Tänast lehte 12 külge

ühsih number J senti
Jlmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD»

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT ~KRATT" JA KUNSTI ERILISA
«KUNST IA KIRJANDUS"
Toimetut ia talitati Pikk tän. 2. Kootoi avatud 9—5.
Arijnbatuie kõoetunoid 9—ll. Aadresst ..Päevaleht". Tallinn,

1 kan postiga. 1 kroon 80 senti.

2 kand » Z » 60 »
3 kuud „ 5 „ w

Teieiooidt Ketkjaama väljakutse oi. 428-83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kella 17-oest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti
on kasutada järgmised numbrid: nr. 428-84 lehe kontot, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplust nr 428-85 lehe ekspeditsiooni nr. 428-86 trüki
koja kontort nr. 428-87 peatoimetaja Tammeti nt. 428-88 toimetuse kauge

kõned ja nr. 428-89 ärijubatus. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurga)

Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl.' 1030,
laupäeval kl. 10-ni.
tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, bai
vastav postmark on lisatud.

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

Peatoimetaja H. TAMMER
NeUaviiewal. 16 detsembril 193?

nr. 342

2 kand „ 3 * 10 »
3 kand „ 4 „ 25 «

üle 3 kan korraga tellides iga
üle 5 kuu korraga tellides iga
järgneva kun eest 1 kr. 50 s.
järgneva kuu eest 1 kr. 25 s.
Välismaale 4 kr. kuut.
Aadressi muutmine 25 s.
Kuulutuste hinnadt kuulutuste küljel 6 seoti, teksti ees 14 senti
la teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused
kuni Kr. 3, poole hinnaga.
_ _ Kuulutuste koha valikut ei kindlustata.

postkast 433.

Päewaleht

1 kuu postita 1 kroon 55'-senti.
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I Esietenduseks põnevusfilm, mis
kannab teid uskumatusse fantaasiavalda
• Põnevam kui ükski krimmaalromaan! Võimatu saab võimalikuks!
I Boris Karloff
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kinolina suurim karakterosade näitleja, suurfilmis
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I Dr. Lmiriencel kutse

jälgite hinge kinni piH dades seda fantastilist
linastust. Teadusele
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Algmlnutltest peale

võimatutena paistvad
salapärasused saavad
tõeks . . . Inimene,
mängis
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meste . . .

tema
katsejänesteks.
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algus

K i N OT E A'T E R Sylwfa Sidney ja Spencer Tracy suurfilmis
„SKALA" ~22surmalepUhendatiit"
Wabriku tän. 8 Huvitav värviline lisapala.

ILMUS
Laste Rõõm ««Uil
jõulumimber m 11 I I
VHmsed uudised

A £&p. daamid!

uue I B BB
heliplaatidel
Selles numbris algab „Koer- 9
St5 ÄiÄ ANKRUOLLE

tus".

Annalt on kena „Jsn- J OULUTELLIMISI
lujutt", Herma Foelschilt tore \7f~tE7T1 A VCP V 7 A CSTTI T
muinasjutt ..Mustlase ennus- VULI AIS.OIL VAü 1 U

Eduard on _ilus 21. SKP.
luuletus ..Endu ja jõulu
mees", ka J. Palmilt sama
sugune luuletus. PÄRAST SEDA ANTUD TELLIMISED
Pealeselle veel kuus võist- TÄIDETAKSE VÕIMALUST MÖÖDA
lusjuttu lasterõõmlasilt, uus mm* » »»».
helind, lasterõõmlaste luule- TELLIMISED: Js ~SAKU
tusi ja nende pilte. Teiste mm« r- .
piltide hulgas on jälle üks TEL E F. 437-86. 437-38
Juku-seeria ja neli huvitavat
..prillmadu". Ka õpetatakse
teid, kuidas võite mängida mõ
tetelugejat.

Mõistatusi, lahendusi, kir

jakast, vahetalituskontor, kabe

jne. nagu harilikult.
..Laste Rõõm" ilmub kord
kuus. "
„Laste Rõõm" ilmub endise hinnaga: aastas 3 f Ä _
krooni, poolaastas 1 kr. 50 s., Parim 'OUiukinK G
veerandaastas 75 s., üksik
number 25 s' HM. " Leida Tigaite
jjjjf

Eskola laulab:
Kui lapsena lustita.

Avati moeateljee

Mihklilaat.
Tule tantsi.

i'ärnu mnt. 8, ts, 472-Ut»,

Meremehepolka.

Kui saabus õnn.
Saareküla rannalane.

milline töötab uudseil põhimõtteil Pariisi suurmoemajade eeskujul,

Neiuke väikene.
Peiupolka.
Sõduri truudus.
Lõbus õllepruulija.

leiate moodsaimas ning rikkalikemas valikus
päeva-, pealelõuna- ja õhtukleite, täissiid-, bembergsiid-, mako- ja villast
pesu, laste- ja beebipesu ja -riideid, kindaid, ridikulle ja kohvrikesi ning
igasuguseid moepisiasju kodu- ja välismaa materjalest, Pariisi originaal
modellide ja pr. K. Siim-üuuse (~Estonia" teatri kostüümid) moe
jooniste järgi, valmis ja tellimisel.

Viisimaa laulud:
Ei iial, tango.
Mind ära hülga, valss.
Mul meeles päev, vals*.
Ainult korra, valss*
Ära noruta, (oks.
Neiu unistus, valss,
õitse kevade, valss.
Anton, Anton, foks.
Lapsepõlve mälestus, valss.
Unustamatu suudlus, foks.

Wjpy KOHVIK

Uuesti trükist tulnud

praegune löökheliplaat:
„Viljandi paadimees"

Igal teisip. ja reedel kl. 6—B mängib H

MUUSIKAÄRI

Trio Sumiatser I
eriprogrammi järgi.

K. LEOPAS,
Paldiski mnt. 14-a.
I

if,! "jf-- S
ma/iqa J I
müüb mehi V
ROMAAN I
""""I^——— «Ilmus müügile O
Ostke piihadeüs koiulen-eeiitud
%i m Hmd bros. Kr. 1.60. Köites kullaga
R o tTI tfl liinil ITK 51 Kr. 2.60. Neile, kes tasuvad raa
l.\dftlllllUM||lllAia matu hinna kirjast. KULDKIRJA
Seisab värske steriilses plekktoosis POSTI JOOKSVALE ARVELE
mitu kuud G nr. 737 või ära saadavad postmavMüügil paremates toiduainetekaup- kides, saadetakse raamat kuludeta
lustes » koju.
Posti aadr. KULDKIRI, TALLINN,

I mööbleid
HB suures valikus endise H
headusega. Tellimised
täidetakse täpselt.

Muusikariist
Suuilluskindlofl

valmistab JÕULURÕÕMU kõigile.
Suur valik hinnad kõigile kättesaadavad,
soodsad maksutingimused.

moodsael
JOH. HITT
Geraniuni, kirss,

BRKCLIIT K6/TRDC/ hele-ja tumepuNeCJB/PU/IVnrVilftVl- oane.
TOOMI/' . .
A>S. „ODOR"

muusikaäri
Pikk 1, tel. 433-74.

PASSILIKUD JÕULUKINGID
Kodumaa ja välismaa parfümeeriat kui ka
klaas-jõulupuuchteid ja ladvatäbti
suures valikus soovitab

A. MARKUS & H. SEEZEN,
Tallinn, Harju 45, end. Feischnerl ruumes;
Viru tän. 19; Tartu, Võidu tän. 1.
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Nr. 342

Nimetamisi põllutööministee
riumis

Eesti ewangeelne kirik

Pariisist Tallinna 10 tundi kiiremini

Riigihoidja oma otsusega 15. dets. s. a. nimetas

senise põüutöõministeeriumi majanduse juhataja
waba rahwakirikuna
Rahwakirikn küsimus cm kujunenud meil wü
masel ajal aktuaalseks. Wõetakse korduwalt sõna,
ja just nõude ridadest, kes tunnistawad, et nad «ei

ole ühegi kiriku liikmed". WäidetaksiV et Eesti
ewangeelne kirik ei ole weel wälja jõudnud rahwa
kiriku ideaalini, wõi kyguni ta osntawat tagasi
minekut. Enne, kui wastata küsimusele, kuiwõrd
meie ewangeelne kirik kannab eneses rähwqkiriku

tunnuseid, tuleb selgitada lühidalt'seda, mis usu
puhastuse kirikus mõistetakse rahwakirikn inõisü
all.

Nagu see ajalooliselt- on wälja kujunenud ja
nagu seda iseloomnstawad tunnustatud autoritee
did, on rahwakirik niisugune kiriku kuju, mille
liikmeiks on kõik need, kes ise ei ole teatanud en
da lahkumisest kirikust. Soega loetakse ka kiriku
liikmete lapsed ristimise läbi kiriku liikmeiks. See

Awaldmne mõttewahetusc korras.
Toim.

himäärnsed ei taotle midagi muud, kiti seda miini
miimi, mis on kätte näidatud Vabariigi walitsnsc
"pooÜ antud ~kirikule ja .usuühingute seaduses".
Seejuures wõiwad koguduse liikmed wabalt oma
soowib lahkuda kirikust (Phm. § 146 ja K. U. S.
8 37). saa aga wälja-heita maksiuvõlgade
pärast: «Igaüks wõipigal ajal lahkuda kirikust wõi
ta kogudusest ivõi usuühingust, teatades oma soowist

ei ole Praegu kehtimas seaduses ja seadlustes ette
.nähtud selle kohta; ja minu teada ei ole kogudused

Praegu kehtimas põhimäärustes on see järgmiselt

formuleeritud: „Eesti eiv.-luteriusu kirik on waba
rahwakirik, kel on enesekorraldamise ning endaValitsemise õigus. Temasse kuuluwad kõik Eesti
Vabariigi territooriumil olemasolewate ewangee
linnu luteriusu koguduste liikmed".
Wastawalt sellele Põhimõttele ja neile õigusli
kele alustele on korraldatud ka meie kirikuelu juhti
mine, niinelt koguduste ja kiriku enesemalitsennse

Printsiibil. Kogudused kuni tänapäewani korralda
sid oma walitsewate organite kaudu ise oma elu,
nad saadawad oma esindajad Praostkondade sinodi

desse, need omakord wcrliwad esindajad kirikuko
gusse ja wiimane seab ametisse tirikuwalitsuse.
51irikü?ogul on õigus anda kirikuellu Puutuwad
seadlusi ja sundnorme. Kiriku kõrgem waimulik

piiskop walitakse koguduste walitud esindajate
poolt. Kui kchtiwate põhimääruste alusel mitmeid
suuremaid õigusi on antud kiriku juhtiwaile orga
neile, siis eteole soe mitte weel kaotatud printsiip,

mis üles seati esimesel kirikukongvessil Tartus
1917. a., maid mõnesugused piiramised on osutunud

maksu-wõlgade Pärast maha kustutanud. Küll nägi
ette koguduste endine normaalpõhikiri mahakustu

iilewaate saame sellest togmiusest alles siis, kui kiriku

kogu tööga- arwestame Wõib ütelda, et Eesti
ewangeelse kiriku tööpõld on Viimaste aastate jook
sul nii laialiseks kaswannd,. et ta wajab praegusest
palju rohkem-töötegijaid. - Ja kui neid ometi ei saa

da tööle rakendada täiel määral, puudu noortest
usuteadlastest ei ole, siis on seda keelanud tegemast

kiriku aineline kandepind, mis ei ole ometi sol mää

rai tngewnenud, nagu töö ise waimnliM tööpõllul.
Waba rahwakirik on oluline osa rahwa elust,
ja wiimase majanduslikud, poliitilised kui ka waim
sed seisukorrad ja liikumised ei möödu ka kirikust
mitte sel Viisil, see wõib olla ehk «Vabakoguduste"

usulahkude juures kuidagi wõimalik, et ta
seda kõik ühel wõi teisel määral kaasa ei elaks.
Seda Võime jälgida ka Eesti ewmigeelse kiriku
Meie ajastu on kriisi, kõige'wana suremise
ja uue sündimise, uute ideede ja sihtide otsimise
ajastu. Seda rasket aega elab iile kirjandus, (näi
teks positiiwsnse nõue), kunst (rahwalähedane maa
lifirnit); teadus ja kõik teised Vaimse lõopõllu alad,

jäägu siinkohal . kõrlvM ? MajandlD ' ja' poliit.kä.
Üheks üldiseks tunnuseks kõigi nende sünnituswalu

de juures on kõikjale tuhgiw kõikumata usk inime
se kõikwõimsasse mõistusse ja ilmüliktuses kõige
usulise ja. Vaimuliku'elu kohta. See ei halwa mit
te üksi Eesti ewangeelse kiriku tegewust ja tööd ja

ivaid see on täiel määral eranditult ülemaailmlik
kriisi aeg kõigi kristlike kirikute elus. Seda on õie
ti iseloomustanud ka Põhja wikaarkonna aruanne
kiriku 1987. a. aruandes, kus rõhutatakse kirikust
Võõrdumise hädaohtu wõi seda. et Valitseb pealis
kandsus ja ükskõiksus. Ega see üksi meie kiriku

VARGAKS
Abbsi wõimlemissaal.
Poksimine. Kehakasmatuse õpetus. Vehklemine.
(Mõõdukad tingimused.)
David tõmbas lahti pöörukse ja seisatas het
keks trepiastmete ees, mis wiisid kontorisse,
kus töötasid kaks masinakirjutajannad ning
waatas ringi suures ruumis. Seal wüideldi paa
rikaupa ja töötati ägedalt poksipallidegä.
Samas kiirustas üks wäike tüse mees üles.
..Mida wõin teha teie heaks, sir?" küsis ta
lõbusalt.

..Kõigepealt tundke mind ära. Siis tahaksin,
et näitaksite mulle siin kõike."
Väike ~mee'<r waMs'uürnvalt 'külastajale.
Äkki hakkas ta nägu särama.
..See on ju noor mr. David!" hüüdis ta.
..Tore teid jälle,näha. sir. tõesti tõre!"
David ulatas käe, mida teine tugemast!
raputas. Äkki pilwenes kehakasmatuse instrnk
tori nägu. Ta köhatas:
..Palun mäga wabandust, milord," wabandas
la. ..Unustasin korraks. Ärwasin, et olen jälle
tagasi Anderleytonis."
..Tahan, et unustaksite Anderleistoni." üt
les David talle järsult. ..Elan lühikest aega. hm,
inkognito nii pylju kui «võimalik. Qigu
poolest." jätkas ta. naeratades ebamcelvimalt,
..olen elanud inkognito juba miimafe kuue kuu

Muudatusi raudtee tulewasuwises sõiduplaanis
Rahwuswahelisei raudteekouwerentsil. mis ncii

päewii peeti Kaunases, otsustati teha mitmeid
muudatusi 13. maist 1938. a. maksma hakkamas
sõiduplaanis. Selle kawa järele wäljub kiirrong
nr. 11. Pariisist kell 19.13, saabub Kaunasesse
järgmisel päewal kell 19.43, Riiga kell 23.13.ja
Tallinna kolmanda päewa hommikul kell 8.90.
Kiirrong nr. 12 wäljub Tallinnast kell 29.39,
saabub Riiga järgmisel hommikul kell 5.10, KauIga piiev värske praetud

vates 15. dets., s. a.

Muudeti Pagaritööstuste öötöö
keelu seadust
Muudatus hakkab maksma 1. sept. 195». a.
Vabariigi valitsuse koosolekul 15. dets. s. a. vaa

dati läbi ja antakse riigihoidja dekreedina pagari
tööstuse öötöökeelu seaduse muutmise seadus.

Il KOHV

Berliinist mäljub rong. nr. 21 kell
dub Kaunasesse järgmisel päewal kell
Riiga kell 16.10. Seega sõidab rong Berumyt
Riiga 15 tundi 20 minutit senise 21 wnlli' 40
minuti asemel. Riiast Berliini sõidab rong nr.
22 ainult 16 tunni 43 minutiga senise 21 'tunni
S minuti asemel.

wT ifesaa * untud headuses. 16 erisegu.
0 j Harilikud (a Soome segud
Ifwlf I lil-jD täit* 2.
UUII. LiUIS Könett. 437-s'i.

oli kehtiva pagaritööstuse öötöökeelu seaduse maini

tud paragrahvi järele nõue. et pagarikäitiste töö
ruumes ei tohi olla ühtki ust, mille kaudu saab
otseselt eluruumesse või teistesse ruumidesse, mis
ei ole tarvilikud käitise tööks. Selle nõude täit
miseks oli pagaritööstureile antud aega kuni 1.
jaan. 1938. a. Kuna paljud pagaritöösturid ei ole
siiski suutnud veel seaduse nõuet täita, ega suu

Komverentsil muudeti ka teisi sõidt^ilaane...Ko
halike rongide sõiduplaanide ühtlustamiseks
ja Leedu wahelises liiklenlises korraldatakse. läbi
röökimised 14. ja 15. jaanuaril tulewal aastal
Mozheikieis.

daks seda' ehitüstehmiiske tingimuste tõttu teha- ka
määratud tähtajaks, siis käesoleva seaduse muuda

dus ongi mõeldud selleks, et anda aega pagari

tööstureile kohaldada tööstuseruume seaduse nõue
tele.

Tähelepanuks postiteel õnne
soowijatele
Arld, firmad ja ettevõtted harilikult saadavad

hulgaliselt iga aasta jõulu pühiks ja uueks aastaks
oma klientidele hinnakirju, reklaame ning õnriesqove,
kusjuures aga nende saadetiste aadressid on sageli

niivõrd puudulikud või ebaõiged, et kirjakandjad ei

suuda leida üles adressaate. Nähtavasti osa neist

ebaõigeist aadressidest kirjutatakse maha mõnest

Rawiwahendite kontroll kõwemaks
Luuakse riiklik eripreparaatide koutrollasutus
Wabariigi nmlttfufc koosolekul kolmapäcwal, 15.
detsembril, maadati läbi ja antakse riigihoidja dckrcc
dina kaks seadust, mis puudutawad rawiwahcndcid ja
nende kontrollimist, seaduste nimedeks on: rawiwa
henditc, koSmectilistc ja dieetiliste preparaatide ja de

fc, mis ci naita fondi mingit tähelcpanuivääriwat oma
dust, peale äärmise kõrge hinna. Ka kunsthammaste
walmistamisekS ja hammaStc plommimiseks tarwitata
tawad materjalid on osutunud mõnikord kõlbmatuiks,
>või terwiShoidlikult alawäärtuSlikcks. Neil põhjusil oli

sinfcktsiooniwahcnditc seadus ja riikliku eripreparaatide

tarwilik eelloetletud preparaate seada kindlama kontral

koiltrollasutnsc seadus.

' Wene arstiseaduscst oli meil seni kchtimaS meel 12

li alla.

- c-.

pgragrahwi, miS käsitasid liitramimitc ja kaitstud ui
mega rawimite (arstiteaduses „salarohud") walmiStä
mist, sisscmcdn ja müüki. Need paragrahmid on nüüd
koondatud ühte ramimahcndite, kosmeejiliStc ja dic
tcetilistc preparaatide ja dcsinsektsioonimahcndatc sea
duscssc meie olude kohaselt muudetud kujul ja täienda
tud ainete ja preparaatidega, millede snhtcS tegelik elu
on näidanud, et nende mälmiStamisc, siSscmeo jä müügi

tcrmiShoidlik kontroll on tarmilik. Seeparast on uude

Läinud aastal sääraste puuduliku ja ebaõige
uadressiga ja alandatud taksiga õnnesoovi- ja rek
laamsaadetiste arv Tallinnas küündis 15.000-ni ja
kogu. jaanuari kuu tuli Tallinna peapostkontori

seadusse möctnd peale rawimite meel ramimsccbid, ra
miaiuctega immutatud ja steriliseeritud vunwill ja mä
hismaterjal, inimese ja looma parasiitide häwikamisc
(desinfektsiooni) wahendid, rawimkomprcSsid, materja
lid hantmaste plommimiseks ja kunsthammaste malmis
tamiscks, kosmectiliscd jn dieteetiliscd preparaadid ning

tõttu hilinesid need saadetised ise I—31—3 nädala võr

mincraalmced.

Selle uue juuksevõie erioma-

ra ja põhjustasid aadressbüroos hilinemise ka kir

Seni mõis näiteks selliseid preparaate, nagu desin
sektsiooni wahcndcid, ramimkompreSsc ja hammaste
plommimise ja kunsthammaste walmistamise materjale
sisse Medada ja müügile laSta ilma igasuguse kontrolli
ta, sest kchtimad seadused ei annnd mõjumaks kontrol
liks küllaldast alust. On aga selgunud, et desinfektsiooni
wahendid sageli on täiesti mõjuta. Meil leidub müügil

duseks on, et ta ei määri pea- ;

vananenud aadrcssraainatust.

2—4 ametnikul õiendada neid aadressbüroos. Selle
jade aadresside õiendamisel ning kutsusid esile kae
busi postisaadetiste aeglase kättetoimetamise peale.

Kuna nende alandatud taksiga õnnesoovi- ja

reklaamsaadetiste saatjate enda huvides on, et ka
need saadetised adressaatidele kätte jõuaks õigel
ajal, oleks hädatarvilik, et nende saatjad, enne aad
resside kirjutamist, ise laseksid need aadressid kont
rollida aadresbüroos, telefoni abonentide viimse väl

katet ega pesu, teeb juuksed • ,:.
pehmeks, annab neile ilusa läike ja püsiva

soengu. Daamidele eriti soovitav enne •
lükkimist tarvitada. Proovige tingimata! J

ramimkompreSsc, eriti nõndanimetatud raadiumkompres-

jaande järele, või muul viisil ja postile annaks saa
detised juba täpse ja õige aadressiga.

kui meie kirik on wankumata ja sirgjooneliselt ko
gu selle 20-aastase arengu joplkfiil Tiiiiti pidanud
usupuhastuses saadud usutõdedest.Seni, kui meie

kirik selles ei eksi kiriku Issanda ja tema õpetuse
mastu, ei saa temale lõplikult / hädaohtlikuks mitte

mingisugune ;ilmqliffus ;jq ebaju
malaks 7fi

"Eesti ewaiigeelse' waba.- rahwakiriku pühim ja
suurim ülesanne on teenida oina, rahlvast jumalike

igaweste tõdede usu, armastuse ja tõelikkuse
istutamisega igaühe hinge, et meie rahma Pojad ja

tütred suudaksid olla maailma walguseks ja „maa
soolaks" (Matt. 5, 13. 14) Eesti • riigile ja räh
male. Aga selle kõigega tuleb ta toime mähemal
mõi suuremal mõõdul ainult siis, kui oma ülesande

täitmisel püsib korrapärase pidema . tööga korda

Ettewaatust, lastehaigused!
Linna terwishoiuosakond annab juhtnööre laste jõulupuude jä
kooswiibimiste korraldamiseks ' '
Kuna jõulu ajal korraldatakse koolides jn mitmcsn
gustcs organisatsioones jõulupuid, siis on haiguste lc
wimine siin'eriti ..mõsmasik, mispärast ei tuleks totrat
dajaik. feeldüda mõningatest -cttcwaatusabinõndc tariva

tuscle mõtmiscst. Seda silmas pidades- Tallinna ter
wishoiuosakond palub linna kõolimälitsust koolide suh
tes tarmituselc mõtta järgmised cttemaatnsabinönd:

1. Tallinna linna koolides jn lasteaedades. jõulu
puude korraldamine jätta mastama koolijuhataja ja
kooliarsti otsustada;

2. koolide? jn lasteaedades korraldada ai

nult oma kooli õpilastele, pidades mittesovwitamals, kui

sinna tillemad ka õpilaste nooremad õcd-Mennad, sa
muti nende maaemad;

3. wälisvrgnnifatsioonidclc lubada jöuluwaheajal
kooli ruumides jõulukuid korraldada. niutilt kuni 30.

bctfl ;• tr rt., iuillcga äivnncksMõiqwltts kooliruume tar
.wiNsclt õhutada ja puhastada enne uut õppetööd ajnwa

hcmikul 30. dct. s. n. kuni 7. jaanuarini 1038.
ühtlasi tervishoiuosakond peab wccl . soowitatvaks, et

loik lapsed, kellel on nohu, koha, kurguliaigns Ine., ci
wõtaks jõulmoahcajnl osa craorganisntsioonidc poolt
korraldatatvatcst jõulupuudest, samuti lastcjnmalntcc
uiotustest, teatri- ja liuoetendusist jne. Ka tuleb soo
witamats pidada, et lastega perelõunad ületeist külaS
taksid ainult siis, kui lvastastiktu on teada, et lapsed

on tcrived. '

austades ja kasmatades, hoolimata sellest, kui te-'
male seepärast Põhjuseta etteheiteid tehakse.

J. Äunwer.

Kodukaunistamise wõistlus
kodutütardele ka tulewal aastal
Mida jagati tänavu võistlejaile auhindadeks
Neil päevil saadeti kodutütarde kodukaunistamise

võistlusist osavõtnuile määratud diplomid ühes vas

tavate auhindadega ringkondadesse, kus nad jõu

ludeks asjaosalisile kätte toimetatakse, ühenduses
sellega andis kodutütarde peavanem prl. S. Pruuden
ajakirjanikele jutuajamise, milles ta märkis muuseas

järgmist: ,

juures temal raskeks koormaks on olnud ajalooline
tagasein eesti rahwa minewikust.

Rühmavõistlustei esikohale tulnud rühm sai pi
dulike koonduste puhuks laua-lipu, vastava gravee
ritud pealkirjaga ja 2 küünlajalga ühes küünaldega.
Teistele- rühmadele jagati rohkesti mitmesuguseid

Wõib kindlasti wäita, et ka see on Eesti ewan
geelse kiriku elawa waba rahwakirikn tunnuseks,

riistu, pealeselle. rühma Jjodude kaunistamiseks pilte,
alburne ja kodukorrashoidu puutuvat kirjandust.

laagri- ja matkatarbeid, nagu seljakotte ja söögi

jooksul täielises üksinduses. Abbs. Kas olete
sellest midagi kuulnud?"
Wäike mees köhatas meel kord.
..Olen küll kuulnud, nagu olnuks midagi."
möönis ta, „ja mul oli wäga kahju. Ja siis
weel kaotada sel kombel oma isa ja wennad.
Küllalt, et ajada pea segi kel tahes."
Laskem sel olla," ütles David lühidalt.
..Tulin siia äriasjus, Abbs. Kes on see liiwa
karma juustega poiss seal. kes taob parimini?"
„See on Sammy West," usaldas Abbs.
..Treenime teda tõsiselt. Tal on järgmisel näda
lal wõistlus Älbert-hallis. Siis on seal, weidi
kaugemal, Teddy Levy. Tema puhkab praegll."
~Ons jiu-jitsu-instruktoreid?"
..Praegu ainult üks, aga teisega olen kirja
wahetuses. Wöite kindel olla. fir. et wüiksime
wälja saata niisama hea wöitlejate jalga nagu
iga teinegi. mehed, kes teawad, kuidas kasu
tada käsi ning jalgu ja tulla wälja puhtalt

tusmasina klahmidel, maatas uudishimuliseltDa
vidile. Teine jätkus tööd, panemata midagi tä
hele. Mõlemad mehed läksid edasi tagumisse
wähemasse ruumi ja Abbs sulges hoolikalt en
da järel ukse.
„Mida wöin teha teie heaks, sir?" küsis
ta. wisates mõned paberid ühelt toolilt ja sel
lelt ühtlasi hoolikalt tolmu pühkides.
David süütas sigareti. Ta silmad pöördusid
ikka-jälle wõimlewate noormeeste poole, kelle
kogud paistsid uduselt läbi ukse klaaspaneelide.

mistahes wöitlusest."

hetke.

~Kas äri läheb hästi?"
Mr. Abbs kratsis kukalt.
..Läheb kuidagi, sir," wästas ta, ..kuid sel
legipovlest on • seda raske teha tasuwaks. Meil
oti praegu palju ojawötjaid elle ei saanud
kmki niahutadagi. ' šiurr osa " tuleb neist harju
tama ainult pooleks Siin on neil pa
rem kui kuskil awalikus. kohas. kuid see ei too
just palju sisse."
' . Teeme mäikese' ringkäigu." palus David.
..Tahaksin näha teie poisse pingutamas."
Nad tegid ringi ümber ehituse. Siis pani
David käe oina kaaslase käsiwarrele.
..Wiige mind oma kontorisse," palus ta.
..Mul on teile ettepanek."
Mr. Abbs juhatas teed trepist üles korra
tult hoitud kontorisse, kus istus paar tüdrutippides manamoodsate laudade juures.
Seintel rippus.poksiivöistluste reklaami ja siin
seal- ivedeles lõhkirebitud spordikuullitusi. llks
tüdrukuist katkestas- töö ja, sõrmed meel kirju-

nasesse kell 0.30 ja Pariisi kolmandal pahvak kell
'10.45. Sellega kestab sõit Pariisist Tallmna 36
tundi 45 minutit senise 46 tunni 45
Tallinnast Pariisi on wõimalik jõuda 39 tunm lo
minutiga senise. 40 tunni 45 minuti asemel... .

Muudatus puudutab ainult seaduse 9. para
grahvi, mis hakkab kehtima 1. sept. 1938. a. Seni

selle lehe Veergudel. Meil ei ole kriis mitte süwe
nenud Võrreldes iseseiswuse algaastatega, waid
ennem küll Vähenenud. Ja seda just sel põhjusel,
Võttes psa rahwa elust parima tahtega, kuigi see

e

Riigihoidja otsusega 15. skp. määrati riigi ehi
tusettevõtte ..Ehitaja" abidirektoriks, ühtlasi ka di
rektori asetäitjaks, insener Rrtur Vanderer, ar

tunnused ci peta. siis on Eesti ewangeelne kirik üle
jõudmas selle raske kriisi haripunktist, seda julgesin
weenwakt Väljendada ka •_ oma eelmises kirjutuses

et kirik ei ole kaotanud lähedast kontakti rahwaga.

AADLIK

„Ehitajale" määrati abidirektor

mas, ja saksa kirikuelu juhid on otsinud seni asja
tult arstimeid kiriku raske haiguse wastu. Kui

Eesti ap.-õigeusu kiriku kogudused enesele walida

E. Phillips Oppenhelm

Nii H. Kereman kui ka K. fõgis omavad kõr

gema õigusteadliku hariduse.

häda ei ole, Saksamaal näiteks on see aina kaswa

wähemalt üleminekuajaks kiriku ühtluse kaitseks
tarwilikeks. Kuid need ei ole kaugeltki mitte nii
suured, kui mõnes teises kirikus, näiteks Võitvad
hingekarjase ainult mitropoliidi loal; kõik mitropo
liidi otsused on lõplikud ptc. Ka Läti ewangeelse
kiriku juhtuvate organite Võimupiirid on suure
mad. kiu see meil on. Eesti owangeÄse kiriku põ-

gi se I e ministeeriumi kantseleidirektori ülesanded
kantselei 'flidala osas, arvates 14. skp.

uärast 1934. a. mitte ühtki koguduse liiget liikme

tamise wõimaluse maksmvõlgade Pärast (§ 44).
kogub enese ümber ainult tuünustajaid - liikmeid, Liikmete wäljaheitmine on wõimalik ainult siis,
ega tunne liikmeid sündimise poolest. Kui rahwa ..kui keegi ristiusu wastu awalikult Põlgust awalkirikut nimetatakse weel wabaks rahwakirikuks. dah" jne. See 8 147 on põhimäärustesse üles wõesiis selles mõttes, et ta oma wälist ja Ülemist elu tud endisest nörmaalpõhikirjast (8 45). nimelt was
wõib korraldada ja juhtida sõltumata riigiwalitsu 'awa kohandamisega.
Eesti ewangeelne kirik ei ole end kujundanud
sest. Kiriku ühtlase ilme mõttes on kahtlemata
mitte
ainult organisatsioonilt wabaks. rahwakiri
wabakirik paremas seisukorras, sest rahwakirik
haarab' enesesse nii elawaid kui ka
eest ja tahab seda jatkata ka tulewikus, et oma
leigeid ja wõib-olla neidki, kes kirikust ja risti selle
otsesel tööpõllul ta jõuaks iga oma liikme juure, et
usust suuremat ei hooligi. Teiselt Poolt waba teda kaswatada usulis-kõlbliselt. seejuures teda juh
kiriku-wabakogudusc tegewus piirdub wäikese yõi
suurema ringiga, rahwakirik aga seewastu püüab tides kõigeväelise Jumala igaweste tõdede juure.
on'seda teinud nii suurel määral, kui see iga
awaldada oma mõju laialistele rahwahulkadele ja Ta
nes
meie oludes on Võimalik olnud. Just selles on
neid kaswatada elawale usule. Ta seisab seega
sisult
tema'tööpõld, olgu see noorsootöö, misjon.
ka lähemas ühenduses kõigi rahwa eluawaldus Vaimulik
kirjandus jn lani, Jumala sõna kuuluta
tega, nii majandns-poliitiliste kiu ka kultnurilismine
kirikutes
ja kohtadel: talutubades, koolimaja
Vaimsetega.
des,
rahwarnajades
jne., mitmewõrra kaswanud.
Eesti ewangeelne kirik on juba algusest Peale
Ja
seepärast
on
Väär,
mõnel Pool kiriku töö
seadnud enesele ideaaliks olla waba rahwakirik. põllu kaswamife suurustkui
püütakse hinnata ainuüksi
Kui 1917. a. Tarkus kokku astus ..esünene Eesti koguduste avwn simrenonnsega. Õige ja igakülgse
ses järgmiste prof. Kõpu sõnadega: ideaaliks on
„waba rahwakirik! kirikust wäljaastumise Võima
lust antagu igaühele: kiriku liikmed on eo jpsä
kõik need, kes oma wäljaastumisest ei teatm Ki
riku korraldus ja tegeivus olgu edaspidi niisu
gune, et eesti ralpval wõib olla tunne ja Peab
olema: see on meie oma kirik." See põhimõte on
püsima jäänud Eesti ewangeelse kiriku arengu
loos kuni tänapäewani. Esimeses põhimääruste
kawandisse on märgitud, et eesti ewangeelne ki
rik „on waba rahwakirik ja seisab koos kõigist
ew.-luteriusu kogudustest: ta on iseennast walit
sew asutus juriidilise isiku õigusega. Kuni -1984.
a. maksma pandud ..Kirikute ja usuühingute sea
duse" kehtiwas kiriku Põhikirjas seisab: „Eesti
cwang -luteriusu kirik on waba rahwakirik", .ja

ala osas. - ;
Riigihoidja oma otsusega samast päevast pani
põllutööministeeriumi fildasjade juhatajale Karl Jõ

kiriku põhimääruses wõi kiriku wõi usuühingu põ
hikirjas ette nähtud korras." Mingit teist korda

on Vastand wabakirikule wõi wabakogudusele, mis

ewang.-luterinsu koguduste asemike kongress", siis
wõib iseloomustada tema seisukohta selles küsimu

Heinrich Kere m a n J põllutööministeeriumi majan
dusdirektoriks, arvates 14. skp., pannes temale Üht
lasi kantseleidirektori ülesanded kantselei majandus

..Kuulsin teie ettemöttest mõned kuud tagasi,"

tähendas ta, „ja kui Kmtlsin, et selle omaniku
nimi oli Abbs, olin kindel, et see olete teie.
Pange mind hästi tähele. Abbs. Mida arwate,
mispärast on nii paljud noormehed hnwitatud
poksi ja jiu-jitsn õppimisest?"
Abbs waatas teraselt oma külastajale.
Paistis nagu ei oleks tal täiesti mugam. Ta
toetas kord ühele. kord. teisele jalale ja kaalus
..Kas tõesti tahate, ütleksin seda teile nr?"
..Sellepärast tulingi."
..Hea küll. ütlen siis. Muidugi on juhtu
nud asju. mis on mind «viinud sellise oletu
seni." algas Abbs aeglaselt. ..Paljud tulewad
ainult harjutama, sest nad tahamad olla sunte
lised eneste eest seisma, kui peaks minema kak
luseks. aga suur hulk, kes siia tulewad. nende
kohta ma ei ole kindel. Imelikud poisid on nad
kah. mõned neist."

