismanoövcr" esietendus ..Estonias 16. detsembril.
Vasakult: ..Sügismanöövri" peaosalised: Els Vaarman Risa Marbach ja Konstantin Savi ülemleit
nant Lörenty. Sõjakaid tüüpe „Sügismanöövrist":Agu Liiüdik kadett Vallerstein, Arnold Vaino
kindral Lohonay. 1

ma okupatsiooniajast.

.Musta suve" teater seni Tallinnas etendada ei

„S ii gistnan ö ö v e r" on palju aastaid olnud

Kalmani iäbilöönuim muusikapala kogu maailma teat
rite niuusikalavadel. Estoniaski on teatriajaloos seda

varemalt paar korda- mängitud, kuid nüüd tuleb
ta kümnekonna aasta järele uues rüüs ja vormis.
Selle opereti sisuks on rikka mõisaomaniku proua

ole saanud rohkem kui ühe korra läinud hooajal.
Käesoleva hooaja alul see pidi aga repertuaarist

ja iilemleitnandi põnev armuvahekord, millesse segu
neb ohvitseri kättemaks, kes kord on kaotanud oma

Sirge oma draamas õhutab vaenu kohaliku saks
luse vastu, liialdades ajaloolisi sündmusi. Nüüd on
siis publiku! juhus oma silmaga näha ja veenduda
kuipalju on selles tõtt ja kuipalju asjatut kartust.
Kassa avatud kella 11—1 e. I. ja s—B õhtul.

Täna „Mehe küljeluu" 24. korda. Algus kest
õhtul. Pääsmed 20—125 senti.
Neljapäeval ..Inimesed ajujääl" ,9. korda.
Reedel ..Õitsev meri" üldhindadega.

välja jääma, kuna Saksa teatriseltsi juhatus keeldus
selle mängimiseks ruume andmast, leides, et autor

PÜSIVA VÄÄRTUSEGA KINGIKS IGALE ON
Gaudeamus?
TUDENGIL AULIK. SÕNASTIK. KOMBED.
Hind 2,85 kr., köit. 3,40 kr. ja 4.50 kr.
Tudengilaulik.

„Reis ümber toa", mille nukuteatrile kohandanud A.

Kivikas, 2) A. Kivika dramatiseering hiina aineil
nukuteatrile „LU!ha!d)ad" ja G. Helbemäe .Mängu
asjade mäss", mille nukuteatrile kohandanud V.
Alev; õhtul kel! i/°8 Rud. Sirge .Must Suvi", draa

Töölisteater

Fa. I. F. SCHWARZLOSE SÖHNE, Berliin,
meisterlik looming moodsale daamile.

Ainuvalm. Eestis: Lab. V. TREUBLUT, Tallinn.
Hinnad 1.70 ja 2.50.

Adolf Unt, prowiisor, sündinud 16. dets. 1879. a.
.Hummuli lv. Valgamaal.

Kolmapäcw, 15. detsember.

Teater • Muusika

iia-33

Bictor Pihlak, ehitusinsener Tallinnas, sündinud 16.

uhke mõisa. Operetis ott palju kauneid meloodilisi

viise, husaaride säravaid vorme, tautsueltousfeid

2. täiend, tr. 497 eesti- ja 77 võõrkeelset laulu.
Hind 2,35 kr, kal.-köit. 2,90 kr., nahkköit. 4 kr.

K. Savi, subretipaariua Salme Loit ja H. Kaasik.
Tantsud on seadnud A. Talvik, tantsusolistid Gran

Kopli omnibus sõitis wastu
Posti
Eile sõitis Punaste kasarmute lähedal Kopli tä
naval Veneturg—Kopli liini autobus nr. A—2298

ja muud kirevust-elcvust, mida efeKtina on aimud
lavastaja A. Liiiidik. Peaosades on Els Vaar man ja

berg-Haguse ja Maldutis-Koidu i paarid.

Homme ballett ..Ungari rapsoodia nr.-2"
Balletietenduse korraldab homme, 16. dets., Sak
sa teatri ruumes G. Tšernjavskaja stuudio/Kavas on

ballett ..Terpsliiliori lilled" ja ..Ungari rapsoodia

. nr. 2".

vastu telefoniposti, seda vigastades. Juurdlusega sel

gus. et autobus sattus vasaku tagumise rattaga
kraavi, kuna vasakpoolne esimene ratas oli joos
nud lumme. - Sellest täbarast olukorrast väljama
nööverdamisel oligi juhtunud õnnetus.

Kasulik ja huvitav raamat
H. Haljaspõld, Suur võõrsõnade leksikon. Teine
trükk. Kirjastus „Raamat" Tallinnas. 1408 veergu.
Hind broi. kr. 7.90 ja kr. 9.50.
Herbert Haljaspõllu 1930. a. ilmunud „Võõr
sõdade leksikonist" on nüüd saanud „S uür võõr- '
sõnade leksikon", milles on ligi kaks korda
nii palju seletusi ku! ta eelkäijas. Säärane raamat
ei ole mitte ainul* kasulik on küllaltki elu
kutseid, kes ei saa temata lihtsalt läbi vaid teda
on ka siis huvitav kätte võtta, kui sind ei aja
häda tema juure. Sõnaraamatud on üldse huvitav
lektüür eeskätt emakeele sõnaraamatud, mui
dugi suuremad, nagu Wiedemann või Eesti õige
keelsuse-sõnaraamat. Võõrsõnade leksikon aga on
veel mitmekesisem selles mõttes, et temas pakutav

sõnadetagavara on pärit paljudest keeltest. Ka
Haljaspõllu sõnaraamatust saame mitte ainult tea
teid selle kohta, mis keelest on pärit üks või teine
sõna, vaid harilikult ka ta algkuju ja ka teatava
ülevaate selle sõna karjäärist". Kui näit. vaadata
kaht nii tuttavat sõna nagu „marssal" ja ..minister",

siis me näeme, et ..marssalil" on alguses olnud te-' *
gcmist hobusetallidega, ..minister" aga tä
hendab alguses lihtsalt „t een i j a t".

Praegu tähendavad mõlemad sõnad kõrgetel koh
tadel seisvaid isikuid. Tähendab, need sõnad on oma
lahendusis teinud sõna tõsises mõttes karjääri.

Õigusega nimetab leksikoni koostaja teda „ent
süklopeediliseks" s. t. kõikehaaravaks. See
sõnaraamat on teatavas mõttes tõepoolest väike
entsüklopeedia, kuna ta sisaldab ka maadeteadus
likke (rahvaste), mütoloogilisi ja teisi nimesid ja

palju tarksõnu ning ütlusi mitmes keeles, täites see

g:i osalt ka tsitaatide-leksikoni ülesandeid. Sellest
sõnaraamatust peaks palju kasu olema igale ajale
helugejale ka sellele, kes ei loe mitte ainult eesti
ajalehti; on ju võõrsõnad suuremalt jaolt rahvus
vahelised.

1408 veerul on antud rikkalik materjal. Seletu
sed on selged ja lihtsad. Et nad sageli piirduvad
ainult kõige hädatarvilisemaga, seda ei saa pahaks

panna, võõrsõnade leksikon ei saa ju asendada os

kussõnastike kogu.
„S. V. L.'i" puudused ei ole mitte individuaalsed,
vaid samad, mis esinevad igas säärases leksikonis.'

Ei ole,olemas ega saa kunagi olema täiuslikku
sõnaraamatut. Midagi jääb ikka puudu. Siiski nii
mõnigi lünk või väärselctus oleks võinud olla väldi
tav. Nii on näit. antud „mise en seene", aga puu
dub „metteur on seene". „Ga!lofoob" on olemas
aga puudub „gallofiil", Psittatsism (papagoiloba)
on, aga „psittaco?is't (papagoihaigust) me ei näe
samuti mitte ..naiivitari". ..Dramaturg" figureerib
m. s. ikka veel ..lavastajana", mida see sõna ku
nagi ei tähenda. Jne.
Üldiselt aga peab ütlema, et ..Luure võõrsõnade
leksik-mdga" on ära tehtud suur töö ja et selle näol
oleme saanud kasuliku ja huvitava raamatu.

W. Mcttua,

Kestnäbalal, 15. detsembri! 193?

Päewa lehi
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Rida keldrikortereid sulgemisele
Lugusid kohtust

Linna ehitusosakonna poolt alustati hilissntvel Tal
linna keldrikorterite kontrollimist. Esialgu «võeti «vaat
luse alla need elamud, mis püstitatud pärast 1330. a.

SÜHCUOCL

ja mille keldrikordadcl asetsemad ehitusprojekti kohaselt

meil umbes 1500. ' .

Kontrolli põhimõte oli »««eie elukorterite olukorra pa
rändamine, et ebatervislikke kortereid elamiseks sulgeda.

Suuras valikust

«vihmamantel.

Kodanik Nikolai Iwanow oli näinud õhtul kella

7 paigu mincwat kedagi isikut restorani ilma mütsita
la palituta ning «viie minuti pärast sealt «valjumat
sonimütsiga ja mantlis.
Kes oli see mees?

Kogutud andmeil selgub, et neis 1500 elumajas kasuta
takse elukorterema «vähem kui 300 korterit, kuna ena
mik on mliudetud ümber tööst,isruimiideks. Wastatvalt
ei ulatu elamiseks tõlbmatn korterite arm sajani. Sel
lest «võib järeldada, et elamiseks sulgemisele tuleb õige

Pauline Mäele oli omakorda näinud Adolf Poi

lerit seisivat Pärnu inaanteel ja hoidivat hõlma all

mantlit.

Mäike arm kortereid.

Tallinn, Hdrju tän. 48. Telefon 443-78.

Kohus mõistis Aleksander Männa kolmeks aas

31. allgustil «varastati Nõmmel restoran >,Mak

ja kogutud andmed saadetakse avwatawasti edasi «ninis
teeriumile, kus nende kohta «võetakse wastatv seisukoht.

Osaüfiisus „J&'öduüäsilöö",

pärast pannild «varguse toime.

simi" eesruumist Mihail Lepper 11 t sonimüts ja

Sellele juhtis linna ehitusosakonna tähelepanu teele
ministeerium. Nüüd on kontrollimisega jõutud lõpule

koetud spordtesdmeld, Ukse- ja&kna46sriid*ld.
Jakke, mütse, kfndftld. möÖbilHlddid,
Eesti rahvärtidöld, eh- sdhvApitJu,
teid, materjale. Ker*a- laudlinu,
mika-, nahatöid. vaipu*

Mänd seletas, et ta on olnud «viinastunud. selle

Warastas mütsi ja
mantli

elukorterid. Sääraseid maju oli ehitusosakonna and

Eesti rahvuslikud käsitööd.

Nõnda langes siis kahtlus Adolf Paberile, kes on
ka waremalt «vargustega tegemist teinud.

Runase Rist! ambulatooriumis

Poller näidati Iwanowile ette ja ta tundis te

mas ara selle mehe. kes oli läinud restorani mütsita
ja mantlita ning «väljunud sealt juba mütsiga ja mant

Mõtab haigeid loasin limbcs 40 arsti kõikidel erialadel.
1836. aastal käis haigeid alilbillatoorilimis 32.822 jn

liga.

hul.