..Rääkige mulle neist midagi!" palus David.
..Waadake. sir." jatkas Abbs. ..praegusel
ajal harrastatakse kiiret, üllatawat rööwimist
ja noor mees. kes oskab kasutada oma rusikaid
ja samuti jalgu ning randmeid, saab sellega
hästi hakkama. Pange tähele." jatkas ta. iva
lides sõnu, ..ma ei ütle. et leiaksite neid pai
ju minu juurest, aga olen kindel, et see on nii
mõnelgi tagamõtteks."

..Gangsterid." sosistas David tasa.
' ..Gangsterid' on. jah, õige sõna: Wänasti oli

mest ainult pool tosinat jõuku üle maa ja need
ki koondunult hipodroomide juure. Nüüd ütlek
sin aga, et neid ou mähemalt wiiskümmeud.
Hglmimad neist tarwitawad nuge ja kuulrelmi.
Katsun taguda oma poiste ajudesse, et sealt
hakkabki tõsine hädaoht. Katsun õpetada , neile
kõik. mis on wajaline kaitsmisel möi ründa
misel ausas wöitluses. kui seda nii wöib ütelda."
„See on hea," nõustus David. ..Rääkides
gangstereist." jatkas ta, „kas olete kunagi mi
dagi kuulnud ..lammastest"?"
Abbs raputas kaheldes pead.
..Mitte nime järele, sir," ütles ta. ..Tean,
et on jõuk wäga tegew. kel on juht.
kellest armutakse, et ta elab peidus ja et ta
juhib neid eemalt. Kuid ma ei tea neist siiski
midagi, sir. ei nendest ega teistestki."
..Minu kawatsus on." teatas David. kopu
tades meel teist sigaretti mastu lauda ja süü
dates selle. ..teha just see rööwsalk müimetuks
jatkama senist tegemust. Kas armute, kas mõik
sin palgata ja treenida ütleme kolmkümmend
teie poistest, kes mõtaksid selle töö siis enda
peale teie ja minu juhatuse all?"
Abbs ehmus tõsiselt- - - - -- -Vabandage mind. sir," maidles ta mastu,
..kindlasti on fee politsei asi seda teha/'
„Ma ei. ole politseiga just parimas mahe
korras." seletas David kuiwalt. ..Te teate,
Abbs, et mu ettepanekus on raha. ' Igatahes
küllalt, et asi end tasuks."
Wäikesel mehel oli kindlasti ebamugaw.
..Mul läheb päris hästi mu wäikese asu
tusega," usaldas ta. ..Ma parema meelega ei
teaks, mis nad teemad «väljaspool neid seinu."
..See oleks teile tuhat naela." ütles David.
olles kurt teise sõnadele. ..Kümme naela näda
las poistele, miiskiimmend naela iga ..lamba"
pealt, kelle nad pokri saadawad wüi kelle nad
wõitlusmõimetuks teemad." ... .
..See oleks Kiili ausasti teenitud raha," nõus
tus Abbs järeleandlikumalt. ..kuid kõigele maa-

Üksikvõistluste esimese auhinnana anti välja J.
Pütsepa kriidijoonistus ..Tartu motiiv". Teisiie üksik

võistlejaile jagati väiksemaid maale, rohkesti lllle

vaase, mitmesuguseid töö- ja tarberiistu, nagu aia
tööriistu, maitseainete purkide komplekte jm. Shell
Company annetas putukapritse ühes vastava vede
likuga. Pealeselle anti auhindadeks suurema!, arvul
mitmesugust kodukorrashoidu puutuvat kirjandust,

samuti ilukirjandust. - "
kata kindlasti ka tuleval aastal, kui saadakse sel
Kodukaunistamise võistlustööd kavatsetakse: jat

leks toetust, milleks ka väljavaateid olemas..

on Hulrl^
;'', Nõudj<f fcõ ikjäil
tarnata need gangsterid on IjiibaoljtUkud. (jaole
ühtki neist, kes ei jmnnaks nuga ivõi rewoljv
nt. wüi midagi muud. Minu poisid ei ole hkr
junud selliste riistapuudega." '
..Seda ma usun, aga tahan, et neid poisse
treenituks nii. et nad suudaksid ka sellistega
hakkama saada," seletas David. ..liu-jitsu abi
ga ei ole palju mähet mehe wahel. kes on
relwastatnd. ja mehe wahel, kes seda ei - ole,
kui nad on teineteisele küllalt lähedal. Usun.-et
wom teile tõendada seda kord, kui selle ettewõtte
teostame. Pealegi wüin teile ütelda weel
midagi ..lammastest". Nad on wiimase! ajal
liig palju raha teeninud. Nad on.kaalu juure
wotnud ja laisaks jäänud, eriti mõned neist,
ja nad ei suuda enam nii hästi
wanasti."
..Kas olid nemad need kaabakad, milord?"
küsis Abbs.
..Olid," jaatas David. ..ja kas aitate'msnd
tuõj mitte, kõik nad peawad seda kahetsema.
Wüin anda teile selle tscheki tuhande naela'peale
nüüd. Kui tahate. Abbs."
..Homme hommikul, kui see teile ei'
sir." palus teine mees. ..Jätame selle niikmmks.
ja ma waatan. mis wüin teha. Ma ei oleks
tahtnud' sellise asjaga tegemist'teha. aga kuna
see olete teie, sir. ja see raha on .aus.". .
David. pöördudes lahkuma, tundis äkki-ime
likku rahutust. Hetkeks oli ta jalletagaffsel
les inettls kürtsisaalis ta kireiva hiilgusega-, ja
üllelaikndega kaetud sisustusega..Ta tundis-'selle
toa rikutud ühku oma ninasõõrmeis jrt ühtlasi
segatult sellega pooleldi meeldiwat, pooleldi pöö
ritama panewat parfüümi, mis kutsus esile pilte
metsikust dshunglist wüi saladuslikest, pööritama
panewaist kohtadest. Ruttu tõstis ta pead. Wäl
jast kostis sahinat."
..Kust pagan see lõhn tuleb?" küsis ta.
Ahbs ma,itas üles üle nnheseinm .
. See on- tiks neist neetud masilmkiriktaian»!
nadest." ' - - >-•

Neljapiiewal, 16. detsembril 1937
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Õpetajate palgad tõsteti kriisieelsele tasemele
Korraldatakse ühistel Põhimõtetel riigiametnike palkadega

Lasksime müügile V

Tuleb jälle ülendamist «vanemaiks õpetajaiks
- Õpetajate palkade tõstmine kriisieelsele ta
semele kooskõlas riigiametnike palkadega on
olnud arutusel mitmel «vabariigi «valitsuse koos
olekul. Kuid õpetajate palkade küsimus oli
märksa raskem lahendada kui teiste ametnike
palkade asi. Riigiametnike palgaastnied ei ol
nud wahepeal muutunud, juure oli tulnud ai
nult palkade jaotus kahe elukalliduse rajooni
järele. Siin ei olnud muud maja kui lisada igale
palgaastmele teataw summa. Õpetajate teenistus

likud olukorrad olid wahepeal aga tugewasti
muutunud. Teenistuse seadusega seati sisse 1935.

«. õpetajaameti kandidaadi, noorema õpetaja ja
wanema õpetaja astmed, mis mõjutasid ka palga
syurust. Palgaseadus rajati hoopis uutele alus
tele ja kutsekoolide seadus lõi uued koolitüübid,
mis tõi kaasa uued palgaliigitused. Seepärast
nõudis õpetajate palkade küsimus põhjalikku
Kaalumist. Nüüd wabariigi «valitsuse koosolekul
kesknädalal, 15. detseinbril. otsustati küsimus
lõplikult.
Õpetajate palgad korraldati umbes samadel
põhimõtetel kui riigiametnike omad. Säilitati

lihtsas pakendis AM

kaks elukalliduse rajooni, kusjuures palgad mii
di kriisieelsele tasemele. Palgatõus kõigis lii
kides ja astmetes wastab wähetnalt riigiametni
ke palgatõusule «vastamas astmes.
Peale üldise palkade tõstmise «võeti erilisele
korraldamisele maaõpetajate palgad. Teatatvasti
kannatasid inaaöpetajad kriisi all kõige rohkem,
kuna nende palgad «vähendati «võrreldes linna

võrratu maitsega I*

õpetajatega ühe astme «võrra, «uis tähendas nen

de palkade «vinnist nagu kolmandasse elukalli
duse rajooni/ Wabariigi walitsuse 15. detsembri
otsus toob siia tunduwad parandused. Õpetajate
ameti kandidaatidel ja noorematel õpetajatel,
kelle palgad olid eriti madalad, tõsteti palgad
täies ulatuses linnaöpetajate palga tasemele.
Teistes astmetes jäid püsima mõnekroonised wa
hed. See palgawahe on osa õpetajate juures pq
rändataw «vanemaks õpetajaks ülendmnisega.
Wiitnasel ajal ei «võetud wanemaks õpetajaks
ülendamist ette krediitide puudusel, nüüd tahe
takse seda jälle «võiinaldada. Uued ««onnid hak
kawad maksma nagu riigiametnikelgi 1. oktoob
rist s. a.

jj Lihtne pakend võimaldab tarvitajaile head
\ 4jy šokolaadi odava hinnaga. Maitske ja veenduge

RIMdVITED

Kas jälle uued lainepikkused?
Eesti ringhääling taotleb oma praeguse lainepikkuse allesjätmist
Meie ringhäälingut fegawad Hispaania ja Palestiina jaamad

Hiina Jaapani protektoraadi alla

Igale riigile eksklusiiwne lainepikkus?
SRtigl ringhäälingu direktor F. Olbrei jõudis ta

gasi rahwuswaheliselt ringhäälingute aaStakongrcssilt,
miS peeti Nizzas wiimafe suurema rahwuSwahelisc nõu-

Pidamisena enne tulewal kewadel Kairos toimnwat rii

kidc administratsioonidc-wahclist kongressi. Kairo

kongressil määratakse lindlaks lainealad kõigi raadio
toimingute jaoks. Raadio äärmiselt . kiire edenemise
tõttu walitseb rahwuSwahelinc närwlikkus lainealade ka
sutamise suhtes keegi ei taha oma lainealast loobuda,
kuid kõik riigid tahaksid juure saada uusi lainepikkust.

Tallinna lainepikkusel töötab Praegu näiteks wcel
kaks Hispaania saatejaama ja lisaks nendele wiimafel
ajal ka üks Palestiina jaam. Lootusi eksklusiiwse lai
uepikkusc läbiwiimiscks on mähe, kuna suuremad riigid
seisawad selle waStu. Selle teostamisel kui ühe suu
rema riigi kõik jaamad annaksid ühist kawa ühisel pik
kusel, jääks rida lainepikkust wabaks, millega wõimalduks
teiste riikide rahuldamine.

Nizza kongressil Poola tõstis küsimuse, kas poleks
võimalik asutada ringhäälingute poolt eriline ringhää

Nizza kongressil töötati wälja Kairo kongressile et
tepanel, mille järgi ringhäälingute laineala suurenda
takS seni algas ringhäälingute lainepikkus 200 meet
rilt, kuid uue ettepaneku järgi algaks see 165 meetrilt.
Samuti tuleb kõne alla lühilainete laiendamine ringhää
lingutele. Esialgu kawatseti Nizza kongressil wõtta kõnr

lingute heliplaatide walmistamisc keskus wastuataagina
zrammofoniseltside ataagile ringhäälingute wastu. Kü
imuse kaalumine otsustati anda alamkomisjoni.
Huwitawa tülitekitawa küsimusena on märkida wcel
muusikalise skaala wõnkumiste arwn kindlaksmääramist,

alla ka üksikute jaamade lainepikkuse kindlaksmääramine,

'una toon on tviimasel ajal järjest ülespoole wiidud.

kuid otsustati siiski selle teostamine läbi wiia. tulem?
sügisel arwatawasti Brüsselis toimutval rahwuSwaheli
linnale'jäetaks Brüsseli konwerentsil tema praegune lai
««pikkus, kuna uuele lainepikkusele üleminek tooks kaasa

wõidakse suuresti hädas olla oreli tellimisega, kui puhk

suuremaid raskusi, sest sel juhtumil oleks jälle wajalinc
uue saatemasti ehitamine jne. Wäikfemad riigid on ül
diselt huwitatud sellest, et igal riigil oleks wähemalt üks

nõuete kohaselt on nüüd oodata normaal-A wõnkumiste
arwu kindlaksmääramist 440-le.

Dir. F. Olbrei tegi Nizza kongressil eeltöid, et Tal

eksklusiiwne lainepikkus, millel ei töötaks ühtki teist

Tschiang Kai-schek koondab wägesid
. S.ch anghai, 13. 12. (ETA) (Havas) Hankonst teatatakse, et nii Hiina kni ka wälismaa tuaat
lejad jälgiwad suure huwiga wälisriikide pealinnade reaktsiooni Jangtse jõel. üldi'
selt arwataksc, et seisukord o n jõudnud kriitili s e p u nktini, ja et tulewikns teiste
riikide huwid Kauges-Jdas olenewad suuremalt osalt wälisriikide, eriti-aga Ühendriikide ja Inglise,
seisukohtadest. Keegi Hiina ametlik esindaja seletas täna Hävasi kirjasaatjale muuseas, et kni wälis
nigid ei reageeri , wahejuhtnmite tagajärjel kiillalduse kindlusega, siis on wõimalik, et Hiina awalik
arwamine loobub kaitsmäst nende huwisid Kauges-Jdas, tunnustades lahtise ukse põhimõtte pankrotti.

Ta lisas, et seesoodnstaksja a p a n l a s t e p i n g u t«s iase t a d a Hiina Jaapani
prodektoraadi alla.

ühendriigid ei tarvita jõudu
Washington, 15. 12. (ETA) (Reuter)
Välisasjade riigisekretär Hull seletas ajakirjan
dnse esinöajaile, et Ühendriikide walitsus ei ole
kunagi kawatsenud ega kawatse ka praegu mingit

llhrst. demonstratsiooni ega lningit muud mere
wäelist aktsiooni üheiüluses nende wahejllhtumite

ga, mis on aset leidnud Jangtse jõel.
Hiljem seletati wäga autoriteetseist ringkonnist,

et jõu tarwitamine ei kuulu sellesse poliitikasse,
millega Ühendriikide walitsus püüab saawutada

Ilue normaal-A kindlaksmääramiseks luuakse eriline ko

luisjon. Wiini kongress 1885. a. määras normaal-A
võnkumiste arwn kindlaks 435-lc. Nüüd on kawatfus
määrata wõnkumiste arw kindlaks 440-lc. Kindla nor
maal-A puudumisel kerkib esile rida raskusi. Näiteks

sel ringhäälingute kongressil.

Jaapan tunnustas Pekingi walitsust de faeto. Uues walitsuses pole wälis- ja sõjaministreid

jaama.

Hiina konflikti lahendust.

Ülemaailmlik boikott Jaapani
wastu
London, 15. 12. (ETA) (Havas) Maailma rahu

pillide normäal-A ei wasta oreli omale. Praktiliste

liiga täitew komitee pidas täna Parast lõunat koosoleku,
kus otsustati organiseerida kogu maailmas boikotti Jaa

Dir. F. Olbrei wiibis reisil ligi kuu aega.

pani saaduste wastu, arwatcs 1. jaanuarist. Samuti
on otsustatud organiseerida Hiina abistamist ratsionaal
sel alukcl. Pärast koosolekut wõcti wastu resolutsioon:
Täitew komitee palub riikide walitsusi rahu huwidcs tar
wituselc wõtta wajalisi abinõusid, et teha lõpu Jaapani
kallaletungile. Selleks palutakse tarwitusele wõtta eriti
majanduslikke abinõusid, keelates Jaapani kaupade sisse

"Tormilind" jõuab täna Hangösse

weo ja Jaapani warustamisc nende kaupadega, mida

Sadamas tahetakse wrakki tõsta õigesse asendisse. Teekonda
Tallinna alustatakse lähematel päewadel
Jäämurdja «Tasuja" ja pääswlaew. «Meteor"
jätkasid - möödunud öö jooksul Purjelaew «Tornli
linnu" pukseerimist Hangö suunas. Waataniata
sellele, et mõlemad laewad wrakki weawad. jõu
takse edasi wäga waewaliselt. Osalt on selle Põh.
juseks üsna tugew waswtmtl, osalt asjaolu, et

tekkinud auku kuidagi Panna kinni, et enam nii
Palju Mett ei woolaks laewa. Kui see kõik korda
läheb, wõtawad ..Meteor" ja «Tasuja" «Tormi
linnu" uuesti puksiiri ja töötoad ta Tallinna.
Edasi peaks sel juhul pääsma juba Palju hõlpsa
mini, kuna siis takistus mees ei ale enam nii suur

wrakk on küljeli.

ja mõlemad abilaewad -wõiwad lvedada täie jõuga.

Täna hommikul kella weerand kümne Paigu
olid «Tasuja" ja «Meteor" wrakiga jõudnud Rus.
sarö tuletornist 5 miili kagu poole. Hangösse loa
detakse saabuda täna õhtuks, kuna ranna lähe.

Praegu seda teha ei saa, kuna kardetakse wraki

duses ja sadamasuus wastutuule mõju ei ole enam

nii suur.

wöidaksc kasutada sõjaliste eesmärkide teostamiseks. Kui

walitsused ei tee selles mingit algatust, siis on soowi
taw wabatahtlikult tarwitusele wõtta kõik abinõud, et
saawutada sama eesmärki. ühtlasi komitee awaldab
üleökutse kõikidele organisatsioonidele, et lõpetada Jaa
pani sissetungi Hiinasse.

Rünnak Lõuna-Hiinale kawatsuscl

Hongkong, 15. 12. (ETSI) (Reuter) Telegram

mid Kantodist teatawad, et 12 wrolaewa, mis on laadi
tud söjawägedega, on Jaapani sõjalaewade saatel läbe
nemas Toischanilc, kus ka warem on Jaapani söjawägc
sid maale saadctnd. Need teated ci ole wcel leidnud amet
likku kinnitust.

weesolewate mastide murdumist.

Jaapani mercwäcüksustc tegcwus Hongkongi piir
konna wetcs annab põhjust arwata, et jaapanlased ka
watscwad ka Löuna-Hiinat rünnata. Briti merewäering
konnad on wäga huwitatud kuuldustest, mis jutustawad,

Kui «Tormilinnu" õigesse asendisse tõstmine
Hangös ebaõnnestub, siis tahetakse wõtta maha
.wähemalt tema mastid. Ka sel juhul oleks wraki
pukseerimine paljn kergem kui Praegu. Millal

Hangös täiendab Päästelaeiv esmajoones oma

nende töödega Hangös saadakse malmis, seda on

söetagawarasid, mille järel katsutakse «Tormilin
du" tõsta õigesse ajendisse. Selle õnnestumisel

praegu raske ütelda ja seepärast Pole ka teada,
kunas «Tasuja" ja «Meteor" alustawad teekonda

punlbatakse wrakk meest tühjaks ja püütakse põhja

tagasi.

et Jaapanil on kawatsns Kantonisfc sisse tungida.

Briti noot Jaapanile
London. 15. 12. (ETA) (Reuter) Briti pro
testinoot Jaapani walitsuscle awaldati täna õhtul.

Selles noodis üteldakse muuseas: Jaapani lennukite ja

Nõupidamine üleriikliku
karskusnädala asjus
Eile hommikul oli Haridusliidu ruumides üle
riiklike seltskondlike organisatsioonide nõupidamine

üleriikliku karskusnädala asjus. Nõupidamisel oli
esindatud 13 organisatsiooni, nende hulgas Maa
naiste Keskselts, Eesti Õpetajate Liit ja õpetajate
koda, Haridusliit, ÜENÜ, Naiste Karskusliit.
Eesti Karskusliit jne.
Kõigepealt E. K. L.-u peasekretär E. Kub
jas andis ülewaate seniseist sacnvutusist karskus
töö edendamisel. Kõne all olem nõupidamine on
armult juba neljas selles ulatuses. Warem üles
seatud miinimumprogramm on annud häid taga
järgi. Maaorganisatsioomdes, eriti maanaiste
omis, aga ka mõnes kaitseliidu üksuses mõib mär
gata tendentsi korraldada koosmiibimisi ilma alko

holita. Suurimaks karskust edendamaks aktsioo
niks kujunes karskusnädal k. a. alguses.

maawägede kallaletungid Briti sõja- ja kaubalaewa

Nõudmine esimestele apelsinidele

dele, nns leidsid aset 12. detsembril WUHUS ja Nankingi

tagasihoidlik

hea meelega teatawaks Jaapani noodi 14. detsembrilt.
Milles awaldatakse sügawat kahetsust kallaletungide pä
rast Briti sõjalaewadelc ja teatatakse, et kohe on wõc
tud tarwitusele abinõusid selliste wahcjuhtumite kordu
mise wältimifcks, lisades, et süüdlased wõetakse wastu

lähedal, on wäga tõsist laadi. Briti walitsus wõttis

Esimesed jõuluhooaja apelsinid ilmusid kauplustesse

müügile eile parast lõunat. Need apelsinid on pärit
Küprose saarelt WaHemerel. Saadetis saldas waid 350
kasti, miS tuli sisse kahe importfirma kaudu. Apelsini
kastid rändasid kohe laiali kauplustesse. Kuna hinnad
asutumad wõrdlemisi kõrgeteks ja apelsinid on Pisut ha

tusele, ja et tekitatud kahjude eest maksetakse tarwilikkn

Lõuna-Himasõjapnrkonna kaart, millel on näha keskused, mis wallnlatttd jaapanlaste poolt (Schang
hai. Nanking) 'kui ka Punktid, kus hiinlased kawatsewad awaldada wastnpanu jaapanlastele. Uue
kaitseliini keswseks on Anking.

puwõitu, siis nõudmine esialgu oötus tagasihoidlik.
Lõppeks on pühadeni Meel aega ja saabumas on Jaffa
apelsinid, mille omadustes tarwitaja on enam teadlik.
Küprose apelsinide hinnaks snurmüügil on 33 krooni
kast. Waikcmiiiigil on need apelsinid 20—35 sendiga.
Zafsa apelsinid tnlemad müügile 30 trooniga kast. Was
tawalt sellele kujuneb madalam ka mäikemüügi hind.

Apelsini teeb kalliks wõrdlemisi kõrge tollikoormis ja

rrimaks. Need kokku moodustamad 12 krooni kastilt.
See on 100% apelsinide hinnast. Peale selle tuleb ar
wata juure mcdu, mis kasti kohta tcgewat lväljn 3 kroo
ni ja importööri wahckasu niisama suures summas. Tol

kaubalaewadele.

Peking, 15. 12. (ETA) (Ncnter) Siin loo
dud nue Hiina walitsuse juht Tang Erljljo sele
tas, et nns walitsus Malitseb kogu territooriumi
üle, mis on wabastatnd Änomiutangi alt. Jaa
pan on u n'.t walit su st d c facto ju b a
tunnus tan n d. Hns walitsns piinab saawn
tada tnnnnstnst ka teistelt riikidelt. Uus walit
sus tahab pidada sõprust kõigiga,
miilja arwatud ainnlt kommunistid. Esialgu Urn
litsus koosneb ainult administratiivsest, kohtulikust

Järgmine karskusnädal on tulemal aastal, 30.
jaanuarist 3. mcebruarini. Otsustati awaldado
organisatsioonide ühine üleskutse ja ühine lend
leht, samuti saata ühine märgukiri ivalitsnsring

lita ja crimaksnta mõiksime apelsini süüa ligemale poole
adawamnlt, wähemalt sama odawalt, nagu on apelsinid

ja seadnsandliknst komisjonist. Wnlisministceriu
mi ja sõjaministeeriumi ci õle.
Tokio, 15. 12. (ETA) lHnllns) Jaapan

Soomes. Kuid meil on meel wõrdlemisi suuri, õuna

laste järgmisteks eesmärkideks on lo a l l ut a d a

kandadele, et need pidurdaksid mõimalnst mööda

tagawarasid, mis odamate apelsinide puhul ci leiaks tar

Ha n k*v u j a Kant o n. Ajaleht „Nitschi-

alkoholi tarwitamist kooswiibimistel neile allu.

witamist. Seetõttu ei kaotatudki nahtawasti esialgu

Nitschi" teatab Hongkongist, et seisukord Äantonis

mais organisatsioones (tuletõrje jne.).

meel apelsini tolli.

Tarwiline ajakiri igale naisele ja mehele.
Ilmus müügile maga huwitawa ja mitmekesise sisuga perekonna suurajakvi ..Kõigile" nr. 6 koos lõike- ja musiri
lehega. See ajakiri on hädatarwilinc igale kodanikule. Seepärast locwad ajakirja ..Kõigile" üle 40.000 naise j;
mehe, seega suurema lewikuga ajakiri EestiS. Ta pakub kõike, mida teie wajate tööl ja kodus. Palju toredaid
jutte, wcSteid, nalju, põnew romaan, mcctlcmad naised, ideaalne mees; karikatuure, ringi umber abielu. Eriti
suur on moe. käsitöö ja köögi osa. Palju ilusaid moe jooniseid naistele, mille lõiked ära toodud lõikclchel. Ka
mehi ja lapsi pole unustatud. 2 nägusat talwemantlit ja elegantseid ülikondi meestele, pesu ja lasteröimaid,

mida kanda hommikul ja öösel. 7 suurt lehekülge käsitööd; kogu walgc-tikand laudlinu ja kardinaid, 2 põ
randäwaipa, sohwapatju, mehcpullvwer, jõululaudlina, fileemoodikatc, lastemangukaru, moodne hcegclkleit, kootud

kampsun, telgedel kootud waipu ja talweriideid, moodsaid kindaid j. n. e. Toitlustamine talmekuudel, supid,
metslooma-liha walmistaminc, muid toite, magustoite, jõulukookc ja küpsiseid, igasugu nõuandeid ja juhiseid,
kusimusi ja mustuseid j. u. e. Sljakiri ..Kõigile" pakub poole rohkem kui teised ajakirjad jn on hästi toimetatud.
Enne. kni ostate wõi tellite mõne teise ajakirja, lehitsege ja wõrrclgc teda ajakirja „Kõigile'ga". siis teie kindlasti
weendute, et ajakiri ..Kõigile" on palju sisukam, pildirohkem ja kõigiti parem. Tellige ajakiri ..Kõigile" IWiS.
aaStaks. kuni 24. dets. s. a. maksab aasta kiirtelliminc ainult Kr. 2.15. Tcllimisralm saata otse talitusele. Tal
linna Sauna I—ll, mõi maksta posti jooksw. armelc 470. 10 wiiiirtnslikkn kinki jagatakse nastatellijatc wahel,
kes tellimisraha Kr. 3.00 tasunud 1. weebruariks 193 V. 4-lambiline raadioaparaat, ~Union" õmblusmasin, jalg
rataS (meeSter.). ülikonnariic. kleidiriic, 20 kr. raha, kohwiserwiis, lauakell, 10 kr. raha, maniküürkast. IS3B. a.

alates ilmub ajakiri «Kõigile" iga kuu 15. kuupäewal. Hind endine 40 senti. »

tasu. Briti walitsus märgib aga, et Jaapani noodis ci
ole mainitud kallaletunge Briti kaubalaewadele. See
pärast on tarwis, et Jaapani walitsus kinnitaks, et kõi!
Jaapani noodis öeldu maksab ka kallaletungide kohta

on õige pinew. Marssal Tschiang Kai-schek ka
w atsew at k o ondada si n n a üle 3VO.VM)
sõduri. Lõpuks leht arwab, et Kantoni oku
peeriuune jaapanlaste poolt lõpetab Hiina Mägede
wastupanu.

R. Möllerson esi tas volitused
Helsin g i, 15. 12. (ETA) Riigipresident K.

Tok io, 15. 12. (ETA) (Reuter) Teatatakse,
et Hiina Mäed, kes lahkusid Nankingist, on nüüd
koondumas Ankingi ja Pengpu piirkonda. Kuul
dawasti on Hiina, sõ ja w õimudel ka
wat s u s l» u a nn t tnge w a t kaitse
liini, mille keskkoht oleks Ankingis ja mis ula
tuks Äiangsi ja Tschekiängi prowiutsidcsse. Jangtse

jõkke Ankingi ja Kiukiaugi wahel tahetawat ehi
kada mitu tõket ühes miiniväljadega.
Waslji ngt o n, 15. 12. (ETA) (Hauas) Rah

Briti walitsus ci saa jätta meenutamata warcmaid
wahejuhtumeid, millede puhul Jaapani walitsuS ou
awaldanud kahetsust Briti kodanikele ja Briti omanduS
tele kallaletungimise pärast ning on lubanud aStude
wastawaid samme selliste wahcjuhtumite kordumise wäl
timisekS. Meenutatakse kallaletungi Briti suursaadikust

Hiinas, kallaletungi autodele, milledes sõitsid Ärist
ametlikud isikud, kallaletunge Briti eraisikuile ja sõja
wäelastclc Schanghai rahwnswahelisc asunduse kaitse
Piiril, samuti teisi wahejuhtumeid ja Jaapani walitsus
korduwaid lubadusi kolmandate riikide huwide «Spekter
rimiseks praeguses konfliktis Hiina?.

wasaadik Lndlow on esitanud seaduseelnõu, mis taotleb
ühendriikide põhiseaduse muutmist ses mõttes, et sõja
kuulutamiseks on wajalik ette wötta rahwahäälctust. Et
Ludlowi ettepanek wöiks tulla arutusele, selleks ta Pidi

mõjus siin poliitilistele ringkondadele manifest, mi?
täna awaldati tuntud patriootliku Musta Lohe ühing'

koguma 218 rahmasaaditu allkirja, mis ta on ka saa
nud. Ludlomi ettepanekule on mõjunud soodsalt wahc

esimehe Toyama ja würst Jtschijo allkirjadega, ja miile
nõutakse uue rahwusliku erakonna loomist ja kõigi pxae

juhtum Jangtse jõel ühendriikide suurtükipaadi „Pa
nay'ga". Olgu tähendatud, et selle eelnõu wastüwõt
miseks on wajalik kaks kolmandikku saadikutekoja ja se

nati häältest. Arwataksc, et eelnõu poolt ei anta kaks
kolmandikku häältest ja et Ludlowi ettepanek lükatakse

Jaapan totalitaarseks riigiks
Tokio, 15. 12. (ETA) (Reuter) Nagu pomm

gustc poliitiliste erakondade laialisaatmist. Juba iva
rcm oli teada, et Minscito ja Sciyukai erakondade lii?
mete keskel on tekkinud liikumine, mis pooldab totast
taarso riigi loomist.

tagasi.

Helsiugi. 16. 12. (ETA) Täna kell 13
Eesti saadik Möllerson asetab Pärja Vabadussõjas

0

langenute hauale.

Kallio wõttis. täna Pärast lõunat kell -1 wastu Eesti

une saadiku R. Möllersoni, kes esitas temale oma
wolitusod. .

Hiljem riigipresident wõttio saadik Möllersoni
raaudientsile, mis kestis umbes weerand tundi.
Samal ajal diplomaatliku korpuse wanema, Taani
saadiku abikaasa Proua Lerche esitles proua Möller

soni riigipresideudi abikaasale proua K. Kalliole.
Sellele järgnes kooswiibimine tassi kohwi juures.

vffzž

Eesti ja Saksa waheline õhu
liikluse kokkulepe heaks
kiidetud
Riigihoidja oina otsusega 15. detsembrist kiitis heaks

Eesti-Saksa wahclisc õhuliikluse kokkuleppe ja wolitas
wälisministrit, wöi tarbekorral wabariigi saadikut Ber
liinis wastawale kokkuleppele alla kirjutama.

OUNfIMfIUL
Loodetaw ilm
reedel, 17. detsembril:

öösi kergeid, päemal kiirusega idafaarh
tuuli. Pilmes ja sombauc. Kehati lund. Tempera
wur suurema muutuseta.
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Mustamäe

„Kas ma olen kuningas või ei?"
jahiloom

Lalder Jaan
Jahimees on ka hea olla. Ole kohe
nagu omaette kuningas, kellel on õigus sea
dusi teha ja maha lasta. Eks see ole tore
lõbu!
Niisugust lõbu lubab endale kütiselts.
Vahur", kes on teinud ja välja kuulutanud
seaduse, et kõik koerad, kes tulevad oma
isandata lonkima Mustamäe piirkonda,
need muudkui lastakse maha. Miks? Noh,
sellepärast ikka, et koerad hävitavad linde
ja metsloomi.
Nõnda läheb Nõmme koertel jälle rä
balasti. Mõni aeg tagasi oli neile nuhtlu
seks keegi sõge sell, kes käis ringi ja
kastreeris neid. Elu jättis alles, aga ...
Nüüd tulevad „vahurid" ja tahavad peni
delt ka elu ära võtta.
Ega see koera elu ka kerge ole. Muud
kui maksa maksu ja pea suu. Raha on
ikka muidu niisugune asi, et "kui sa seda
kellelegi annad, siis sa saad selle eest ka
midagi vastu. Aga siin seda ei ole. Raha
maksad, kuid midagi sulle ei anta, vaid
võetakse viimanegi vabadus ära. Kui lä
hed Mustamäele värsket õhku hingama,
siis lastakse maha.
Nõmme on vist viimasel ajal kangesti
muutunud. Mina tundsin ka Mustamäge,
käisin seal jalutamas mitme aasta jooksul
sageli. Ei mulle tulnud seal ükski mets
loom vastu. Vahel ikka kostis põõsa ta
gant nagu karu jõminat, aga see oli topsi
vendade jõmin. Neid ikka leidus seal,
kuid mina neid metsloomadeks ei osanud
pidada.
Nüüd aga on seal vist päris tõelisi mets
loomi. Küllap nad said vist kuskilt vale
informatsiooni, nagu asutataks see palju
plaanitsetud loomaaed Mustamäele. Mets
loomi tuli siis sinna kokku vist selle mõt
tega, et pakkuda ennast loomaaeda. Eks
loomadegi seas ole neid, kes on valmis
läätseleeme eest oma vabadust maha müü
ma. Mis see vangipõli tähendab, seda ei
pane nagu tähelegi. Peaasi, et sa ise ei
pruugi endale toitu muretseda, vaid saad
prii lobi ja oled tähtis, et sind vahitakse.
Võtsin täna oma koera kaasa ja läksin
Mustamäele. Mitte selle mõttega, et koe
rast lahti saada. Vaid selle mõttega, et
näha, kui palju koer võib Mustamäel kahju
teha, missuguseid metsloomi tema jaksab
maha murda. Ja kas tema on nii osav, et
nabib isegi metslinde kinni.
Ilus oli meil koeraga kahekesi Musta
mäel jalutada. Ainult igav hakkas. Mitte
ühtki metslooma me ei näinud. Männi
okstes lendles küll linnukesi, tillukesi tiha
seid. kuid et minu koer oli niisugune vana
moeline, kel on saba, kuid propellerit ei
ole, tiibu ka mitte, siis puu otsa tihase kal
lale ei saanud lennata. Tal polnud seda
tahtmistki.
Lõpuks olin mina pettunud, aga koer ei
olnud. Mina olin tulnud siia naiivsena nä
ha metsloomi ja niisuguseid metslinde, kes
istuvad maas ega viitsi lennata ka siis,
kui koer asub noa-kahvliga ta • kallale.
Koeral siia tulles niisugust rumalat'.lootust
ei olnud, sellepärast tema ei olnud/ka pet
tunud.
Ja et Mustamägi osutus jahiloomadest
üpris tühjaks, siis mõistsin mina „vanurite".
seaduse salajast mõtet. Noh, kui muud
midagi lasta ei ole, siis on ka koer hea küll.
Saab ikka laskmise lõbu ja küttimise põne
vust. Satuvad koerad jooksuajal oma pul
maringiga Mustamäele, vaata kui palju
küttidel siis lõbu ja lusti ei ole!
Äga mu härrad! Kastreerija tiriti süü
pinki ja tema tabaja sai humaanse teo eest
auraha.
Aga kuidas siis nüüd sedaviisi... Kes
siis nüüd tabama läheb? Või loetakse nüüd
humaanseks teoks seda koerte tapmist, mi
da ähvardatakse lõbu pärast teha.
Noh, siis ei ole tabada kedagi, siis tuleb
auraha anda koertetapjaile.