Läbiotsimisel saadi Polleri suurest mantel ja müts
kätte.

LennuUhendused jätkuvad jälle
Kohalikke teateid
Ariakendel on wähe
hinnafedeleid

Loomade- fa lihahinnad
kolmapactval, 15. detsembril -

Linnas jalutades wötd igasuguse waewata weenduda,

et kaugeltki kõigil äridel ei ole wäljapandud kaupadel

hinnad juure märgitud, nagu seda praegugi nõuab

sundrnäärus. Nähtawasti soliidsed ärid peawad

sellest eeskirjast kinni, kuna on tertve rida teisi kauplulsi,
kes sellest ei näi hooliwat. On aga selge, et ostja läheb
meelsamini ärri, mille akendel on kaupadele hinnad jmi
re märgitud.

Alatisel looma- ja lihaturul täna tapaweiscid eelmis

test pavMadest tagasihoidlikumalt. Nõudmine rahnl
oldam.

Rammusate ja suurema.te pullide hinnad

Punase Risti Tallinna samariitlaste koondusse kuu
lnb 168 mees- ja 282 naissamariitlast. 10 arsti. 6 Mels
kerit ja 12 õde. Samariitlaste teadmiste täiendamiseks

Soroptimistibe klubi jõulupuul
Soroptimistide klubi jõulupuu oli eile õhtul klubi
järjekordse perenaise pr. Martna juures. Külalistele

hinnad. Tapetud wasikad iihcs nahaga maksid 53—75 st

kaeti rahwuslik jöululaud. Huwi äratas Mari Raa

moti ettekanne oma jõuluks trükist ilmumast raama
tust. kus mälestustele 1905. a. on lisatud ka autori
kasupülw. Kuulajad õppisid seda wäfimata tegelast
tundma weel uuestki küljest huumoriküllase kirjan

dusliku westlejanä. Oma tõsiste rahwusltke mälestuste
seast oli ta õhtut ettekandmiseks noppinud naljapalu.

Autor kirjeldab muuseas parast-arkamisaegfet küla
kooli. Koolmeister näiteks andis kogu koolile ühise
arwntusiilesande. Kes oli malmis, see läks koolmeistri
juure ja sosistas talle lahenduse körwa sisse, minnes
sns ifc seina ääre seisma, et ei saaks lahendust teisale

roas, anda. Kui wiimaks kõik lapsed hakkasid Lks

teise järele robinal tulema õpetaja juure, siis oli sel asi

kahtlane: „Kes, kurlpatt, yn nüüd ülesande teistele
seinale kirjutanud, sest kust te kõik muwu teate?"
hüüdis ta.

Pr. Raamotil on peale trükist ilmuwa teose wal
mis kirjutatud ka mälestused uuemast Eesti iseseis
wuse ajast.

Ehitustehniline muuseum saab teoka
Äsja asutatud sihtasutus «Tehniline muusemn" pidaS
haridusmmisteeriumis oma koosoleku, mida juhatas mi

nistri abi W. Päts. Tuttvuji lähemalt muuseumi elw

kutsumise kawadega. Esialgu peeti wajäliseks moodus

tada 10 eriosakonda, millele wastatvad eriteadlased-juhid.

Muuseumi peamiseks ülesandeks on meie ja üldise 6hi
tustehnika selgitamine. Ehitustehnilise muuseumi stm
res oleks ka eriharu põllutööriistade ja -masinate tutMustamiseks.

Muuseumi asukohana on esialgu kõne all Pärmi m.
ehitataw tohmknmi hoone. Siiani on kogutud hulk ese
meid, mis tuleüvad Mäljapanennfele mimseimns.

Eesti Punase Risti pääste jaamad
Eesti Punase Risti korraldusel töötab Eestis 23

pääStcjaama, mis asuwad merekallastel, kust vwöda la
hewad laeMasõiduteed ja kus laewasõit tormikistel ilmadel
on eriti hädaohtlik, kas «veealuste kaljude, madalikkude jne.

töttn. Kõik jaamad on tvarnstatnd selleks eriti ehita
tud päästepaatidega ja muu elupäästmiseks tvajalise toa
rnstusega.

Päästejaamade meeskonnad on moodustatud ranna
äärsetest mere- ja kalameestest, kes kindlat palka ei saa.
toaid tasu saatvad päästetööde korral. Päästejaamade
üleivaatajad saatvad päästejaamatv tvarandnste järele
tvaltve eest palka kuus s—lo krooni.

„Ühisabistu anti abi

kaalu järele maksid 15—2,1—23' s.. kilo.

Wasikaid turul mähe. Selle, tõttu kÄvenesid ka
kilo. Elustvasikad 32—48 st piires kilo. Enne Pühi on
loota ivasikahmdade Meelgi kõwenemist.

LammaZte pakkmnine maike. Nõudmine hea,

millest tingitupa kömenesid ka hinnad. Tapetud lambad
ilma nahata za pudemeteta maksid täna 55—75 st kilo.

Eluslammäste hinnad 28—33—37 st piires kilo. Ten

dents kindel.

Sigu keskmiselt. Nõudmine «väga rahuldatu. Ta
petud sead ühes pea-jalgadega kui ka ilma,, maksid ena
muses 77—80 s. ning suured tapakaaluga üle 200 kilo
rasked rastvasead 70—75 s. ning noored tapakaaluga

tundumast alla 100 kilo 80—82 s. kilo. Tendents
kindel.

Nahkade hinnad.

Weisenahad nõrgenasid 5 s. Mõrra kilolt. Nii

maksatvad noore weise nahad praegu 80 s., eelmise nä
dala 85 s. Masin kilo.

W asitav ahad 3 kr. Mk.
Lambanahad 2—3.50 kr. tükk.

Punase Risti transport-osakonnal on Tallinnas 2
famitaarautot ja Tartus, Navwas ning Pärnus igas lin
na? 1 auto. Tallinnas trcmsporteeriti 1836. a. 1833
haiget, neist tasu eest 1338 ja tasuta 848.

ÜENÜ kirjatööde võistluse žürii
Mäletatawasti kuulutas ÜENÄ keskjuhatus «välja iile
maalised kirjatööde «võistlused neljal teemal (2 A. H.
Tammsaare loomingnst, 1 laulmmiusikast. 1 kujukamate
kunstide alalt). Tööde esitamise «viimaseks tähtpäetvaks
on 16. detsember 1037. a.
Nüüd on lõplikult selgunud ka nende tööde hindami
seks kujundatud shiirii. Selle koosseis ou järgmine: kir

jauikud Juhan Jäik, Elmar Õnn. Ävlvi Moor. kirjandus

loolased- mag. E. H.. Tillomann sa helilooja
W. Leemeks ning kilstsünk. Hiigo hepik'?

Sissetulnud tööde kestab knn aega,

kima tnlenmsed tehakse teataivaks 13. jäanuariks 1838. a.

Hulkuvad koerad lastakse maha
Jahiirhing „Wahur" teatab, et kõik ühing „Wah»ri"
jahipiirkonnas Kuma metsas, ülemiste jänve ääres.
Nõmmel Mustamäe piirkonnas ja Mustjõe Habcrsti ra

sas ttxckalt ringi jooksetvad nüüd ja cdaspiti maha
lastakse, kuna tviimased hätvitatvad kasulikke mets
loomi ja linde, kes sügawa lume tõttu pole suutelised

päewa komiteele. Kokku andis ..ühisabi" abirahasid

Seepärast palub ühing „Wcchi«r" koeraomanikke kö
tõendada järelewalwet oma koerte üle.

Vähepruugitud

tislerlplnk .

müüa. sealsamas kohtver
grammofon ühes plaatidega.

Ärge ostke
riietekappe. woodeid, diiwa
neid. kuschette. puhweteid.
toole jne. enne tui olete kü

Ilusad

toakoera kutsikad

anda, 2 kuud tvanad.
laotanud odaivamat ostu ära
Koidu tän. 106—6.
kohtcr. Paldiski mnt. 18.
nwöbliäri.

endid kaitsma.

Raadio
pühademüük waga odatvate

Näha tvõib Oksa 3—B, pä hindadega kestab tveel kuni
rast kella tviit õhtul.

Noori tugetvaid ja tvane

20. detsembrini.

!! Kasutage juhust!!
..Raadiokliinik".
Raekojapl. 13.

Kangrutel jed

maid odawaid

hobuseid
müüa. Aasa 10—1.
müüa Wana Wiru t. Iõ—4
teles. 452-84.
Raadio
Kaitseks
külmetuse eest
villaseid:

aluspesu
allkantavaid sukki
BLEYLE pillist
sukki, sokke,
kindaid jne.
öed Böckier
Kinga g/B.

Müüa 2 pruugitud

frakki

Juhuslikult oda iva si i müüa

raadis

Näha Süda län. 7—4. kl.
õhtul.

Eht
pärsia vaip
müüa Loode tän. 4-12.

tvõrk- ja üks parareitvastn

wõtja 23 kr., grammofon
~~ Müüa

(punasest puust), harulda paadimootor Wickströni. tee
selt hea kõlaga, ühes plaati wiiamisgeneraator ja uusi
dcga müüa. Pikk t. 37—1, paralleelkruustange. 2. Pa
tarei 18, töökojas.
hoonus.

6-lambil. wõrk

wsmmmmmmmsmm
Hästi hoitud suur

karakul

puu. Maks Welmer«. August Tammemäe. Jaan Wii
ra, Karl Kepi, Theodor Buxhoevdeui. Rudolf Kõrtsi.

lõhnaõli
on kohasem .ja kenam
kink noorele meeldivale
daamile. Samuti kristal
list udustajaid, puudri
toose j. t. jõulukingitusi
pakub teile pisiäri

..HERMES"

'AEKOJA PLATS 1.
Müüa
3 poola teljed, laitis 2 nt.
ja lVi. m.. ja käärmasin.
Kirj. slt. ~3/2203".'

Kullasepa län. 5—2, uäha
igal ajal.

OkaspuumekZa
müüa. taswawalt ivõi ka

tvauid ja raadiotoolid. Zood
sad maksntinnititttsed. Pär
nu mut. 59. tööstuses.

boa

tvalmismaterjalina ülestöö
tatult. Teat. slt. ..19/2219"

Raadiod
müüa. patarei- ja wõrgu
müüa. Näha tvõib kella tvoolule. Järelmaks wõi
kasukmantlit
I—31—3 päetval Süda tan. malik. Endla 49—5.
2-.a—3. Waheltkauplejaid
Müüa odawasti naiste
jniiiia (üks pikk. teine %)• palutakse mitte tülitada.
rahwa
Näha Apteegi tän. 2—l.
plUUsmantel
soobelkraega ja karusman
Müüa
õmbluBMWin
tel suuremale kaswule. Ma
Singer, kabineti (maha neeshi 6—12. hoowimajas.
klaver
gonip.) juhuslikrilt odawasti
müüa ..Raadiokliimk', 3iae

MAAK R I 28
Murdschokoläad,
murdvahvlid,
praakkompvekid

4(X) or.)

jan Koppelmanni. Matilde Koppelmanni, ?lnton Rei
ja Oswald Simsoni kass.-kaebused.

Kaewatud otsused tühistati: Pärnu linnawalitsuse

iArtur Saksa süüd.), Richard Plaado, Oswald Türi

Eller-.teemal ..WätteluV delnoilstreerides rida õi.uesiu
Nläjaotnänikcle. selgitusi elanike' nimekirjade koosta

inisesid Eesti Majaomanike Seltsi järjekordsel nelja
päemaõhtiil, 16. dets., tl. 7 ö. Eesti Laenupanga ruumes
könelelr. H. Eew e r e teemal Elanike nimekirjade koos

aktsiaselts ..Saknle". Teatavast! oli õllevabriku sul
gemise põhjuseks asjaolu, et üksikute aktsiaseltside
vahel oli sõlmitud kokkulepe, mille järele „Saku!e"

Kesknädalal wastu neljapäewa:

kuulus õllemüügi piirkonnana Põhja-Eesti, millise

piirkonna õllega varustamiseks jätkus küllalt Saku
õllevabriku tegevusest. Kuna aga nüüd „Saku" õlu
läheb müügile ka Lõuna-Eestisse, siis on selle läbi
müük üldiselt rohkesti tõusnud, mis omakorda tin
gibki õllevabriku käimapaneku Jõhvis. Nagu teada,

. Nõmmel:

Lrnnaavteel S Pärnu mnt 30/82

oli Jõhvi õlu omalajal suures lugupidamises.

Kesk-Kalamaja 3—l
(Kopli täil. nurgal)
oitan

Keskeal, intell. härra prov.-

Mitmesugust

kantud riideid, pruug. mööb

leid, pandipileteid. jalgrat
taid. õmblusmasinaid jne.

Võistlemata headuses

mis' kellelgi müüa.on. Kirj. mitte kaugel /südalinnast. j
hmnaga kiini • iiO.OOo kr.
slt. ~40/2060".
"!>ahelttanplejak mitu- soo

meester. ja naisterahva pruu tmgimnsrega slt. „VI2I «)!>".

gitud. jalgratta, võib olla ka

elektrilokid,
aurulokid,
vesilained,
tangilokid

Ostan

juuksevärvimine
21.10".
kantud ja uusi ülikondi. pn- ! maniküür
Briljante, kuld-, hõbe-, nascid ja lvalgcid pandipilc
j»e.
teid, kõiksugu palituid. . ja.
antiikasju
mantleid, /õmblusmasinaid,grammofone ja muud. Pär-I

>"l mnt. 33. > \

Tisse sõitnud ja

ostan ja müün

ostan
kantud _ riideid. mööblit,

grammofone, õmblusmasi»
naid ja kõike pööningilkolu.

Klrj. slt. „IÕ/L>2ls".
palituid, ülikondi,
Ostan /
pandipileteid,
raadioaparaate,
hea. binnaga riideid, pandi
tulemid. põrandatvaipu. ka
fotoaparaate,
rusnahku. lauatarbeid, mööb
lit. iluasju, sporditarbeid ja
õmblusmasinaid,
nntmesug. teisi asjn, soo
lvikorral tulen koju ostma.
grammofone jne.
3. Noosikrantsi 8, teles.
Tartu mnt. 1. Ost-müük. -166-35.

Ostan kohe

on samas, «võetakse Ivastntusele seepärast, et tema krun

Daamide salong

~FrecJerick"
Wene l.frt. 10. teisel korral
Teles. 436-4.',.

taryit. peakõõma ja juuste
väljakukkumise vastu, ning
juuste kasvu edendamiseks.
Eht ainult „punase ankruga".

Märatses ja kakles. Kopli restoranis märatses ja
kakles joobnud olekus Äene-Balti as. nr. 27—S elutselv
hn rikkumise pärast.

Warastaö kimisütt. Wagunite tühjendamisel tva
rastas eile kiwisütt Jnnli W.
Joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja 4.

Vabriku uuesti käimapaneku asjus käis mõni

aeg tagasi kohapeal tehasega tutvumas ka vastava
ala asjatundja, kelle arvates Jõhvi õllevabrik on veel
küllaltki töökõlvulises seisukorras.

Kuna suurte tööstuste tõttu Alutagusel tarvi
tatakse väga rohkesti õlut, siis tahetakse Jõhvi

õlletehase õllega hakata varustama peamiselt just

seda rajooni. - • .
Vastutav toimetaja J TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus
Kes soowib jõuluks

raadio

TAPAL

kirjal, slt. ~3/2163". .

sõbra

Kaks tvanapiigat (blond

40-a. ja schatään 30-a.)

17—20-a. preilide seast. Kir
jad enesekirjeld. ja aadressi sooiviwad
tutvuda
ga, ' võimal. korral ülesvõt
abielu eesmärgil karskete
tega, slt. ~8/2088", \
kindlas teenistuses härrade

Kes aastates' härradest ga, lvan. 37,—60 a. Kirjal,
või prouadest laenaks kor slt. .a/212.",".
ralikule preilile

20-30 kr.
kolmeks kuuks? Kirj. slt.
~6/2086".

Elust pettunud prl. ja pr.
sooiviwad tõsist

Lihtsurelik

tutvuks

neiuga, kes on huvitatud
aiatööst. Kirjad slt. ~19/

2619".

Jõuluvana

võtab „PäevaIche" ja „Laste
Rõõmu" tellimisi

. Ja kuulutusi vastu
. ning. .müüb üksik
numbreid Pa u I
Erna koolitar
veteäri Jaama t. 3.

tutvust
samasuguste härradega, iva

rõivad
Junoli

.mata.

nas, soovib leida kõigiti nä
gusa, ausa minevikuga elu üürida, teatagu juba uüüd

Daamid!

pükse,' pesu, saapaid ja kõike, soomin oStä kiires kopras,

witaivad. Kirjal, teat. ühes

linnast, viibib tihti Tallin
rõõmsa

Tulen ka koju.

asetsema krundi omanik Grigori Knsmin, kelle elukoht

Jaan Tui. Politsei koostas talle protokolli atvalikn ra

vuse jõhvis asetsev õllevabrik, mis kuulub

Kadrioru apteek. Narwa mnt. "nr 64. Tel. 303-01
Suur-Parnü apteek. Pärnu' mnt. nr. 68. Tel. 463-21
E. Matsani apteek. Niguliste tän. nr'. 6. Tel. 436-06
E. Urmi apteek. Sakala tän.. 3. Tel. 303-55.

Alawiiärtusliku piima turustamise pärast Nõmmel
koostas politsei protokolli Smie «valla Jõgisoo kAas
elntsetvalc Bernhard Wecbcrile ja Harku «valla Alliku
killas elntselvale Minia Pnnmfcldtilc.
Lumi sõidu- ja kömiitecl. Kreuhwaldi tän. nr. 18

Läki kasj.-kaebuses ning Tall. ringkonnakohtu ette
panekus uuendada toimetus Jaan Raama»»! süüd.

Teatavasti lõpetas mõni aasta tagasi oma tege

Apteekide öõwalwe

Maja j

Politseipeegel

di juures olelv sõidu- sa kõnnitee -oli lumest puhasta

Jõhwi õllewabrik käima

tamiscst seoses kehtiwa tulumaksu seadusega".

õiglase hinnaga

puugravüürid. Hind Kr. 3.85, kal.-köites Kr. 5.25.

ja August Pettäi kass.-kaebnstes.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: Antonina Dem
kiin seadusliku esindaja tema isa iv.-adw. Iman Dem

kihi kaebuses Dagmar Demkini j. t. Md. ja Artür

lNld 'tväsgllspllte,'' '> ' ' fj;\;

nus 30—50 a.. prl. 26, pr.
28. Kirjad slt. ~27/2227".

Elektri-aurufokid
wälismaa õlidega, alates
150 s. pea. 10 s. lokk, mood

sad soengud 35—50 mani

Haritud proua ja preili küür 35 s.

soowiwad

luuksciööõius Emme.

tutvust

Wana Wiru 3. Wiru tän.
nurgal.

tvanemate härradega. Kirjad

Tuntud
välja üürida. Magasini 9—l. slr. ~37/2197".
: Preili, tahaksin
jazzorkester
Kcskm. aast. majand, ise
tutvuda
seisetv bärra sootvib endale wõiab igasuguseid mänge
sinuga, luua sinuga sõprust sümpaatset
, ivaõm; soowi korral Iväiksenl
jäädavalt, sest olen üksi,
naisseltsilist
sõbrata. Tule, kingi oma tõ 2ooiu on tingit ligincivaisr l koosseis. Naua iäu. 13—5,
sine sõprus iseseisvale poi piihist, kus rahaksiu olla wa iga päem õhtul kella 7—9.
sile. Kirjad ühes enesekirjeld. kitule meeldimaks ja oodatud

ja fotoga Kärstna p.-ag.. jõnluwanaks. Vastuses va
postk. 16 „Augifst 26".
luu täielise endakirjclduse ja

KI. M

Kaks intelligentset, soliid Määrin täit usaldust. Krjad
se välimusega noormeest soo flt. ..38/2638".
vivad

Maju, krunte,

Kadunud

sootvitatv päewapildi. unlles

9. dets. kadus noor hall

isane .

tutvust
Ärakirjad ja
on tarvis kohe .soliidseks
hundikoer
punasest puust fitrtliflitritt* 1 Meskeid, ärisid ja tööstust tehniguks kolmeks kuuks. saksa keele praktiseerimiseks
kursused
tuuri (Bicdcrmeicr) ja
- woivitakse kõigis kohtades Raha ja hea kasu kindlusta daamide ja härradega. Kirj.• kirjntnsmasiuatel ühes kolm Leadjat palun teat. londi
41—10, tel. 455-75. Oman
keelseid raamatuid. Lahked> hea hinna eest osta ja ren tud täiel määral. Pakk. slt. slt. ~13/2093".
kuulamisega asjatundl. ja damise eest hoiatan.
pakkum. k' ml. slt. ..18/ ' tida. Teatada J. .Mihle kon-I ..35/2075".
' odatvasti on J. Kiible kon
2138".
lorisse Wanatnrg 6, kella>
| Kõigiti sümpaatne noor- toris. Vanaturg 6 (Viru 2) Kamalud laupäewal Mere

Kakaovello
(Kohv* isa 12 s

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus

Punningu, Karl Tönisfoo, Zoojep Onnann-Einman
ni. Rudolf Suubaml, Aleksander Walgemäe. Krlst

Tallinna Fotoklubi klubiõhtnl neljast., 16. dets. s. a.,

Kuninga tän. 6. telel 431-5?

poolnahkköites Kr. 7.75.

kohtukoosseisus arutusele '«võtta Kirill Sasonowi kass.-

mis ja Ade Lepsalii, Eduard Kaubi, Gustaiv Holmi,
Johannes Nukki asjaunendamije paiwe, Wvldemar

kell õhtul, Änstaf-Adolfi gümnaasiumis, kõneleb A.

ostab kõrge hinnaga

M. Underi luuletuste valikkogu .
Jfa fifta sai sõnafks.
Iluväljaanne. H. Mugasto kaas ja siseillustrat
sioonid. Hind Kr. 5.25, kal.-köites Kr. 6.75 ja

röri noorema abi Hillar Kümmel! kass.-protest, Ja

Mõne reaga

pandipilet. Kirjad slt. ~30/

limera jõel.
E. Järve kaas. Hind Kr. 5.40, kal.-köites Kr. 7.—.