Žfaneme iäfiele

"Ettewõte" andku ruumi "käitisele"

Lapsed ja nende abistamine

Keeleuuenduslik dekreet, mis sai alguse ühest riigikohtu otsusest
Wabariigi walitfujc koosolekul 15. detsembril
s. a. waadati läbi ja auti riigil,oidja dekreedina
mõnede töökaitseseaduste muutmise seadus. See on
järgmine:

«Tööstusliku töö seaduse neljanda jaotuse kol
mandas peatükis (§ 257—371), neljandas peatü
kis (§ 372—491) ja seitsmendas peatükis (§ 541
—597), seaduses laste, alaealiste ja naiste töö
kohta tööstusettewõtetes (RT 68 1924) ja
tööstusettewõtete nädala-pnhkepiiekiade seaduses

IRT 4 1926) tuleb lugeda „ette»võtte" aseme!
«käitis".

Kuni 1931. aastani tarwitati meie tööõigus
litos seadustes wastmva termini Puudusel sõna
«ettewõte". mis oina' mõistelt on kitsam terminist
«käitis".- Wiimanc termin wõeti tarwitusele sea»
dusandluses alates 1931. aastast. Kogu aeg aga
töökaitse ja sotsiaalkindlustuse asutused käsitasid

mõistet «ettewõte" niisama laialt kui hilisemat
mõistet ..käitis". Samal seisukohal asusid ka koh
tud, kaasa arwatud riigikohtu adininistratiiw

osakond ühe wigasaanud töölise nõude suhtes ma

möksa poolt kuksewiisiliselt tulusaamise eesmärgiga.

on nende seaduste eeskirjad kehtiwad kõigi tööliste

Kuna riigikohtu adnünistratiiwosakond ja ka
osa tsiwiilosakonna liikmeid oli! 'teisel arwamisel,
andis riigikohtu esimees asja lahendamiseks riigi
kohtu üldkogule. Wümane oma istungil 17. det
sembril 1936. a. ühines tsiwiilosakonna seisuko

kohta, olgu töö otstarbeks wõi tööandja sihiks ka
susaamine wõi mingid teised eesmärgid. Nii saadi
ennemalt aru ka meil ja nii see pcäks ka tegelikult

haga.

Riigikohtu üldkogu seisukoht on juhtnööriks
kõigile kohturle ja ametiasutustle. Selle seletuse
tagajärjel wabanswad kõik tööd. mida tehakse mitte
kutseliste ettevõtjate Poolt tirlusaamise sihiga, nen
de wanemate töökaitse ja sotsiaalkindlustuse sea"
duste eeskirjade täitmise kohustusest, kus on tarwitatud

osakond.

Mõni aasta tagasi ajus aga riigikohtu tsiwiil-

kindlustama isikud, kes ehitamad enesele maja. oma

jandusliknl teel maja ehitanud tööandja wastu tei walitsused, kes teemad uulitsaprügitus., kanalisat
sele seisukohale. Tsiwiilosakond leidis, et töölisel siooni., körgeehitus. ja teisi töid. Samuti ei ole nad
ci ole õigust nõuda tööandjalt, sest seadus, mille kohustatud täitma eeskirju, mis on antud naiste, ala
Põhjal tööline nõudis, kehtib ainult cttewõtete koh ealiste, laste ja pühapäewase Puhkeaja kohta.
ta, kuna aga isilk, kes ehitab endale maja. ei oma
Säärane seisukord on aga ebaloomul i k.
mingisugust ettewõtet. Tsiwiilosakonna arwates Töökaitse seadustes ci tehta kuskil maailmas mähet
ettewõtte olemasolu eeldab omaette iseseiswat pike
tööde wahel nende otstarbest wälja minnes. Kui
mät wõi lühemat aega kestwat inimtööjõud» ja ka- on olemas mingisugune töö. mille kohta on kehti,
Pikali mõi laoduswarade koostöö korraldust ette wad töökaitse ja sotsiaalkindlustuse seadused, siis

terminit ..ettewõte". Nii ei Pea oma töölisi enam

olema.

Riigikohtu seletus oli tingitud meie manemate
seaduste ebatäpsest-te r m i n o l o o g i a st.
Selle seletuse läbi tekkis ebaloomulik seisukord,
mille kõrwaldamine oli hädatarvilik.
Selle ebaloomuliku olukorra kõrvaldamiseks
antigi eelnimetatud seadus. Selle seadusega asen
datakse kõigis töökaitse ja sotsiaalkindlustuse sea
dustes, kus meel ette tuleb termin ..ettewõte". mii»

mane terminiga ..käitis".

Ülikooli ajalooline semester
lõppes ajalooliste koosolekutega

30-40%

Oodatakse uusi Peremehi sa uusi korraldusi
Etlc lõppes ülikoolis ametlikult 1937. aaSta sügis
semester. Tee semeSter kujuneb ülikoolile mitmeti aja
looliseks semestriks, kuna selle semestriga lõpeb ka w a >

litud ülikooli rektori, prorektorite, ülikooli walitsuse
ja dekaanide ametiaeg ning uus semester algab juba üU

kooli uue seaduse tühe all, mille järele tuleb alatiselt

määramisele ülikooli rektor ja esimeseks amet

ajaks une seaduse kehtima hakkamisel ka prorektorid ja
dekaanid.

ühenduses sellega möödub käcsolem nädal ülikoolis
ajalooliste koosolekute tähe all. Tcisipäema õhtul pidas
ülikooli nõukogu oma koosoleku, mis tõenäoliselt jääb
wiimascks selle praeguses koosseisus jn ülikooli mann sea

dc koosseis selgub. Seni ei ole selleö suhtes weel midagi
teada. Waatamata algawale pühadewahrajale walitscb
ta üliõpilasorganisatsioonides mõnewõrra clewust ühen
duses üliõpilasorganisatsioonide peatse muutumisega kon
wentideks, sett ei ole weel täit selgust selle kohta, kuidas
see iimberformeerumine teostub ja milliseid üksikasja

lifi korraldusi siin taita tuleb.
ühesõnaga wõikS ütelda, et ülikoolis elatakse praegu
ajaloolise ..jiiripäewa" tahe all ja oodatakse põnewusega
uusi peremehi ja uusi seadusi ning korraldusi, et wõida

hinnaalandusega
müüme

Ed. J. Loskiti veine
tehase likvideerimise tõttu

wrenduda kuiwõrd need v« paremad kehtiwnist ja kui
wõrd und snudawa oma eluõiguse lunastada ja ära tee

E. VILDTAG & Ko

nida.

duse alusel. Tcetõttu kandis ka möödunud koosolek mõne-,

Valli iän. 4

mõrra eriilmet ja andsid tunda seal lahkumismecleolnd.
Ajaloolisi koosolekuid pcawad ka teaduskonnad mali
tud dekaanide juhtimisel. Tcisipäema õhtul kujuncS era
korraliseks just õigusteaduskonna kogu kooSolek, kuna
uue seaduse maksmahaßamisega muutub praegune ii

Tundmatu naisisiku surm
weduri all
Õnnetu» Kohtla jaamas

gusteaduskonna majandusteaduse osakond iseseiSwakS ma

janduStcaduskonnakS ja selle õppejõud ci kuulu enam!õi

gusteaduskonna kogu alla. Nii oli seega õigusteadus
konna ja majandusteaduse osakonna õppejõududel teisiPäcmal wiimane ühine koosolek.

Peale.eelnimetatud teaduskondade on pidanud sxl
nädalal oma koosolekud ka teised teaduskonnad. Eile õh
tul oli koosolek Meel matemaatika-loodusteaduskonnaS.
Koosolekud kõigis teaduskondades lõpewad käesolewa nä
dalaga. Peagu kõik teaduskonnad, samuti ülikooli nõuko
gu, on lasknud jäädwustada oma praegused koosseisud
ülcsmõtrtcl.

Kuna 1. jaanuar 1 !)38, millal uuS ülikooli seadus
kehtima hakkab, ci ole enam kaugel, siis arusaadawalt

Kohtla raudteejaamas jäi kolmapaewa õhtul um

bes kella 7 ajal jällegi üks naiskodanik iveduri

riku peahoone valmis

tuje kiirrongi jaama ette tulekul, millal jaamaesisel

Vabrik ületab suuruselt kõik senised. Praegu

rataste alla, laades sellejuures silmapilkselt surma. Sh

kees elaw rahwa liiklemine, juhtus mingil seletamatul
kombel sissesõitwa rongi weduri ette kellestki märka
matult keegi keskealine naisterahwas, kellest rong sõi
tis üle. Kui õnnetu rataste wahelt wälja tõmmati, sel
gus, et rattad olid tal lõiganud maha mõlemad jalad,

wlgastades teda raskesti aa mujalt. Naise surm oli
silmapilkne. Õnnetuse tõttu rong hilines umbes pool

tundi.

Allajäänud naisterahwa isikut pole seni meel suu

malitscb mitte üksi ülikooli ringkonnis ja akadeemilises
peres, maid ka kogu Tartu seltskonnas elaw humi selle
mastn, kes uue ülikooli seaduse kchtimahakkamisel mää

detud kindlaks teha. Waliste tunnuste järele wöib

ratud ülikooli juhtkonna moodustawad ia kunas nrn-

juurdlema raudteepolitsei.

teda pidada umbes 411-aastafeks. Mis põhjusel naine

sattus wedurirataste alla, seda asus kohe lähemalt

Eestimaa kuningas
Mihkel Ai Isa ma aialnnllne iutustiis
Vainu Peeter asus viiuliga etteotsa ja hakkas
marssi mängima. Temale järgnes Mikk haviga,
siis teised hanireas järel.
Rein ja Jüri häälitsesid taktis kaasa. Tuju oli
nüüd jälle hea
Opman Wilken magas veel, kui köögitüdruk ta
üles ajas.
..Mis häda sul on?" küsis unine opman.
„Ma ei leia havi üles. Härra õhtul ütles küll, et
on kuuri all, aga mina ei leia."
..Kuhu ma ta siis panin?" tuletas opman meele.
„Ei noh, kuuri all peab ta olema. Dresselt aitas mul
veel üles riputada."
Opman riietus ja läks kuuri alla. Konks on
alles, aga kala ei ole. Kassid ei suutnud nii rasket
elukat kuhugi vedada, veel vähem nahka panna.
..Mine kutsu Dresselt siia."
Tüdruk läks, tuli aga kohe tagasi.
..Kirjutajat ei ole kodus. Läinud mölder Berend
soni poole. Kas pean sinna järele minema?"
„Ei ole tarvis," vastas opman pahase häälega.
Talle tulevad lõunaks külalised, tulevad havi söömä,
aga havi ei ole. Polnud kahtlust, et kala oli üle
löödud. Aga kes seda tegi? Tingimata laseks
vargale talliõues naha peale anda.
Pahane opman käis mõisas, käis ümber mõisa,
käis rohuaiaski, aga havi jälile ei saanud. Kui teo
poisid teda tööpäeval vihastasid, sai ta kohe nende
kallal südant lahutada. Täna, pühapäeval, on ta
eriti vihane, aga kelle peale müüd viha välja valada?
..Kui krahv peaks mind küsima, siis ütle, et olen
läinud Berendsoni poole," ütles opman tüdrukule.
„Mis ma lõunaks valmistan?" küsis tüdruk.

Kohtla-Järve kolmanda õlivab

„Midagi pole vaja," vastas opman pahase hää
lega ja lõi ukse enda järel paukudes kinni.
- Opman tegi teel käänaku sinna, kus ta õhtul
poisid oli tulelõkkelt leidnud. Justnagu oleks havi
tulnud siia tagasi!
, Tulease oli kustunud. Ahvena- ja särjepoegi
oli aga veel murul, kuhu poiss nad kotist oli puis
tanud. Nüüd krõbistas neid möldri kass ja pidas
söömaaega.
Opman tahtis kassi kepiga lüüa, tema kallal oma
' pahameelt lahutada. Loom oli aga kärmem ja
jooksis põõsasse, ahvenas põigiti suus.
„Donnerwetter!" kirus opman. Kassil on kala
süüa, aga tema, krahv Mannteuffeli võimas valitseja,
jookseb ringi tühja kõhuga.
MÕISTA. MÕISTA. MIS SEE ON?
Ravila kõrtsimehel Tipi Jüril oli täna tööd.
Alguse tegi Ülesoone Rein, kes tellis korraga
kuus kannu õlut. Teopoisid olid lõunatanud Kangrul,
kus anti keedetud havi juurviljaga. Nüüd pühitsesid
teopoisid kõrtsis havi liiku,' nagu seda oli Rein õhtul
lubanud. Järgnesid uued kannutäied selle tähista
miseks, kuidas õela opmani käest havi tagasi toodi.
Oli kuulda lõbusat vestlust mujaltki, aga kalapüüd
jate kamp oli ülemeelikuna kõigist.
Kangru Mikk tõmbas taskust ettevaatlikult
eseme, mille nägemine tekitas uue naerupuhangu.
See oli hiiglahavi lõualuu nõelteravate hammastega.
„Kes teab, mis tarvis see hea on!" naeris Mikk
ja pistis lõualuu tasku tagasi. ..Olgu see ühtlasi meie
püügi- ia võidumärgiks."
Jälle telliti uued kannutäied ja kõrtsimees ei
saanudki õllevaadi eest kaugemale. Oli teisigi õlle-

käsil masinate monteerimistööd

Kohtla-järve põlevkivitööstussc asuti möödunud

kevadel püstitama arvult juba kolmandat õlivab
rikut teiste tehaste kõrvale. Läbi suve käis otse
palavlik töö, sest uus õlivabrik on kõigist senipüs
titatuist palju suurem.

Oma väliste mõõtude poolest vabrik ei erine

palju vanadest. Suuri lahkuminekuid tuleb äga tema

ja teiste töövõime suhtes, sest uus vabrik hakkab
põlevkivi toormaterjali läbi töötama tunduvalt roh
kemal määral. See näitab, et ka õlitööstuse ala
meie järjest arenev tehnika teeb suuri edusamme.

Tervishoiunõukogu aruandest loeme:
Laste tervisliku kaitse peale kulutas sot
siaalministeerium möödunud eelarveaastal
29.978 krooni, laste kasvatamiseks pere
kondades anti toetust 46.190 krooni. Laste
lahtise hoolekande kulusid oli riigil ja oma
valitsustel 440.000 krooni ja laste erakorra
liseks abistamiseks maksis riik kogusum
mas 100.000 krooni. Sihtasutus Eesti Las
tekaitse sai sotsiaalministeeriumilt 32.400
ja riigivanemalt 60.000 krooni. Viimane
summa läks majaostmiseks tütarlaste in
ternaadile. Eesti Lastekaitse Ühing sai
sotsiaalministeeriumilt 32.300 krooni, Pu
nane Rist 50.000 krooni ja teised laste
kaitse organisatsioonid 24.000 krooni.
Kõik need summad on antud lasteko
dude. suvekolooniate ja nõuandlate ülal
pidamiseks ja selliste asutuste võrgu laie
nedes kasvavad aast-aastalt kulusummad.
Riigi ja omavalitsuste summadele tuleb ar
vata juure veel seltskonna abi, mida saa
vutatakse lastekaitseks korjandustega.
Eeltoodud arve avaldades ei saa ütelda,
et riik ja omavalitsused kulutaksid laste
eest hoolitsemiseks vähe. Aga ometi pü
sib laste surevuse tase kõrge ja uues ema
de ja lastekaitse seaduse eelnõus on ette
nähtud avaramaid võimalusi ja suuremaid
summasid lastekaitse korraldamiseks.
Tahetakse panna erilist rõhku just las
terikaste perekondade toetamisele. Sot
siaalministeeriumi kogutud andmed näita
vad, et kõige raskem on aineline seisukord
perekonnas, kus on kasvatada mitu last.
Perekonna toitja kehv palk ei võimalda
küllaldasel määral hoolitseda laste eest.
Need jäävad alatoitluse mõjul tervislikult
kiduraks ja on kergesti vastuvõtlikud hai
gustele.
Appi peab ruttama riik, aga suuri ko
hustusi on siin ka seltskonnal ja kõigepealt
tööandjail. Palga- ja korteriolude parane
des hakkaks paranema ka laste tervislik
seisukord ja nende surevus väheneks. Kui
aga elukalliduse tõustes kisub rahva ostu
jõud tagasi, siis pole midagi imestada, kui
kodanike pere ei kasva.
Lastekaitse tegelastega rääkides ütlevad
need, et lastekaitse vääriks suuremat tä
helepanu kui seni. Tegelikus elus näeme,
et sageli leitakse palju kergemini raha loo
made tõuaretamiseks kui lastekaitseks.
Loodetakse, et uus emade ja lastekaitse
seadus, kui see ellu viiakse, toob siin mõ
neski asjas paranemist. —s.
Nüüd, kus vabriku hoone koos oma kõrge torni
osaga on valmis, algas ka juba mitmesuguste masi
nate ja generaatorite sisseinonteerimine. Olgu mai
nitud, et suurem osa vabriku sisseseadeist tellitaks
kõik kodumaa tehaseilt.

Kavatsuste kohaselt vabrik peab valmis olem

vaks kevadeks.

tellijaid. Peagi sumises suur kõrtsituba nagu mesi
„Seda vaatan õlle pealt," naeris Peeter vastu.
puu enne pereheitmist.
„Kuule, va Tipi, kann õlut pillimehele!" hüüdis
Vainu Peeter' tõusis pingile püsti ja hüüdis Rein leti poole.
üle toa:
Kann toodi ja Peeter maitses pealt vahtu. Pani
„Läheb labajalavalts mõistatustega. Kui õieti
vastate, läheb lugu kohe edasi, jääte vastuse võlgu siis kannu lauale ja hüüdis:
„See on hernevars ja kaunad küljes! Siin pole
või annate valevastuse, peate ostma mulle kannu
midagi kahemõttelist."
õlut. muidu edasi ei mängi."
„Lase aga tulla, küll me saame hakkama, Emba
Algas uus lugu ja tantsijate paarid keerutasid
kumba, kas joodame su surnuks või sa ei saa täna põrandal. Nii möödus paar lugu, kui Peeter jälle
katkestas ja andis uue mõistatuse. Sisult üsna esi
tilkagi!"
„Ärge lootke, et ma vanadega välja tulen, on mese sarnase.
uued mõistatused."
~Mõista, mõista, mis see on?"
Esimeseks mängis Peeter marssi. Teopoisid ja
«See on oavars ja kaun küljes!.. Oavars ja
tüdrukud koostasid tantsupaare. Vastata võisid kaun küljes! Nüüd jääd õlleta!" naerdi pillimehele.
esiteks tüdrukud.
Tüdrukud olid võidurõõmsad.
Marsile järgnes valss.
„Ehee, mööda rabasite, kallikesed," naeris Peeter
Peeter mängis mõned tuurid. Tantsijad olid selle oeale. ..Pole kaugeltki oavars."
hoos, kui korraga viiulimäng katkes. Kõik jäid seisa
„Mis see siis on?"
tama ja kuulatama.
„See, mis te esiteks arvasite."
Peeter köhatas ja laulis, iseennast viiuliga
saates:
Samal ajal istusid kõrtsi saksakambris kolm
„Rahvas pani käed risti,
meest. Nemadki maitsesid õlut. sekka aga peen viina
Käed risti, käed risti:
ja suupisteid sinna juure. Need olid opman Wilken,
Kuidas see võib seista püsti.
Dresselt ja Berendson. Havi lugu polnud opmanil
Seista püsti, seista püsti?
meelest läinud ja lõpuks tuldi meelt lahutama ning
Ise pikk ja peenike.
aega viitma kõrtsi. Saksakambrisse kogunes sel
Kaun kõver, paksuke.
a u ja käsitöölisi-sakslasi. kes
Mõista, mõista, mis see on?"
eraldasid
end külarahvast ja lõbutsesid omaette
Peeter toetas viiuli põlvele ja jäi muheledes ruumis. Läbi
letitoa kostis siiagi pilli- ja lauluhääli.
vastust ootama.
Kõrtsimees
sulges
vahepealsed uksed, aga
Poisid turtsusid naerda, tüdrukud langetasid sakste teenimisel tuliküll
ustest käia.
häbelikult pilgud.
Olles juba paraja ..auru" all. jutustas mölder
„Noh, kes ütleb kõige enne?.. Kas sina, Otsa
teistele
oma eilset nägemust. „Mina ei usu tondi
Mari?"
„Peeter, mis sa nüüd kahemõtteliselt mõistatad, ega tulihannalugusid, aga eile nägin metsavaimu oma
silmaga.
kes sulle julgeb vastata."
"Kas sa ei tulnud enne seda kõrtsist?" küsis
Poisid kihistasid naeru. Las tüdrukud olla
hädas, eks nad või omakorda naerda poisse, kui Dresselt.
nende kord tuleb vastata.
ulin küll. aga olin päris kaine. Kangur Rein
..Mina tellin Mari eest õlle!" hüüdis Rein ja nägi samuti."
astus pillimehe ette. „Kas ütled siis, mis see
„Kus sa seda vaimu nägid?"
tähendab?"
' 'Järgneb.)

Neljapäewal, 16. detsembril 1937
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Millest on kujunenud nimetus „Soome kohv"

Reformid kalamajanduses

Eestis Ivaewalt küll leidub isikut, kes ei teaks, et
Soomes kohwi ei kaslvatata ja sellega ..Soome kobivi"

Nõutakse kalurite liigitamist kutselisteks ja asjaarmastajateks kalakaubanduse tsentraliseerimist
ja kalatööstuse ellukutsumist
Kalanduskoja eilsel nõukogu koosoleku! olid
Kalamajandnse kama kohaselt luuakse kaluri tori. teenifnte ja muud fiilub fahtrite arwei. Mil
arutusel kalurite ellu Puutumad põhiniõttelijed kü kutsele teatud kaitse. Kalurid liigitatakse kutse lijcl kujul kalakaubaudlise tseulralisoorimiue läbi
simused, mis taotlewad reforme kalanduse alal. listeks ja asjaarmastajateks. Eelistamisele kuu iviiakso. selle kohta kiudlaiuaid kawasid weel ei ole.
Kalanduskoja juhatus au koostanud kalamajau iumad kutsekalurid. Neile antakse eesõigusi püügi Kuid Põhimõtteliselt ou asutud seisukohale, et wäl
dufe kama Põhilaused, milles tähtsamatena au näh
kohtadel ja tehakse teisigi soodustusi. Kes Prae jaweo alal peaks löötaiua aiuult üks asutus. Te
tud ette kalade wäljameo monopoliseerimine, kala
gustest kaluritest pääseb kutseliste liiki, selle kii nistele kalakauplejatele tahetakse jätta mõiinalus
tööstuse arendamine, kala katseasutuse ellukutsu simuse'otsustab erikomisjon. Selle juures on Põ edasitegutsemiseks, kuid wäljawedu sünniks maid
mine ja kalurite liigitamine. Nõukogu kiitis esi himõtteks. et kalapüük Peab olema peamine leima mouopoliasntuse kaudu.
tatud kama heaks. Peale selle otsustati teha mõ teenistus. Uutele juuretuliiatele kutseliste liiki
Edasi on tunnistatud wajaliseks kamakinde!
uiugaid täiendusi kalapüügi seaduse eelnõus kalu seatakse aga kindlad nõuded. Kutiekalur Peab peale propaganda kala ümbertöötamise alal wastawa
ritc huwide kindlustamise suunas.
kalapüügi tundma ka kalade elulugu, seadusi ja tööstusharu ellukutsumiseks. KalanduSkoja hin.
.Kalamajandnse kama koostainisel au wäljutud määrusi kalapüügi kohta jne.
nagul meil praegu sellekohane tööstus üldse Puu
põhimõttest, et wiia meie kalaasjandust paremaie
Kalauduskoda on armamisel, et Praegu on dub. Senised kalakonserwitööstused ei wääriluat
järjele. Seda esijoones kalurite elamiswõimaluste selline aeg. kits reformi läbimiimine kalurite kutse seda nimetustki. Seetõttu on ka äärmiselt wäike
loomise seisukohalt, kuid fiutrel määral ka rahwa küsimuses 011 kõige kergem, sest tööpuudust meil ümbertöötatud kala eksport. Sel kujul läheb kala
majanduse huwides. Kalanduse alal leiab tööd ja ei ole ja inimeste kõrmalteenistus kalapüügist ei wälja maid 10 prots. Eestis näiteks läheb üm
teenistust wäga palju kodanikke. Kalurite arm oma nii suurt tähtsust kui raskematel aegadel.
bertöötatud kala wälja 90 prots. Hiljuti kutsuti
üksi ulatub kümnele tuhandele. Kuid kaluri ela
Teine reformiline küsimus kalamajandnse ka ellu kaks uut etteivõtet kala ümbertöötamise alal,
tiswõimalused on wiletsad. Nende parandamiseks maS on kalakaubanduse tsentraliseerimine. Ka kellelt loodetakse nende iilesanuete täitmist.
ei ole seni suuremat korda saadetud. Seetõttu on lade mäljamedu ulatub meil maemalt 1,5 miljo
. Kala katseasjanduse ellukutsumiseks on kawat
kaluri kutse jäänud selliseks, millele maadatakse uile kroonile aastas, kuid eksportööride arm tõu sus asutada erilist asutust.
ülalt alla. Walitseb armamiue, et kaluriks haka seb juba neljakümnele. Seesugust nähtust ei peeta
Kalapüügi seaduse eelnõu täiendati Punktiga,
takse kõige suuremas hädas. Siis kui mujal enam kuidagi normaalseks, sest lõppeks elatamad eks- mis angerjate sügawpüügil kindlustab kalurile
leiba ei saa.
Portöörid endid, katamad oma kirjawahetuje, konPüügikoha.

kui niisugust olla ci saa. Ja ka mujal maailmas ci
tunta „<soomc kohlviua" oakohlvi sorte.
Millest ou siis meil Eestis kujunenud nimetus
..Soome kohlv"?

Seletus ou lihtne.
.Üuuagi oli kohlv Soomes kaugelt odaivam kui meil.

EeStis jn seepärast iga hulvircisija wõi reisija, kasu
tades juhust, tõi sealt kilo kohlvi kaasa, nimetades seda
lihtsalt ..Soome kohlviks".
?tüüd. kus meil toll kohlvi pealt on tundutvalt alauci tule tvist kellelgi enam mõttesse Soomest koh
lvi sisse tvedada, sest Soomes müügil olelv kohlv on juba
kord tollist läbi käinud ja kui see meil teiskordselt tolli

läbistaks, siis kannatab selle all nii klvalitcct kui ka
hind kahekordse tolli tõttu. Kuidas siis ..Soome kohlvi"
meil saaks wccl soodsast! turustada?
Nagu Soome, liii ka teised riigid ja loomulikul! ka
Eesti pealvad oma oakohlvj importecriina maailmatutu

otsestest kohlviallikatcst. Jn nagu mujal, nii ka Ees'tis scgalvad ja pracwad seda kohlviuduse eriteadlased,
kel selleks ou aastakümuescd kogemused. Pealeselle need

asjatundjad oma _ alal pakilvad kohlvi eripakendcisse.
seda segades maitsckohaselt. arlvcstades kõikide ostjate

Toim.

omapäraselt mainitakse, siis ou lõppeks Põhjust naisõpe

Aktiivne bilanss novembris on aidanud
parandada aasta 11 kuu väliskaubanduse

tajail, kes oma õppe- ja kaswatnstõv ülesandeid on täie
andumuse ja kohusetundega täitnud, kui ka naiStel üldse,
olla tõsiselt puudutatud. Nagu nimetatud kirjutises mai

bilanssi. 11 kuu passiviteet on nüüd vähe
nenud 6 miljonile kroonile.
Milliseks kujuneb aašta-kokkuvõte vä
liskaubanduses. see oleneb detsembrist.
Tavaliselt on detsember olnud suur sisse
veokuu. Tõenäoliselt on see seda täna
vugi. Kuid ka väljavedu osutab tänavu
tublit aktiivsust, mille tõttu raske on öelda
midagi kindlamat detsembri bilansi kuju
nemise kohta.

uitaksc, peetakse õpetajaskonna nniscstnmist tõsiseks P«
hcks, mitte tõrjeks ei olla weel mõjuwnid abinõusid leitud.

..Kokknwõttcs: õpetajaskonna nniscstumie waStn saa'
wõidcldn, kuid ainult tõsiste abiuöndegn. Ning abinõu
dcgn ci tohi hiljaks jääda."
Nii siis wöiwnd kõik naisõpetajad wrenduda, millisel
hädaohuks nad ou noorsoo kaswatamiscl jn meie rahnu

kultuuri allakiskumisel! Imelik. Jn teiselt poolt too
uitntalsc üldiselt naist kui ema ja just haritud ema suurt
osa ja õilsaid ülesandeid «vääriliste rahwa poegade jn
tütarde knswatnmäel. Tähendab, naised loju lnswatamn
tölbaivnd, neidsamu lapsi aga koolis knsniatnmn ci kõlba.

Rahwasteliidu kriis
Briti tahab kõwendada Genfi asutust. Rootsis nõutakse suhete
arutamist Rahwasteliibuga
Warssawi, 15. 12. (ETA) Poolametlik „Poo RahwaStcliidust ci muuda sugugi Briti poliitikat, mil

la poliitiline informatsioon" awaldab artikli, milles käsi

le eesmargiks on kõwendada RahwaSteliitu kõigi wõi

tellakse Rahwasteliidu küsimust ja seletatakse muuseas:
RahwaStcliidu probleemid on wiimaste aastate jooksul

maluSte piirides.

kujunenud nii tõsisteks, et ei ole mitte liialdus kõ

neleda RahwaStcliidu kriisist. Seisukorda iseloomus
tawad eriti Itaalia lahkumine RahwaStcliidust ja Saksa
deklaratsioon. Poola poliitika on juba pikemat aega tei
nud pingutusi, et wältida seda seisukorda, millesse on

sattunud Rahwastcliit parast Itaalia lahkumist. Ent

Poola pingutused ci leidnud küllaldast arusaamist teis
te liikmesriikide kcSkcl.

London, 15. 12. (ETA) (Reuter) WnstatcS

Arthur Hcndersoni sellekohasele Pärimisele, wälisminis
ter Eden seletas täna alamkojas, et Itaalia lahkumine

Meie iäriekordne
edusamm!

Stokh o l m, 15. 12. (ETA) (DNB) Itaalia

RabwaStrliidust lahkumise tähendust ja wõimalikke ta
gajärgi arutades „Stokholms Tidningen" kirjutab muu
seas: Kui edaspidi selgub, et wäikestc riikide crapoo

lrtuspoliitika ei las? end ühendada RabwaSteliiduö
liikmeksolekuga, siis jääb üle ainult üks wäljapäaS
muuta RnhwaStcliidu põhikirja sauttsioouide-artiklit.
Kui seda ci tehta, siiS wäikesed erapooletud riigid wõi
wad aegamööda RahwaSteliidule kaduma minna.
„Aftonbladet" peab tungiwalt tarwilikuks, et Rootsi
Parlament wõtakS arutusele Rootsi suhtumise RahwaS

lasksime välismaa eeskujul uudisena
müügile ©
sigaretid
Idamaa Kuld

tcliidnlc.

Ekslik oli ühe pealinna suure ajalehe sellekohane
teade tl. skp. lehes, kus mainitakse, et Eestisse pääseb

turule lvaid lahtine kohlv. Nagu juba alul mainisime,
meil on omad asjatundjad, kes pakkimist toimciawad pak
kides kohtvi 100-, 200- ja 400-grainmilisiesse pakkidesse sa
wastaivalt sordile, on siis ka kujunenud hind. Tee ilmneb

juba lcheweerupikkusest kuulutusest, mis ilmus mõni
Päew tagasi ..Päewalchc" tviimasel leheküljel ja selles
on loendatud rida kohwisortc üksikasjalikkude andmetega
pakendites lciduwatc crisortide kohta.

Samuti ekslik on mainitud lehes 11. skp. toodud ar
mannis, et kaubaleping Soomega tõotab tuua pööret
Eesn kohmiturulc. Kuigi Eesti pole kunagi suuteline
aastas unportecrima oma 20.000.000 (?) kg kohtvi.
nagu see oletvat Soomes, siis ci ütle see tvecl, et meie
Eestis midagi kohlvist ci tea ega oska seetõttu tarwita
ia,le pakkuda häid ja stabiilseid kohlvisortc. Trndub, et
nunctatud teade oii lehte sattunud kontrollimatult, pea
legi kus see lõhnab kõlivatu wõistluse järele.
Loodetatvasti need read selgitatvad mittcoletvat wa

laile pakkuda häid ja stabiilseid kohwisortc. Tundub et
kohwisöprade rikutud tuju.

S

Awaldamc uiõttewahetnse korras.

ses ci ole küll enam uudne, aga kui seda ikka ja jälle wägn

11 kuu Passiwiteet 6 miljonit krooni

erisoowidega. Tollialanduse jn ainult ühclordse tolli
nnse tõttu oleme suutelised pakkuma tõesti kõrges hea
duscs kohjvisorte igaS hiimaivahes.

Naisõpetajate küsimusest

7. detsembri, s. a. „llus Eestist" wöisid asjasthuwi
katud lugeda kirjutist, kus tõsiselt bädakrlla löödi õpeta
jaskouun uaiscStumisc kohta. See küsimus njakirjandu

Nowembri wäliskaubandus miljon kr. aktiiwne

Täna keskpäeval valmis riigi statistika
keskbüroos kokkuvõte väliskaubanduse
kohta novembris, mis näitab väljaveo üle
kaalu enam kui miljoni krooni suuruses.
Väljavedu on tugevasti tõusnud kõikidel
aladel. Ka sissevedu on suurenenud. See
tõttu näitab läbikäik tunduvat juurekasvu.
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Sellest loogikast ou rnslc aru saada wist isegi mccsöpc
tajnil. Edasi, sama kirjutist lugedes, on minnaks ometi
selge, et õpetaja ei pea olema esijoones mitte õpetaja jn
kaswntnja, waid seltskonnategelane jn rahwa>valgustaja
ärkamisaegses mõttes. Ei ole sellestki kaua tagasi, kui
aktuaalselt arutcldi probleeme, kuiwörd soowitaw on

körtvaldada. Küll kõneldakse tvöimalnsest meesõpetajate
palku tõSta, kuid siin tuleb täielikult olla kõne all olewa

kirjutise autoriga ühel arwamisel, et meil tunnustatud
riikliku korra juureS, kus rõhutatud ühetaolisuse ja ühe
õiguslnsc põhimõte, oleks säärane ühe sugupoole esile
tõstmine waimsc pankroti tundemärk ja jätaks isegi ainu
walitsusliku „wana hea" tsnariaja kangele maha.