Kriminaal-osak. kohtuistungil 8. dets. jäeti taaa
järjeta: Eduard Nahkuri 2 kaebust, kohtukoja proku

ODAVAD HINNAD. HARJU 29.

Ostan kohe

Riigivanema kõrgema auhinnaga kroonitud
M. Metsanurga romaan

kass.-kaebuses.

Järelmaks võimaldatud.

kondi: palituid, pitsakuid,

Jünfzige
jõuludeks järgmisi püsiva väärtusega teoseid:
Riigivanema I auhinnaga ja Tallinna: linna
auhinnaga kroonitud A. Kivika romaan
Jtirncd marmortafkvtit.
E. Järve kaas ja siseillustratsioonid.
Hind Kr. 6.—, kalingurköites Kr. 7.50.

Johannes Remmelgase kass.-kaedused.
Kaewatud otsused lükati edasi: Joonas Haar,nan

kaebus. . , ,

VALMISRI I E T E Ä R V
De pni e r Cri

ostab pruugitud riideid, üli

Margus balptisti palwemajast

Otsuse kuulutamine lükati edasi August . Bluumi

MANTLID suures valikus

Ostja
Petserist

Kohus mõistis Sergei Oniksi üheks aastaks

wangimajja.

J. Kärneri valimik armastuse-, looduse-, kodu
•' ja isamaaluulet.
fadd viisfeiftvnmevifl aastat
eesti iuutet
Iluväljaanne. 250 luuletust. E. Kollomi kaas ja

August Saartsoui. Zuhan Susi ja Karl Susi ning

ÜLIKONNAD, PALITUD,

Prantsuse

Müüa
odawasti lasepuujt riicie
lapp, tammeptiujt Ivoodi,
tualett ja woodikapid, dii

Müüa belgia rebasest

mantel

2 kena

Wei, Anette Wilipoldi, Lilli Wei. ü.-p. ..Tartu Eesti

Laenu- ja Hoiuübisuse", Peeter Kolgi, Hildebert Auua

Jõulupühiks!

Ostetakse

suuremale kastvule. Näha (uus) 35 kr. ja tschello
iga päew lella 18—18 Nõm müüa Tulika län. 30—5.

mel. Männi tän. 4—l.
Kappgrammofon

Tsiwiil-osakonna kohtuistungil 7. dets. jäeti taga
särjeta: Rojalie Tesloni. August Nngisekst, Alivime

nt, Johan Kaljapulga jä 0.-ii. ..Häjgard & Schultsi"
kass.-kaebuses.
Järjekorrast otsustati wälja jätta ja suuremas

Kui palju kasutatakse Punase Risti
sanitaarautosid

läinud aasta kestes Männiku plahwatuse ohwritele 1000
krooni, 80 lapse smvituskuludeks 1000 krooni, toidupakke
jõulupühiks 1.337 krooni eest ja kowadpühiks 1.300 kroo
ni eest. Edasi anti toetust Nõmme lastekaitsele ja emade

Müüakse

Eichelmanni kaebuses.

Toodud hinnad on arwatnd Tallinnas.

Miks mees seda awaldas? Aga sellepärast, et

asi oleks niikuinii otsaga politseisse jõudnud, sest pan

pärast poolteiseks aastaks wangimajja.

Hannes Tambergi ja Elwa alewiwalitsnse rew..kaebuses.
Asja toimetus otsustati seisma panna Peeter

moodsamaid Soomes.

Panka ühe 240-kr. weksli, millel ma wõltsisin Timo
teus Kuusiku ja Richard Matsi pealdised.

Mänd, kes on waremalt karistatud.

Kaewatud otsused tühistati: Theodor Rästase, Io-

Mänd Mere ja abiesimees R. Lepp lvõtsid osa Soome jae
kaupmeeste majandusorganisatsiyom Sawo-Karjala en
gros-äri peakontori uue hoone õnnistamisest Wiibnris.
Seitsmekordne hoone 42.000-vmt. põrandapinnaga on

„Ma wõltsisin w eks li"
Sergei Oni k s ilmus 10. juunil politseisse ja
awaldas, et täna ma miisin Tallinna Majaomanike

Nede asjad kuulusid Adam Podinilc. Hiicpalu on
tvaremalt karistatud. Kohus mõistis ta selle Marguse

Kristjan Tuima, Otto Piitsepa, Peeter Waldmauui,
Mari Topsoni. Hermann Kapi. Heinrich. Pürjema,
Johan Laamanni, Jüri Westeri, Jakob sÄkkase. Jo
han Sepa, Märt Andersoni, August Rätsepa, Jaan
Tammini ja Jaan Wariku kaebused.

Jaekaubanduse esindajad kaisid SoomeS

majja tingimisi.

ja pidas kastiuaivarga kinni. See oli Aleksander

Otsuse kd

20-dal aastapaewal 11. dets. peeti rohuteadlaste
Koja ruumes wastaw aktus. Ühingusse fuuilurood nii
hästi apteegiomauikud kui ka teenijad. Liikmete arw
ulatab 253-ni.

E. Roosa allkirjad.
Kohus mõistis Elmar Alliku üheks aastaks wangi

palwemajast laudlina, gitarri ja tüki punast riiet.

Admiulstratiiw-osaK. kohtuistungil 7. dets. jäeti
tagajärjeta: Eduard Merepaln {end. Mühlhauseust

ivad enamuses assistendid.

sinud A. Alliku ja restoran „Maksi«ni" uksehoidja

muse tähelepanu sellele, et keegi wdttis Ehatamme
«vankrilt poolkajuka ja lahkus. Kahmus jooksis järele

Riigikohus

seadusandluse ja muude apteegi ja rohuasjaudusse
puutuwatel aladel ou mainitud ühisusel suuri teeneid.
1935. a. muudeti ühisuse põhikiri ja nimetus Eesti
Apteegiassistentide Ühinguks ja liikmeskonda kuulu

Hiljem selgus, et see allkiri on «võltsitud.
Elmar Allik seletas, et ta on «vekslil tõesti «võlt

leks Za läks ije linna. Mõne aja pärast juhiti Kah

Eesti Farmatsentilise organisatsiooni jnnbel

Rohuteadlaskouua kutsehariduse laiendamise, apteegi

muuseas A. Alliku allkiri.

Ülo H ii e p alu atvaldas tänaivu sutvel politseile,
et tema on 1835. a. sulvel Ivarastanud Keilas baptisti

on korraldatud rida kurfuffi.

A.-st Eesti MajandiiskeSkuse juhatuse esimees A.

joonis hulkuwad koerad, s. o. koerad, kes omanikuta met

6.224 krooni suuruses. •

Tal oli asja linna za sellepärast ta jättis oma hobuse
naabruswankri omaniku Aleksander Kahmuse hoo

Kuni 1917. a. polnud eesti soost rohuteadlaskond
organiseerunud. Suurem osa apteelndest ja apteeai
asjanduse aladest kuulus tollal muulastele.
Alus Eesti Farmatseutide ühisusele pandi 1917. a.

Wõltsitud pisiweksel
Nõmmel elutsew Aleksei Koolmann sai Elmar
Allikult mõla katteks 20-kroonije weksli, millel oi!

gas oli wültsimine awalikuks tulnud.

„Näe, ta warastas kasuka!"
Maamees lulius Ehatamm oli kodusega turul.

laupäetval 1. ja 2. pühal ning Mana-aasta õhtul ja 1.
ning 2. jaanuaril.

Samariitlaste organisatsioon suureneb

60—62 s. tapakaalu ja 30—32 s. eluskaalu kilo;
Lehmade hinnad rammusatel 56—60 s., keskmis
tel 30—55 s. ja lahjadel 45 s. piires kilo. Lehmad elus

taks wangimajja.

päewil olmid lennukid täis.
Pühade puhul jäämad lennukid käigust ära jõuku-,

Eksportkanp: keskmises rammnsnses lväiksemad

pullid
ja mullikad 58—60 f. tnpakaälu ja,26—23 s.
eluskaalu kilo.

Kohus mõistis Polleri selles asjas kolmeks aas

Pärast eilset udu. mistõttu Baltimail ja Skandinaa
tvias polnud lennuühendust ühegi riigi wahcl, jätkub tä
uasest jälle korrapärane lennuühendus Tallinna lõuna
kui põhja suunas. Ühendust peawad praegu Saksa
«Luft-Hansa" lennukid. Sõitjaid-lendasaid on wiimaseil

taks «vangimajja.

Puhtaid

talusid

11—1 ja 5—6. j
Krundi

soomin osta. Natnnnäclt funi

mees

Harmid mees soowib

tutvuks

meeleldi samasuguste vabade

Kellel on

' vaba raha
pr. ja preilidega, keda huvi
tab ühiselt veeta saabuvaid saab hea sisscluleku. kapital
üksiku «vanema naisoletvu
hästi kindlustatud. Pakkum,
sega. Kirj. slt. ..23/2133". pühi. Kirj. slt. ~28/2628".
, ära tähendada summa suu
tutvust

puiesteel neljakandiline
wiiikc

kulduur

Moser). Attsai leidjat

palnr. waclvatasn ära
inna Äabadnse wäljak 7,
Müüa ühekordne
I kaltse
se ja hinna kohta saata slt.
krt. 9 (EüA maja).
Müüa
Kes . haritud meestestt Haritud kindl. teen. prl.l- rus. Kirj. slt. ..10/2200".
..39/2199".
maja müüa
puumaja
sootvib
tahaks
maja
Prillid ~
kängurunahast roiunde. ing
tutvuda
Palun laenake teenistuses
»
ostab
sõita
pühiks
!00-r.-s.
krundil
Koidu
tän.
Väriskrunt
220
s..
kortereid
Soovin
osta
lise riidest tumesinine nns
tõsi jr sõbra leidm. ivastawea käijale tütarlapsele
soosiga ka oiatud pühapäe
Läbirääkimisteks ilmuda müüa. aastane üür 2000| on 13, hiud 28.000 kr. Wa
maaie
Likõnd. pruugitud ülikond Tähe
30—45-a. härraga (niitii
J loäikcse pnmgitud ree tvõi
Kr. 30
;
Tall.
Eesti
Kirj.-ühisuse
krooni. Tcat. saab Tallinnas
tän.
3.
reisele
korrale.
wal. Waclvaiaiu eest ära
ja wancmad naisicr. ja mees
kenale
tüdrukule
külla?
Kirj.
hcltkatiplejaid
ci
waja.
Kir
i. lühike kasiv). Kirjad kun
saani. Teat. kirjal, flt.
anda Liiwalaia 22—21.
'I ladu Pikk tän. 2
Kirjad slt. ~25/2223".
ier. palitud. Tulla tl. 3—6 (Vareni ,vaatajaile readmi Dunkri tän. 17. kri. 7.
20. dets. slt. ~3/2123".
slt. ..34/2634".
w 34/2234".
jad
slt.
~27/2187".
seks hind alandamd.)
p. l. Lubja liin. o—7.
Näha Zuureweo tän. 13—3. kojapl. 13.

Nõmmel kesklinnas uus
hästi iulmoow

KiMimäeni. Pakk. ühes tea

korras põikpalt

detega täpse asukoha, suuru

10
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Pika raske haiguse järele lahkus meie hulgast meie armas abikaasa ja isa

«Juhan

sünd. 19. märtsil 1869, surn. 15. dets. 1937.
Kirstupanek Kaarli kirikus neljapäewal, 16. skp. kell 8 õhtul.
Matmine pühapäewal, 19. skp. kell 2.30 Kaarli kirikus.

Sügawas kurbuses abikaasa, poeg ja lUtar>

I

Mööbligatuba

Müüakse

ära anda kindlas teenistuses

isikule. Maakri tän. 34—4.

Vara lahkunud õpilast

Elunmutuse tõttu kiiresti
ära anda maapealne tcrtvis
hoinmäärnõtcle Ivastatv toi

Kallist meest, wenda, isa, head wanaisa ja wanawanaisa
Viima Välja't

5>K

duaineic- ja piima

kauplus

öllemüügiloaga. ühes 2-toal.

clukortcriaa. Küsida Wiru

JOBAME: SBWOI

leinavad Riigi Kunsttööstuskooli .
õpetajad ja õpilased.

tän. lõpust lehekioskist.

sünd. 1. mail 1855, surn. 13 de s. 1937.

JA MUJAL
2 korterit:

'Noor pr. väga raskes seisu
korras, palub südamest min
! gisugust

Undla' vallavalitsus, Virumaal, annab välja
kirjalikel valikpakkumistes

teenistust

kas laboratooriumi, arsti ka
binetti, kinosse, tööstusse,
laste juure või kuduja juure

leinawad kurbuses omaHsed.

Kadrina algkooli

õmblema. Ei põlga ühtki
tööd. Võib ka ajutine töö

Tislerit

palub mingisugust tööd, mis
võimaldab äraelamise. Nõus

kõigega, ka ajutise tööga.
Surmii lubi lahkunud endist juhatuse ja
rev.-komisjoni liiget

Lp. töösturid!
Tööotsimised

Juhan

33-aastane mees soovib koh

ta ükskõik mis alal. Raua
töös täiesti vilunud. Teat.

1-b-liigi
autojuht

JõekMmmer'it
mälestab

12. detsembril s. a. lahkus siit maa
ilmast parast' 2.'-aastast teenistust
meie kohusetruu majahoidja

tarlvis. Lembitu 29.

Kirjad slt. ~27/2627".

E. Toidu- ja Maitseainete
Tööliste Ametiühing.

tatud lest palub mingisugust

Puusepp

slt. ~31/2231".

banduses wilunud, wõib olla
kas üksiku proua wõi härra

17. dets. slt. ~26/2116".

Neiu palub

Kellel on anda mingi
sugust remonditööd?
lena töötanud. Wilunud Teen puu- ja krohwitööd.
õmbleja käealuseks (Pesu
ömblusc alale). Warem sel

Surma Ulbi lahkunud

nööpaugutcgemises. Palun Kirj. slt. ..20/2110".

Matmine pühapäeval 19. dets. kell 12
Vennaste Koguduse palvelast, Kaup
mehe 18.

tnngiwalt Meel enne pühi.
Kirjad slt. ..16/2136".

Mari Rummo

Täiesti wilunud
sünd. 23 nov. 1852, surn. 13. dets. 1937
Mälestavad kurbuses

õetütar ja omaksed.
Matmine Rapla kirikus pühapäeval, 19.

dets. 1937

Sügavas kurbuses
Ilmar Tannebaum perekonnaga.
Wajatakse

Tööpakkumised

teenijat
Teat. telef. 466-78.

Vajatakse vastutavat

Maale waja inblit

tUdrukut

meesmüüjat

Tlllla ..Wiru kohwiknsse".

9—ll Toompuicsreel 29,

teenijat

Tüdrukut
Illllllltlllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllülll

Vajatakse

tööjuhatajat

Tarvis

teenijat

Tüdrukut

suurem prowintsi ivaja tallu, kes lehini lüp
10 kr. kuus. Kalju 4—3. ivajab
jahu- ja teksililiööslus. Nõu sab Eötonia pst. 23—3.
Rääk, kella 10—2 p. h
rawad tehnilised ja kau Wajau täiesti wilunnd
Wajatakse Nõmmel clut banduslikud eelteadmised ja

praktika. Kirjad: Tallinna. N3IB- ja MKSB

vitav end. mõisavalitseja.
Kentmani 32—6. Lahe.
passijat
Teal. slt. ..25/2105".
iga päew kella 10—16, wäi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmnimmiiiiiiiiiiiiiiniiiimnini
kesesse perekonda. Läbi rää

Vaja
õmbleja juure tütarlast õppi
miseks ja õmblejat. Aadress
Liivalaia 23—7.

Naiskokk
võib osanikuks tulla, kapi

kida Waldeki 71. kella 9
10 õhtul. Lokkija
palga. Liiwalaia 28. äris.

taliga 200—300 krooni. Kirj. Linna ligidale maale iartvis
slt. ~27/2067".

-

sulast

osanikku
kapitaliga, kuni 5000 kroonini.

Tcat. slt. ~18/2618".

Paldiski mnt. 40. majan
dusühisuse hoowis.

Korralikku

iikunikupoissi .

preilit

kell .

juuksur-preilit

soovib kohta

3—6-liikmeline tantsu

orkester,

Daamide ia härrade

juuksurit
tarwis alatiseks laupäewiii

lozz,
võtab vastu igasuguseid män

ge pidudel ja mujal, ka veel
pühiks, mõõduka tasu eest.

Kl. GutmanM kontor

Vanem härra
saksa, vene. inglise ja soome

11 ikolmaS maja hoo

mis).

kats tuba ja köök, klosett

pansioni

Mõib tulla ametiskäija preili

Möbl. tuba
üürile anda ühele wõi ka
hele teenistuses käijale,

saata slt. ~16/2616".

Kas ei leidu

kõrged suured toad, teenija

tuba ja keskküte, välja
üürida Hariduse 4.

Korteri
kaaslaseks
võib tulla üksiku naisterahva

juure üksik kindlas ametis
käija naisterahvas, õhtul 7—B.

Tühi tuba

crasissekäiguga ühes kütte

Puuviljakiosk
käidavas tänavas juhuslikult
ära anda. Küsida Raekojapl.
lehekioskist.

Kuivad ja soojad puuvilja

ruumid

ja suur laoruum ära anda.
Saali tän 2, tel. 467-20.
3-toaline

korter

üürile anda

2 mööbliga tuba
peasissekäigu, eeskojaga ja
köögi tarmitamisega. Näha

iga Päelv kella 16 alates

K. Kalamaja 7—3.

Korter
2 iuba ja köök ära
auda. Küsida Too t. 4-b,
krt. 1.

Päikcscpoolne Mähcse mööb
liga crasissekäignga

tuba

pärast kella «5.

Päikescpoolnc

tuba
ära auda Liimalaia o—2.
Sissekäik tänawalt.

Korter

korter
2 luba. köök ja esik, nnes

..28/2228".

Pudu- ja kirjutnstarwete

kauplus
lvähese kaubaga ühes ilusa

korteriga kohe ära anda.
Teateid saab Heeringa tän.
22—6.

Müüa pruugitud

lapsevanker

lehm

rahulikku, sooja, mugavat ja
köögi tarvitamisega. (Soovi

meistrilt, neljapäeval, 16.

tav telefon, vann, IV linna
jakku.) Kirjad kuni 16. XII

otsib

möbl. tuba,

mitte kaugele linnast. Uih
kuni 15 kr. Vastata slt. ~19;
2099".

Kindla teenistusena kor
ralik maksja wajab

korterit

ühetoalist pliidina wõi
tuba köönina Kirj. slt. ..27,
2147".

Kaks neidu wajawad era
siSsekäin. wäbcse mööblina

Ara anda ametiskäijalc

tuba

tuba pliidiga
Küsida 2. Tarm mnt. 25,

3. raj. läheduses, hinnagc
13 kr. kuus. Teat. kirj. slt

lunksclööslnscst.

tän. 12.

Müüa lüpsma tulnud

Korralik ametiskäija neiu

BaaMaup!uB
ära anda. ühes kaubaga.
Laadaplatsil. Kirjad slt.

vankreid 1
alates 10 kroonist. Raua

Küsida linna tapamajast, tall
skp. hommikul.
Müüa väga hea

kabinett-klaver
(Schröder). Näha kella 3—r6

õht. Viimsi tän. 7—4.
Ärareisimise pärast müüa
odavasti

plüüsvaibad
2 väikest ja kaks suurt
3X4 m.. ja moodne seina
kell. Lai 34—6, hoovil.
Müüa töökorras

veoauto Reo

3,5-tn, km arv 40.000. Näha

võib täna ja reedel kella

12—17 E. T. K. hoovil, kust
saab ka lähemaid andmeid.
Hind võrratult odav. JärvaMadisc Tarvitajate-Uhisus.

..39/2639".

Pianiino
müüa, firma Ihse, vähe pruu

Möbl. tuba
.Äriruum
gitud, hind kokkuleppel.
wälja üürida. Hind 23 kr. kesklinna otsib waikne kor Tehnika tän. 16—16, näha
kella 11—20.
Kopli »än. 18. küsida Na
ralik üüriline. Tel.
taskacivn t. 2 (jalanõude tvõi
Müüa heas korras, numb
kirj. slt. ..19 2179".
ärist).

AmciiSkäija lul ioowib

Köetaw

riga ja uute kummidega tu

gCV auto-järelkäru
laoruum
toakaaslaseks
üürile anda. Nana 14—1,' üksiku pr. wõi prl. juure Teat. Kesk-Ameerika tän.
end. 2. Kompassi tän. 14.
soowitaw 1. wõi 5. linna 14-7.
Teles. 305-72.
[ jakku. Teat. kuni 19. dets

Hästi möbl. tuba

slt. ..37/2137".

korterit

liidsele isikule Koidula tän.

ja antokuuri, üheSkooS wõ
eraldis Kirj. slt. ~39/2139'

ühes köösst larwiia,ustega1
üürile anda Niilkonnnse i.

2-toaliue

korter

Riietekapid

tuba

26—1-a.

üürile anda ilus era- 13—0.
sissekäiguga hästi
2nnr Päikcsepoolnc
möbt. tuba
mööblita tuba

mälja üürida lindlas tee

TTVVTTTTTVTT

Otsin erasissekäiguga

ga. Küsida üaupmehe 31—1 keskkütt. majas ära anda so

täielise ivõi osalise pansio

S. Tartu mnt. 49—4, naba
võib kella 9—16.

kas Tallinnas või Nõmmel. Väike Patarei 8-b—l. Näha
Palun teatada üüri suurusega igal ajal.