Näib aga küll nii, eriti mis puutub rahmakooli, et
mine oma psüühilistclt clcgnstelt tunneb end rohkem
..kutsutud jn seatud" olcwnt noori knsmatamn fui mehed,
'kcnde eelduste seisukohalt Pääseb ka naisõpetaja lastele

rohkem lähedale kui mees. Mehi näib aga üldse mähe
lõlinunt üksluine ning ivähc huwitnwat pakkuw rahwa
ooliöpctaja kutse, ja siirdutakse just mitmesuguste tehni
iste oskuste ja teaduste juure, millised oma kiires aren
»s annawnd palju uut ja nrcndawad lootvaid möimeid.

„Uus Eestis" ilmunud kirjutise autor leiab aga lö
uks läbi ja läbi äraproowitnd abinõu, kuidas mccsõpe
.ajate nrtvn suurendada. ?a ütleb järgmist: „?lga on

olemas ka tõhus erialiinõu, mille abil kindlasti saab
heade meesõpetajate armu suurendada, -cc abinõu ci

ole uus, maid juba mcnc ajal ära proomitnd. -cc on
stipcndiiiinidc määramine kchmadclc ja anderikastele sc

minari kasmandikclc." Nähtnwasti on tahetud öelda
„mccSkns>vandikclc„. -cst kui meie annaksime stipen
diume üldiselt kõigile andekatele õpilastele, siis tnlewad
siin paratamatult ka naisõpetajad arwcSsc, sest nende
seas on, nagu kuuldub, mõned mäga andekad ega jää

mccsknaSlastest sugugi taha. -cl juhul oleks aga kar

õpetajaile mitmesugusest organisatsioonilisest tööst osawõtt

detud ..uaistc hädaoht" ikkagi olemas.

wäljaspvol kooli ja jõuti nrwamisclc, et suuremas ulatu
ses see soowitaw ci ole, kaua fee wöiks takistada õpetaja
edukat kutsctcgcwnst. Näiteid on küllalt, kus õpetajad

Nii on siis naisõpetajad kui ka naised üldiselt asetaUid seisukorda, et nende tõõd tvaimscl alal, samuti ka

maal, peamiselt koolijuhatajad-meesöpetajad, ei ole koha,
peal mitte ainult seltskondliku elu juhits, iva id knnlnwnd

peale selle ivccl igasugustes c piima-, wcc- jne. ühiu
gnissc. Siis ou la päris loomulik, et seesama õpetaja,
kulutades energia mujale, ci suuda oma esimest üles
annet, olla õpetaja ja kaswntnja, enam korralikult jn.

kasmatnjatcna jn õpetajatena hinnatakse alawäärsemana

mehe omast. Ei tahnlS siiski uskuda, et meie rahwast
juhtima jn kasmntnmn intelligentsi tüsedam ja kultuursem
osa asuks säärasele ebaõiglasele ja ebademokraatlikule
seisukohale.

Naisõpetaja maalt.

rnhukdawnlt taita. Ja sageli langeb osa nende ülesandeid

koolis sellesama põlatud naisõpetaja õlgadele, Käcsolew

sönawõtt ci taha mitte kiidulaulu laulda uaisõpctajailc

Praktiline kink MM!

Saksamaa suurendab sõja
laevastikku

õhukindlais alumii
niumist toosides.

23c rli i 11, 16. 1.2. (ETA) (TNV) Lehed cm
naivad ülewaate Saksa praeguse sõjalaewaötikn ja

| meie töökojas välmis
f tatud TRIIK-, PÄE
L SÄRK, PIDSHAAMA
VÕI HOMMIK-KUUB
Eritellimised ostja soovi kohaselt.
Sõjaväe Majandusühisus
TALLINN, PIKK 11.
Tartu • Võru • Rakvere • Pärnu •
Narva • Viljandi.
"=•=*

uute sõsalaemade ehitamise kohta. 1007. aasta!
ou asutud ehitama üht lahiuglaema, üht lennukite
emalaewa, kaht kerget kiitlejat, ja 15 allweelaewa.

Lähemal ajal kawatsetakse ehitada meel kaks ker
get ristlejat, kuus torpeedopanti ja 16 allweelae
wa. Saksa sõjalaewastiku seisukord on Praegu
järgmine: Neli ehitusel olewat lnhiuglaewa ja kaks
lahiuglaewa ..Scharnhorst" ja «Gueiseuau",
kumbki 26.06(1 tonni, mis ou juba wette lastud,
kuid ei ole meel asunud teenistusse, edasi kolm

Kirikunõukoguga pole arwesta
tud kirikuõpetaja kandidaatide
ülesseadmisel
Suurc-Köpu ctv.-luteriusu koguduses Pole enam mõnd

aega kodurahu. Juba aastaid tagasi algasid koguduse
elus hõõrumised, mis teraiva otsaga olid suunatud kogu
duse endise hingekarjase õp. Põldmetsa (Palkai) waStn.

Kui siis õp. Pvldmets wiimaks koguduse hingekarjase
kohalt oli sunnitud lahkuma ja tema asemele «valiti õp.
G. Kula, arivati, et sisetülid wnibnwad. Kuid seegi nr
wamine pole osutunud paikapidawaks. Seda tõendäb
aSjaolu, et wiimascl kirikunõukogu koosolekul tuli ilm

miral Scheer" ja «Admiral Gras Spee"), kaks
lennukite emalaewa, kumbki 10.230 touni, kaks
rasket ristlejat «Blücher" ja «Admiral Hipper",
mis lasti wette käesolewal aastal, kümme kerget
miiniristlejat, neist 15 ehitusel, 00 torpeedopaati.
neist 18 ehitusel ja 61 allweelaewa, neist 25 ehi
tusel.

öuusataiadl

omakorda aga «väitis. et tema mõningad summad pida -

nud kiuni selleks, et katte saada oma palla. Scftclc lah
kunud juhatuse liikmed «vaidlesid «vastu, «väites, et õpe
kaja on Palga katte saanud korralikult.

Edasi selgus juhatuse lahkumise põhjuste kohta, et

arusaamatusi ou olnud ka konsistooriumi ga. Ki

riku-seaduste kohaselt konsistoorium «vakantsele õpetaja
kohale kandidaate määrates oleks nrivcstama pidanud ta

ka gud u s c uõ»k o g n ja juhatuse scisn k o h -

tadc g a. Konsistoorium peab «uakaittsclr lohnlc knu
didccriwatc õpetajate nimckirnjn saatma tutumntiseks ka
koguduse juhtidele. Kõpu tegelased aga pahanda,vad selle
üle. et konsistoorium neile pole nimekirja saatnud, seega
pole k i r i k n u ö n k o g » ja j'« h n t n s c g a a r «v c s

D suusasaapad :
Va niistame *a te'lunise peale
SMÜ veekindel saapani dire

„Jahimees *

teeb naha vastupidavaks ja veekindlaks G

SÕJAVÄE MAJANDUSÜHISUS

Vene tän. S.

Soome parlament lõpetab
eduka tööaasta
Helsingi. Kt. i;>. (ETA) Eduskunnn wiimanc

tööfüüc-ulcf tiicvulcuuil nnc-tnl pectalsc livmmc. Lnn
päewal toimub cbitofuiuta töö pidulik lvpetnminc käcS
olemaks nnstnkS. EdnSkunnn töö on tänntvn olnud nii
algatuste armu <lill!7. a. <U»I, crlniisc aasta l<U> mas
tn) tni sisu poolest eriti miljntuc-, fitc*jmirc-r on leidnud
ivaStumõtmist mitmed maga suure tähtsusega seadused,
nagu kcwndisel istungjärgul ivaStnmvetnd lvdnitile iil
dinc pensioniseadus, emade alustamise seaduS, inillc jii
rcle antakse teliiundclc emadele sünnitamise pulinl riigi
poolt toetust 4.',1> marga suuruses, ülikooliseadus jn rida
teisi tälitsnid seadusi. Hõlpsasti jn rekordilise kiirusega

cduSkund mõttis täna mu wnStu tn a. riigicclarmc.
Ediislimna too lõpetamise puhul on laupiicmnl pidulik

inmnlatcenistus Tnnriirilns, millele järgneb pidalil

lõpploosolck.

t a u u d. . ..

Nüüd on «valitud ametisse uus kirikunõukogu juha
kus, eesotsas kohaliku wallatvancma M. Mcetiga. Abi
esiniebek.. Ivaliti .sd. .vammer, kassapidajaks Piblak

nina ametiin juhatusc-liikmctcks Tcpper ja Jürissou.
Ei ole ette näha. et kirikutülid Kõpus waibuksid niipea.

Alandatud toll Eesti õuntele
Soomes
Helsingi, 16. 12. (ETA) Ööl vastu
15. detsembrit astusid Soomes jõusse uued
tollitariifid õunte sisseveo kohta, mille jä
rele õunte sissevcotoll langes 6 margalt IM»
margale kilolt. Suuremad importöörid alus
tasid õunte tollimist kohe pärast keskööd.
Tollimisele tuleb suur hulk õunu, mis saa
detakse siis laiali suurematesse äridesse.
Relvaladu Pariisi garaažis

müün oma ladust

küitepuid
järgmise hinnaga:

46-sm. kased Kr. 3.75 m 1

46-sm. lepad Kr. 3. m"

Puud head.

J. PAÜ L'i PUULADU,
Kopli 5, tel. 438-91.

misel, kuid igasugune juhtimine jn ecstwrdnniinc jäägu
piiridesse, et see ei takista rdntat õppetööd. Duta kas
wntnStvv kõrwnl juhtida lanlnluori, pasunakoori, näite
mängu harjutusi, peale selle olla weel cnmchcks kat|K
liidus, mõnes ühistegelises cttrwõttes ja mujal, see käiks
juba harukordse energiaga inimesele üle jõu. Seesugusel
uit raske ott,, korralik õpetaja. Ou ta naisõpetajate seaS
küllalt neid, tcs suure innu jn hoolega osa wötawad koha
pealsest scltskonnntööst. .Uni nad selle juures hooletusse
jätawad oma tõelise tööpõlln, ci ole see neile kaugeltki

P nrii s, 15. l'.\ (tfX?l) (.\>iui«*) Politsei oi;

Maal suurt tähtsust omani wnbnbaridns. jn seltskonna
töö organiseeritagu ja korraldatagu aga Haridusliidu
laudu ja lcitngn wöimalnsi kohtadele alatiste uöuandjate
saatmist, kes neid oma otseseid ülesandeid wöiks täita
kõigiti tulemusrikkalt jn olla kogu energiaga asja juures.
Küll tuleb aga kõigiti nõus olla, et õpetajate palga
i«liid ci ole knngcltli hiilgnwad. kuid ainult palga tõst
mine wist ci saaks ka kardetud ..naisõpetajate häda ohtu"

Kooliõppetöö võistluse võitjad
?!cil päcnnl oli noorkotkastepeastaabis Koos iga

aastase sKantliKKnde organisatsioonide noor
kotkaste, kodutütarde. skautide ja gaidide iwoli

õppetöö mvistlusc kindamiskvmision. kes waatas läbi

forrnlbnmtb läbiotsimise iibes siinses narnnshis, lnS on

möödunud 1030. 37. õppeaasta koiga sisse tulnud

lcitnb tõeline relnmlabu. Politsei on foitftõfccnitiib

materjalid ja esitas tulemused noorkotkaste pcawanc
male kinnitamiseks.

kuus kuulipildujat, 800 püssi, umbes 30 nntomnntuiissi,

miS on Tnksn jn Itaalia päritoluna, 28 kasti granaate

Dchosi soe vastuvõtt Prahas
Jttnoslaawia ei toeta Pra»ltsus
maad igas asjas
Prali n, I.'». I'.'. Prantsuse mälismiiiis
ter Telbvs, tulles saakus Prahasse tn

na tetl lti.'.'t>. Teda oli watsalis tcrnntamas Tschch
hvslownttin wälisininistcr lirvsta, Praha linna jn siinse
Prantsuse toloonin esindajad. Wnlsalist külaline sõi
tis Prantsuse snattvnda, kuhu tn jääl- korterisse. Pah
mas täunwnil termitas Prantsuse mälisininistrit tuai
mustatult.

Warssnwi. 1.',. l.'. ltsTA) «DPPt „Wirc-,or

tährndnh Prantsuse mälisminiitri Tel hau
kiilnstäigu l>'l>tn Belgradis, et Zugoslaamin tahab lü'l
säilitada liitu Prantsusmaaga, luid tn ei nõustu toeta- '

Võistlusest wõttis osa 38 noorkotkaste ja 21

liodutütardc üksust, kuna skautide ja gaidide üksusi

sel aastal kaasa ci mdistelund. Enti claw osawõtt
oli noorkotkaste Walga malcivast ja kodntiitnrde.

Pärnumaa ringkonnast. Märgataw edu on saamutatud
vsawõtjatc üksuste suuristes, mis on tõusnud kestani'
selt 2<>-Ic liillmcle. kuna ivarcmail aastail oli see wä
stem. Lellega ühenduses on ka mõistlcmatc üksustel
tulemused lstnnataiuamad.

Wõistlustc tagajärjed liujuticfiö jargmisiks:
1. Kodutütnrde Lääne ringliomiu Hninirc ri'tl)in,
kelle keskmine hiuue oli 4,4 ivõimalikust si-st ja Kes

omandas üheks austaks hiirni tiiflinniiicmn riiud
ntifjinna hõbedase rammil" tammepuust puldil;

2. kodutiitardc Walga ringkonna Helme ala
kooli rühm, keskmisega omandadcõ üheks aas
taks haridns-sotsiaalininistri ränd au kiuna pronksist
kuju ..Löögimalmis";

3. kodntütarde Wiru ringkonna Tn u inna rühm

hindega 4,33;

ma Prantsuse lamasid üinbrrkarraldamisc

kohta, Fiigoslaamia celistawat kindlustada oma julge
olekut lepingutega, mida ta otseselt sõlmib Itaaliaga ja

Zänasest~iõuluni

„Uns Eestis" ilmunud kirjutis tahab panua kõik pahed,
mis ka eesti algkoolis ette ci tuleks, naisõpetajate nrwelc.
Loomulikult on kooliõpetaja iibeks kohustuseks olla nõuga
abiks kohapealse wabahnridnS, jn scltskounntöö korralda

auks. Ja kui meie koolitöö mõuclpool kannatab, siis
vtsitngn süüdlasi nii mcrS- kui la naisõpetajate seast,
nrgn süüdistatagu ebaõiglaselt aiuult unisõpetnjnid.

jn snnr hulk pnbriincib.

Edasi o„ logudus palunud, et õpeta,a-«val,mticd
lükataks kuue kuu «võrra edasi, et «võimalus ...oleks
tuttvudn prootvijntlustajatcga. Konsistoorium jätnud
selle paltvc aga rahuldninata. Pealegi olcivat takistusi
tehtud mõnelt poolt, et kõik sooivijnd pole pääs,md kiriku
kantslisse proowijutlust ütlema.

ETK tubakatehas

Parun kink on meilt ostetud

siks, et kogudus on jagunenud kahte ivaenulikku leeri jn
peagu terwc kirikunõukogu juhatus on lahkunud kohalt.
Waremini olid teatanud juba oma tagasiastumisest

juhatuse esimees A. Noscntal, kassapidaja Ai. Maatcn
ja kirjatoimetaja Prdanik. Koosolekul sai teatamaks, et
lahkub ka juhatuse abiesimees T. -narrprra. -eega nm
nast juhatusest sai järele «vaid üks mees ametita liige
H. Hammcr.
Koguduse kassapidaja M. Mnaten Põhjendas oma
lahkumist sellega, et tema tcgcwns tassapidajana oli
raskendatud, kuna õp. G..Küla temale ci annud üle neid
summasid, mis õpetaja laudu on laekunud, õpetaja Küla

võluvate omadustega sigarette.

10.000-touuist soomuslaema («Deutichland", „Ad>

ristlejat, neist kaks ehitusel ja kaks kawatsusel, 22

Kirikutülid S.-Kõpus

Sigaretid säilitavad neis täielikult nma
loomuliku aroomi ja maitse, mis on tu
baka tähtsamaid omadusi.
Nägusad toosid suitsetajate lauale. So
bivad kinkimiseks, raiume proovida neid

ja on kaugel sellest, et mõningaid näiteid üldistada. Kuid

§§ i- Moser & Ko

Tatsnmnngn."

Kl miljonit naela sõjajõududele
Rooma. Isi. 12. (ETZI) (Rene) Ztaela

1938.. 39. a. eelarme näi!ab umbes 499.909 naeisterlin
git ülejääki. Ee!arme ei sisilda aga Kulutusi relmaztus

programmi teostamiseks, üldse ei ole maa-, mere- ja
õhuu-Se summad eelanves näidatud. Need wäljamine
kud kaetakse ..erakordsete adiavudeza".

Walilsus: tänase' koosolekul määent Kl milsonit
naelsterlingit sõjajõudude tar rete rahuldamiseks. Uu'.est
maksudest ei kuuldu midagi.

•g u, PIKK tän. 19, tel. <37-47
SOOVITAB RIKKALIKEMAS VALIKUS
TASKU- ja KAEKELLI maailmakuulsast
H-y Moser & Cie vabrikust Le Loele
Scnwciz. SUINA, LAUA- ja XRATOS
KELLI KULDKETTE ja KAEVÖRUSID
ning HÕBE- ja HÕBETATUD ASJU.
Parimat ROOTSI KRISTALLI.

I UUDIS ! Veekindlad käekellad, eriti sportlastele.

Ostame kulda ja hõbedat kõrgema hinnaga!

Eriseep
uusle eest hoolitsemiseks
Ta ei sünnita juustes määrivat ~lubjaseepi"
annab neile ilusa loomuliku värvi ja läike,
ning elustab peanaha tegevust.

Hind 35 s. tk. mis jätkub pikem, ajaks.

4. kodutütarde Pärnumaa ringkonna Tori rühm
hindega 4,19;

5. noorkotkaste Walga ma leiva linna malewkonna
..Kajaka" haukapere hindega 4.16, ja omandas üheks

aastaks Kaitseliidu ülema poolt wälja pandud ränd

auhinna kolmenurkse tammepuust kilbi metall
plakcttidega.

lõ esikohale tulnud üksused saaivad wastawad

diplomid. Pealeselle hinnati üksusi eraldi ew.-lutcriusu

piiskopi rändauhinnale, milleks on nahkköites piibli
raamat. ccc läheb esikohale tulnud noorkotkaste Pärnu

malcma ..Kullisilma" haukapere parimale õpilasele
Margus Kalmarule. ..Kullisilma" haukapere usuõpetuse
kcskmiuc hinne oli 4,88. järgnesid kodutütarde Pärnu
maa ringkonna Tori rühm 4,86 ja noorkotkaste Harju
malema Uue-Riisipcre rühm.

Korporatiivne kord Austrias
Wi i 11, 15. Vi. tETA) (TNB) Endine riim

kantsler dr. (vitbcr, kes on praeguse riigikantsleri dr.
Tchuschuiggi nõuandjaks seadusandlikes kunmunS, pi
das täna wnlisajnkirjanikc ühingus kõue korporatiiwse
korra mäljaarcudamisc kohta Austrias. Kõneleja sele
tas. et liidukantsleri soowikS on seni nimetamise teel
moodustatud poliitilised esindused ttiidumajauduSnõu

kogu. kultuuri-, riigi- ja maanõukogu) edaspidi wa

hcmnlt osaliselt moodustada walimiStc teel. -elleks on
wajalik esmalt organiseerida üksikud kutsealad. Telke
orgnnisccrimisiöõ labiwiimiscl knmatsctaksc ka maa- ja
kogukonnapnewnd moodustada walimistc teel kutscko
dadessc knuluwatc kodnuikc poolt. Missugust osa ctcn
dab seejuures isamaaline srant, ci ole meel selgunud.
3»« l juhul, ütles dr. Endcr, on lindel, et ka parast põ
hiscndnsc walmimist ci toimu rahwnhnnlctuS n.-u. era
konnadrmokrantia mõttes.'

Uus ajakiri
•oe,
Q on huvitava sisuga.
1 iT/ Hind 25 senti.
MUUgil kogu Eestis.
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Majanduslik ringvaade

Superfosfaadi hinnad

Optimistid ja pessimistid vastamisi

Eestis

Kaks hinnangut puuvillatööstuse seisukorrale
Jaan Taklaja
Tekstiiltööstuse seisukorrast ja
vaateist tulevikku informeeriti ava
likkust möödunud nädalal kahest
autoriteetsest allikast: Konjunk
tuur-instituudist ja Üleriikliku
Tekstiiltöösturite Ühingu (UTÜ)
juhatuse esimehe hra J. Kuke
poolt.
Konjunktuuriinstituudi majandus
sektsiooni koostatud ülevaates
Eesti majandusest, mis ilmus insti
tuudi häälekandjas 8. dets., kirju
tatakse: „Tööliste arv k. a. on suu
renenud puuvilla-, siidi- ja niidi
tööstuses. Villatööstuses on olu
kord stabiilne, kuna linatööstuses
ilmnes võrreldes m. a-ga väike ta
gasiminek. Tekstiiltööstuses hin
dab osa väiksemaid ettevõtteid tu
ruolukorda nõrgaks. Valdav ena
mus konstateerib seevastu aga ra
huldavaid väljavaateid.'1
Vaevalt oli aga ajakirjandus
võinud teha lugejaile teatavaks
„rahuldavate väljavaadetega seisu
korra tekstiiltööstuses", kui tuli jäl
le hoopis vastupidine hinnang
ÜTÜ-lt ja nimelt: ..seisame (teks
tiiltööstuses) kriisi lävel, mille ära
hoidmiseks on meie töösturkond
võimetu."
Mis oli vahepeal sündinud? Aja
liselt ei võinud juhtuda midagi era
korralist, sest tekstiiltöösturid pi
dasid oma „kriisi ennustava"
koosoleku 8. dets. ja samal päeval
ilmus ka ..Konjunktuuri" number
ülalmainitud hinnanguga.
Kuna aga kahes autoriteetses
asutuses on tuldud ühel ja samal
ajal erinevaile seisukohtadele, siis
võis see armeenia mõistatusele
sarnanev olukord tekkida arvata
vasti vaid seepärast, et lähtekohad
pidid samuti olema nii siin kui seal
täiesti erinevad.
ÜTÜ juhatuse esimehe tekstiil
tööstuse olukorda hindavas ja aja
lehtedele antud kokkuvõttes Ütel
dakse: paisunud laod, puuvilla ja
villa languse tõttu nendelt saada
vad suured kahjud ja lõpuks tööta
jate arvu paratamatu tagasiminek
tõendavad, et on tegemist algava
kriisi tunnusega.
Kuid ametlikud andmed kõnele
vad siiski teist keelt.
Tööolude kohta tekstiil
tööstuses on 14. dets. ilmunud
„Majandusteadetes", mis osutub
konjunktuuriinstituudi nädala-väl
jaandeks, toodud järgnev ülevaa
de: tekstiiltööstuses oli k. a. 1. XI
12079 töötajat. Oktoobris suurenes
töötajate arv 2,1%, võrreldes m.
a-ga on suurenemine 5,7% ja
1929. a. 21,7%. Väikest aktiiv
suse nõrgenemist võis märkida
okt. puuvillatööstuses, villa-, köie-,
nööri- ja niiditööstuses. Võrreldes
m. a-ga on olukord tööjõuulatuse
poolest siiski soodsam puu
villatööstuses 9,9% ning
köie-, nööri- ja niiditööstuses
9,6%.
Toodud andmed kinnitavad, et
töötajate arv pole tekstiiltööstuses
mitte langenud, vaid koguni tõus
nud. Kuna aga k.-instituut saab
andmed tööliste arvu kohta otse
teed vabrikutest, siis lahkumine
kud ÜTÜ-ga võivad olla tingitud
Sotsiaalküsimusi
Jõululaupäeval ja vana-aastal lõpeta
takse töö kell 12 päeval, välja arvatud
käitised ja tööalad, kus töö on lubatud pü
hadel ja pühapäevadel. Avalikud ettekan
ded ja lõbustused on keelatud jõululaupäe

val alates kella 18 õhtul.
Põllutööliste tööaja ja palgaolude kor
raldamise seaduse asendamist sundusliku
töölepinguga nõudis Tallinna põllumeeste

konvent, kuid ka töölepingul peab olema
seaduslik alus ja seda peab andma mingi
üldine seadus. Ei ole mõeldav, et töö
kaitse seadus kaotatakse, küll aga võib
seadust muuta ja ajakohastada.

Tiisikushaigete sanatooriumides, eriti
Taageperas ja Taheval, on endiselt ruumi
puudus ja haiged, kes sanatooriumi soo
vivad pääseda, peavad liig kaua järjekorda
ootama.

Näärmepalaviku all kannatab keva
del 60—70 prots, lastest, kes siis parane
vad, kui neid õigel ajal ravitakse.
Abiraha töölise surma korral maksab
tööandja töölise perekonnale sõltumatult
sellest, kas tööline oli haigekassa liige või
mitte. Abiraha maksma on tööandja ko
hustatud vaid siis, kui tööline oli töötanud
vähemalt kümme aastat sama tööandja
juures, abiraha on vastavalt teenitud ajale

2—4 nädala töötasu suurune. Haige
kassa maksab oma liikmete eest matuse
raha.

Haiguskindlustuse seaduse eelnõu tuleb

nüüd, kus dir. P. Margna välismaalt ta
gasi jõudis, viimistlemisele.

Kutseühingute seadus on praegu välja
töötamisel. Töölisorganisatsioonid, kus kü-

üksnes sellest, et ühele on antud
ühed ja teisele teised andmed. Et
aga k.-instituudi andmed on amet
liku iseloomuga, siis tuleb need
võtta aluseks, ja seepärast ei ole
tööjõu poolsest küljest tekstiil
tööstuses veel akuutse kriisi tun
nusmärke. Vähemasti peab see
paika nõndakaua, kuni konjunk
tuurinstituut pole õiendanud oma
..eksimust" või selle omalt poolt
avastanud ÜTÜ.
Aga tagavarade seis?
Puuvilla on veetud sisse jooksva
aasta 10 kuu kestes 5388 tn. eelmi
se aasta samal ajal sissetoodud
4658 tonni vastu, seega enam 730
tonni. Puuvillast lõnga ja -niiti
ning puuv.-riiet eksporditi käesole
va aasta 10 kuu jooksul 2349 tn-i
eelmise aasta 1768 tonni vastu, see
ga rohkem 581 tn. Need arvud näi
tavad, et puuvilla sissevedu kogu
selt on tõusnud 15,7%, väljavedu
aga 32,8%, mis kinnitab, et puuvil
lakaupade turustamisolud on märk
sa paranenud, kuid mitte halvene
nud. Kuna palgaliste teenistuse
üldsumma 1936. a. seisult 73,7
milj. kr-lt on arvutatud 1937. a.
87,5 milj kr-le, seega enam 18,7%,
siis on tõusnud ka ostujõud ning
seepärast on mainitud andmete
põhjal võimatu arvata ja jõuda ot
susele, et puuvillakaupade tagava
rad sisseveetud puuvilla seisude
alusel oleksid mitmekordselt turu
nõudeid ületavad. Igatahes ei lase
puuvillakaupade üleküllastatud olu
korda kuidagi põhjendada kok
kuvõtted ametlike andmete alusel.
Edasi kurdab aga ÜTÜ esimees,
et puuvilla-vabrikute laod on tulvil
kõrge hinnaga ostetud puuvilla
ning nüüdne hindade langus välis
maal sunnib ladusid odavamalt üm
ber hindama, mis toob suuri kah
jusid.
Sisseveo andmete alusel, mis on
kogutud importijatelt saadud and
meil, oli .puuvilla sisseveo keskmi
seks hinnaks möödunud aastal
aastakeskmiselt 1 kr. 13 s. kg ja
tänavune puuvilla hind 11 kuu
keskmiselt 1 kr. 38 senti kg, tõus
seega keskmiselt 8V2%.
Kuude viisi on puuvilla hinna ku
junemine meie importijate and
meil keskmiselt järgmine:
Puuvilla hind
1936. a. 1937. a.
1 kg sentides
jaan. 120 133
veebr. 122 131
märts 122 138
aprill 118 136
mai 119 142
juuni 126 146
juuli 117 148
aug. 133 146
sept. 137 143
okt. 136 138
nov. 133 120
dets. 136
Toodud hinnaliikumine näitab, et
jooksval aastal pole hinnad tõus
nud mitte kogu aasta, vaid hindade
kõvenemine on kestnud mõned
kuud, et aasta lõpul jälle langeda
1936. a. alguse tasemele. Kuna ta
valiselt suuremad puuvilla sissesimust on arutatud, on asunud eriseaduse

tarvilisuse suhtes eitavale seisukohale,
leides, et ka kutseühingute põhikirjad
võiksid endiselt tulla registreerimisele
seltside ja ühingute seaduse alusel.

Ehitustööliste töökaitse ja sotsiaalkind
lustus, mis osalt kaotati riigikohtu seletu
sega, otsustatakse kuuldavasti eriseadu
sega.

Töölepingu lõpetada võib tööandja kohe,

kui tööline puudub töölt ilma mõjuvate
põhjusteta kolm päeva järjest või kuus
päeva kuu jooksul. Mõjuvaks põhjuseks
loetakse töölise haigus, töölise perekonna
liikme haigus jne.

Kauba hinnakirjad kinnitatakse tööins
pektori poolt vaid neis kauplustes, mis töö

andja poolt oma tööliste jaoks avatud.
Tarvitajateühingu kaupluse hinnakirjad ei
kuulu kinnitamisele.

Põllutööliste õnnetuspensioni kohaliku
komisjoni otsuse vastu võib kaebust tõsta

kannatanu vaid ühe kuu jooksul otsuse
teadasaamise päevast arvates. Kaebus esi

tatakse peakomisjonile, mille asukoht on
sotsiaalministeeriumis. Pensionipalve esi
tamiseks on kaheaastane tähtaeg kan
natanule õnnetusjuhtumi päevast ja pere

ostutehingud sooritatakse sügisel,
millal on selgunud saagid ja sellele
vastavad hinnad, sellest sõltuvalt
peaksid ka suuremate vabrikute
tagavarad olema ostetud samuti
suuremalt jaolt just m. a. sügisel,
kus nad olid madalamad kui
jooksva aasta teisel veerandil ja
kolmanda veerandi alul. Kui aga
seda pole tehtud, siis võib järel
dada vaid üht ja nimelt: kas os
tetakse meil puuvilla tagavarasid,
teisel ajal kui tavaliselt selles
bran.šis, või ostetakse neid vaid
kuuviisi vastava päevahinnaga.
Vastab viimane oletus tõele, siis ei
saa olla juttu suurtest tagavaradest,
osutub aga esimene oletus õigeks,
siis toimitakse jälle vastupidiselt
muule maailmale.
Kuid tänavuaastane hinnatõus
puuvillale ei ole tulnud täies ula
tuses siiski tööstuste kanda.
Aasta keskpaigast alates vä
hendati tekstiiltööstusel läbikäi
gumaksu 3V2%-lt 1%-le ja samuti
tõsteti ka valmiskaupade hindu,
mis leiab kinnitust selles, et täna
vu aasta novembris noteeriti Tal
linna börsil puuvillase riide bjäs'i
hinnaks 61 senti meeter m. a. no
vembrikuu 56 sendi vastu. Kuigi
on tõusnud ka palgad, siis ometi
kulude vähenemised (näiteks läbi
kängumaks) ja tulude tõusud, hin
dade kõvenemine, on palkade tõu
su jälle tasa teinud.
Edasi tuleb pidada silmas, et
puuvillatööstus on meil monopolis
ti seisukorras ja seepärast on ta
hindade suhtes dikteerija osas.
Ka kõige parema tahtmise juures
ei lase avalikkusele teatavaks teh
tud andmed, mis on avaldatud kon
junktuurinstituudi väljaannetes,
kuidagi kombineerida sääraselt olu
korda, mis annaks tulemusena
tekstiiltööstuse jõudmise pankroti
lävele. Kui jooksval aastal üks
kunstsiidi alal tegutsev vabrik sat
tus raskustesse, siis on <ju üldiselt
teada, et need raskused mainitud
vabrikus ei olnud pärit mitte käes
olevast aastast, vaid juba vare
mast. Ja kuigi edaspidi ühes kui
teises tekstiilvabfikus peakski vä
henema senine töömaht ja toodan
gu ulatus, siis ei tähenda see veel
sugugi kriisi algust. Kaugeltki mit
te üldise kriisi tekkimise esimest
faasi, sest tekstiiltööstuse osatäht
sus meie majanduses ei ole mitte
niivõrd suure erikaaluga, et selle .
toodangu kõikumine lööks kõiku- .1
ma kogu majandusaparaadi. c
Kui nüüd puuvillakaupade alal 2
on märgata turustamise suhtes ta- J
gasiminekut, siis oleks küll soovi
tav, kui need härrad töösturid vaa- z
taksid järele, kas nende hinnakal- 2
kulatsioonid pole toorainete hin- 3.
dade kõvenemise puhul siiski nih- £
kunud niivõrd ülespoole, et nad on &
hakanud pidurdama paratamatult 2,
müügivõimalust. 3
Muidugi oleks tervitatav, kui ka |
konjunktuurinstituut oma erapoo- 5
letuses ja õiglases meeles omalt 5
poolt ütleks veel selgitavaid sõnu 3
tekstiiltööstuse seisukorra kohta *
esijoones just puuvilla ümbertöö- |
tamise ala suhtes.
Tööstuse tous Rootsis
Rootsi tööstuse produktsioon näitab üha

tõusvat tendetsi. üldine indeks oli Rootsi
tööstusühingu teatel oktoobrikuus 123 sep
tembrikuu 122 vastu, augustikuu 121, juu
likuu 120, maikuu 119, aprillikuu 118, märt
sikuu 116, veebruarikuu 114 ja jaanuarikuu
113 vastu ja 103 vastu 1936. a. jaanuaris.

Selle indeksi aluseks on 1935. aasta kesk
mine kuuproduktsioon. Suurema osa töös
tusharude produktsioon on oktoobrikuus ol
nud suurem kui septembris, välja arvatud

ainult tekstiil- ja konfektsioonitööstus,
kus indeks on alla läinud ühe punkti võrra

114-ni ja toiduainete tööstus, kus oktoob
rikuu produktsiooni indeks oli sama, mis

septembrikuus, nimelt 114. Paberi- ja tsel

luloositööstuse indeks on oktoobris tõus
nud kahe punkti võrra 123-ni. Raua- ja
terasetööstuse indeks on tõusnud 1 punkti

võrra 125-ni ja masinatööstuse oma 3
punkti võrra 136-ni. Kõik need tööstuse
harud on näidanud viimase 12 kuu jooksul

oma toodangu jätkuvat ja kindlat tõusu.
1936. a. oktoobris paberi- ja tselluloosi
produktsiooni indeks oli 111, raua- ja te
rasetööstuse oma 112 ja masinatööstuse
oma 118.

konnaliikmele kannatanu surmapäevast ar
vates.