3-toaline. kõigi mõnususte . päikesev. ivann-. rariv. uues 1 Pcnsionäär ioowib Nõmme

kohta. Teatada slt. ~29/ wanni ja parketiga üürile uiga. Tolüw 2—3 isikule
anda. Kiri. slt. ..13/2178" Kaupmehe 31—4.
Põllutöölised
fttlanc ia tüdruk, otsiwad

korterit

preilile. Wana Kalamaja t. sh. ~22/2102".

preili juure mõib tulla ame

korter

kaupluse

Söögisaal
saab 2aiakane; 5, lilleäris.

gensoiri tän. 6—4.

vaipa

õpilasele (tütarlaps). Pakk.

Alberti 34—6. Näha kella

Kaasüiiriliseks

iiskäija naisterahwae. Gir

põranda-

21/6 X3I,£ mtr. Kr. 200.
2X3 mtr. Kr. 160.

Otsitakse

kesklinnas ära anda. Tcat. sh. ~30/2630".

(5 kr. üür). Lcnimki 14—1

Müüa kaks vetuur

2—3 uksega väga odavasti
suur tuba köögiga
kellegi majas ruum alumisel müüa Kauba 38, töökojas.
ära anda Mäekalda 11—1, korral või poolkeldriruum, Näha ka õhtul krt. 4.
Kadriorus.
milles on aknad ja ahi, 8—.12
ruutmeetri pikkusalaga Vis
Moodsaid lapse- ja nuku
Kena walge
mari, Kalamaja või Pärnu

-10.

Palk 20 kr. kuus. Jakobsoni 2109".

Waja wilunud kecliwalit W. Karja 3—6. tel. 432-59.
Passijat
sejat
wajab nooremaid wilunud ivaja 2 korda nädalas kohta. Zuutclised kõiki pöl
ettekandjat
üksiieenijaid sainult heade 3 tunniks päewaS Kaubel lumajavidamises eitetule
3—lS kolmap. kuni kella
8 õhi. wöi neljap. kella 0— Tulla Wiru tän. 6. söögi tunnistustega).
da neljaväetval, 16. ikv. kl. ivaid töid iieseiswalt tegema
saali.
11 hommikul. i
9—ll Kreutzwaldi 29—1. Kirj. slt. ~34/2194".
fee- farjaialiitiicfia ost wilu
nud. Kaubelda Oskari tatt.

3-toaline

eestlane, kes valits. eesti,

lvajab keskealist wõi noore keelt, otsib kas schvcitsari
mat wilunud
kohta, või mingit vastavat

teenijat

Korter

Korter

kkkkkkkkkkkkkkkkk

Korteriotsimised

vanni tarvitusega intelligent 17—22.

13—5, Pelgulinuas. Tulla

teil BriStol. tuba nr. 46,

Wäike haritlaSperekond

mööbl. tuba

ja valgustusega ära anda kindla? teenisime? meesisi
kule ära anda. Aarde tän.
Sakala tän. 24—3.

wilumata olla). Küsida Ho slt. ..34/2114".
täna. 15. detsembril, kella

Ära anda soe

Toakaaslaseks

õpilasena tööstusesse, vabri Välja 32—2.
kusse. Varem olnud õmbleja
juures. Kirjad slt. ~21/2621".

ärasõiduks parimasse Nõus ka väljasõitudeks.
Linna sisse ärisse waja iarwis
lokaali puhweiisse (wõib Teat. telef. 452-40 või kirj.
takse mccsictöölc wilunud

kes iseseislvalt kärnis suudab Pärnu mnt. 113. ärisse.
Simm lahed ale tallu wa tegutseda, kohe 'iarwis. Teat.
jatalsc
kirs. slt. ..10/2130".

tüdrukut

Naiskutsek. lõpetanu

Kena inicllincntset

Sissetöötatud ettevõte-äri pikemaks ajaks. Kaub. 16. kes ka maniküüri teeb. Tea:, 6—7 õhtul.
vajab nooremat äriliste kal dets. kella 10—12 päcival slt.. ..16/2216".

duvustega

Kojamehekohta

Tarwis wilunud

pikolot

TALLINNAS

kuhu. Pai. teat. slt. ~36/

Tulla Sõmera t. 4-a. krt. 3
(Oskari tänawalt pöörata).

kes teeb wesilaineid. saab Rest. ..Astoria". Tulla õht.

kindla koha ja rahuldawa

Noor preili

otsib keskealine lasteta paar.

noort, 16—22-a. !>oov., kes
vanemate juurest käib, palk

organiseerimisvõimelist. Soo scivat

Liitvalaia 62—4.

soovib kohta kas ettekand
jaks, laste juure või ükskõik

ivaja linna lähedale tallu. Võib ka keskküttega olla,
Paldiski mnt. 37—13,
Kirj. slt. ~27/2107".

Jnbatiiit

Kesk-KompaSsi I—3.1—3.

tuba

Pagar Tartust

2076".

Vajatakse lihtsasse pere ioiduainetekaupluses.

koloniaalkauba alal. Teatada Nõmme, Pärnu mnt. 188—5,
Kivimäe peatus.
slt. ..26/2106".

illlllllllllllllll

või väiks, korterit. Kirj. sit.

Kaubeldakse 16. skp. kella p. l. tl. 4—õ wahel.

Hõmmel

üksiku prl. juure. Koidu ja wesi kojas ära anda

wähese mööbliga Ivõi iluta
ära anda üksikule härrale.

hea ccllo, kaks altviiulit ja

wälsa üürida tuba ja köök,
lasteta abielupaarile. Tcat.
Tuba
saab telef. 309-43 wõi Koi
tvälja üürida ilma mööblita dula täu. 10—3.

27—1, näha õht. kella 3—lo õle tän. 31. Teat. saab Sle
tän. - 31. juuksetöösiuses.
Hiud 25 krooni.
Omaette tuba

Lai 1, telefon 450-29.

vanu viiuleid. Uus tän. B—3.

Undla vallavalitsus. .

Noor energiline neiu palubt otsib kohta: jõuluprääniku sele isikule ära anda. Hind
tödö ja garncer. mesikoogid. 25 kr. kuus. Vismari 19-b—
õpilaseks

poissi.

konda nooerhat lastearmas
tajat

töös kaunis kiire ja'hoolas.
Kirjad slt. ~15/2133".

..4/2084".

nr. 14.

ua!'i äris.

odavust või töö välja andmata jätta.

Prl. või pr. võib tulla
korlerl
kaaslaseks

tidtõ-

tdri täu. 2. Fä. ?l. Pas

keskealisele mehele mingis»- kindl. teenist. härrale. Raua
maantee ümbruses? Kirj. slt.
tuba
55—3.
~34/2074". :
lcb täiskaswanuile ja las meheks. Nõus kõigega. Kirs. Möbleeritud soe
köögi tariv..ära anda korral.
tele ja uuendab tvanu, on slt. ~12/2212".
Soovin ühe toa ja köögiga
üksikule wõi noorpaarile.

soovib kohta

..Estonia" teatri maja? äri

mc suure waateaknaga.
itb mäfla käidawas kohas
mlinnas - kahe. tänawa
rgal ikaubähoõwi - loas
>).. Järele- küsida

summast. Vallavalitsus jätab endale õiguse vali
da kontrahcnti arvesse võtmata pakutava hinna

Äriruum 1
ära anda Pärnu mnt. 80.

Parimad jõulukingid
elektrilühtrid,
öölambid,
bttroolambid,
amplid,
seinalühtrid,
taskulambid jne.

nriruum

gust tööd. Toow. hobuse

Majahoidja

jooksu

Valikpakkumised toimuvad 30. detsembril
1937. a. kell 12.00 Undla vallamajas.
Valikpakkumiste tingimuste, lepingu kava,
tööde kirjelduse ja projektiga võib tutvudaUndla vallamajas igal tööpäeval kella 9—15.
Kinnised pakkumised tulevad esitada vallavalit
susele märgusõna all ~Kadrina koolimaja ehitus
tööd" ühes 10% tagatistrahviga ; pakutavast

Wõimaldage maalt tulnud

Vene-Balti 25—1.

ncl> kiwinõndekauplnst. Tulla

Väikesesse perekonda va

Lp. tööandjad!

vähese tasu eest. Teatada

pühiks, soowitaw. kes nm

jatakse keeduoskusega

õmbleja

soowib perekonda tööle, õnib

ärisse või mõnda tööstusse,

Wajail I
abilist-mUUjat j

Tartus mälja üürida

(praktika olemas) soowib teenistust, ontab majapida Teateid saab kella 6—B õht. sissekäik oa täiesti oma
kohta sõiduautole. Kirs. slt. mises wilumusi ja kogemusi, samas majas majaivalitse ette, mitte esikust. Niguliste
oskab õmmelda, on ka kau jalt hra Mägilt.
2—3.
..22/1102".

Ivajab tööd, tunneb igasu juure wõi wäikesesse pere
gust puutööd, on nõus ka konda, nõus ka ära sõitma.
sõitma maale. Teat. kirsal, Patkum. palun saata kuni

lana lakas

521-68.

telliskiviehitus, üldkubatuur 46003)

slt. ~28/2108".

. Aus elutormides! purus

sett, uues majas. 2) t tuba
ja köök, ära anda Nõmmel,
Männiku tee 37, Liiva auto
busepeatuse juures. Telef.

hoone ehitustööd

olla. Teat. slt. ~38/2118".

Noormees,

1) 2 tuba, köök, esik, klo

kfirvum

LaSteta perekond otsi!

Müüa

2 tugitooli
Hollandi 50—1, näha kella
2—6 p. 1.
Müüa hea

tiibklaver
firma J. Beckcr, ja „Colum

1. jaan. n. 2—3-ioal bia" grammofon (plaatidega)
Dunkri 4—l. II kord, tulla
möbleeritud
kl. 12-4 p. I.
korteril

lnajae, päitescpoolnc, Kl. nisiusec- iväiksemale vere
ZO, ära anda wäikcscle pe konnale. Lähemalt Toom- kaupluseks wõj töökojaks
rekonnale. Alberti tän. 15. Kuninga 24—17, hoowi üürile anda. 3 waateakent,, wõimaliknlt südalinna lähe
dal. Pakk. slt. ..22/2152".
31 m*. Hariduse tän. 4.
majas.
aäha kl. 4 alates.

„Päevalehe" tellimisi
võtab vastu iga
postiasutus

15. detsembril 1937

M. 341

Uäctuflteht

11

Tormisel merel hukkunud armast poega ja wenda

EWALD KRISTENBRUNI

sügavas kurbuses leinavad
wanemad, õed ja wennad.

Raske õnnetuse läbi hukkunud kaaslasi
Ewald KristenbrurTl

Jalmar HeinakroorTl

Wendelin Tüll'i
mälestawad sfigawas kurbuses
p-l. kapten ja meeskond.

P-l. hukkumisel Soome lahes noorelt oma elukutse ohwriks langenud meremehi
ni

Jalmar Helnakrpon'l

Wendelin Tüll'!

mälestawad kurbuses Käsmu Laewaomanlkud,

EOILD KBimitBRUD

Oma armast, kallist
••

Perekond TIEDEMANN

sööd. 28 dets. 1916. a.:,
mro. 14. detft. 1957. &.