Nädala tööpäevade arvu vähendada ei

või tööandja töölepingu kestvusel. Kui ta
hetakse hakata kuue päeva asemel vähem

päevi nädalas töötama, siia tuleb endine
tööleping seaduses ettenähtud korras üles

ütelda ja sõlmida uus tööleping, kus juba
vähem tööpäevi on töötingimuseks. Päe
vad, kus tööd tehakse, tuleb märkida si
sekorra määrustesse ja palgaraamatusse.
Sisekorra määrused kinnitab tööinspektor.

Tavaline palk
Kui palju vflib äri maksa?

Mag. agr. A. Rätt kirjutab selle aasta
viimases «Konjunktuuris" superfosfaadi
hindadest järgmist:

Baltimere äärseist riikidest olid mada
laimad superfosfaadihinnad viimaseil aas
tail Eestis. Nii ületasid superfosfaadihin
nad meie siseturu hindu: Rootsis 30—35%,

Lätis ca 26% ja Soomes umbes 10%. Ar
vestades nende maade elatusstandardit ja

Lätis, kuna kõrgemate Soome ja Rootsi su
perforsfaadihindade vahe võrreldes meie:
omaga kattub osaliselt sealsete kõrgemate
põliutulundussaduste hindadega.

Meie siseturu odavad superfosfaadihin
nad võrreldes naaberriikidega on seletata

vad peamiselt eksportriikide võistlusega
meie turul, sest eksportriikide superfosfaa

di ületoodang on sundinud neid ekspordi
säilitamisel müüma välismaale odavamalt

kui siseturule. Ning siseturu võrdlemisi
kõrgete superfosfaadihindadega on kom
penseeritud odavamad müügid välismaale.

Nii ületasid Rootsis siseturu superfosfaa
dihinnad meile eksporditud superfosfaadi

hindu 1035./36. a. keskmiselt 40%. Sa
muti on siseturuhinnad ületanud ekspert
hindu Hollandis, Daanis ja Nõuk. Venes.
Kasutades seda superfosfaadihinna kon
junktuuri, on üksikud vanad superfosfaa
iitootjad riigid, nagu Saksa, vähendanuo

ega odavamad kui teiste omad." Ükski vab

rikant ei ütleks terve mõistuse juures, et
odavaim tooraine annab ühtlasi parima
toote. Miks peame aga siis nii ohtralt
kuulama juttu „tööjõu odavaks tegemisest"

hasurumisega ja siseturu kitsenemisega ?
Mis kasu on tööstusest, kui teda. juhitakse
nii halvasti ja osavuseta, et ta ei jaksa mu

retseda osalistele inimesekohast elamist.
Ükski küsimus ei ole nii tähtis kui palga
küsimus rahvastiku enamus elab pal
kadest. Nende elu- ja palgastandard on
mõõduandev maa heaolule.

Silmapilgul, millal ärimees kutsub abi
jõude oma käitisse kas või ainult jook
supoisi näol valib ta endale partneri.
Ta ise võib olla töövahendite ainuomanik
ja ainus äri juhataja, aga täielikule sõltu
matusele võib ta pretendeerida ikkagi vaid

niikaua, kuni ta jääb oma äris ka ainsaks
tootjaks, tööliseks. Ükski ei ole sõltuma
tu, kes sõltub teise abist. Vahekord on
alati vastastikune šeff on oma töölise
liitlane ja tööline oma šefi partner; see
• pärast on mõttetu öelda ühest või teisest,

et tema on ainus tarvilik. Kui üks surub
enese esile, peab teine ja lõpuks iga
damisele. Ka Eestile on see soodus kon osaline selle all kannatama. Mõlemad
junktuur seni tulnud kasuks, mis selgub on vältimatud. On täielik rumalus, kui
siseturu superfosfaadihindade võrdlusest kapital ja tööline peavad üksteist eralda
naabermaadega. Nii on superfosfaadihin tud parteideks nad on liitlased. Kui
nad Soomes, Lätis ja Leedus, kus osa tar nad töötavad üksteisele vastu, kui nad tõm
vitusest on kaetud omatoodanguga, püsi bavad erisuunas, siis kahjustab see igata
nud tunduvalt kõrgemad, kuna seal ei ole hes organisatsiooni, milles nad on ometi
kasutada sel määral superfosfaadi eksport mõlemad liitlastena osalised ja millele
riikide poolt antud hinnasoodustust, sest võlgnevad oma eluülalpidamise.
Iga tööandja auahnus peaks olema
sisemaal toodetud superfosfaadi hind on
tulnud kõrgem sisseveetava superfosfaadi maksa kõrgemaid palku kui kõik konku
rendid, ja töövõtjate püüd võimaldada
omast.
seda auahnust praktiliselt. Loomulikult
Kuna meil on nüüd oma superfosfaadi leidub igas käitises töölisi, kes nähtavasti
vabriku ehitamine saamas tõsiasjaks, mil väljuvad eeldusest, et iga enamjõudlus tu
leks juba homme peetakse koosolek, siis leb kasuks ainult ettevõtjale. Kahju, et
omatoodangut ja läinud üle impordi suuren

loomulikult on huvitav kuulda ligemalt ka
neid motiive, mis selleks on annud põhjust.
Nähtavasti ei osutu selleks esijoones hind,

sest nagu ülalkirjutatust näha, oleme saa
nud seni ja arvatavasti ka tulevikus osta
šuperfosfaati tunduvalt odavamalt palju
dest teistest maadest vaid seepärast, et
me pole seda valmistanud ise, vaid impor

tinud. ,Et.aga põllumajandus etendab väl
javeos, mibrt osa, siis sellest sõltuvalt on

ka kunstväetise hinnal kaaluv tähtsus.

Tallinna fondibörs

niisugune usk üldse oleleb ja osalt koguni
teatud õigustusega. Kui ettevõtja kehutab

oma töölisi taotlema parimat ja inimesed
avastavad veidi aja pärast, et tasu jääb
tulemata, langevad nad täiesti loomulikult

tagasi logelemisse. Kui nad aga leiavad
oma töö vilja paigaraamatust kui nad

sekundaarsed küsimused. Tuumküsimus on:

„Kui palju võib äri maksa?" Üks on sel
ge: ükski äri ei või kanda suuremaid ku
lusid kui on tulud. Kui kaevust pumba
takse välja kiiremini kui toimub juurevool,
siis on kaev varsti kuiv. Ja kui kaev on
kuiv, siis peavad janunema need, kes sealt

ammutasid. Õiglase palgajagamise nõue
on praegu üldine, aga ei või unustada, et
ka palkadel on piirid.
Töölised jõuaksid kaugemale, kui nad
kõnekäänu asemel: „Ettevõtja peaks maks

ma nii ja nii palju" pigemini tahaksid too
nitada: „Ettevõtet peaks nii ja nii juhita
ma ja edasi viidama, et ta nii ja nii palju
sisse teeks." Sest ainult ettevõte ise võib
maksa palku. Igatahes ei suuda ettevõtja
seda, kui ettevõte pole küllalt võimeline.
Kui aga ettevõtja keeldub maksmast kõr
gemaid palku, kuigi ettevõte seda lubaks,
mis tuleb siis teha? Harilikult toidab ette
võte selleks liig palju inimesi, et temaga
võiks toimetada hoolimatult. On otse ku
ritegelik teha kahju ettevõttele, milles töö
tab suur hulk inimesi ja mida nad peavad
oma eksistentsi allikaks. Sellega ei aidata
asja, kui surmatakse ettevõte streigi või
sulgemise abil. Tööandja ei võida kunagi
sellega, et laseb oma töölised revüüs möö
duda ja küsib seejuures endalt: „Kui kau
gele võin suruda alla teie palgad?" Täp
selt niisama vähe aitab töövõtjat, kui ta
näitab ettevõtjale rusikat ja küsib: „Kui
palju võin talt välja pressida?" Lõpuks
peavad mõlemad pooled arvestama ette
võtet ja küsima endilt: „Kuidas võib vas
tava tööstuse aidata kindlale ja kasutoo
vale järjele, nii et ta võimaldab kõigile
kindlat ja mugavat olemasolu? Aga töö
andjad ja töövõtjad ei mõtle sugugi alati
sirgjooneliselt. Lühinägeliku tegutsemise
harjumust on raske läbi murda. Mida võib
teha selle vastu? Mitte midagi! Seadused
ja eeskirjad ei aita, ainult selgitus'ja oma
huvi on selleks suutelised. Kestab küll
kaua, enne kui mõjub valgustus, aga mõ
juma peab ta lõpuks siiski.
Kui on õige, et ettevõtte juhataja püüab

tõsta dividende, siis on tal selleks täpselt
samasugune õigus, kui ta tõstab palku.
Kuid see ei ole mitte ärijuht, kes maksab
kõrgemad palgad. Kui ta on selles olukor
ras ega tee seda, siis langeb süü muidugi
temale. Tema üksi aga ei ole iialgi või
meline palku tõstma. Kõrgeid palku ei saa

näevad seal tõendust, et enamsaavutus tä
hendab ühtlasi enam palka, siis õpivad nad

maksa, kui töölised neid ära ei teeni. Nende

Eesti laevade liiklemine

mas väljus 10. 12. Tripolist Glasgow'sse;
Tuss väljus 15. 12. Kjabingist Danzigi,
L.-Ü. „EEROO" laevad.
Al.: Eos saabus 12. 12. Karlskronasse,
senalt Danzigi; Helios väljus 11. 12. Her
nösandist Newcastle'i; Hermes väljus 7.

töö on produktiivne element. See ei ole ai
ka aru saama, et nad kuuluvad ettevõtte nus tegur halb äri juhatus raiskab tööd
juure, et äri edu ripub nendest ja nende ja materjali ning hävitab töö vilja. Tööli
endi edasijõudmine ärist.
sed jälle võivad hävitada hea ärijuhtimise
„Mis peab tööandja maksma?" „Kui viljad.
palju peab saama töövõtja?" Need on kõik
H. Ford: „Minu elu ja töö"

16. detsembirl 1937. a.

Tšekid. o«ti«d

London 1 £ 18.11 18.35
5 New York 1 $ 3.61 3.68
Berliin 100 Rmk 146.00 147.85
(kliiring) 145.00 . 147.50
75 Helsingi 100 Smk 7.98 8.10
5 Slokholm 100 Rkr. 93.40 94 60
j Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82.05
Oslo 100 Nkr. 9095 92.15
Riia 100 Latti 71.40 72.50
Kaunas 100 Litti 61.00 62.50
) Amsterdam 100 Guldn. 201.00 204.50
Pariis 100 Pfr. 12.26 12.51
) Zürich 100 Sh. 83.60 85.00
Brüssel 100 Belgat 61.40 62.40
Milaano 100 Liiri 19.00 19,35
Varssavi 100 Zlott? 68.60 70.30
Praha 100 Tikr 12.70 12.92
j Viin 100 šillingit 68.50 70.20
Daniig 100 Guldnat 68.60 70.30
gr puhast kulda

16. detsembril 1937. a.

A.-s. Eesti Laevanduse laevad.
AI.: Kajak saabus 13. 12. Calaisse, sealt
Dunsteni; Maret saabus 13. 12. Bougiesse;

Piret saabus. 9. 12. Makslahti; Sulev väl
jus 14. 12. Torontost Monopoli; Torni väl
jus 10. 12. Hullist Ryönalieniemi; Kalev
väljus 11. 12. Oranist Sousasse; Mall saa

bus 14. 12. Kopenhaageni; Juta saabus 11.
12. Port Talboti; Mai saabus 13. 12. South

AHeasse; Alev väljus 9. 12. Bordeaux'st
Cardiffi; Olev saabus 23. 11. Barrysse;
Mari saabus 14. 12. Grimsbysse; Järva
maa väljus 14. 12. Tallinnast Kotka; Kai
väljus 11. 12. Villa Realist Roueni; Kodu
maa saabus 11. 12. Antverpeni; ml.: Lääne
maa saabus 10. 12. Tallinna; Virumaa väl

Prahiturg
Möödunud nädalal püsis prahiturul en
diselt väga nõrk tendents. Hinnad on lan
genud sellisele tasemele, mida ka kõige

suuremad pessimistid ei võinud ennustada.
Üldiselt võis arvata hindade nõrgenemist,

kuid ei see aset leiab nii peatselt ja sar
nase intensiivsusega, oli raske ette näha.
Mõned üksikud metsaprahid, mis turul
on leida, pakutakse 1937. a. minimaalhin
dadega, mis aga nende hindade juures on
vaevalt tasuvad. Uue hooaja metsaprahtisi

pakutakse 1938. a. minimaalhindadega, mis
peaks olema eelduseks, et kevadel hinnad

kujunevad kõrgemaks kui 1938. a. mim
maalnormid. .....
Süteveod Balti- ja Põhjamerel püsisid
endisel tasemel.

Argentiina väljaveod langesid veelgi
1/ kuni 21— võrra ja tehingud sündisid
25/— Inglismaale ja Kontinenti.
P.-Ameerika turg muutus samuti väik
semaks ja kohati ka nõrgemaks.

Ida vedudel oli ka võrdlemisi vaikne,
nii Kauge-Idu kui ka Austraalia veod nõr
genesid. Vilja eest Austraaliast Inglis
maale ja Kontinenti makset! ainult 36/—
mis on 14/ madalam kui septembris.
Lähedas-Idas oli täiesti vaikne. Vahe
mere veod nõrgenesid pisut veelgi. Puu
villa eest Aleksandriast Hulli makset!
16/6. Rauamulla eest Algiers'ist Middles
brough'i 12/3.

Sütevedudel Inglismaalt L.-Ameerikas
se ja Vahemerre hinnad nõrgenesid ja
makset! veel ainult 8/— kuni 9/— LõunaAllpool toome mõned tehtud prahid
Balti- ja Põhjamerel:
20/2100 tn., söed Gdynia-Mariagefjord,

5./0. dets.;

javedu oli 771,2 miljonit ja sissevedu 657, G

0./9. dents.;

9/1000 tn., söed Boston-Masnedsund,
30/3500 tn.,, söed Tyne-Kopenhaagen,

5./9. dets.;

17/2000 tn., söed Methil-Graasten, 6./6.
jaan.;

18/2000 tn., söed Ayr-Troon Aa ihus,
6./ dets.
A. J.

12. Skelefteaast Sharpnessi.

0.-ü. Kalanduse laevad.
AI.: Eestirand teel Cornbrookist Liver
poli; Kalarand teel Hullist Emdeni; Põhja
rand teel Tallinnast Kotka; Harjurand te£
Stokholmist Jaagurahule; Virurand Tal

linnas.

P. Rassi j. t. laevad.
Al.: Uhti saabus 13. 12. Newporti; Keri

Ghentis.

Al.rElna saabus 15. 12. La Goulette,

G. Roosvee j. t. laevad.
Al.: Tõnu Urases.
A. Kalm! laevad.
Al.: Begonia Rullis; Margo Koivistus.

porti; Sigrid saabus 14. 12. Sunderlandi,

Al.: Taat saabus 15. 12. Kotka; Jonita

jus 8. 12. Pärnust South Alleasse mp.:
Apollo väljus 14. 12. Landskronast Tallin
na; Venus saabus 14. 12. Tallinna.

oli käesoleva aasta esimese kümne kuu
jooksul llfl.G miljoni slotiga aktiivne. Väl
miljonit slotti. Kõige elavam oli kauban
duslik läbikäik Inglismaaga. Teisel kobal
seisab Saksamaa ja siis järgnevad Belgia,
Hollandi, Prantsusmaa, Tšehhoslovakkia,
Rootsi ja Itaalia.

ka." S'ama ärimees hoiduks hoolega se
letamast: „Minu kaubad ei ole paremad

üldist hinnataset tunduvad superfosfaadi paremusest, mida tooks palkade langemine
hinnad meist tunduvalt kõrgemad olevat - kas see poleks samaväärne ostujõu ma

Ameerikasse ja 6/9 kuni 7/6 Vahemerre.

Poola väliskaubandus

Midagi ei ole ärielus levinud nii kau
gele kui ÄÕnekäänd: ~Maksan tavalist pal

Käsmu Laevaomanike laevad.
sealt Glasgow'sse; Matia saabus 13. 12. Tay

sealt Odenseesse; Maria väljus 16. 12. Uu

rast Rulli; Lenna saabus 10. 12. Danzigi,
sealt Norresundi; Minna saabus 13. 12.
Funchali, sealt Dakari; Linda väljus 15.
12. Riiast West Hartlepooli; Hilda saabus
14. 12. Barrysse; Kotkas saabus 13. 12.
Cataniasse, sealt Messiinasse; Julia saa
bus 16. 12. Riiga; Romeo väljus 15. 12.
Stettiinist Mäntuluotosse; Leeni saabub 16.

12. Helsingi; Marta väljus 15. 12. Riiast
Antverpeni; Borghiid väljus 8. 12. Danzi
gist Irvine; Ella Tallinnas, siit Londoni;
Nemrac väljus 13. 12. Uurast Hulli; mp.:
Helene Fredrikssundis talvekorteris; Meri
land saabus 7. 12. Kopenhaageni.

E. Bergmann & Ko laevad.

Al.: Koidula väljus 11. 12. Tallinnast
Hulli; Keila saabus 6. 12. Rotterdami;
Kadri saabus 29. 11. Makslahti; Liina teel
Garstenist Veeri; Kulda saabus 10. 12.
West Hartlepooli; Kadli väljus 9. 12. New

castlest Savennasse; Kaida saabus 13. 12.

Haapsalu laevaomanike laevad.

Danzigis; ml.: Baltica Kopenhaagenis; mp.:
Kodu Kopenhaagenis.

U.-ü. Jakobson ja Ko laevad
Al.: Barrnor ajalepingul, teel Gdyniast
Antwerpeni; Pomaron ajalepingul, teel
Wentspälsist South Shieldsi.

G. Sergo ja Ko laevad.
Al.: Hiiula Tallinnas, siit läheb Lüü
beki; mp.: Hildana Tallinnas.
J. Tcng ja Ko laevad.
Al.: Arno Tallinnas; mp.: Diene Kopen
haagenis; Magda Tallinnas.

A.-s. Eesti Laevanduse laevad.
Al.: Nautic saabus 9. 12. Barrysse, sealt
Algeriasse.

G. Orava j. t. laevad.
Al.: Pärnu saabus 11. 12. Turku, sealt

Londoni.

Dieppe.

J. Rangi, G. Otmanni. J. Kurgo f. t.
laevad

Al.: Arktuurus saabus 12. 12. Kotka,
sealt Inglismaale; Merkuur väljub 16. 12.
Warbergist Helsingborgi; Mars saabus
14. 12. Nordenhamnist Stokholmi; Uranus

saabus 12. 12. Norrköpingi, sealt Inglis
maale; Kastor saabus 14. 12. Danzigi; Pol

lux väljus 10. 12. Burntislandist Göteborgi;

Regulus saabus 15. 12. Tallinna; Polaris

saabus 12. 12. Uudevalla; Vega väljus 14.

12. Smrishamnist Danzigi; Saturn väljus
14. 12. Karlshamnist Königsbergi.

A.-s. Meriloid & Co laevad.
Al.: Kuressaar väljus 14. 12. Algerist
Sfaxi; Merisaar väljus 11. 1 2. Cardiffist

Speciassea Osmussaar väljus 14. 12. Swan

seast Genuasse; Naissaar väljus 14. 12.
Lissabonist Stetubali.

R. Nelbergi j. t. laevad.
Al.: Tiiu saabus 15. 12. Danzigi; Viin

väljus 11. 12. Lissabonist Glasgow'sse; Too-

T. Vompa j. t. laevad.
Al.: Übari väljus 14. 12. Londonist

Breemeni.

L. Varriku j. t. laevad.
Al.: Eha teel Loksale.
L Auliku j. t. laevad.
Al.: Leola saabus 13. 12. Danzigi.
J. Adamsoni j. t. laevad.
Al.: Taara ajalepingul, sõidab Bristol
Canali ja Portugali vahel.
C. H. Kopfl j. t. laevad.
Al.: Alfa ajalepingul, sõidab Londoni
ja Antverpeni vahel.

A.-s. Balti Päästeseltsi laevad.
Al.: Beta väljus 14. 12. Stettiinist Tal,

linna.

C. F. Gahlnbäcki laevad.
Al.: Kustas Benessis, sealt Kieli.

Ncliapkicwal, 16. detsembril 1937
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Siseriigist
Harfumaalt
Kloostri wald elektrifitseerimisele. Kuna kohtu
mnnstceriumi algatusel on Ellamaa clektriwoolu liin
luba -vndud Wasalcmma -vangilaagrini, mis asetseb
Kloostn -vallamajast, algkoolist ja' asundusest ainult

naturaafmahlad, mahlajoogid ja laua

*fj vect' kahtlemata suurendavad kõigi
pühaderõõmu.

U/2 km kaugusel, siis kamatseb Kloostri -vaiiaivalitsus
-valla keskust elektr-s-tseer-da ja elektriliini ka edasi

lv,ia kuni K,r,kiilam ja Risti asunduseni.
Küsimus oli neil päcwil peetud mallamolikog-i
koosolekul arutusel, kus üksmeelselt tehti mallalvaUt
su cle ülesandeks pöörduda Ellamaa jõujaama -uha

r öunajook OMil N" sisaldab
MI 35—40% puhast käärimata mahlal
NN „_MIA oU-et*°". swM.
U'VONIA«NGA 11)23. TE»

™i?. knasabi saamiseks elektriiitseeriinisc kama

mal,atootamlscl. korraldada -valla talnpida-ate keskel
ankeet elcktnivoolu tarwitajate hulga kindlaksmäära.

m-seks ja sus. km tarwitajate hulk on kindlaks mää
ratud ja kamad koostatud, esineda -vabariigi -valitsu
sele palwega, et elektriwoolu magistraalliin -viidaks
riigi summade abit kuni Kirikkiilani.

Anija wallateenijad saamad jõulukinki. Anija

Kohalikke teateid
Konsistooriumi uudiseid
Konsistoorium soowitab kõikidele kogudustele korral

dada larskusuädala puhul wastamasisulisi slmralatce
nistusi.

k
Tulciral vühapäcwal ordinceritakse Talli»,na Tooin
kirikus järgmised õpctajaaineti kandidaadid õpotajateks:

R. Jaama. J. A. Klaus. E. Puusepp. L. Waljter, J.
Pohl. J. Lii»dström sa H. A. Nosenstein. Ovdineerib
piiskop H. B. Rahamägi, assisteeriwad piiskopl. ivikaar

A. Tormrc, praost H. Pöhl ja õp. Karm. Wiinrascd
'olu, locteldud kandidaatidest on rootslased.

*

Enne snrnutepüha pöördus konsistoorium uiajandus
ministri poole paltvega. et surnutcpiihal keelatuks alko
holi müük.
Nüüd saabunud wastuscs teatab n»ajai»dusministee
rium, ei suruutcpüha wõetakse esimesel wõiinaluscl nen
de Päomade nimestikku, kus alkoholi müük ou keelatud.

Kas kingituspakid wälisriikidcs on tollilvabad?
Majandusministeeriumi otsusega ivabastat: Eestisse
saadetawad jõulukingustc-pakid 10. detsembrist kuni 20.
jaanuarini tollimaksust. Selle otsusega tahetakse wälis
eestlastele kergendada kingituste saatmist kodumaale.
Nüüd on lugejate ringkonnist pööratud toimetuse poole
küsimustega, et kuidas on lood kingituspakkide tollimak

sustamiscga wäliSnilideS. Et kas Eestist saadetawad
kingituspakid on wabad ka Rootsis, Soomes ja Latis.
Järelepärimisel Rootsi saatkonnast wastati, et neil selle
kohta teateid ci ole ja mingeid erikorraldusi kingituspak
kide kohta tehtud ci ole. Tuleb nii oletada, et kingitus

pakid köitvad Rootsis tolli alla. Sedasama wastati ka
Soome saatkonnast, üteldi aga. et tollimine oleneb paki
iseloomust. Wõib olla, et pisipätid on tolliwabad.
Läti saatkonnast wastati, et pakid, ka kingituspakid,

käiwad tolli alla.
üldse walitscb selles küsinmiscs selgusetus. Kup
missugusest asutusest tahad, kuskil ei teata, kuidas tva

Hoolealused soowiwad ftmd
ja suppi
Linna sotsiaalosakond on ostriud 8000 kubikmeotrit
küttepuid, mis lähemad tasuta jagannsele linna hoole

alustele, les ei suuda ise puid osta. Lastega hoolealu
sed saatvad 3 ja üksikud hoolealused 2 meetrit puid.
Edasi osteti 2000 kubikmeetrit puid neile hoolealustele,
kes suudatvad ise osaliselt maksa puude eest. Neile an

takse puid, kui nad ise laost äm wiiwad, 2 kr. 20 sen
diga meeter ja ühes kojnweoga 2 kr. 75 senti meeter.
See on ligemale poole hinnaga Puude täishinnast. Puu
laod on Mapevi hoowis sa mujal, üksikud Ivagunid su
hitakse otsekohe Koplisse. Ostetud puudest jõudsid esime
sed wagunid üleeile kohale ja hoolealustele kättejagami
soga on tehtud algust.
Supikööke oit linnal praegu 6 ja neist antakise päemas

1.200 hoolealusele litter suppi ja 200 gr leiba. Kui

suppi üle jääb, siis müüakse seda ka teistele isikutele.

Laste toitluspunktidcs saab sooja toitu 1.400 lasi.
Tee artv aga kaswab. sest talw tuli äkki ja puudustkanua

tnwatc perekondade attv suureneb. Suair lumi annab
siiski ka hulgale inimestele ajutist tööd. Raudteewalit
suisel on iseg, juba 400 lnmevookijat tööle tvõetud.

SSülnlaat Kunstihoones
Eile amati Kunstihoones KRNÜ näitemüük

jõululaat. Oleme kuulnud laste mänguruumidest juur
tes wälismaa kaubamajades, kuhu emad wöiwad ostu
jid tehes oma lapsed hoiule anda, nüüd on see esma
kordselt olemas ka Tallinnas. Lastenurka sisenedes
mudilane tõmbab nöörist jõulukeila wärawa kohal.
Lastenurgas on jõulupuu, mille otjas ripuwad marwit
lijed kerad, mida walides mudilane ei teagi, milliseid
maiustusi ja mänguasjadest ta saab, iga kera sisustus
on ennem. Körwa! on juur lumememm, mida lume
palliga tabades mudilane jaab maiustustega täidetud
palli. Siis on jeai lumistunud majake, kes talle antud

wötmekimbujt leiab õige. millega awada ma,akeje
ust, jee wõib majakesest walida kingi. Kõike seda mu»dugi wäikese maksu eest.

Jõululaadal on ka kohwik, loteriil on wöitude

j eas jerwiis, lauagarnituur, laste mööblit j. m., ühmgu
tütarlaste (algkooli lõpetajate) tööringi töist on.saadud

terme ..uniwerjaalmagasin", kus iga asi maksab 7o

senti. Ühingu käsitööklubi töist on müüa kull kin

vaid, pitse, eesti nukke, hiinlasi (jaapanlasi pole) ,a

muid asjakesi. Laudadel on kunstkäsitöökooli keraami

kat ja nahatöid, edasi Haapsalu rätte, kampsuneid,
kodukäsitööd, laste jõuluraamatuid igas keeles, kuna
iüuluwana liigub laudade wahel ja küsib mudilaste

Eile oli naiskodukaitse Tallinna ringkonna põhja
jaoskonna jõulupuu. Major Lepp ütles kõnes, et eel
seismaste aastasse kaitseliit ja naiskodukaitse astuwad
wabariiai 20. aasta tähe all. mis nõuab meel agaramat

Teater • Muusika

tehnika ja elava miimikaga, väga temperamentne ja
sanial määral musikaalne. Tehnikaga võis ta iseära
nis hiilata ..Perpetuum mobile's", temperamendiga

..Tarantellas", tehnika, temperamendi .ja väga väl

tagusest piirkonnast talukoht!. Nii on sõlminud ostu
müügilepingu 5 petserlast Narma walla Lilienbachi
asundusest talude omandamiseks.

Rakverest
...Rokiveres aivati H. Mugasto mölestusnöttus.

Tciftpaema õhtul amati Rakweres tuletõrje seltsi saalis
Hando Mugasto mälestusnäitus. Näituse omasõna üt

les lmnapea Awiksoo, kes mainis tunnustawalt Rak

Narvast

Saaremaalt
Omnibufeiihendus Kuiwastu-Kuresjaare wahel ti

hedamaks. Kuna liiklemisolud Suures wäinas on

praegu äärmiselt halwad ja ebakorrapärased, siis on
ka post» ja reisijate Kuiwastust Kuressaare saabumine
tuhuslik. Korraliku ühenduse loomiseks pandi 13. skp.
alates o.»ü. ..Ühenduse" poolt Kuiwastu-Kuressaare

tunti kauna eriomnibus, mis peab ühendust igal

esmasp., kolmap. ja laupäewal, wäljudes Kuiwastust
kell 6 HÜMNI, ja Kuressaarest kell 13. Teine omnibus
Kuuvastu liinil peab ühendust kooskõlas auriku Kui»
wastu saabumisega.

Karja sai pastori. Karja koguduse pastoriks ma
utt Hans Elchorn. kes juba üle aasta tegutses Kar
zas pastori kohustetäitjana. Ta sai poolt 37 häält,
wastu 30. Teine kandidaat Peeter Wiise Wörumaalt
sai poolt 47, wastu 60 häält.

12-a. õpilase surm trammi all
Saatuslikuks sai Priisõit trammiwaguni tagumisel kaitseraual
Elle Kella paigu p. l. jäi Tartu maan
teel Hermanni tän. läheduses trammiwaguni ette
ja sai surmawalt wigastada 12-a. õpilane Fer
dinand Ko rro. Kelle elukoht Katusepapi tän.
7—7. Poisikene toimetati raske haawaga peas
rawimisele Tallinna linna keskhaiglasse, kus ta
aga umbes poolteist tuildi pärast õnnetust suri.
Juurdlusega selgus, et Korro oli koos söp
radega pidauild minema kella 5-ks Kuskile jõu
lupuule. Enne kodust lahkumist oli ema poi
sile annud kaasa trainmisöidll raha, manitsedes
teda ühtlasi ka ettewaatusele. Poeg nähtawasti
unustas aga ära wiilnase, kuna ta koos paari
kaaslasega asus trammi nr. 22 tagumisele kaitse
rauale, et ema keelust hoolimata nii saada
liuna.

Õnnetus juhtus Hermanni tänama peatuse
juures, kus poisikene oma hädaohtlikult kohalt
hüppas maha ja tahtis joosta üle tee. Samal
ajal aga lähenes linna poolt tramm nr. 27,
millele Korro sattus otse ette. Trammijuht ei
jõudnud enam ka pidurdada, mistõttu esimene
kaitseraud andis poisile tugema tõuke.
Raskesti migastada saanud õpilane jäi täna
male lamama meelemärkuseta kust ta
kiires korras toimetati rawimisele haiglasse.
Arstlikul ülemaatusel selgus, et trammilt saa
dud tõukest oli poisiokne saanud pealuumurde
ja koos sellega ka raske peaajuwigastuse, mis
tõenäoliselt põhjustaski surma.

Sajab lund
Maja ees kühweldataksc luud. On ametis mcc?,

„Ars", ..Helios" ja ..Modern" 1) Eesti Pn
naje Risti kinkide kogumine, 2j küünlale walmista

Mees: «Saab naha. fui kaua ta seda lund õige
N aine: «Pidi minema ikka jõuluks sulaks."
Woorimecs: „Kus ta nii ruttu sulaks läheb?
tn ikka nagu kcsktalminc aeg."

Naine: „Noo, stna näeksid, et hanged tõuseksid
iile maja!"

litsus koos Itaalia kultuurinstitundiga korraldab pühap.,
19. dets., kell 12 pästval Itaalia senaatori Castelani juh

Woorimecs: «Mis mul siin näha wõi teha on.

timisel koostatud filmi ..Itaalia walitsuse poolt IdaAafrikas ette tvõetud tevivishoidlikud ja hügieenilised
korraldused" demonstreerimise arstidele, welskeritele,

Mees: «Eks woorimccStcl on nüüd lõikust."
Naine: „MiS sa seda räägid!"
Woorimecs: «Ärge kartke, et ma oma rikkn

Mhwaarwu wähenemise hingelisi põhjusi. Nime
tatud teemal kõneleb õp. A. Tähesväli täna õhtul, _ 16.
dets., kell 19.30 kaubandus-tööstnskoja ruumes, Pilk t.

sega teile jalgn jään. Kui ma suwcl wcdelcsin hobusega
päcw-päcwa kõrwal puuhoowis, siis ci küsinud keegi, kni

20, uks B 2. kord. Tallinna ERK'! awalikul kõnekoos

Neljapkewal waStu reedet:

N. Georgini apteek. Niru tän. nr. lõ. Tel. 430-89.
W. Kuigi apteek. Liitvalaia tän. nr. 34. Tel. 461-70.
K. Schneideri apteek. Raekojaplats 11. Tel. 431-65.

A. Puksotvi apteek. Koidu iän. nr. 43. Tel. 454-97.

J. Pilli apteek. Wana-Kalamaja t. nr. 7-a. Tel. 440-74.
Nõmmel:

Linnaapteek. S. Pärnu mnt. 90/92.

Luksuslikem suuroperett, sätendavate ja meele

olukate motiividega, lavastatud seninägematu
hiilgusega, on Saksa 1937/38. a. filmitoodangu
ülim saavutus. .
„See on muusika, tantsude, laulude ja ilusate
naiste uim", kirjutab vaimustatult ajakirjandus.
Peaosades: LIDA BAAROVA, FRIEDL
SZEPA, HANS SÖHNKER, GEORG ALEX
ANDER, HARALD PAULSEN, HANSMOSER
j. t.
JOHANN STRAUSSI muusika MAAILMA
KUULSA BERLIINI PHILHARMONIA orkest
ri ettekandel on nauding, mis vaimustab igaüht.

Tänuawaldus
Awaldame südamlikku tänu kõikidele sõpradele» kes
meid hõbepulma puhul meele tuletasid rohkete õnnitlus

tega. Helene ja Oskar Waldson.

..Meloodias" oli huvitav meeleoluline algus ja lõpp.
Kena oli Mcdinši kelmikalt amuröösne „Läti tants".

Vastuvõtt publikult oli väga hea.
V. Mettus
..Estonia" teater
Neljap., 16. dets., esietenduseks I. Kalmuni ope
rett „Sfigismanöõver". Kaastegevad: teeneline näit

leja Aua. Atihklisoo, näitlejad Lydia Adler,
Priit Hallap, Jaan Juhanson, Ants Jõgi, Harry Kaa
sik, Theodor Krull, Salme Lott, Agu Lüüdik, Kons
tantin Savi, Alice Serman, Alfred Säilik, Vold. Toh
ver, Els Vaarman, Arnold Vaino j. t. Tantsurühm,
solistid Elli Eskola-Kubjas. My Granberg, Verner
Hägus, Artur Koit. Klaudia Maldutis.

korraldatakse Estonia kontsertsaalis pühap., 19. det

Tallinna konservatooriumi segakoor. Sissepääs riigi

milliseid antakse teatrikassast (kassa nr. 2) ringhää
lingu kasutamismaksu kviitungi (1937. a. II pool või
1938. a.) ettenäitamisel.