Perekond ALTENBRUN

Kauaaegset seltsiliiget
Oma kauaaegset ärisõpra
leiwatööstur-mefster

li Wiiserintii

mälestavad sügavas kurbuses
vanemad, õed, vennad
Ja vennanaine.

Juhan Sertenit

mälestab

mälestawad «I. Puhk & Pojad,

Tallinna Eesti Kaupmeeste
Selts.

Kirstupanek kolmapäeval 15 dets. kl. 8.15
õhtul, Liiva 2 t-ä—4
Matmine piihap. kl. 2 p. 1. Kaarli kirikus.

12

Nr. 341

VSetva l e h t

Kesknädalal, 15. detsembril 1937

Pidud

Ideaalne ja alati väärtuslik

KN
on

)
näitemüikfz

Utawec.
Kõige suurem walik plonllnosld. tiib"
klawereld ja harmooniume kolge

mm

kõrgema tehnilise wäärtusegä, esimese klassi kõdu

Karl Jürgenson, Tallinn,
Kuninga tftn. 5. Asut. 1880. Tel. 436-89.

ESIONIA
TEATER
Kesknädalal, 15. detsembril,

kell %8 öhwl
Läti Riigiooperi balleti

maksu eest.

nSUgismanööver"
O

Reedel, 17. detsembril,

säilitab pesu headuse ja on lihtne
käsitada. Kõikjal saadaval.

Vene tiin. 8,11 Korral
Soovitab moodsamaid
maitserikkamaid arma

uuel aastal.

lampe, lambivarje

"ff es 3© Jai ©igjlsjse

ruumes.

Klaveril: Bruno Lucb.
Neljapäewal. 16. detsembril
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.
Galina Tschcrnjawskaja
stuudio
Teatri kassad awatud kella

eest seistes on ..Päevaleht" võitnud
suurte lugejashulkade poolehoiu.

Reisikohvreid,
tenniskohvreld, praktilisi turukotte
nahast. autopatju, aktimappe,
pleete, seljakotte, jalutuskeppe,
vlhmavarje, riidepuid, pUksi
hoidjaid, koerasuukorve, piitsu,
kaelarihmu.

$

>» ai

(tekid) ärist Voorimehe t. 9,
..Päevalehe" majas.

Teiseks tutvustan teile

LUHIVALG

90 pilti. Peeter Põngerjast saab Puluk

PESEMISVAHEND

W

balletiõhtu

Tallinn, Kuninga tän. 5. Asut. 1880. Tel. 436-89.

Harju tän. 35,
,Kuid-Lõvi" vastas

43

Saadaval ajalehekioskites, raamatukauplustes jne
Edasimüüjatele kalendrid „Rabvaülikoolisu,„Pressa"
või Poom'! kaudu saadaval.

Ballett

20jt.

«Ungari rapsoodia
nr. 2"

VÄIKE PAKK

15ST

Uus diwertissement.

Algus kell 8 õhtul.
Pääsmete eelmüük teatri
kassas iga päew kl. 11—1
ja s—B.

Müüa väikesi

jõulukUUnlakesl
Kaubaagentuur J. Vark,

Kokku 405 kirja.

on laste maailm!

Miki-Hiir metsikus Läänes.

seiklustest vanas lossis. 264 Ihk., nendest Kui teie pole neid raamatuid veel luge
pooled pildid. Kõvas köites ja hinnaks nud, siis paluge jõuluvana, et ta tooks ka

on Kr. 1.80. need teile.
Häid pUhi, häid pühi kõikidele lastele Ja Jällenägemiseni Jõulu
kuuse all!

Miki-Hiire raamatute pealadu:

Raamatute hinna saatjaiie läheta

K-ü. „Rahvaülikool"

takse raamatud äri. kulul kätte.

Posti jooksev arve nr. 760.

103. korda

8141
ära anda. Teateid saab 15.

ja 16. skp. kl. s—B õht.

Luise tän. 7—5.
Neljap., 16. dets.,
kell ViS õhtul Gus
tav-Adolfi gümnaa
siumis (111 korral)

Laupäetval. 18. detsembril,

kell õhtul
39. korda

„Suvi"
A. Särewi» O. Lutsu dra
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Naudwee
NOORSOOTEATER.

magamistoa

N4IWM

mööbel

müüa. Sealsamas tvajaiakse

ega oskus...

(ühes Zeiss Ikon

Teie rikute oma küpsetu

sed ja hea pühadetuju,
kui tarvitate tundmatut

valguspiltide demon

3 waaiuses.
wee.

Päevakord:
1 Koosoleku juhataja ja

e. l. ja s—B õhtul.
<

protokollija valimine.

2 1936/1937. a. aruande
kinnitamine.

3. Läbirääkimised.

mete arvu juures.
Juhatus.

Arstid

„Melte küljeluu"
M. Jowni naljamäng lau
ludeaa 3 waat. 15 pildis.

..Inimesed ajujääl"
V. Werneri komöödia
3 waatnsds.
Pääsmed 20—125 senti.
Reedel. 17. detsembril,
kell V2S õhtul
53. korda
üldhiudadega

..õitsev meri"
Andres Särewi dramatisee

Dr. Pender
haigusod.
Kclla B—9. 11—1 ja 5—7
Wcitc t. 1, lelcf. 435*91.
Dr. R. Sääsk

Laupäeival. 18. detsembril,

S. Roosikrantsi 4—3.
Telef. 436-66.

Sünnitusabi.

tunde,

esietendus

vastavaid kecü kõnelevatelt

daamidelt. Kirj. slt. „?8/

Andres Sä relvi dramatisee 2068"

järele 3 waaiuses 8 pildis.

Pääsmed 20 125 senti.

Kassa awatud iga päew kella

res lehekioskist.

MUUa
suurem nukk, poisisaapad
liuraudadega (suur number)

naister. lakk-kingad nr. 39,
roosa siidkaaper. Luise tän,

17-6.

MUUa
kirjutus- ja söögitoatoolc, puh

veteid, voodeid, riietekappe
(kõik tamm pähkliga). Viim
si 9, tööstus.

Kodukaunistamiseks

Täiendumiseks nii keeles
kui ka kirjas soowin wõtta

eesti keele
tunde. Palun teatada nimi.
elukoht, wanadus ja tunni
tasu slt. ..36/2636".

vaipu
suures valikus saadaval äris
Voorimehe tän. 9. ..Päeva*
lehe" majas.

Meeldivalt ilus läbipaistva

peaga täitesulepea—Parker*i
VACUMATIC—on aasta eelista

1936. a.

tuim kink: seda nimelt oma
haruldaste omaduste tõttu

Vastuvalgust vaadatuna
tema ilus värviküllane pea

Schmeitsi, Hollandi ja t.

maade seeriad saadatval

muutub läbipaistvaks jättes
tinditagavara selgelt-nähta

vaks. Kuna VACUMATic'uI
puudub voolik, siis ta tindi

„Filatelia" Vanaturg 6—4,

mahutatavus on 102% suurem.

(Viru 2).

Tema plaatinumiga kaetud
kulgsulg kirjutab kahe küljega

saksa, prantsuse, wenc, eesti

k. tõlgin hästi. Walm. rut

Odavasti ostate

iu kolledshi. ülik. leki. k. ja
gümu. eks. Dipl. õp. Koidu
ka 13—9.

Berlitzi ja Mertnerf

meetodil kiiresti ja põhjali
kult rääkima. Ladina keele

Preili soovib

kõnepraktikat
saksa või inglise keeles.

Vastutasuks eesti keel. Soo
vikorral ka vene keel. Teat.

midagi rikki minna garan

VACUMATIC*UI on kõik

omadused mida maailm soo
vis täitesulepeadele nende
leiutamisest saadik, seepärast

ongi Parker käesoleva aasta
ihaldatuim jõulukink. Nõudke
parimaist kirjutustarvete ärid
est Vaadake ja Teie veendute
tema paremusis.

•Parler VACUMATIC

iMi

Inglise, prantsuse, saksa.

—ühega normaalselt kirjava
hetuse ja teisega peenemalt
arvude ja märkmete jaoks.
Praktiline mehanism,kus pole
teerib tema täiuslikkuse.

kijutusvahendina.

seeria ainult Kr. 5.—.
Kõik Saksa, Austria. C.S.R.

MARGIÄRtS

=©=

Maxlma kr. 50.- Major kr. 36.- Slender kr. 30.- Standard kr. 25.-

Esindaja: A. BERTELOV, TALLINN, PIKK, S 9. Tel. 432-13
4,

Telliskivi 41
%

uuest ärist.

Viimase sõõmuni
nauding:
KODUÕLU

Müüa

ÕLLEEKSTRAKTIST

daamide juuksctööstuse sis

HUMALTIN

rikkalikus valikus daamide ja härrade moekaupu

seseade, elektriaparaadid jne.

Nõmme-Rahumäel, Raudtee

14, daamide salong. Näha

L. Pärli moe- ja pesuäri Tallinn, Pikk tän. 5.

iga päev kella 9—19.

Saadaval rohu* |a kolo
niaalkauplustes.

V. Treublut
Volta 3 Te'ef 440*88
Tütarlaste kleidilt,
poiste ülikonnad

Suur ameerika lapsevoodi
madratsiga (hästi hoitud), 2
nahast reisi-käsikohvrit, daa

mi palitu (väike suurus),

Ldawasli müün

lapsepalitu )madruse) müüa.

Aia' B—l.

tuntud headuses ostate ärist

Kohale jõudnud
treipingi
padrunid
Carl F. Galdnbäck
Tehnika osakond.

Saksa keel

---z

•parke*

Eesti Caritas

valehe" majas.

Pühapäewal. 19. detsembril,
Soovin praktilisi inglise või
kell SHB õhtnl
saksa keele

41

saab Pühaivaimu kiriku juu

Voorimehe tän. 9, ..Päe

„Kolmekrossi ooper"
J. Gay B Brechn luau
lauludega 3 waat. 10 pilvis
K. Weilli muusika.
Pääsmed 25—150 senti.

ring Oskar Lntsn nwvelli

puuviljakauplus
hästi käidatvas kohas ja
toamööblid müüa. Teat.

J. PUHK j POJAD

Wasiuiv. kl. 12—1 ja 5—7
Kaarli puiesteel 9. frt. 10.

Naiste- ja sjsehaigused

Jootsi pulm"

küpsetuste parema õnnes
tumise

põiehaigused.

Pääsmed 20 125 senti.
14. korda

SAIAJAHU
2-KG. PABERKOTTIDES
kindlustab Teie pühade

kuni 18. dets. slt.
Juukse-. naha-, sugu- ja kirjal,
~10/2530".

Dr. E. Krooni

kell õhrul

headusega

Tõlked. Tatari t.
Naha-, sugu- ja põic tunnid.
24—6.

ring Aug. Mälgu romaani,
järele 3 ivaatuses 8 pildis.

Meie tuntud ja püsiva

Ivenc ja hispaania keelt õpet.
körg. harid, meesõpetaja

Pääsmed 29—125 senti.