Eesti Draamateater
, Reedel, 17. skp., kell 1/28 õhtul «Kevad" 103.

korda.

Laupäeval, 18. skp., kell 1/28 õhtul 39. korda

«Suvi",
Pühapäeval, kell !/zZ p. 1. Noorsooteatri esieten

duseks nukuetendus: 1) «Reis ümber loa", 2) „Liü
haldjad", 3) Mänguasjade mäss";, õhtul kell 1/28

31. korda „Must suvi".
Kassa avatud kella 11—1 e. I. ja s—B5—8 õhtul.
Toimetusele saadet, kirjandus

Töölisteater
Täna «Inimesed ajujäfll" 9. korda.
Algus kell 1/28 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Preili partner, meile juba tuntud Paul Fibig,

Pühapäeva päeval «Häda õnnega" üldhindadega.

Reedel «õitsev meri" üldhindadega.

Laupäeval «Kolmekrossi ooper" 11. korda.
Pühapäeva õhtul «Tootsi pulma" esietendus.
Esmaspäeval «Kraavihallid" üldhindadega.

dns sa elad, nüüd woorimccStcl on lõikust!"

Nain c: „Noh, ci tohi enam rääkida kah. Näh,
aja siin kasti nurk ikka täis, ega sulle pooliku koorma
eest makseta."

Woorimecs: „Eks too toast pudrunni, tambi
kinni, mina labidaga paremini tehn ci oska."

MccS: «Oota, oota ikka! Ma ajan selle hun
niku siin wccl koorma harjaks."

WoorimecS: „Tc kühweldatsite mulle reele ko
gu maailma lume. Aitab, aitab! Nõõh!"
Naine: «Näh, eks läkSki minema. Mis neil wi
ga jonnida: kõik otsiwad üha woorimchi. Nüüd oleks
küll waja lumcsulntnmismasinnt."

Lurnesahk tekitas õnnetuse
Täna hommikul kella VslO paigu jooksis
Kadrina ja Rakwere jaamade wahel Undla
walla piires olewal ülesõidukohal mastu selle
katet rongi nr. 1301 lnmesahk. mis selle Laga
järjel kahe tagumise rattapaariga rööbastelt jook
siis wälja. Selle juures rikuti 230 m ulatuses
ka raudtee.
Lumesahk tõstetakse ülesõidukohtadel was
tawa mehhanismiga tawaliselt üles. Mehhanis
mis tekkinud rikke tõttu seda aga nimetatud
korral ei saadud teha. millest tekkiski õnnetus.
LumesahK tõsteti roobastele tagasi tunni aja
jooksul. Tee rike on aga esialgselt parandamata,
mistõttu rongid sealt saamad läbi maid mäikese
kiirnsega sõites. Kui suur on raudteevalitsuse
kahju, pole esialgselt teada. .

Mees: «Sa ajad naeru Peale oma jutuga."
Naine: «Noh, mis seal naerda. Mul rohkem
süda täiS: kõiksugu asjad ja aparaadid wälja arwataksc,
aga lnmcsnlatamisc masinat keegi teha ci marka."

M ees: «Et, ega ma seepärast naera. Ma nägin
öösi just uttes lumcsttlatamismasinat. Sa hakkasid
nüüd rääkima, see ajas naeru peale."

Naine: „Wõi unes nägid. Kuidas see lume su
laiamine siis unenäos oli kah?"

Mees: «Mis ta oli. Ajasin aga tuld alla ja
lumi sulas nagu maha. Aga wcst, mait, külmas kohe
kinni. Lumehunnikud kadusid, aga jäämägi tõusis ja

tõusis. Aia olin wiimaks oma aparaadiga nagu Ole

f* <* rP Z f>
17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 sooivitonücrr

N Seth. 19.00 sisepoliitiline ringwaade. 19.15

Jan Kiepura laulab. (Heliplaadid.) 19.40 päelvanndi
scid. 20.00 õige aeg. Ilma- ja jäätcated. 20.05 Beet
hoveni helindeid. NN orkester. Juh. ft. Nikolai. 20.35
pool tundi perenaistele E. Naisliidu kodumajanduse
sekretär Al,na Imakaetvu: Kodused traditsioonid, eriti

jõulutraditsioonid 21.05 Debussp helindeid. RR or

kester. Juh. F. Nikolai. 21.35 kirjanduslikke uudiseid.
(Tarwst.) 21.50 instrumentaalkontsert. (XI.) Seletun
A. üksip. 22.30 esperantokeelne loeng. Kõrgema hari
dilse korraldusest Eestis. 22.55 päcwauudiscid.
Reede, 17. detsember.

7.00 äratusmäng. 7.05 wõimlcmist. 7.20 päewa
uudiseid. 7.25 hominikkontse.rt heliplaatidelt. 8.10
hommikpalwus Jaani kirikiist õp. 2. Raudkepp. 8.30
Tallinn: Turuteade.

Wälismaa, eriti Inglismaa, kohtupraksises loe

takse küll normaalseks teha noomitusi isegi õigeks
mõistetule kuulutatud otsuse puhul. Kuid wiimasel

juhul see juhtub kõige sagedamini siis, kui kohtu

arivatcs ci mõista kohtualust õigeks mitte moraal,
maid ainult seadus. See on kohtupraksises peamiselt
seal. kus kohtunikud malitaksc.

Kuulutanud otsuse, kohalik kohtunik noomib ka
umbkaudselt selliselt: ~Kohtualune, teie olete küll
kohtu sa seaduse poolt õigeks mõistetud, mitte aga
moraalselt, pidage meeles!"

Meic-aegses õiguses selline suhtumine õigeks
müistmale otsusele on igal pool kõigist seadusandlus

test körwaldatud kui kohtulikult ebamoraal

ne, sel üldalusel et kohtumõistmisel pole tegemist
tõega mängimisega.

Õigeksmõistetud kohtualuse jätmine kahtlustuse
alla tähendab kohtu tõe jätmist kahtlustuse alla. sest
õigeksmõistetud isik wõib osutuda süütuks Z0»/a
õO°/o, 25°/ o, 150/0, lvo.o wastu.

Kas teistel juhtudel wälismaa kohtunike prak
sis, tehn kohtumõistmist moraali järele kohtu

mõistmise üle seaduse järele —. on õige kohtuectika
seisukohalt, kas moodustab see kohtu natur a a l -

õiguse, see on wäga keeruline küsimus moraali ja
õiguse seisukohalt.

Rahwa heade Kommete alusmüüriks ei ole mitte

moraali ja õiguse lahutamine, maid rahwa hinges
nende ühendamine.

seid noomitusi sündis kohtureformiga seotult.
Nendes meeleoludes, mis sellele seltsisid, mõningad

Naine: «Siis sa, reo, olid jällegi lakku täis!"
Mõlemad nacrnwad. Asuwad siis jällegi kõnniteed

Wcnemaal kohtu „usus" (komme) teha selli

kohtureformi puhul wälja antud reeglid tekitasid

rahukohtunike seas arwamusc, et seadus õigustab
neid noomima kaebealuscid ka tegude eest. kus puu

Sajab laia lund.
Heuu

dus süü seaduse järele, ja selle juures seda tegema ilma

asja arutamiseta, kui kohtunik ise oli süüteo korda
saatmise pealtnägijaks.

Rootsis vangista salakuulajaid
StoHjoUu, 15. 12. (ETA) (Havas) Rootsi
sotsialistide häälekandja „Soc!al-Deinekraten" tea
tab, et Nootsi Politsei on wangistmmd kaks sakslast,

keda süüdistatakse salakuulamises. Üks neist, ni
mega Kerning, on Rootsi tulnud Dschehhosloniakkia

passiga, mis on wälja antud vaderini nimele.
Stokholm, 10. 12. (ETA) Lehed tcatawad

Kohtutcgelastc mälestustest on teada järgmine
lugu. Keegi Peterburi rahukohtunik näeb. etTroitski
sild tõstetakse tema arwates ebaõigel ajal. Kohtunik
kohe kuulutab tõstjale walju noomituse ia kohtu kor
raldusel sild wiiakse endisse seisukorda.

Teine rahukohtunik, õigeks mõistes kauplejad,
noomis neid nii weendunult sel puhul, et Kauples» tihti

pea kaotas, kas ta mõisteti õigeks wüi süüdi. Noo
mitus tehti kohe kohtulikult awali k u l t, nagu
see üldse pole karistus (R. NS. 8 9 seadusandja
motiiivid).

Meil märkused ja noomitused on üldkriminaal

täicndawalt kahe salakuulaja tabamise kohta, et ncn
dcst olcwat Kcrning ka Saksamaal soowimata isik. Ta
olcwat waremalt Rootsist wnlja saadetud, ega olcwat
julgenud sõita Saksamaale. Lehed awaldawad seose?
sellega nrwamich, et salnknnlajad on töötanud Nõuka

seadustikust nüüd eraldatud dists.-seadustiKKu wäär
tcgude eest ametialal ja määratakse ameti huwides
teenistusalalistele ülemuse poolt. Märkus tehakse kir

gudc-Wcnc kasuks.

(Dists. S. 88 l. 3, 4, 29).

Rakwere ringkonnakohtu
alatiseks liikmeks

kohtvikumuusika Kultusest". 19.40 päevauudiseid.
20.00 õige aeg. Ilma- ja jääteated Hinnanoteeringud.
20.05 Mihkel Lüdigi soololaule. Marta Pank (sopran.)
20.25 eradots. dr. med. P. Hansen: Suguhaigused.
(Eesti Terwishoiu Muuseumi loeng. Tartust.) 20.55
Soome Euroopa-kontserdi saateks. 21.00 Soome En
roopa-koiitscrt. (Helsingist.) Oitvo Soini (bariton) ja

nimetati riigihoidja käskkirjaga 14. detsembrist s. a. koh

Helsingi linnaorkester Toiwo Haapase juhatusel. 22.00
kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.) 22.15 Eric Coates'i
helitöid. (Heliplaadid.) 22.55 päewauudseid.

Jaan muuseas Kohtunoomituse küsimust õigeksmõistmise
puhul.

ees põrandal ja ärkasin."

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 lastetuud.
..TripZ. Traps ja Trulli seiklused". Marta Sillaotsa

kuuldemäng. 18.30 eesti keele tund —N. Kress. 19.00

..Päewalche" «veergildel omamoodi liuwitawas ar
tiklis ~Posttii«vne näkkuhüppainine" puudutab Balder

Kuidas nüüd meil asi seisab wene kohtupraksisega
wörreldes?

Ncljapnew. 10. fcctscmöcr.

heliplaatidelt. 13.30 Liialise keele tund edasijõudnutele

Kohtunoomitus

wiStc torni tippnö. Siis hakkasin äkki wccrcma kogu
selle, krempliga allapidi, kuni. olin kobinal oma sängi

kraapima.

Reedel, 17. dets., Edith 011 or p i tantsudeõhtu.
Eesti helitööde kontsert

Meile WMe:

Ega inimene looduse seadust innuta saa. Kui tuleb
lund, siis tuleb."

õdedele, scmiariitlastele sa muule sanitaar-personaalile.
Sissepääs on tasuta.

Apteekide öõwalwe

LAVAVII?

maha ajab?"

Mõne reaga
Itaalia film arstidele. Eesti Punase Risti peaüva

olekul, millest palutakse kõiki asjahuwilisi lahkesti osa
wõtta. Sissepääs on lvaba.

STA"

naine ja woorimecs. Kuulen lühiajalist kolmikkönct:

mine, 3) jckokolaadist jüuluwanad, 4) kuidas walmib
kullatükist sõrmus, 5) Zru linnuses.

jendusrikka miimikaga huvitavas ..Sambras". Lisaks
sellele ta näitas ..Serenaadis", et ta oskab ka hästi
käsitella kastanjette. Ilusad kostüümid aitasid head
üldmuljet ainult suurendada. Publiku soe poolehoid
tantsijannale kasvas iga numbriga.

meeldis seegikord kõige enam ..Lesginkas".
Duodest ..Fantaasia" jäi kuidagi ebamääraseks,

A. wjt. >

ludeks.

Aga juba teine number näitas, et õhtul mis

on ka pakkuda midagi haaravamat, mitte ainult
külma sära. vaid ka soojust, värsini muusika järele
seatud „Valsc ntelancoliqueMs" Mirdza Grikis.kes
naqu ta partner Paul Fibigki on Läti rahvus
ooperi balleti solist, näitas, et ka ..ballett" võib mi
dagi ..väljendada". See oli meeleolult väga meele
jääv ilusa ümmarguse kompositsiooniga pala, kus
muuseas paistis silma ka tantsija ilus kätemäng.
Mirdza Grikis, keda Tallinnas nägime esimest
korda, tutvustas end meie publikule igati meeldi
valt ja me näeksime teda heameelega jälle. Ta
on läbi ja läbi tantsija, hea kuju. suurepärase

JtaHkfiiir

naitus „4 sajandit mööblistiili". 2) ettewalmistus jõu

ringhäälingu abonentidele tasuta pääsmetega,

õnneks ei olnud kaugeltki ainult ..pointelde" õhtu

Riig-ho-djale saadeti termitustclcgramm.

..Gloria Palace" ja ..Bi-Ba-Bo" 1) Mööbli

kõiksugu paade ja atitiiiidide demonstreerimine ja
rohkem mitte midagi.

r- Haridusselts ja koduknsiv. instituut. Kõnedega
es-nes-d R. Pccrna, insp. A. Kurivits, mag. A. Elan-

järgmisi Eesti Kuituurfilmi uusi helikroonikaid:

sembril, s. a. Juhatab teeneline dirigent prof. Rai
tnund Kull. Kaastegevad: Ida Loo (sopr.J, hr.-d
H. Maldre (tenor), K. Shypris (orel), E. V.

säärased ..kahe sammud" harilikult on, ühesõnaga

kinos MODERN

wabrikud, see on praegu meel teadmata.
>( Petserlased ostawad Narwa-taga talusid. Petserist
pärit olemad menclased on kakanud ostma Narma jõe

Uued helikroonikad kinodes

isegi balletis mitte.

Ka kõnealloleva õhtu alguses tundus, et seegi
jääb ainult ..kohapeal meeldivaks", sest eeskava
avav „Pas dc doux" oli täpselt niisugune, nagu

-võtuga. Korraldajateks olid kohalik õpet. ühing,

Alates reedest demonstreeritakse Tallinna kinodes

balletiõhtu Estonias 15.12.37.
Puht-balletiõhtutega on lugu harilikult nii, et nad

surematu opereti
eelseisvaks esietenduseks

tellimisi. Narma kalewiwabrik annab oma töölistele
ka jöulukinki, kuid kas seda teemad ka teised suur

merest würsunud kunstniku saawutusist. Inimesi awa»
misele oli tulnud rohkesti. Näitus on Rakweres awa»
tud kuni pühapäemani.

luubilar-sekretärile autasu. Kirepi -valla-valitsus
m-ne as sekretär K. Püssalc autasuks ühe kuu palga.
K. Pussa pühitses neil päeivil oma 56-dat siinnipäema
sa 25-p. sekretäriameti juubelit.
Kodukaswatuspäew 356 osawõtjaga. Puhjas toi
mus kihelkondlik kodlikaswatuspäeiv 356 inimese osa

Valsikuninga
Johann Strauss'i

alul sa sinna wõetakse esimestena wastu Kilingi-Nõmme
õnnetusel raskemalt kannatunud lapsi.

M. Grittse ja P. Fibigi

on ainult nagu ..kohapeal meeldimiseks" kui esi
nejad ei ole just väga tugevad isiksused, kel peale
tehnika on veel midagi pakkuda. Tantsija tehnika
võib meeldida ja imponeeridagi nagu akrobaadigi
oma, aga elamuseks ta ei või saada. Seepärast
jääb väga sageli hüistki baltetitantsijaist meele ai
nult see, et neil oli hiilgav tehnika, et nad ..hästi
tantsisid". Tehnika üksi ei ole aga siiski veel kõik,

ue t korraldust, kas -võib kool edasi töötada -või

tuleb sulgeda.

Nymani.

worstidega ja koduõllega, kuid jõulmvana tuli. ka
kingitusi jagama, millest ei jäänud ilma isegi kula
Krull. Oli klaweripalu ja jduludeklamatsioon.

2 semestrit. '
Tartumaalt

Lühikesed pühad Rarwa töölistele. Tänamu on
Narma tekstiiltöölistel lühikesed pühad, kuna tööd
tehakse mnbrikus ka pühade -vaheajal. See on tingi
tud sellest, et -vabrikul tuleb täita kiire iseloomuga

dendi, sanitaar kindral.majori H. Leesmondi ja dir. J.

rakendumist kodukaitse tööle. Laud oli kaetud wen
iii cd. Ohtu kunstilise külje eest hoolitsepd jaoskonna
enda naised. Laulsid jaoskonna koor ja topeltkmar ett
pr. Mikk-Krulli juhatusel, soololaule esitas pr. Mikk-

teatanud Tartu üliõpilaskonna ajutisele juhatusele, et
tema poolt on määratud stipendiumi ühele Tartu iili
kooli üliõpilasele 6066 soome marga suuruses 1933.
a. keivadsemestriks. Stipendium on mõeldud Eesti iili
õpilasele soome üliõpilaseluga tutmumiseks ja -vennas
rahiva kultuurolude ja rahmako-ninete tundmaöppi
"l,Ucl[{s- otipci-diumilc -võiivad kandideerida kõik Tartu
ülikooli üliõpilased, kes on olnud ülikoolis -vähemalt

katsed meel tegemata. Kuna koolis on praegu ka 2
haiget õpilast, siis palus kooli juhataja maakooliivalit

Punase Risti president riigihoidja juures

joowide järele. , . .

Naiskodukaitse jõulupuu

-u , n.!?.¥c. stipendiumi 6000 soome marga suuruses

uyele üliõpilasele. Soome üliõpilaskondade Liit on

K?-' Treffner ja koolijuhataja W. Puidak.

Eile wõttis riigihoidja wastu Punase Risti presi.

Kõne all olid mitmed Punase Risti tegowusfe vuutu
wad küsimused, nagu wabaöhukooli ja manade intelli
gentide kodu awamine ning wigaste laste kodu asuta
miile Pääskülla. Wiimane asutus awatakse 1938. a.

Tartust

grammiga teatamaks, et Rapla algkoolis olemat ivaga
pa ju õpilasi, kes on infitseeritud difteeriapisilastega.
Nii olemat 66-st jarelewaadatud õpilasest leitud '56
õp-lase juures pisilasi, 24 õpilase juures olid wastaivad

kond kannab toitlustamiskulud, makstes iga lapse toidu
portsjoni eest 15 senti päewas.

Jõululaat jääb awatuks kuni 20. dets., ,ga paew
kella 10—8.

algkool sulgemisele. 15. skp. tegi Rapla
algkooli juhataja Harjumaa kooliivalitsusele telefone

Laste toitluspuMide tegewust korraldab ja jagab
lastele toitu Lastekaitse ühing, kuna liuna sotsiaalosa

li sp äkki dc tollimisega lugu on. Nii et km

gituspakkide saarjail tuleb ikkagi arvestada tollimaksuga.

valla,volikogu otsustas maksa jüuliikingituscna ,valla
sekretar-lc. sekretariabile. Anija kooliteenijale ja iva
nadekodu teenijale igale poolel,---- palk ning kasutus
ametnikule, mallakantseiei ametnikele ja Kehra kooli
teen,jäle igale iihekuu palk.

Maakoolimalitsusc juhatajalt tehti kohalikule jsk.arstile korraldus kooli sulgemiseks.

tukoja prokuröri noorem abi Mihkel Hurt.

'ÄRIRUUMI
otsib uueks aastaks soliidne iiri,

soovitav kesklinna. Pakk. slk
„M. 12140".

jalikult, mitte a w a liku l t, samuti noomitus, kuid

seda «võidakse aivaldada kaasteenijate juuresolekul

Sääraselt suhtub nüüd >nele seadus noomitusele.

See on karistus, mis mittea,valikult tehakse

ainult ametnikele sa nõuab, sellekohase määruse tege
«uist sellekohaselt «võimu esindajalt.

Iga oletamine kohtu-noomituste moraalse inõju
kohta heade kmninete peale on meil otsustawalt sea
dusest körwaldatud tõe huwides õiguses. Kui kohtu
praksises siiski «veel juhtub õigeksmõistetu noomimist,
siis mitte sellepärast, et ..hominum est errare", waid
selle tõttu, et ka kohtunik on ..homo".
Kõik see on wäga suur fomm edasi tegeliku tõe
ilmutamise teel meie õiguses, wörreldes «välismaaga.
Wandeadw. Zwan Demkin.
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Soome kohvi-suuräri

Linnaametnike palkasid tõsteti

Gustav Paulig & Co
Tallinna linnawolikogu wSttis wastn kõmutekitanud palgaredeli kui ..paratamatule". Uueks
kognkonnamaksu tiihtpäewaks 1. fuuni 1938. a.
Linnatööliste talwine palk wäheneb
Eile pidas Tallinna linuawolikogn oma kor
ralisc koosolekn, knõ tähtsama küsimusena seisis
päewakorras linnateenijatc palkade tõstmine ivas
talvalt unele palgatabelile. Seekord lvõttis lin
nalvolikogu pärast lähemaid lvaidlnsi katva wastn
kui „paratamat»sc", ehk küll wolikogn enamuse

nasin näeb ette uns kord.

sootvidele ci ole wähemapalgnlisle. töötasud ivastn
lvöetawad sa meeleldi nähakse nende suurendamist

katta see wälsaminek teiste kulude wäheudainisega

järgmises cclarwes, uagn deklareerisid seda uksi
kud wolinikud ja milline otsus lvõcti wastn ka
eelmisel wolikogn koosolekul.
Efimcse päewakorra-pnnktina wõeti ühel häälel was

tu linna 1990/1997. a. aruanne. Linna rcwisjoniko

misjoni poolt on arnannc leitud olcivat kõigiti korras ja
raamatupidamine eeskujulik. Linna aruandeaasta tu
lud olid 11.077-001 kr., knlnd 11.1557.792 kr., feena üle
jääk 19.809 krooni. Linna ettcwõtrtr. eripõhikirja alu
sel tõötawatc ettewctcte ja wnestclastekohtn bilansid 91.

märtsil 1997. a. olid tasakaalus 79.912.281 kr.

Suuremad korratused arwepidamiscs ja asjaajami

ses awastati eelarwc-aasta jooksul linna 2. haiglas.
Süüdlased wõeti kohtnlikulc wastutnsele, osa wallan
dati wõi Paigutati ümber. Kõik linna ettewõtted on tõõ
tanud edukalt.

Edasi wöcti wastn linna rewiSjonikomisjoni ia re
wisjoniamcti 1990/1997. a. arnannc ja seejärel linnaPanga 1998. a. eelarwe. mis on tasakaalus 750.000 froo
niga. Ametnike palkade, prrrkonnaabirahade, tcrnistns
wamlsc-tasude ja pensionimaksude summa on tönSnud
Ltsnstnti tõsta ka panga esimehe palka 50 kr.

wõrra ja juhatnsliikmetc palkasid 90 kr. wõrra. Kogu
summas näitab eelarwe 82.90-1- kr. puhaskasu. Linna
pandimaja 1998. n. eelarwe wõeti wastn tasakaalus
186.955 kr. Ka linna pandimajas suureneb tnndnwalt
tcenistnstnsndc krediit.

järgmised päewakorreipunktid linna 1037..
38. a. liineclarmc nr. 2 ja liunateenijate uue Pal
gatabcli ja koosseisude kinnitannne klltsub esile
mitmesuguseid mõtcte w a h c t u si. Mõ
lemab küsimused otsustatakse arutaba korraga.

Teataniasti ' wõttis' linuawalitsus nimetatud
pnnktib eelmise linnawolikogu koosoleku päewa
korrast ära pärast seda, kui linnawolikogn oli ot
snstanud tõsta wäiksemapalgaliste töötasusid >närk>

sa rohkem kui seba nägi ette linnawalitsuse kaina
ja lisaeelarwe.

Wahcpeal on aga linnascadnst nlnNdctnd ja
seetõttu oli nniid linnawolikogn! wõimatu

teha knlnde sunrcndamisi ilma linnawalitsusc
nõusolekuta,

Liv. N. Andreesen teeb siiski ettepaneku tõsta
kõigil linnaametnikel • mälja arivatnd linnawa
litsnje liikmed töötasnsid 6 kr. mõrra knus ja
eelarme piirides. Wolikogn juhataja N. P a a
bo ei pane seda ettepanekut aga
hääletusele, kuua puudiib üksikasjaline kawa
eelarwe muutmiseks kui ka ivaStmv m,s kalku
latsioon. Linnapea Soo ts loeb ette siseministeeriumi
ringkirja kõikidele linnapeadele, milles joowita
takse töötasusid tõsta maid selles ulatuses, et
omawalitsuste teenijate Palgad ei ületaks riigitee
nistuse wastaivaid tasusid. Linnapea sõnawõtust
selgnb weel, et linnawalitsns on Pöördunud sise
ministeeriumi Poole ja Palunud andmeid-wõrdlusi
selle kohta, kas Tallinna linnaametnike uus wälja
töötatud Palgatabel wastab omale
ja milles on lahkuminekud.

Siseministeeriumi wastusest selgub . nagu
'innapea luges ette üksikasjaliselt et
linnaametnike kawatsetawad palganormid üle

tawad tnndnwalt wastawate riigiametnike
palganormid. % '
Pärast linnapea sõnamõttu juhtus maike wa
hepala: Liv. ?t. Gustamson küsis linnapealt, et
kas linnawalitsusel endal ei ole ..Niigi Teatajat",
kus on toodud üksikasjaliselt ära kõik riigiametnike

palganormid. SLWlefs seda küsida teiselt asutu
selt. „Kas härra linnapeal on alati kombeks kü
sida nõu siseministeeriumilt, kui tal on kawatsns
teha mõnd ettepanekut?" küsis Kustawson. Lin
uapea lubas siis wastata, kui mii
:nane küsib targemalt.
Wolikogn ..pahemalt tümalt" tõstetakse > üles

linnatööliste töötasude küsi m u s.
A. Gustamson teatab, et tema andmetel olemat

nci! piicwil wallaudatud M) alatist linna töölist.
Teeb ettepaneku neid ivõtta tööle ja uuel eelarwe
aastal tõsta tööliste palkasid kriisieelsele taselnele.

Soomes tarvitatak
se väga palju kohvi
ja Soome kohv pn
hea, nagu Soomes
Linnapee teatab, et ivallandatnd on maid hvo käinud seda kõik tea
njn töölisi. Suurem hulk neid wõetawat aga ta vad. Suur kohvi tar
gasi. kuid t a lw i j e palgaga. (Gnstaivson: ..Kas vitamine on Soomes
see tähendab nende tööliste palkade wä h e ud a ellu kutsunud ka
mist?" Linnapea: ..Jah!"). Linnapea püüab kohvi - s u u rär i d
edasi teha selgeks, et tööliste Palkasid on aja jook
Näiteks firma Gus
snl ka tõstetud, eriti tükitööl. Üldiseks tõstmiseks
tav Paulig & Co
pnndnivat aga raha.
läbimüük
on 100 kor
Pärast mõningaid sõnamõtte wõetakse uus pal
da suurem kui kogu
gatabel ja lisaeelarme ivastn 2 hääle wastuseis
Eesti kohvi läbi
inise!.
müük. Tehas on
Edasi läheb koosolek juba ..libedamalt". Wõetakse
moodsalt mehhani
mastu Tallinna ajaloolise linnamuuseumi asutamise Põ
himäärus ja otsustatakse
seeritud. Kohvi kõr
vetamine ja jahuta
ehitada nns nlgkovlihoone Pärnu maanteele
mine sünnib viisil
..Aaan Poska nimelise lastekodu" krundile. Hoone on
kus kohv säilita!;
mõeldud linna 20. aiatoolile ja ta läheks maksma
oma väärtuse ja
278.000 krooni. Kulud jaaataksc kahte eelarwessc nina
aroomi. Automaat
ehitatakse malmis 1040. aastaks.
Edasi wõetakse ivastn linuamaksude normid, maksu
pakkimismasinad pa
tähtpäeivad ja maksude wõtmisc kord 1. jaanuarist
kivad minutis ligi
1938. a.. mis üldjoontes on endised. Kaob ära maid
sada 250-gr. ja 100pnadimaks ja kärnmccstelt mõetam käsiweomaks. -cc
järel mnudctatsc mooriäri snndmäarust.
gr. originaaletikettidega ja firma märgiga
varustatud pakki.
Uneks kognkonnamaksn tasumise tähtpärwaks mää
Arusaadavalt: suudavad nii suured teha
rati l. juuni.
sed stabiilseid sorte kindlate kaubamärkide
-ellest tinaitnna ci mäeta koantonnamaksu määramisel
aluseks enam maksuaasta tnln, maid eelnenud aasta
all turule lasta ja pidevalt nende kvaliteedi
tnlnmnks.
eest vastutada. Kaubalepingu jõustudes
Ado Aansonilt ostetakse Muraka tänama alla 99
tuleb ka meil müügile Soome kohv firma
ruutmeetrit maad, hinnana 2.'» kr. rtm. Linnaplaani
järgi majab linn une tänaMa rajamiseks Aarma m. ja
isiaua tän. ühendamiseks -. Brltschikomi tinnismarast
Aarma mnt. nr. 32 t 081,30 rtm. maad. -elleks on sõl
mitud Bcltschikowiga crikokkulepe, mille järgi osa maad

Gustav Paulig ja Co toodangust kindlate
markide all originaalpakendis. Seetõttu
võib tarvitaja ise otsustada missugune koh
vimark temale meeldib ja ta võib seda pide
valt saada, ilma et peaks pimedast peast
ostma tundmata sorti ja kvaliteeti kohvi.

Raadioaparaat, mille mehhanismis telliskiwi

mahctatakfc linnamaaga, osa ostetakse puhta raha eest

20 kr. rtm.
..Lagle" talu mastsele omanikule, kirjanik

Aug. Mälgule määratakse Põliseks rendiks 14 kr.
aastas.
Etrceka kodanikul Arene RonSsakiö'cl lubatakse osta J.
Nuusch linnismara. mis asetseb Willardi ja Endla tän.

Naatnofirmade omapärane trikk tolliwõimude tüssamiseks

nurgal.

-iltidclt, kuulutustelt ja rcklnaniidclt möetama mak
'u juhis wõetakse mastu, määratakse kindlaks linnamoli
kogu korralised koosolekud 1938. a., makstakse tagasi
kohmik ..Corso" omanikele 1800 kr. trahtcrimaksu (kuna
kohwik on suletud) ja wõetakse wastn rida teisi wähem
tähtsaid otsuseid.

Uued üliõpilasühingud nõuawad ülikoolilt

Oisu juust _

ja haridusministrilt toetust 5000 krooni

on

mõnusam jõulutoit
Toetuse mittesaamine wõtab ühinguilt kaasarääkimise õiguse üli
õpilaskondlikes asjus
Kolrnapäewal anti organiseerimata.üliõpilaste
büroo, Eesti Naisüliõpilaste ÜHiugü, Eesti üli õpi
lasühingn (Elltt) ja Eesti üliõpilasühingu „Ü:ne
ra" poolt ühine esilbns ülikooli walitsnsele ainelise
toetuse saamiseks ruumide muretsemiseks ja nende

sisustamiseks. Toetust Palutakse 5000 krooni. Sa
masisuline esilbns samadelt organisatsioonidelt on
antud ülikooli walitsuse kaudu edasisaatmiseks ha

ridusministrile juhul, kui ülikooli walitsus ei saa
esitatud toetuspalwet ise rahuldada.
Tisscaiuud esilduscs rõhutatakse, ct mitcl üliõpilas
ühingutel toetuse mittesaamisel ci oleks võimalust ak

rmr-selt osa irõtta elust. Tcatatvasti hak

kab kehtima 1. jaanuaril IU3B. a. mis ülikooli seadus,
mis irõiab organiseerimata üliõpilastel kaasarääkimise
õiguse üliõpilaskondlikes asjus. Tel põhjusel 011 asu
ludkj looma uusi ühinguid. Uus ülikooli seadus' nõuab
k'a üliõpilasühingutelt rida kohustusi, näiteks, alatiste
koosolekute pidamist, neist osalvõtu simdusl itkust, tõhusat

kasvatustööd jne. ühingute olemasolu ei ole mõeldaw
aga ilma ruumideta. Wiimaste murotscnnne käib noor
tele üliõpilasühingutele, kellel pole wecl wilistlaskogu
sid ega teisi toetajaid ringkondi, ja neisse kunluwad pea
legi eirannkiis aineliselt kch:vad üliõpilased, kes just ra
halisiel põhjustel pole jäänudki astuda- lvaremalt teis

ieoriinatttiol poleks põhjust jääda ergauiscerumatutcks
aineliste! põhjustel.

Eeltoodud põhjusil paluti?!segi kõigile kolmele nii
õpikasühiugule kokku roetust ühiste ruumide Miamifcf-s
ja sisustamiseks f>ooo krooni. Esildusele ou juure liiatud
ka kalkulatsioonid, mille suhtes inärgita!se. ci need ou

iväM leplikud ja tagasihoidlikud. Kvlmele üliõpilas

ühingule on cttc nähtud kokku 5 tuba ja 1 saal. ülikoo
lile antud esilduscs öeldakse weel. et kui ülikooli wa
kitsusel ci ole wöimalik toetust määrata, siis oleksid üli
õpilasühingud nõus seda summat wõtma pikaajaliseks
laenuks, mis maksta!sc .tagasi osakaupa ja kuude iviisi.
Pikaajalist laenu saatsid üliõpilasühiiigud agu sel juhul
laiutada, kui ülikooki walitsusc/.po.kt auiakie ueike ta

ima hajutada ruumid. ' ' ' . ,

Nagu ülikooli riuglounisi kuuldub, ei oleirat ueil
fusrit üliõoilasiihiiigutclc säärast roctussummat - wõtta.
ja samuti ei olevat ka ülikoolil ivõinialus ühingutele ta
iuia ruume auda. Kuidas haridusministeerium csiiatud
.'oetuspalivclc suhtub, ci ole .muidugi teada. Zäärauc
roetuspalwc ou untmeti erakordne ja' ainulaadne teiste

sääraste tocmtipästvctc sarjas.

*

MEELDIV PÜHADEKINK!
KODUMAA JA
TUNTUD VÄLISMAA

tcsse organisatsioonidesse, üle jõn.
Toetuse mittesaamisel tekib olukord, märgitakse esil

duscs, kus neil varcnm tahtmise juures ci ole tvõimalik
osa wõtta juriidilise üliõpilaskonna elust. Cmcit sellele

KRISTALLI

waatamata nemad on kohustatud oma õppemaksust kuni

7% maksma üliõpilaskonna heaks, ja samal üliöpilas
konnal on õigus anda ka nende kohta üldkohustuslikkc

MOODSAIS MUSTREIS

määrust. Niisugune olukord sunnib ühe osa

meie akadcenMsist noortest tcatawale siseni i s e I c

kib edust u nd el e. mis omakorda ci jäta mõjusta

JKOI>F

mata ühel tvbi teisel määral nende maailmawaate
Weel rõhuintakse csilduscS, et haridusuüuistor iili-

jutuajamisel et lvalitsns soomib üliõpilaste
senisest enamat organrfeorimist ja ei uute organisat

Lugusid kohtust
Kaebas ise enese peale
Aksel Meister mvaldas su-wel. pvolurörile, ct

t-cma on ivõltsiimd ühel wiiekünmekvoouiscl tvekslil statl

Kuuskmauüi allfirja ja miinid siis selle weksli ivõla kat
teks Tartu ärimehele Karl Waheriic.
Kui Meister seda poleks awaidamid. siis Wahe-ri
kandu see asi poleks nälja tal mid. Kui ametivõimud
läksid Wahcri juure Meisteri juttu kontrollima, siis Wcr
her ütles, ei ta on wcks li karli tõmmanud ja ära misa
und. Teda sellepärast, er ta on kuuluud, et Meister
on nälgadega koormatud ja wauglassc saitinnrd, ega nii
siigusM trõlga kätte saa.
Kuigi ivõltsivekslir enam alles ei olnud, wõeti Meis

ter wastutusele, sest ta ise oli ju.ennast'süüdi nttutis
taiuid.

Kohus mõistis Aksel Meisteri kuueks kuuks waugi.

Wanainimene wedas kelguga
tnrwast
Waua Aima Pälliu oli kohtu ees turbawarguse

Naadioaparaat tclliskiwiga. Noolega on näidatud ära tollisliwi asntoht aparaadi sisoinnses. Nagu
näha, on finn pakitud ilusti wastawaSse ..mähisesse". et üldiselt jääks mulje, nagu oleks tegemist apa
raadi osaga.
Et raadioaparaadid endas peale tvnbrikn poolt kon
struceritud mehhanismi knmmwad tvecl muid ja maga
omapäraseid.esemeid, ci aima tvist paljud. Nimelt on
mõned wälismaiscd firmad saamid hullama õige oma
pärase trikiga, kuidas pääseda toliiwöimudcst läbi. Apa
raadid, mis kaaluwad enam kui 13 kg, kunluwad tolli
seaduse alusel märksa odnwama tollitariisi alla km alla

Meremäe õppckompanii wcltwcebel Nabakukk kohtas

ühel päewa! Keipli ja räiiawate nurgal kedagi

naist, kelle kelgul kottides oli tuvwast. Edasi minnes
wclnveebel nägi, ei kelgu jäljed wiisid sinna. kus magu
uist laaditi wälja õppckompanii tuttvast. Seal oli keegi
pamWd malmis ühe Hunniku tuvwast.

Hiljem wcltweebcl nägi, ct sama naine on tulnud
kelguga seda turbahmmikut ära wiima. Wcltweebcl wiis
naise politseisse. Ta oli näpanud poolteise krooni eest

iurmast. Noh. oli talroinc aeg ja wanainimene wajaS

Laua-, voodi- ja Ihupcsuriidciri, triiksär
glriideid, trikoopcsu daamidele ja lastele,
valmispesu jne.
soovitab odavasti

M. KABAL, liitlekauplus,
Tallinn, V. Karja 7, telef. 444-01.

K»id wavgns on ivargtis. Kui me kõik hakkaksime se

TALLINN, PIKK T. 27
Pöörge tähelepanu meie vaateakendele.

sioonide tekkimist tahetakse aineliselt toetada, et organi-

dotviisi...
Kohus mõistis Aima Pallini luu eks kuuks tvangt.

Lõi all konstaabli kahwatu ks
Enno Eesmaa tegi 11. augustil Paldiskis Karl

Maasiku korteris mürtsu. Selle töö juures aitas teda
Karl Ingmann. Mansit kursus allkonsiaabli Heinrich
Sepa korterisse korda tegema.
AUkoustaabcl kutsus mürtsmnehi cndnga laam. kuid

Eesmaa lõi taile rusikaga mustu rindu. See oli niisu
gune hoop. et allkousraabel muutus kahivatuks M lõi

jalgadel niiluma. .

Selle hoobi pärast nõeti Eesmaa wastumsclc. Ta
seletas, et löönud :a ci rle. kuid ra käsi ou küll läinud
kogemaia wastu allkoustaablit.

Kohus mõistis Enno Eesmaa uclials kuuks waugi.

Tegi pikendusweksliga kelmust
Aleksander iicioa «võttis Paadrernaa ;va Itas- Lu,a
Brakniaiinilt pealt iv ja iÜKIe pilendnsivek-slile. mis pidi
uinun 120 t vooni. Teise pealdise ta i võitis Ado Pee li
sal» lv

Wekslit ja aga pikendamiseks ci kasntannd. «vaid Uu

fis icllclc iväljaaiidjaiia alla kirjutada. kellelgi tvavandn
seta fraawitöölisri Juliits ,tuilf»crgil i» diskonoveriS siis
Hanila ühispangas. "Psokiel oli 250 tr. suuv.
Nüs«lgnse fpinuiotiifi parast toini* rnöiSlis Aleksander
ltacwa tolme!-- aastat:- maitsi sa tvõttis ta kohtus trahi
alla.

Enwe wõitis 39. partii
illjechini esimene kaotus maailmameistrina

Üleeile Rotterdamis alanud 29. partii maksis

malemaailmameistri nimele, lõppes eile Aiicchini kao
tusega. Partii pidi eile katkestusseisust edasi mängi

tama, kuid Aljechin alistus enne seda. Seega Al

jeehin sai oma esimese kaotuse maailmameistrina.

PIDAGE
oma tuttavaid Ja sugulasi pühadeks*meeles.
Lilleannetiste vahetalitus
„F L E U R 0
kaudu on teil võimalus lüli saata üle maailma.

kõik kutsutud lapsed ruumidesse.

ja odaivnmnt tollimaksu. selleks on wnbritute Poolt meh

hauisniilc juure lisatud kõlbmatuid nparaadiosasid,
raudtala tükke ja ka tclliskitvc, nagu meie pilt kujutab.
Tclliskinn raadioaparaadi sisemusest atvastasid tolli

wõimnd eile ..Mcude" raadioaparaadi juurest, mida
meie pilt ka kujutab.

Lilleäri „IRIS"
Narva m. 42, tel. 314-93

Kolm perepoega wilja
krattideks
Möödunud siiisiscl pandi toime Wõhmuta tuallas ja asun

duscS rida miljaaitadc tülijcndamisi. Nii wiidi asundus
taluomanilul ?l. Bachil aidast wilja 300 kr. eest ja mit
mel teisel asunikul alla 100 kr. määrtuseS. Wiljawnr
pused olid salapärased seeparast, et aitade juures puudu

sid ijiasuanscd sissemurdmise tunnused. Nii wõidi aita
dcssc pääseda maid walcwõtmcteaa ehk kasutades ka õi
nclb wõtmcid.

Nüüd selgitas Paide krimiuaalpolitsci. et wiljakratti

dcks olid kohalike asunike pojad, kellele oma
asunduses oli kerge Pääseda naabritalu aitadesse.
Noormehed on wilja realiseerinud Zärwa-JaaniS wilja
kaupmccStc juures ja saadud rahaga on korraldatud lö
busnid olenguid. jiohtn alla luugcwad eeskätt kolm

perepoega E. 8.. 10 a. toana. E. J., 10 a. toana,
Politseipeegel
Vargus Koplist. Vene-Balti as. nr. 65—14 elut
sev poisikene Kirill P. võetakse vastutusele see

pärast, et ta varastas Koplis asvhcvnst laste päeva
kodust kaks palitut, kindad, salli ja kummisäärikud.

Lahkus tõõmajast. Aleksander Kokk sai proto
kolli seepärast, et ta sundliootcalusena omavolili
selt põgenes Kopli tõõmajast.
Sõim. Kivimurru täil. nr. lt elutsev Adele Tasso
avaldas politseile, et teda on sõimanud ja tõuganud

Anton joel, kelle elukoht Katusepapi tän. nr. 26.
Joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja -l.

Wargusi Pealinnas
S. Patarei tän. nr. 23 asetseva maja ehitustööde
juurest varastati Mihkel V a a n i ja tei tele töölistele

kuuluvaid tööriistu kokku lä krooni väärtuses.
Liiva tän. nr. 17 asetsevast trepikojast varas
tati 5 põrandariiet. mis kuulusid Tõnis oert i I e.

Tarmitajatcühiug ~Onm" Pool! korraldatud laste jõulupuult «Estonias". Iga laps sai jõuluwaualt
Ä)tiksse maiuswstega. Järgiuinc „Oma" laste jõulupuu on täna õhtul, kuna korraga ei mahuks

fcbn kaalunormi aparaadid. Et ..raskust" juure saada

pärast.

kütet.

ja mentaliteedi kuj u u e m i st.

Poolide seaduse Ivastuioõtmiscl on ajakirjandusele antud

seeditav
ja ho duk
hästi aialröisti imiht
on toitev
maitsev
kergesti
H'iüg'l k6ik'al

Pärnu mnt. nr. 100 asetsevalt õuelt varastati 22

kr. väärtuses Adolf Mi 11 cr i pesu.
Saksa Poiste wägitöö Aiamaa
Peatuskohas
Septembrikuus leiti, et Ellva teemeistri piirkonnas
Nõo ja Nvpka «vahelises Aiamaa veauiskohas oli ula
kate poolt pandud toiine ooteruumi rüüs.aminc. Kaiti
oli pck.tnd ligi 20 akiiarnutil. rcostaiud põrand, kirsma
tud roppe lauseid seintele ja tvvstanid lõhkumist. Polit
seiliscl juurdlusel selgus et.selle teoga olid saanud liak
kama saksa koolipoisid Tartnsl. Kesknädalal andis kuus
poissi Elwa kohtus «vastust ou«a teo eest. Neli neist,
«vcmiad svialad, H. Beinamiu ja Liick. anti «vanemate

walwe alla. knna 2 mõisteti õigeks. Karistatud on
13—16 a. «vanad.

ja 8. fi., 18 a. mana. Peale selle wõctaksc mastutusclr
ofjrt ka wccl teisi isikuid. Wiljnkrnttide tcgcmus on wcrl
jälitamisel ja nii wõib nende süükoorcm suureneda.

Jnrwcntmal rahwarinde
loomine
siiriv,iinaal on alustatud sisamaalisdn algatiiscl rab
mariude loomist, milleks mimluvad koosolekud tgit-5 mal
fnS, kuo inuoductiitakie. vnljivaiiudi' folinlif juhatikS. Esi

mesena loimiic- ralnvariude loomine Ratke mullas, kus
tunaeile olnul oli kokku kinsntud kohalike tegelaste nõu

pidamiiie. millele ilmiiS inimese ümber. juhatusse
iraliii Rakke irallamanem Luhr. leina abt A. Hein.

Ratke nlnorauga jubaiaja ?l'atsei. mnlla sekretär E.
Rakke postkontori iilem Vt. Mitt, Rakke alg- ja
täicuduekooli jubalaja A stikaS ja põllumees R. stahar.
Rsõrreirabenisel Riigimolikogu kandidaadi a-SjiiS otsustati
sobilada koktlilere '.valinu-» ingkoi.da knullnvaic irnldadc
rahmarinncte jnhaluSlega.

NnPsiLaja kü.lmas surnuks
>!esi,iäda!a kmmiihü kella 7 aia! leiti Tuhalaane
Mall ae- Pabiimere alciviknsi iibe kaupluse cesl laiiuun alr
snrnnlk ivauaooolne mee.neialnvae- Laiv oli külmanud

sa pooleldi lumme maetud Melie isiku-? tunti ära Ko

llan vaaili v nkob s o u, '>» a. .vana. kes elas sa

ma ivallae- .ltukeie talu inaa-alal asetstnva? majakeses.
aaoSkonuaarsl ivaata.? laiba üle. selle juures: inägitvalla
tundemärke ei leiiud.

Jakobson oli juba kolm päema tagasi tulnud Pahu
mere alemikku. ku? sattunud kõmaSn uaviirama. Wahe
vea! oli mee.? käinud kodus, kliid jatkaiilid siis jälle joo
num Teüjpäema õlitul kella !> aial oli ta vurujoobnuna
lahkunud alcmikuS asetsemast v-aan .s?cinla kauplusest
ja lubanud koju uiiuua. kaupluse ceS aga kukkus meeZ
luinmc. kust ta järgmisel hommikul leitigi surnult.

Neljnpiietval, 16. detsembril 193?
Riiglhoidjalt maadlusmattide mu

.SPORT.

retsemiseks 1800 krooni.
Kadrioru staadioni uus tribüün
valmis

Toetus v.-s. Spordile. Tallinna ja Tartu
Kalevile
Riigihoidja PII määranud mcic kolmele suuremale

Wastuwötmine ehitajailt toi
mub enne jõulupühi
Kadrioru staadioni uue tribiiüni ehitustööd
on lõppemisel ja uue tribüüni üleandmine ehi
taialt Eesti Svordi Keskliidule toimub juba
lähematel päewadel, kindlasti enne jõulupühi.
Teha on weel mõningaid iviimistlemistöid, mis
ei takista gga osaliselt katusega kaetud tribüü
ni üleandmist. Tribüüni ehitajaks oli tehniline
kontor E. Olari ning ehitustööd läksid maksma
200.090 kr. ümber.
Pärast wastawat katuse wastupidawuse
proowimist tunnistas iitba teedeministeeriumi,
limzäwalitsuse. politsei j. t. esindajaist koosnew
komisjon tribüüni wastuwöetawaks. Tribüüni
Mastuwõtjaks ehitajalt on Eesti Spordi Kesk

Narva veeremängu esivõistlused

Juba kuu aega kestnud Narva esivõistlused vee
remängus lõppesid. Pinevas konkurentsis, millest võt
tis osa 2 klubi, võitis ~Aleksandria" 3119 punktiga,

tulles seega juba teist korda Narva veeremängu
meistriks. Teiseks tuli „Ründ" 2987 punktiga, kuna
kolmandaks jäi Kreenholmi klubi 2958 punktiga.
Narva malemeistriks H. Ellam
Narva Eesti Maleseltsi korraldusel peetavad ma

leesivõistlused lõppesid. Meistriks tuli 8 punktiga
H. Ellam, teiseks jäi 7 punktiga A. Kukke, kuna
kolmanda ja neljanda koha jagasid 7 punktiga V.
Järve ja V. Mihhailov.

lite puhul. TcatawaSti Tallinna Kalcw ja Tartu Ka

lcw on kumbki tegutsenud 85 aastat ja w.-s. sport pü
hitscS oma 25,-aastase tegetpusc juubelit .alles- nädal
aega tagasi. Toetussumma on määratud juubilaridele

uute maadlusmattide muretsemiseks ning iga selts saab
toetussummast selleks (KK) kr. Raba üleandmine seltside
esindajaile toimub laupäcwal NaSkejõustiknliidn esimehe

O. Kõsteri poolt.

palitu meeste

kortvpallis. Järgmine kohtumine on Tartu 2.

Euroopa esiwõistluste kawa
kshvusvaheline maadlusliit kinnitas
tähtpäevad
Nahwusmahclinc mnndlusliit o« kinnitanud tnlcwal
kciundcl Tallinnas pcctawate Euroopa maadlnscsimõist
lnSte tähtpaewadekS Eesti Raskcjõustikuliidu ettepanekul

24.—27. aprilli, kuSjnnres rahwuSwahcline maadlus
kongress toimub 23. aprillil. ?küüd on määratud kind
laks ja esitatakse rahwuSwnhclisclc liidule kinnitamiseks
ka üksikasjaline Pncwakawa.
Nahwnöwahcline maadluskongresö algab 23. aprillil
kell 10.00 ja aega on jäetud tema jaoks kuni neli tundi.
Pärast kongressi asctawad rahwnswahelisc. mnadlusliidu

esindajad sõjamäe kalmiStul Wnbadusfõjas langenud
kangelaste mansolcnmilc pärja. Kell 17 toimub Mas
tuwött raekojas linnapea J. Tootsi poolt. Kell 18.0 l)
algab konwerents Euroopa csiwõistlnstcl tegutsewatclc
kohtunikele. Kell 20.01> rahmnsmceskondadc esindajad
ja kohtunikud lähemad „EStoniassc" ooperi- mõi opereti
etendusele, millele järgneb õhtusöök.

Euroopa csimõistlnscd nlgawad 24. aprillil ja lõpe
wad 27. aprillil, kestab seega neli päcwa. Wõistlcjnte
kaalumine toimub igal hommikul kella 8.00—0.00. Igal

' Odavasti ostäte

\ TEKA 1
•kölnivetl

dulscpatöökoda ..Wello",

Niine tän. 1.

TALLINN,
MAAKRI 28.
sõites, provintslane

pealinna sõites, va
rustage endid meie

odavate pühade
maiustustega.

Suurim valik armatuure,
laua- ja seinaiampet Valmis
tan ka tellimiste peale. Müü

gikohad: TaTtu mnt. 42
ja. 2, telef. 311-96. Vold.

' li a otse
taryitajaile !
"

väike sohva ja nukk. Saue

- Häid praktilisi

, jõulukinke,

korteriga. Soovijad kirj. slt.
~5/2645".

Müüa
riietekapid I—3 uksega, puh
vetid, sohva- ja raadiolauad,

puuvoodid, diivanid. Telli
mised ja järelmaks võimalik.
Mööblitööstus A. Kluge,

nagu:

fotoaparaate,
baromeetreid,
termomeetreid,
binokleid,
lornjette,
nuge,
kääre jne.

saate suures valikus odavate
hindadega

Laulupeo 1.

Maja
miiüa, mtem ja korras, hca

hiiu, päriskruin. Hind Kr.
40.000, wäljamaks 26.000

G. Berger,
t Nunne tän. 1.
Pühapäeval äri avatud.

kr.' Kirj. slt. „21 /2301".

Pühiks *
kaunist

Müüa uus naisterahva

talvpalitu

must, skunkskraega, keskmi
sele. Tcat. saab V. Ameerika
3—5.

Müüa pruugitud

TEKA

• öölaualampe
TEKA

• majatarbeid
TEKA

•seepi

Müüa - ' • ;

lambavillu

Sadulscppadelc

majadele punasest ivasest

veeklosette

õiglase hinnaga

ostan ja müün

Botikuid
ostke

Müüa

pool krunti

kr, s talli

A. Gobovitsch'.
tirist Piimu mnt. 45

' Km.
ih. Kaarmann'>

ja krundid müüa. Teateidj juures, Raekoja 10/12
saab Lühike tän. 1-a., Nõm
mel.

Inhuslikuli odaivasti

nniüa 5-lambiline
raadio

Tulla s—lo Tallinn. Tse
mendi 5—17.

rusnahku, lauatarbcid, mööb

jles ootab täitelehe wõi
laenab riigiametnikule heal
tagatisel ja käendusel kuni

diivaneid

ühes tekiga, Peterburgi tüü

250 kr.
raadiogarnitunre ja tugi
pi. Tondi 48—1, Tallinnas.
toole odawasii müüa sadul
' pal. tcat. kirj. slt. „13/ sepatöökojas Rud. Wark,
Odawasti minia

3013".

Heeringa t. 12-a.

lapse-ja
nukuvankreid
SSint tiin. 2, hoowimajas.
Müüa

mängutoos
(Spieldose) 24 plaadiga.

Wäga ilus

srnürna

Odaivasti müüa

riidekappe
„Päewalehe"
tellimisi
wõtah wastu iga

p •stitoSUtß»

Rakveres

võtavad MPäeva
vaip
lehe" ja ~Lastf
340X273 müüa soodsa
Rõõmu"
hinnaga. Näha wõib kella
11—4 Maasingi t. s—l. tellimisi ]a kuulutusi

Rataskaevu 4, noodiäris.

moodsaid kolme uksega. kir

just kasest, poleeritud. Lii

tnitmesng. teisi asju. soo
wikorral tulen koju ostma.

2. Roosikrantsi S, teles.

466-85.

Briljante, kuld-, höbo-,
anttikasju
ostab kõrge hinnaga

LMuiyiam

tõhusaks lisaks meie meel kaunis wähcarwulisele

tuid. „Mcre «vangid" on alles algkeeles ilmumata ja

noorsookirjandusele.

Bengt Berg: Kurgedega Aafrikasse. Bengt Berg
on rootsi tuntuimaid loodustcadlasi-kirjanikke. kelle
nimi pole kuulus mitte ainult kodumaal, waid kogu
maailmas. Käcsoicivas raamatus ta jutustab __ meile
kõigile tuutud kurgede elust, nende igasügiscstcst len
budest kaugele lõunasse ja talivitumiscst lindude pa

käesoleiv köide moodustab seega tcina esikiväljaandc.

See on pünciv ja seiklusrohke jutustus noorte poiste
elust, mis tõendab, et ka Soome skäärides saab läbi
elada juhtumusi, mis sündmustikult ja haarawusclt ci
jää taha Robinsoni lugudest.

radiisis Aafrikas Niiluse jõel. Jutustus on põue

wam kui mõnigi romaan ja pakub noorsoyie ühtlasi
hulga kasulikke teadmisi.

3. Parijõgi: Alutaguse metsades. Lelles raama

tus wcstab meie tuntud noorsookirjanik oma. matka
mälestusi Virumaalt. Ta annab humitanm pildi meie

Autor rändab löhivist Kuremäe kloostri, lisaku ja
Rannapungerja kaudu Alutaguse põlismetsade süga

musse, loodusmõlude riiki. Enne metsadesse rändamist

elukutseline poksija G. Bärlund, siis on nähtud

ette nende kohtamine. Asukoht ei olevat aga selge,

Saksa suusatajaid Soome
Helsingi, 16. 11. (ETA) Saksa riigi spordi

heas vormis, siis.ta lootvat võita. Kui K-il õnnestub
hiiglast Carnerat võita, ;siis ta saaks .otsekohe järg
mise kohtamise prantsuse raskekaalumeistriga, kes
hiljuti võitis ülekaalukalt Carnexa.
parüsiss sõidab Klausner kodumaale. Kuna sa

mal ajal viibib Soomes ka ' naabermaa kuulsaim

letakse • ''

Eesti
Entsüklopeedia
Ostan

iuccl cnite -jõulu lõrge -

nana igasugu pruunitud

tutvust
abiellumiseks lihtsa vaba

daamiga, kellel on väike ka

pital ühiseks kodu ja ette

võtte loomiseks. Kirj. slt.

-,,33/2633".

28-a. karske riiklikus ette
võttes -töötav noormees . soo

vib. - . ! ; •

tutvust

mööblit, kappe, lvoodeid, kir tõsiselt ellu suhtuva neiuga
jiituslaudu, nrammofoite. .16—28 a., .kes omab. kindla
raadioid, õmblusmasinaid ja teenistuse või kapitali, et

'kõiki riideid, palituid, üli ühiselt kydu luua. Kirjad
kondi jne. Palun kari kirj. slt. ~19/2259".
slt. ~25/2305". "
.....Spotvitt . .
WSn;

Osiau,

postmarke
ja wene raantatuid.
Ä>õib ka soliidsetes par
tiides olla. ..Wene tän.

I—9. 2. kord.

Ostja Võrust
Ostan riidKd, ja

pajatada. J. Parijõgi on terawa silmaga mat
kaja, kes oskab tabada kõikjal maastiku ja elanik

atamisstaadioni Lahtis. Retkel von Tschammer-Osteu
seletas muuseas, et Saksamaalt tulek maailma juusa
tamisesiivoistlusile arivatawasti 15—20-liikmeline mees
kõnd. Täna lahkub von Tschammer-Osteu Soomest.

kuid huivitawalt ka lugejaile. J
Vastutav toimetaja J TAKI.AJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus.

konna omapära ning sellest wcsta mahcste sõnadega,

ERITI -VASTUPIDAVAID

tangilokke,

Teadaanne
majaomanikele.

vesilaineid,
Linna kogukonnamaksu sead. § 50®, alusel kõigi

Tallinna linna administratiivpiires asuvate kinnis
varade omanikud või nende • asemikud on kohus

maniküüri

tatud andma hiljemalt 30. DETSEMBRIKS k. a.
•Tallinna Linnavalitsuse Rahandusosakonnale

kõigi nende isikute nimestiku, kes elunesid nende välismaa lakiga tehakse Ra

majades käesoleva aasta 15. detsembril. -Võõ
rastemajades ja möbleeritud tubades tuleb ni
mestikku võtta kõik isikud, kes .seal on elanud
vähemalt kaks nädalat., enne ja Uks niidal pä
rast 16. detsembrit; k. a. ' ;

taskaevu 5

telef; 438-49.

tän. nr. 45, panga lahtioleku tundidel. Samades
- i kohtades ja samal' ajal antakse välja nimestiku-,
blankette majaomanikele või nende , asemikele,

viibivat

Pctserlane ostab hea hinna
eest kõiksugu uusi ja pruu

gitud riideid, kasukaid, ja

M. Nurk, Lai tän.

Ostan
vana mööblit ja voodeid.

õmblusmasin
..Singcr" (kabineit) oda
masti müüa Nõmme, Pär
nu mnt. 104. iiat(hn_

Jok. Triefeldt, Pikk 17
2oowin osta heas. korras
L. Rikken, Tallinna 20 pruugitud
Marie Talla, Vaksali 2
E. Sabolotnik, Tallinna 7

kõnetraat 440-11 ja
479-25. Pikk tän. 2.
Uõnetr 429-83.

Sass 24. Lull 25. Juss 31.

Jiivaz
» Tallinn,
WW ioo 27.
MM»

Vassili 32.

•V>cabc prots. soo min lae
nata

Kr. 4CO

Kal-5 kõrgema haridusega
riigiametnikku

oblig. kindlustusel lühemaks

ajafv. Tea:, jlr. ~35/2395"

tutvuksid

Noormees soovib

Kaitsemärk «punane ankur".

ostan
prunnilud jn uusi riideid,

wäliimaa „ü3cllrt" aparaa»
diga ja õlibcfla tcüaUe ala*

Elektrilokke

tel 150 jcnti pea. juukse*
kasukaid, pcsn. _ saapaid, tööstuses ~.velmt". Vkaakri

ja selle mastnwõtmisest.
,
W. 12 K. 13. Kirjad slt. ZtzKtzfIOKOWNjÄD»
..21/2001"

t J il"

Tulen ka koju ostma. Tuur

proua ja elust pettunud mees
olevus soovivad

! mees,

tutvuks

tutvust

keskealise iseseisma daami-

mees- ja naisolevustega. Mars

:Vvvüi

30. Jüri 29. Kirjad slt. ~31

ga. Kirjad - cnesckirjeldu

\\ ' .
1»

"O"

2271".

sega slt. ..2/2322".

MBmaaiaß

Kaks korral, elurõõmsat
leske, schatääu 35. brünett

Prl. ja prouad 1

telega tutvuks
aastaid (ka praegu) äri

tutvuksid

pühiks ausameelsete _ lviisa alal tegutsen?, kogemustega

kate meestega. Kirj. slt.
„Päevalehe" trükikojast
Tallinn, pikk 2. Telofoi 428-83
.NÕUDKE EELÄRVtID'.

iäieSn karske noormees.
Kirjutagu kõik. kcS on huwit. ärist, jvoto soowitaw,
Kasmoowa tööstuse suu kuid mitte nõnratu. millele
lendamiseks sooivir. Incuu
ivastan omaga, mittemcel
biwusel tagastan aumehe
liknlt. Kuulutust palun wõt
..32/2312".

Protsent kokkuleppel. Kirj.
Palun, kes oleks nii hea ja
' Juhuslikult väga
laenaks noorele naisele ,

50 kr.

hinnana

Siin lõbus suremata lesk

Kmniswara onmnil. äri

~0PA ~«10®
00®s

nt

lilarja tän. S—B.

Võlgade

sissenõudmine ja selgitamine

lesimist laswii sümpaatsete
intelligentsete 17—25-aas- InkaSso-büroo ..Vahendus"
tasie neidudega, et rõõmu .varju ienne Pi.<sc-.lg) i.
tunda saabumast 1038. a. 17. kl. 10—12 ja 2—1,64.

tarv., kui rinde all valutab ja

kõrvetab; rahvakeeles venind.

odavasti müüa

slt. ..1 1/2371".

ta tõsiselt. Kirj. slt. ~33/
2393" .
üürida sooiviu' korras

Klaveri või
pianiino

Kas veel ei tea

see meendub. kohe, kui maas Kirj. slt. ..20/2340"
paariks kuuks? ..Tagasimaks • uued flanellist hommikmant tab ja lehitseb ..flastaioara"

11. W

koolilaste kleidid, ööpid
kokkuleppel. Kirjad ' slt.. lid,
.kraed ja pruugitud
~17/2657". •' : ;;: šhaamäd,
riideid,' kälosse ja kingi ja
Pikem atleedikehaga meel• muud.' Türnpu s'—2.'

Ostja ostad
on tarvis kohe soliidseks 1 di w korralik noormees
Tall. ja Nõmmelt ivana tehniguks kolmeks kuuks.
abiettüks

korrasolekus,-siis esimene 5 »»»»»«»»»»»»»»»»»
tuhat kilom. järelmaksuga, ja
niisamasuguste härradega v.
renditingimustel. Auto hind, |
40—35. Arionianik. Pensio
Puhtaid

Ed. Läte, Lille tän. 13
E. Videvik, jaama raa

Übja Majandusühisus

S. Kirja tiin. 23,

1038. ei see 'kalender kül
latud kaanega ja 200 lhk.
tiheda sisuga on nüüd tõi
giti esikohal, kõlbab ka jõu
lukingiiuseks. H. 25, senti.

Hõbe

Noormees soowib
Hallo! Hallo!
lanõusid. pesu. jalgrattaid, mööblil, riideid, peiu, saa Raha ja hea kasu kindlusta
kõrvarõngas
muusikariistu jne. (Viibin paid, raamatuid, õlilampc. tud täiel määral. Pakk. slt. kohe jõukama naisega. Mrs.• Kaks meeldivat neidu soovi
tutvuda
sinise ismiga seotcmbri kes
pildiraame.
grammofone,
Tallinnas 16.—18. skp.)
..35/2075" ]
kel kadunud. Tasu eest ära
slt. „20/2B60":
vad pühi mööda saata so tütarlastega kuni 23 a.
Kirj. pakk. sli. „1»/2363" õmblusmasinaid, jalgrattaid,
anda Lõuna o—l.
liidsete härradega. Endal Kirj. slt. ~17/3017".
igasugu iluasju ja escnteid.
mugav kodu olemas. Täna
Uilrin välja
söögiriistu ja vööuiitgukolu.Ostan
15. skp. nais
Prouad ja härrad! . ier.Kaotatud
kohe hästi töökorras veoauto,
tulles kohale ostuta. Kaks. keskealist intelligent frakk- ja smoking vale kohtama ei ilmu. Lic, Palun
hallist nahast
laenake
noorele
Mary.
Kirjad
sh.
„1/228
t".
kilekott
kohe maksetavas rahas, mitte Lahk. pakk. slt. ..25/2315"
set, iseseisvat leske soovi
ausale tütarlapsele
ülikondi
höbeuuriga ju rahaga, teel
alla 4 tonni, ainult sel tin
10 kr.
gimusel, et veenduda auto
V?nise varju tän. Pal
B. Schocher, Kuke t.. ' Leskproua vajab
""tutvust

walaia 4—16, töökojas.
Näha igal ajal.

matukapp

raamaiukpl.

Foto soovitav. S/s. „Eos"

kõige kõrgema
hinna eest

firma ja tingimused tcat.
vastu Ja müüvad kirj.
slt. ~13/2293".
üksiknumbreid:
E. Priiman, Pikk 24
N. Erna, Lai tän.

..Päewalehe"

kirja

Skeppsbron 30 Stockholm.
Volly 20. Frits 21. Lex 22.

anda. Kirj. slt. ~19/2299".

grammofone ja kõike pöö
Kellel on vaja
Kirj. slt. ~10/
pühatleraha? iiiuaukolu.
3010".

Soodus ostukoht

soovivad kodumaa tütardega

vahetust

võib ka vene keele tunde

ostan
pruugitud riideid, mööblit,

kiitel

merimeest

seaduse § 40' alusel rahatrahviga kuni 50 kr-ni.
Tallinna Linnavalitsuse Rahandusosakond.

VALMI ST A B

õmblusmasinaid, jalgrattaid
iän. 22 ja Tuur Tartu
muusikariistu, mööblck jnc. nr. 10. Tclcf. 307-01.

oma waba aeg
enesearendami
sele, lugedes

7 võõrsil

nr. 2, II korral;: tööpäevadel kella B—l 4 ja
• ' kella 17—20, ja Majaomanike Pangas, Harju

kes neid kätte saanud ei ole.
Süüdlasi, kes Linnavalitsuse Rahandusosa
konnale eelpoolmainitud elanikenimestikku ei
esita, või ei esita seda määratud tähtajal, või
esitavad nimestikus ebaõigeid andmeid, võib
Linnavalitsus trahvida Linna kogukonnamaksu

Pühendage

„Ainola"

Täidetud nimestikublankette võetakse vastu
Linnavalitsuse , Rahandusosakonnas, Mündi, tän.

lanõnsid, köögitarbcid. mak
tutvust
san kõige . paremat hinda.
prl."
või
-prötihga,
kes valitseb
Kirjad slt'. ~'lB/2338"
täieliselt vene keelt ja kes

vstja

millest kõigest tal on lugejaile rohkesti huivitawat

naijatega
Wiernmäe spordikooli
ja Salpansselkä
smi
iul)t
nou Tschammer-Osteu
külastas
eile ühes oma

MMMM»

Kiri. slt. ~39/2279".

Ost/a prowiutsist.

matkab autor läbi Põhjaranniku, käib kaluritega koos
Uhtja iaarel. sõidab Kundast Suursaarele ja peatub
lähemalt põleivkiivikacwandustcs ning öliivabrikuis.

Hästi ja püsivaid

Mõne kuu üüri ettemaks või
Väljast sõitnud kindla
malik. Teat. slt. ~35/2275". , ametaiaga paremates aastates
i
mees soovib jõuluks
Kohemaksetavas rahas osa

25

sest Bärlund soovib, et matš peetaks tingimata
Helsingis, kuna Klausner tahaks võistlust pidada

Carneraga, kellega ta on juba varem kohanud ja
üsna napilt kaotanud. Kuna hüüd olevat Klausner

õiglase

Kuninga tän 6. telel 431-59

Moodsaid

sõidusaan

tustus on kaasakiskuw algusest lõpuni ja peaks olema

Soomes ilmunud juba hulk populaarsed noorsooraama

hea hinnana riideid, pandi asju. Teat. slt. ~32/2352"
Kõhu-vcnituspulbrit Stomini
pileteid, porandawaipu, ka
lii. iluasju, sporditarbeid ja

Müüa voorimehe

inimesi ja elamud läbi hulga pönewaid seiklusi. 2u

Ukko Kiwisto: Mere «vangid. Ukko Kiwistol on

palituid, ülikondi,
ja punasest wascst
Petserist
Kolm noormeest soovivad
pandipileteid,
ostab õiglase hinnana iga tõsist
veepaake
siinuseid wanll riideid, ka
raadioaparaate,
tutvust
üksikuid pükse ja pintsakuid.
mahuga 125—400 liitrit.
Pesu, jalanõusid ninn tflrt
fotoaparaate,
Uus Hollandi 10, ?iude
seltsi prnnnitnd tööriistu. preilidega. Ets, Ats, Juss.
hoow. Sporlederi ait 2,
õmblusmasinaid,
Kirj., soovitav fotoga, Tal
Kirj. slt. ..8/2328".
Rammo. Telefon kella 0—
linn sadam, Kabala p.-k.
grammofone jne.
10 e. I. ja alates kella 3-st
pühadeks saate
p. l. 310-07.
Tartu mnt. 1. Ost-müük.
raha
Stomin.
Ostan
kiti münte oina kannid rii

poest.