9. korda
harilike hindadega

saiajahu.

Märkus: Estonia seltsi
põhikirja § 11 põhjal on «»»»»»«»»»»»»»»»»
seltsi peakoosolekud otsusta
Inglise, ladina,
misvõimelised igasuguse liik

kell V2S õhtul
24. korda
harilike hindadega

Neljapäeval, 16. detsembril,
kell V2B õhtul

Elumuutmise pärast ära
anda

Jailielu"

Estonia uues (rohelises) saalis
(sissekäik einelaua garderoo
bist).

Kassa awatud kella 11—1

korral.

El aita ahi

esietenduseks

Näitejuht Andres Särew.
Latvapildid Pärn Raud

Parker

kübaraäri-ruume, kohe wõi
1. jaanuariks. Liiivamäe t.
29—18 hoowimajas, teisel
c

nukuetendus.
1) «Reis umber toa"

Andke

Vähepruugitud tammepuust

l

kell z 63 p. l.

harilike hindadega.

„ZasU TiSõm"

Hulljulge cowboyna õpile mind tundma

Tallinn, Harju 48, Pärnu m. 10.

Kolmapäetval. 15. detsembril

20/1140 1 21/2501 2
21/381 1 21/1101 1
22/1862 7 22/62 1
22/1822 1 22/1422 3
22/1022 2 22/1542 1
23/943 1 23/1863 8
23/2503 1 23/1823 1
24/1064 1 24/1744 1
24/1664 1 24/1104 1
25/1785 1 25/2425 2
26/1706 1 26/1666 1
26/2426 1 27/1427 3
27/467 2 28/1748 2
28/1428 1 29/1669 6
29/140 1 29/1629 1
30/2430 3 30/5650 2
30/1150 3 30/1110 1
31/2471 6 32/1032 2
32/1632 4 32/1752 2
32/912 1 32/1152 1
32/1432 1 33/1033 1
34/1194 5 34/8614 1
34/1474 . 2 34/1554. 1
34/2474 1 35/1155 1
35/275 1 35/2475 1
36/516 1 37/1717 1
38/1678 4 38/1838 1
38/1438 1 39/1119 1
39/1559 2 39/1799 2
39/2479 3 40/1120 2
40/1840 1 A. 9403 1
A. 9406 3 A. 9393 5
A. 9162 1 B. 4980 29
B. 4981 4 Leks22jne. 1
M. 12252 4 333 1

jälle paksust paberist.

Õudne kuid siiski naljakas lugu minu Kõvas köites, hinnaga Kr. 1.20.

Viimsi 27, tel. 311-78.

„Kevade"
A. Särewi -O. Lutsu dra
matiseering 3 to. (6 pildis)
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid » P. Naudwee

TwartifTEAATes

14. dets. sisse tulnud kirjad.

1/2481 5 1/1921 1
2/2482 2 2/1882 1
2/1362 1 3/2443 6
3/1803 1 4/1724 2
4/2444 2 5/1645 1
5/2485 4 5/1765 2
5/1925 5 5/1687 1
5/2445 1 6/2446 3
6/2486 3 6/2406 1
6/606 1 6/1286 1
6/1726 t 6/1686 1
7/2407 9 7/1927 1
7/2047 1 7/2447 4
7/1687 2 7/2487 1
8/1368 2 8/968 1
8/1608 1 9/2489 5
9/1369 3 9/1129 1
9/1689 1 9/1929 1
10/2450 6 10/1130 14
10/1180 1 10/1930 5
11/9111 1 11/9711 1
11/011 2 11/331 2
11/1611 1 11/1931 1
12/1812 5 12/1492 1
12/1652 2 13/2493 51
13/1773 1 13/1413 3
15/1575 2 1 6/2456 1 6
16/2416 3 16/1136 2
17/2497 3 17/1097 1
17/1737 3 17/2457 2
17/1577 1 17/2997 1
18/1178 1 13/2493 20
18/1098 6 18/1418 3
18/298 1 18/1658 2
19/1699 1 20/1860 3
20/2500 2 20/1260 1

advent

-7

Reedel. 17. detsembril,
kell yaB õhtul

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD

teksti on pannud kirja J. Oro. Raamat,
mille hinnaks on Kr. /.—, on muidugi

Miki-Hiir tondilossis.

SUUR PÄKK

stratsiooniga).
Suures' valikus lauahõbedat, A. Awenariuse lugu lastele.
Käesolev klubiõhtu
2)
„Lillhaldjad"
A.Ki
kuld- ja kristallasju,käekeliit wika dramatiseering hiina
on viimane se] aas
äratuskell!. Kuldamine, hõbe
aineil.
tal. Rohket osavõttu
palub.
3. ~Mänguasjade mäss"
tamine ja parandustööd.
G. Helbemäe lugu lastele.
JUHATUS.
Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga. Näitejuht Wold. Alcw.
H)
Lawapildid 11. Martin.
Kostüümid Karin Luts.
Estonia seltsi
Tööstus vajab agenti
Muusika fooSt. W. Ja
kobson.
kuu pa lg. Kr. 90—120
Pühapäewal. 19. detsembril,
peakoosolek
kell 1/28 õhtul
Teatada ainult neil, kellel on võimalik laenata
34 korda
Kr. 2000.—. Laenu kindlustus väärt Kr. 3500.—.
on neljapäeval, 16. detsemb
„Must suvi"
Võib vastava osaga osanikuks hakata. Kiri. slt.
ril 1937. a., kell 18.30
~31/2631".
Rudolf Sirge näidend

Astroloogiline kalender 1988,
tähtis linna- ja maarahvale.

Põrnikas jatkab oma teekonda paranda
matu hulkurina. Paber nagu eelmiselgi

Halloo, halloo! Veel Uks hetk tähelepanu!

Jerpsihori lilled"

Pühapäewal, 19. detscntbril.

KULIfcKEIUSEPAIRI
N I.JEFIMOV

pilli linnakese võitmatu kindral, kuna Peet

Miki-Hiire ABD
on aabits väikestele, milles tähed selgita
tud 32 neljavärvilise pildiga. Eestikeelse

Mineval aastal ilmusid minu kohta

matiseering 3 waatuses

KARL JÜRGENSON,

Mi kl väikesed nõbud

on pildiraamat mudilastele. Seda kaunis
tavad 16 viievärvilist pilti ,ja .eestikeelse.
teksti kirjutas J. Oro. Raamat on suures
formaadis ja paksust paberist. Hind Kr.
J.20.
lugema

lugu kahest vahvast sõbrast, mis jutusta
tud 160 leheküljel ja selgituseks toodud

PARIM

Nüüd teen teid tuttavaks * oma sugu
lastega.

Lõpuks võite õppida ka minu kaudu

Peeter Ja Peet,,

Orkest. J. Raasu juhatusel

Eesti Draamateater
Tallinnas

vas köites. Hind Kr. 2.—.

Seda toredat lugu nägite vististi ka ki
nos/ Raamat on hästi suure kaustaga eri
valmistuse paksust paberist. Tervelt 60
Ihk. pilte, peale selle veel mitu neljavärvi
list pilti. Raamat on kõvas köites, et teie
käekeslele kauemini vastu paneks. Hind
Kr. 3.20.

Galina Tschernjatvskaja

*

paks. Kaaned neljavärvi-lrükis ja tuge

Noa laev „ARK".

Ostke villased

kaastegewusel klass, ballett

Teatan lugupeetud tarvitajaskonnale, et
rugamani püüli- ja jahuveski
töötab nüüd mootoriga juhul, kui
veojõud puudub.
Valmistan püüli, kruupe, tangu, leiva- ja a:
lihtjahu, W
Veski on hea asukoha tõttu kõigile kättesaad. M
Haapsa.u maanteelt (Vääna-Posttit) 2Va km.,
Väänast 3 km.
Töö kiire ja korralik. Hinnad mõõdkuad.
Omanik.

Jiattoo, täpsed f Siin Miki-Hiir! Teatan oma arm
satele sõpradele, et ka sel aastal ilmusid Miki-Hiire
raamatud. Just enne pühi, et valmistada teile erilist rõõmu!
Kõigepealt esitan

Saksa teatri

tantsudeõhtu.

12—4 p. l. ja õhtul kella
6—^9.

müügikoht

tuure, laua-, seina

Teda ei juhi ei silmapilgu huvid
ega juhuslikud ajavoolud. Kin
del seisukohi on temast tei
nud mõjuvõimsama teguri Eesti
avalikus elus.
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teeb pesu pimestavalt valgeks,
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Pääs vabatahtliku

kell pool 8 õhtul

Edit OltorpM
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m s**
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vankumatult kinni ka

Xoferii

Neljapäeval, 16. detsembril,

Persil

r i f''

Xoftvitautl

Klaveril: Tatjana Babina.

kell 8 õhtul

ii

W 013

Üllatusi lastele

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

I. Kalmani operett 3 vaat.

CD

16.—20. dets. kl. 10—6

solistide

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

oo

3

Armatuuridetööstus

saanud ideaalidest peab

15. dets kl. 5—6

Mirdza Grikis'e ja
Paul Fibig'i
balletiõhtu.

persil

võitiusradadel küpseks

Ji. gtnsii/koones

foodus
võimalus
Jõutuftinöituste
ostmisetks.

J

<
<
s

Aastakümnete jooksul

iöututaat

ja wäiismaa wabrikutest. Täieline W3S«
tutus. Osamaks. Müügil wähe»
pruugitud tllbklawereld odavast!.

s
z

Tallinn. Uu*s tiin. 4.
Tel. 400-33.

koiuverjatsioon, tõlked,

lapse- ja
nukuvankreid

Müiia
pruugitud mööblit, talivrii
deid, pesu, sulgi, miilascid
lappe, raamatuid ja igasugu

teisi asju. Pärnu mnt.
192. Müümine esmaöp..
ueljap ja laup. kl. 19—1
c. l. ja ueljaväemiii ka
4—6 p. l.

Aim tiin. 2, lioinnimaiiK-.

Müüa omapärane naiste
rabi va

Minui ."'-realine

kasukmantel

bajaan

uit-5,% tumeballi-kirju. Küsida

neljaväewal kella 19—2 Vühawaimu 1 (tisleri töö

koolikawa. Nüiitli t. 2—5,

Merepuiesteel 15—ö-a.

12—4 päewal ja 6—B õht. tel. 433-56, kodus kl. 3—B.

Tallinna Eesti KirjastuS-ilhijujk triiff

koda) .

Müüa
2 ust ja mõned torud. Tõja

tän. 9—l.

raviabinõud
10—2 ja 4—6.

ja fkiuntvlmmd müüa
iva mnt. 39. töökojas.

kloseiikoinplclt, kraanikauss,

Jalatoed, konna
silma- ja jala
Vene tän. 11—6.

Moodne ' i
magamistuba

'üürinõiiiT
Ldawasti müüa 2 tamme
suures wniiluis
piiramatu arwul.

D.Mirwitz&P-d
Tartu rant 13, tel. 306-8^

nmist * .
puhvetit,

ja roolid töökojas Kopli tän.

20. krt. 6.