~~ Majad

kogu meie kodumaaga, kõhtawad wäga mitmesuguseid

' dcd, pööninnnkoln iuöi ntnid

riidekapp
Juureveo tän. 22, küsida

520 ruutsülda, Kristiine hei
namaal. Teateid saab Käo
tän.. 24. Seal on ka lüpsma
tulija lehm müüa.

pärused talitamiswiisid on wõitnud talle Eestiski
hulga sõpru.

Esimene võistlus on ette nähtud Klausneril

Paldiski mnt. 61.

(Nosshaar). hinnaga Kr.

matkast oma kodunt läbi kogu Eesti skautide suurele
kogunemisele. Oma teekonnal tutwuwad nad peagu

Itaalias, kus ta kohtub omaaegse maailmameistri

RESTE

2.50 kilo. Oma weewärgiga

ja heatujuline wanahärra on inglise noorsookirjan
dusc klassilisi kujusid ning ta mahe huumor ja oma

Tallinnas. Võistluskoha küsimus igatahes ei tegevat
takistusi mõlema mehe kohtamiseks tuleval kevadel
kas Eestis või Soomes.

ta, 6 kuud ivana, siinr las

jzgZM

Älfred Teppan, põllu- ja kaupmees, sündinud

seekord on ühinenud rändtsirkuseks. See ümarik

jõulupühade ajaks, kuid mitmesuguste ettenägema
tute takistuste tõttu teostub turnee tuleval kevadel.

KATLA

karvu

17. dets. 1890. a. Kuremaa v. Tartumaal.

S. TARTU

Easti , omaaegne . nimekaim raskekaalu poksija

15.000. ülejääim loöib olla
alus jõulukink, . <2oome st
toodud eht-siberi spits, "lai ivõlg. Kirjad slt. ~29/2300".

hobune

mastuswäärne dr. Dolittle astub jälle kord- lugejate
ette ühes oma armastatud tarkade loomadega, kes

jutustab jorawalt ning huivitaivalt ühe skautide-grupi

Ervin Kla u s u ex, kes hakkas . elukutseliseks ja
läks Ameerikasse, sõidab Euroopasse võistlustur
neeie. Alul oli tal kavatsus sõita Euroopasse juba

Iväljama'ksnga rahas M.

Müüa 'maale odalv

tunljicib, 250 kilo. Hind
fmttciiml arwnl ostes ä
Kr. 2.50 kilolt.

Johanna Päts, seltskonnategelane Tallinnas, sün
dinud 17. dets. 1890. a. Tallinnas.

Võistleb Carneraga ja Bärlundiga

Koerasoiad!

tcfõCidr, >45 tr. 'eest Müüa.
'«iifclöiJiiõgu 10—l;.- >'.

80 j. paberkõites järgmised raamatud:
Hugh Lofting: Dr. Dolittlei tsirkns. Wana ar

omapäraseimast ning suurimast metsaga kaetud alast.

VäikemUUk

7FKS

Odavasti müüa

Maja müüa
juhuslikult, uus, puust, 9

• jõuluküünlaid

Pealinlane maale

rahvale ja muid asju. Näha Laanberg.l
hella. 4—7 -iga päev 'Pärnu

tän. 15—6. Näha pärast
kella 3. - * f

TEKA

Sünnipäewalapsi

K.»ü. ..Looduse". ..Kuldraamatu" VI sarjast on
juba ilmunud hinnaga ä 2 kr. 50 s. brosch. ja 2 kr.

Ervin Klausner Euroopa-turneele

klaveri või
pianiino
"=ö="

Toimetusele saadetud Kirjandus

Ernst Hansen: ..Sinise Tähe" «natkalood. Käes
oleiv jutustus on algupärane teos eesti autorilt ja

LADU

Soovin osta osamaksuga
või üürida . korras .

Diivan ja kutett
iniüia. Hind odalv. Telli
mised ja parandused. Sa

mnt. 49—1 -a. .

lis Lõuua-Eesti ringkonna meistri nimele Tartu MMM
2. meeskond ja palliklubi Olümpia. Mäng oli esimesel

meeskonnal Pärnu ringkonnameistriga. .

villaseid:

paremat linast lõnga, talv

Kolmapäewa õhtupoolikul «võistlesid Tartus ülikooli
wõimlas Eesti esitvöistlustc ringkonna klassis kovwpal

(34:25), tulles seega Lõuua-Eesti riugkonnamcistriks

KARUSNAHA

lus. Soov. kirj. slt. ~11/2251"

Müüa

Tartu NM.Oii 2. Lõuna-Eesti ringkonna meistriks

poolajal tasairxigine. kuid teine poolaeg möödus täieliku

ilusa krundiga, mille suurus
400 r.-sülda. Ehituse võima

Kinga 6/8. .

hclinc klubimatsch maadluses kahekordsete meeskondadega.

NMKü parennise juures mängu lvõitis NMM 71:40

väike maja

õed Böckler

Pühapäetva! maadlejate kontrolltvõistluscd

Kuna osa maadlejaid on haigestunud, jääb klubimatsch
pidamata ja selle asemel toimuwad pühapäewal algu
sega kell 18.00 w.-j. Spordi ruumide? kontrollwõistlused
Euroopa esiwõisrluste kandidaatidele.'

w.-s. spordile nende juubelite p«ih«l toetuseks 1800 kr.,
miS jagatakse wõrdsctcs osades kõigi kolme mahcl. Toe
tnssnmma on määratud nendele seltsidele nende juube

müüa

aluspesu
allkantavald sukki
BLEYLE pükse
sukki, sokke,
kindaid jne.

tartvidufe järele. LhtUtiou wõistwscd kella 20.00

24.00, kusjuures «viimase ivõistliispäclvä õhtul kenamad
uad tartvidufe järele, Euroopa es,wõistluscd toimuwad
tcatawasti ..Estonia" kotitsertsaalis.

Teatatrasti pidi eelseistval pühapäetval, 10. det
sc«nbril. toimuma lv.-s. Spordi ja Tallinna Kaletvi lva

Hiiu jaamast 3 min. tee

Kaitseks
külmetuse eest

9

hommikul algawad wõistluscd.k.cll 11.00 ja keStawpd

mnadluskeltsilc Tallinna ja Tartn Knlewilc ning

stidu poolt määratud tribüüni ehituse järelemalwe

liomisjon, kuhu kuuluwad K. Terras, W.
Prii, Willemson ja R. Saue. sa
muti ehitustööde tehniline järelewalwaja arh. E.
Lohk. Kas keskliit komisjoni koosseisu weel
suurendab ehituse wasttlwötmise puhuks, on
täiesti lahtine.

Nr. 342

Pciewaleht

Maksan kõrget hinda. Kirj.
slt. ~7/2287".

lapsevoodi
Teat. slt. ~23/2343".

när. Kirj. slt. ~27/2267".

kaltse

Soovin laenu

4-6.

VaYad""

tõsist sõpra

soliidsete kõrgemakäsvuliste ;

härrade hulgast. On sale.
mitte kõige inetüm. .FliVtijail

Kirj. slt. „ 15/3015".

Lai O—l, Teles. 4GIMC
Nukukiiinik

i

prouad jä preilid! mitte tülitada; Kirjad slt.

Kas leidub teist,-kes hindakss ..2/2282". •

300 kr. kinnisvara I obligat veel kodu ja -truud armas
siooni kindlustusel. Teat. tust? Siis vastake tõsiseltt

ära tuua hea tasu eest
Luiie tau. 7—12-a.

Odam nukkude müük.

valda Hageri kirik
Kas eaks aastaid 5 või! üksik naisicrahwas. kesZ Kernu
lasse tulnud musta-valgekirju
3X5, kas tasuks kroon> laenab
suur
V 0 krooni raha
või sente 25, kuid
30-a. brünett soliidsele mu
saab ivana mehe juure? ?. koer
gava' kodu omajale mehele.
Tall. Eesti Kirj.-Uhisuse
Lp. proua!
priikorteri kütte sa mail- Toitmise kulude eest saab
Flirtijaid pai. mitte tülitada,
;,Laste Rõõm'
ladu Pikk tän. 2
gustuscga. Tagasimaks kiud)- kätte. Kui kuu jooksul ja(mantel t l ipiga j. palun foto soovitav, mitte nõutav.
lusiatud. Kirj. slt. ~35/I reie ei tulda, omandan
määrata uus kohtamine. Kirj. slt. ~4/2644".
koera.
2358".
m saab ostet.
1....
Kirj.
fll.
~18/2658".
'7YYYYYYYYYYYYYYYY
ostab

pai. slt. ..34/2274".

ellu suhtuvale pikemat kasvuu

10
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T 1 \ il

LIISA MIHKELMANN I

|f
Oma unustamata peremeest

Sünd.
I. aug.
1860.
surntädi
12. ja
dets.
1937.
W
I Lühikese haiguse järele suikus igavesele
unele
minu
ülikallis
minu
meheõde
H
Sügavas kurbuses vennatütar abikaasa ja emaga H

I Juhon Pertenl I

Armatuuridetööstus

Ärasaatmine kodust Veski tän 8, pühapäeval, 19 dets. kell 12. matmine Tapa Jakobi kirikus kell 1 p H
Palume sugulasi ja tuttavaid teda saatma tulla H

~R E Xi
müügikoht
lJenetflihUMiwral

Lühikese raske haiguse järele lahkus siit maailmast 13. dets. s. a. minu kallis armas mees, H

mälestab tööliskond. I

Soovitab moodsamaid
maitserikkamaid arma

I insener H
IB

tuure. laua-, seina

I XonstantinJliföolaievitsch Ctto I

lampe, lambivarje
jne.

H Ärasaatmine linnahaigla kabelist Kaasani kirikusse 16. dets. kell 5.30 päeval. Hingepalved H
kirikus on 16. ja 17. dets. kell 6p. 1., matmisiumalateenistus laupäeval, 18. dets. pärast liturgiat (litur- W
. gia algus on kell 10 hommikul). Muldasängitamine Aleksander-Nevski kalmistul. H

käsitsi kootud esemeid:

Valusas leinas naine. H
Surma läbi lahkunud meie armast lugupeetud majaperemeest
Möbl. tuba !
I Juhon Pertenl I

Elumuutuse puhu! 1
MÜÜA 1

korterit

wälja üürida Wilmsi t.
luba köögiga wõi üks
13—6. j
tuba pliidiga. Tcat. kuni
20. dets. kirs. slt. ~30/

üürile anda
tuba

2350".

mööbliga Mõi ilma. intel

MDDD-

lig. perekonnas, üksikasja
liselt teles. 467-14.

NÕMMEL JA MUJAL I

Möbleeritud tuba
mälestawad kurbuses

põrandawaipu.
inööbliriideid,
kardinaid,
sohivapatju,

Lasteta waikne kindlas
leenisiuscs abielupaar soo
wib

CESES3

Paldiskis

erasissekäiguga. ära anda.

Peetri tän. 6 välja üürida 3

Kr. 23. Kaupmehe 31—2.
Omaniku haiguse tõttu

tuba ja köök. Teateid annab
sealsamas M. Pöhl.

kesklinnas kohe üle anda

iili! ihüwipuiisi lihi, I
õlimaale (vanad meistrid), vene ja Balti kunst- g
nikeilt, prantsuse, inglise ning saksa värvilisi
ning musti gravüüre, vaipu, hõbedat, lühtreid,

Vajatakse kohe tööstus
se õppinud

turu ääres, poe- wõi töös

Teatada slt. „M/1888".

lii ,

JÕUtUSiSSQ
ostmistei

da tarvis, õuna tän. 9—lo.

kõige pealt

Kas ei leidu

„TEKA"SSE
Korter
korral või poolkeldriruum,
-S-VIRU 14
ära anda 2 tuba ja milles on aknad ja ahi, 8—.12
köök. üür 30 kr. Uus tän. . ruutmeetri pikkusalaga Vis
kellegi majas ruum alumisel

maantee ümbruses? Kirj. slt.

Malgustusc. soomi korral

Manniga, meesisikule, kor

- Otsitakse

rätikule maksjale. Tina t.
20—2. kella '

siidpesu

R. Saadi
jalanõutleäri, Maakri 4.

20 kr., mesi ja elekter sees,, 2647".

Korralik noor ametiskäija
preili otsib väikest

Laadaplatsil

tuba
rauaäri
kütte ning valgustusega. Teat.
ära anda. Kirj. slt. ~32/I ühes hinnaga slt. ~4/2244".
Korralik kindlas teenistus

Ära anda 2 kahetoalistt ses käija noor abielupaar
otsib
Korterit
korterit
tuba pliidiga wõi tuba
waheseinaga. Kirj. slt. ~23/
Taime t. 23. Pelgulinn. - 2310".

Korteri

Peegleid
ja mööbli klaase walmista

päewani. Harju 30, 23.

leha" majas.

Lind.
Soodsa hinnaga müüa

laste
autod

Raamatuid
pilte, manu rahasid, seina

kell j. t. asju müüa. Äent
mani 16—6, kt. 11—1
päetval ja 5—S õhtul.

tud, tugeva ehitusega. Roopat

7—6. kella 4-8 p. 1.

Kohe nutita tutõ 3-kordne

Ilus, hinnaline, vähetarvi
tatud

puumaja

nukuvankcr
ühes nukuga müüa. Sobiv

ses. Tartu mnt. 18, aami
tööstus.

° Müüa
moodne
jammcp. magamistuba ja

jõulukink väikesele tütarlap

4. linnajaos. Hind 52.0001 kascp. poleeritud kapid.

aastasissetulek 5.500 kr.
Kirj. jlr. ~27/2307".
Ei ole mõtet kallimalt| Kiires korras müüa
?linult häid tugetvaid
maksa, kui on wõimalik
saada odawasti pari soodsatelpianiino
Müüa
diivaneid
maid EeSii sa teisi Vismarimaksutingimustel.
tän. 12 krt. 8 moodne puhmet. söögilaud oõtaic tocel pühiks Tehnika
postmarke
(hoovimajas).
ja 3 uksega riictekapv, kõikk iän. 17. töötoast. Soodsad
la blokke (suures wali
lammepuusr. Koidu r. 16.. makstitingimuscd.
kus) Wene tän. I—9,1—9,, Korras
töökojas.
moodne puumaja
2. korral.
parim, rajoonis müüa. Hind
Ärasõidu vukiul
' Müüakse
müüa
50.000 kr. Soov. kirj. slt.
~6/2286".
söögitoapuhwer ja lastec kase-, lepa-, männi-, ja
(tütarlapse).. kuuse-küttepuid waguniwiisi.
Postmarfce,
Ära anda väikest seltsi mänguasju
Madara 7—l.
Vi majade ja talu mõtte
mustad isased
moodsaid seeriaid,
' line osa aletvis ja obligat
koerapojad
sioon. Pakkumised: Aegwii
Odavasti
ja blokke odawasti. Näha iga p. pärast kl. 3,
dn. A. J. M.
pühap. igal ajal. Terase tän.
Nimestik maksuta. 7-6.
müüa
Filee
pruugitud söögilaud, 2 klubi
JKöiöiäci
aknakardinad
Müüa pruugitud

või ühetoalist keskküttega

päikesepoolne, tuba, köök.\t
esik, sahlver, kütte ja Mal

I „Fortunu" Pärnu m. 30). I

i scle. Liivalaia 17—10, tel. kr., tuäljamafv 32.000 kr.,, Klaasingi 13. töökojas.
I 407-02.

2 tuba ja köök, 23 ja* korterit. Vastused slt. ~7/

2302".

I Pärnu mnt. 76 (end. I

Voorimehe län. 9, ..Päeva - tellimised kuni pühade lau

ERISEGUDES

Kiri. slt. ~30/2270".

Köetav ruum
töötoaks mõi loduks turuI Ametnik otsib mugavasti
ligidal ära anda. Küsida möbleeritud crasisseküiguga
pärast kl. 4 Saali B—lB
' tuba

Mälja üürida Oksa 6—lo,
Tondi (Seebi t. keerata).

. ELIDA

suures valikus saadaval äris ! takse igas mõõdus. Pühade

tahvelklaver

korter (sobim # kontoriks) r koosolekute' pidamiseks wä
üürile anda Harju 46. A>-- hemalt 130 inim.. südalin
nas wõi selle ümbruses. Kir
Kapsi & Ko.
jad slt. ..18/2038".

Korterit)

Hinnad mõõdukad

sõidukõlvulised, 3—12-aas
; õlleankruid
Ruumipuudusel väga oda tastele lastele, jalgadega eda
vasti müüa ilusa kõlaga
sisõtkutavad, hästi viimistle. müüa mitmesuguses suuru

saali

4-toaline

KUULUTAJAILE

KOHV
KÕIKIDES /.)l

pühiks

mööblita ära anda. kütte,

Valusas leinas abikaasa ja omaksed.

vaipu

Soodsaim ostukoht

~34/2074".

Tuba

Matmine pühapäeval, 19. dets., kell 13.00 Haapsalu surnuaial.

..kk. „Rip"

Kodukaunistamiseks

Kõrvetatud ..

mari, Kalamaja või Pärnu

26—1.

sünd. 20. jaan. .1913. a., surn. 15. djets. 1937. a

Sukki „Jlll

metallide poleeriiatt

meesterahvast,' toölispeTekon

Alfred fõefsep

Parim jõulukinkl

„Maratti"

peentöö alal, ja vilunud

Nõmmel

Kaasuurilist

Suikus igavesele unele meie kallis

kella 9—7.

seppa

da. Samasse võib ka preili tusruum ära anda. Küsida
kaasüüriliseks tulla. Väike Tallinnas. Pärnu mnt.
38—2.
Patarei 13—3.

perekond Paadimeister H

Tui tän. B—2. Iga päew

anda. Tcat. slt. ~23/2383"

väikeses perekonnas ära an

mälestab I

willaseid ja siidsalle jne.

Triiksärgid

kel. Tallinnast 36 km, üle

Puhas tuba

tistenbran 11

kleidiriideid.

IVene
16—6,mitte
kellatülitada.
10—12 ja .5—7. Ülesostjaid
palutakse

warikkas kohas külade kcs (..Päevalehe" maja).

Kirj. sh. ~14/2654".

mm

käterätte,

antiiks. pildiraame jne. Näha neljapäevast alates

Segakauplus
õllemüügiloaga maal rah Voorimehe tän. 9, äris,

hea korteriga ja kliehtuuriga.

laudlinu,

vleete.

suures valikus uudismustrites

kodused
lõunad

Jõulukinke,

Otsin
i tööstusruume

tooli ja sohva. Tehnika 7,' müüa odawasn. Raua tän.

diivan

töötoast.

13—2. Tellimiste mastu
- wõtnnnc.
mut väga odava hinnaga.
tän. 3—13. tel. 317-33. - metallitõö jaoks. Soovitav
Ostke
villased
Lutri 42, hoovis, pahemat
Äkilise surma Iflbi lahkus meie kallis
Häid Saaremaa
kätt kuuris. Näha kella 10—6
ühes
korteriga.
Kirj.
slt.
mees ning armas isa
Kadriorus
ära
anda
pähkleid
õhtul.
KIRJAD
~37/2277".
voodivaM
korter
müüa suurel ja wäikesel
miimi Neimani 25, suusa
15. dets. sisse tulnud kitjad.
—• 2 tuba, köök. esik, 28g Kellel on ära anda toidu
(tekid) ärist Voorimehe t. 9 i tööstuses.
ainetekaupluse
Miiiiiiakse
j
kr.
Koidula
40-a—20.
ruumid
1/1%1 7 1/1441 1 20/2500 1 20/1940 7
..Päevalehe" majas.
Hea
1/2561 3 1/2401 1 20/2430 1 21/1101 3! 4 toaga keskküttega
ühes elukorteriga, kauba üle
kabinctt
2
punasest
puust
tugitooli.
>
Müüa
väikesi
1/1921 1 2/2042 2 21/2581 4 21/1901 1
korter
lugemisega või tühjalt, kohe
tiibklaver
2
wäikest
täiopunasest
puust
I
adVcnt
3/2603
2
3/2443
2
21/2501 1 22/1862 1 I liga tuba omaette sissckäi- või 1. jaan. 1938. a., teat.
I Silnd. 10. jaan 1393. a. I
müüa.
Vaadata
kella 11—
lauda,
1
diiwauimadratS
jõuluküiinlakcsi
4/2564 10 4/2004 1 22/1822 1 23/1863 1 ! guga) ilns mäljamaade.. slt. ~2/2300".
E Surn 13. dets. 1937. a. B
I Tõnismägi 11-a—1.
kaetud
liuasefla,
tellitud
'
Kaubaagentutir
J.
Vark,
4/2604 1 5/2605 5 23/2543 5 23/2463 85 odawa üüriga sellele, kc
Äris töötaw neiu soowib , Tütarlaste kleidid;
töö. 1 paar kiildmanseiiliöö : Viimsi 27, tel 311-78
odairasti
5/2485 2 5/1765 2 24/1624 2 24/2024 3-5 laenab äriliseks otstarbeks0 wäikcst
Ärasaatmine ieinamajast, Tulika 3—l,
pe emaili ja I Diif
poiste
ülikonnad
!
kindlustuse
Masin
Kr.
100
C
5/2445
2
5/1925
1
müüa
24/2584 8 24/2544 4
M laupiievval, 18. XII 1937, kell 14 Liiwa kai- B
tuba
hõberebaseboad
6/2606 4 6/2566 7 24/1944 4 24/2064 3 J 1300. Kirj. sh. „39 5. rajooni. Tcat. ühes Hitt tuntud headuses ostate äristt hiud 350 kr.. '.uee-Sie Odavasti müüa
mistule. H
| 2300".
| Voorimehe tän. 9, ..Päe. rahlva kuld-uurikett. kaal
Pandimaja kanpl., Maneesi
24/1904
1
24/1664
1
6/2446
2
6/1986
1
B Walusas leinas lesk |a poeg. B
30 ar. 3. Karja 1S—13. suu reo walikuo iiiilseid kriõ- län. 4.
- ttnfla pal. slt. ~31/2311" valehe" majas
6/1686 1 7/2407 1 25/2585 20 25/2425 1[ Suuremad
- kella 10—12 ja I—6.
7/2447 1 7/2487 1 25/1145 1 25/2065 1
mll- ja pvoitlo
Riigiteenistuses olcw
Müüa meesterahva
Vähekanlnd
7/2567 2 7/1967 1 26 2426 4 26/1666 1 i tööstusruumid
preili soowib crasissekäignga
kroonlühtreid,
smoking
kasukas
7/2547 1 8/2008 10 26/1986 8 26/1946 2j südalinnas mälja ütirida, mugawat
. Pesurull
kestmisele kasinule müüa
8/2608 2 9/2609 7 27/1987 4 27/1947 3j Tööstnswool olemas. Teat/ möbleeritud tuba
RIISEPERE VALLAVALITSUS m
kantud (vana) karakulkrae
ssalkpargi 3—3. kella 9
seina- ja
vajab 1. jaanuarist 1938. a. ™ 9/2489 2 9/1369 1 28/1748 ' 2 28/2588 2{ saab 31ataskaewu 2, jala Kirj. slt. ..31/2331"
ga Näha reedel pärast kella
II homm.
odavasti müüa. kolme rul
28/2548 1 29/1669 3 nõndeärist.
9/1929
1
9/2009
1
12 Lutri tän. 26—22,
Wajan jaanuari alguks
kantselei ametnikku,
laualühtreid
- liga, vändast aetav, Nõm
9/1129 1 9/2049 3 30/1150 2 30/2590 5
Majad, talud,
Odavasti müüa kaheraudnee mel, Koidula t. 23, Kivimäe
kes peab olema suuteline täitma ka maksu- ™ 9/1649 1 9/1689 1 30/5650 1 30/2430 1
bva põranilaga
Anrikwariaar A. PaStarus krundid, ärid müüa. Äom.jaamast.
1 Kiviait
nõudja kohustusi, on kohtu poolt karistamata, W 10/1180 1 10/2450 18 31/1471 1 31/2591 17
saali
jahipüss
Wana Posti 7. tcT. 445-5(g kontor ..Vahendus". Harju
eeluurimise all mitteseisev, täisealine meeisik, vä- _ 10/1130 4 10/2010 4 31/2471 1 32/1152 2
(enne Pikkjalg) tän. 17.
ühes, kõrwalruumidega. kesk
himalt 6 kl. algkooli haridusega ja ennem oma- W 10/2050 2 10/1970 4 32/1632 3 32/2592 1
16. Sauna tän. 3—3
~ kella 10—12 ja 2—%4.
linna läheduses. Kirj. sli. kai.
anda. sobim autogai'
Truoa„§s.
valitsuse kantseleis töötanud. M
telel 471-33.
Odavasti
müüa
10/1890 1 10/2010 1 33/1993 6 33/1033 1j ära
Põhipalk Kr. 45. kuus; pealeselle 50% ? 11/2531 1 11/2571 16 34 2594 5 34/1954 fi raashiks mõi laduruumikss. „3/2363".
Müüa
Pikk t. 73 (sissekäik La
sissenõude lisarahast maksunõuandja ülesannete H
müüa, on korras ja hea kõ. meesterahiva jope. raim
2 ametickäijat korralikku
11/2581 2 12/2572 17 34/1434 1 55/2035 4J i.). kella I—3 p. I.
täitmisel. H
laga. Soov. kirj. slt. ~7/2247"' valitu, sakoülikond ja nais
35/1155
1
35/1375
1
" TAPAt
'
papikäärid
12/1812
1
12/412
1
- tütarlast soowiwad kohe
- leralnua siidkleit. Vabriki
Sooviavaldus, oma käega kirjutatult, esitada 5 12/2452 1 12/1972 1 36/2596 4 36/2036 1
möbleeritud
tän.
31—S.
ühes dokumentidega hiljemalt 22. detsembriks 13/1413 2 13/1773 1 56/1676 1 36/2436 1 { Toiduainete
71)<110, raudalus ja plate
tuba
Pool talu
- võtab „ Päeva
-5 kauplus
1937* a' _____ VALLAVANEM.
Wõib ka laasiiüriliscna. Kirj. slt. ..40 2280".
13/2493 27 13/2573 2 36/2476 1 37/2557 15
Looma
le h e" ja „Laste
13/2413 1 14/2614 9 38/1998 2 38/2038 11 iibes kaubaga ära andi>a Kirjad pai. ühes hinnaga1 Tondi tänaval trammipea müüa, ühes tükis, metsaga.
14/2574 3 15/2575 4 38/1678 4 38/1198 1j lsundmäärnste nõuetelec slt. ..20/2380".
tuskohal müüa ilus
Iseseisevv bilansiwftimeline
Rõõmu"
tellimisi
kartuleid
Hind
kokkuleppel
Tusti
16/1696 47 16/2416 1 39/2559 8 39/1799 11 ivasiaio. unes majast Soo
l.irjatalu. Viljandi.
RAAMATUPIDAJA
teenisniiega kor
16/2456 2 17/2497 1 39/1119 1 39/1559 11 iviaiv. kirj. slt. ~14/2374'ralikKindla
j=
ja
kuulutusi
vastu
uiiiiia 2'öene :. 20, fclorimaksja majab
ülv 15-a. praktiuasa otsib kohta, walitseb kohal,
17/2457 1 17/1097 1 40/2000 4 40 '2600 14
ning
müüb
üksik
Müü,' niaeioai,'
1 Mees
ja ing'ise keelt. Korrespondeerib Kiriutub masi
korteril
r Õlleankruid
18/2498 14 18/1098 1 A 9443 3 A.943 1
600—700 sülda suur. puuchi
na». Head soowituseri. Kirjal, slt. «5/228 i»
numbreid V. Ajan18/1138 1 18/2578 1 A.9393 3 8.4951 2 -2 kaasüüriline
diivaneid
tuba köögiga wõi ühe
Täisehitamise %
19/2059 5 . 19/1939 1 B. 4980 9 M. 12252 22 mõib tulla Kunderi täna. toolist pliidiga. Kirj. kuni\i tusrajoon.
15.
Hind
25
kr.
süld.
Lä
1- rauast, seest emaileeritud.. Noosikraiitsi 15—15, sadul I go, laama tän. 2.
Kokku 541 kirja.
; 19/419 1 20/1180 1
9—13, alumisel korral. 1. jaanuarini slt. ..6/3006"' hem. Harju 45—4.
Pärnu mnt. 107.
sepatöötoas, hoowis.
TULNUD

gnstusega, ära anda Tina

Dunkri 7, Tallinn.

kuschctt, riietekapp ja kurn

t

li

'
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Lugupeetud ta kauaaegset ühinguliiget . na> HBI
leiwatödstur-meistrlf |H

I Juhan PerleiYi |

WR nir,iesttll Tallinnp Leiwa-i? Pagaritöösturite'ihing. II

IH Õnnetu surma läbi lahkunud

I Ewald KristenbrurTi I

II mälestab leinas'E. Lepni perekonnaga. II

Armast õepoega I
I AINO PULLERITS I
I Euold KristenWi
IH Sünd, 5. I 1936., surn. 15. XII 1937. BB
IHH Lühikese raske haiguse järele lahkus meie väike armas tütreke ja õeke BflH
WM Kirstupanek reedel, 17. skp. kell 18.00 Linna Keskhaigla kabelis. HB

leinawad Herta Ruumet abikaasaga. I

Ärasaatmine sealtsamast pühapäeval, 19. skp. kell 12.30 Rahumäele Pauluse
koguduse kalmistule. mm
Valus murtud vanemad, Ada, vend BB

H Jakob Lepni perekonnaga I
| ja omaksed. gj

Oma armast õemeest jH

I Juhan PertenM I
irun'i I

leinab sügawas kurbuses
I A. Brandmann perekonnaga.

E meremeest B 9

Pika raske haiguse j kirele suikus iga\ve=ele unele mi uu M
kallis mees H
I Siirma läbi lahkunud

Mart Möllmann'i, I

sünd. 17. dets. 1870. a, suin. 15. dets. 1937. a.,
I
mälestawad sügawas kurbuses lesk, poeg ja tütar perekondadega.
Matmine pithapäewal, 19. skp. .kell 12 Kaarli kirikiu

I Ants Sander |
B silud 21. juunil 1857, surn. 15. dets. 1937. B
Leinaja abikaasa. I
B Kirstupanek reedel, 17 Xii kell V-7 Jaani kirikus. B
B Matmine ptihap 19 XII kel* 2 sealsamas. B

onnaga. I
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V 6 ero ci t e h t

i —=7
Anname provisjonile: aurukatelde • auru
1
masinate G külmutus- ja jäätööstuse masi
j nate O veeturbiinide • tööriistade masinate
' (vindilõikemasinad, revolvertreipinyid)

'IMWWDMWWMW»»!
Ilma kapitalita, •
ilma riisikota
IKM 8 päeva

võite endale luua

Eesti Draamateater
Tallinnas

jääb veel

ESINDUSE
hästi sissetöötanud vastava ala esindajale • Pakku
mis. ühes referentsidega saata MASCHtNENFABRIK
| GERMANIA, vorm. J. S. SCHWALBE u. SOHN,
I CHcMNITZ .Asut. 1811.

kindla iseseisva positsiooni.

Reedel. 17. detsembril,

lell YsB õhtul
" 103. korda

jõuluni...

„Kevade"
A. Särewi -O. Lutsu dra->
matiseering 3 w. (6 pildis)

TEATER
Nii ligidal on juba jõulud! Ärge oodake püha
Näitejuht Leo Kalmet.
de-eelset kiiret askeldust, vaid valige juba
homme välja meie rikkalikust laost Teile meel
Neljapäeval, 16. detsembril, Lawavildid P. Raudwee
Laupäewal. 18. detsembril,
divaid JÕULUPUUEHTEID JA -KINGITUSI. I kell pool 9 õhtul
kell %8 õhtul
esietenduseks
E. GUNTHER
39. korda
„Suvi"
TALLINN O TARTU • VILJANDI • PÄRNU , ..Siigismaniittver"
i !. Kalmani operett 3 vaat.
A.
SärewiO. Lutsu dra
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

Kodumaa kindlustusselts vajab noori
energiiisl Jõude
kutseliste välistegelaste
t kaadri laiendamiseks. Eelteadmisi ei
, nõuta. Väljaõpe Ja sissetöötamine selts!
ametnike juhtimisel. Kfrj. sit. „M. 12354**

Wajatakse nooremat

teenijat
soomitaw Hiiu wõi Taare
maali. Ahju t. 3—3.
Lumepühkijaid
naisi tarwis Jahu t.' 12.
tulla kella 2—4 päeMal

matiseering 3 waatuses

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawavildid P. Raudwee
NOORSOOTEATER.

Reedel, 17. detsembril,

Tallinna Linna Naiskutsekool vajab 1. jaa

kell 8 õhtul

nuarist 1938. a.

Edit Oltorp'i
tantsudeõhtu.

rõivaõmblemise õpetajat

ja anne kella 7 hommikul.

Sooviavaldused ühes elulookirjeldusega ja

Laupäewal, 18. detsembril,

esietenduseks

harilike hindadega

Nukuetendus.
1) «Reis ümber toa"
A. Awenariuse lugu lastele.
2) «Lillhaldjad" A.Ki

kell %8 õhtul
2. korda

õppejõudude teenistuse seaduse muutmise dek

reedi (RT 37 1934) § 2 loetletud nõudeid
tõendavate dokumentidega esitada Tallinna Lin
nakoolivalitsuscle (Vene t. 23), hiljemalt 3. jaa
m""n "• LinaakoolivalHsua.

„S!lgismanööver"
Pääsmed Kr. 2.50 30 s.

aineil.

3. «Mänguasjade mäss"

kell %3 P. l.

„ESTONIA" KONTSERTSAAL.

G. Helbemäe lugu lastele.

10. korda
alandatud hindadega

Pühapäeval 19. detsembril 1937. a.,

Näitejuht Wold. Alew.
Lawapildid U. Martin.
Kostüümid Karin Luts.
Muusika koost. W. Ja

„MUiidud mõrsja"
EESTI HELITÖÖDE KONTSERT
B. Smetana ooper 3 waat.
Juhatab teeneline dirigent prol.
kobson.
Raimund Kull.
Pääsmed Kr. 1.75 —2O f. Pühapäewal. 19. detsembril,
Kaastegevad: Ida Loo (sopran), hrd. - Kell %8- õhtul
kell ¥2B õhtul
2. korda
ll.Maldre (tenor), K. Shypris (orel), E.
34 korda
V. Tallinna Konservatooriumi segakoor, ..Esto .. harilike hindadega
„Must
suvi"
nia" ja Riigi Ringhäälingu ühendatud sümfoo
Jseesar"
Rudolf Sirge näidend
niaorkester. ..
• randade" •ja
Kavas: M. Lüdigi, A. Lemba, H. Ellen, «Kaugete
3 waatuses.
..Fannv" järg. Marcel
E. Aav'a, R. Tobiase, J. Aavik'u, A. Kappi [ Pagu
Näitejuht Andres Särew.
oli
näidend
4
waaiu
helitöid. Algus kell 8 õhtul.
Lawapildid Pärn Raud
ses (13 pildis).
Sissepääs Riigi Ringhäälingu raadioabonenti
wee.
:
Pääsmed
Kr.
1.50
20
s.
dele tasuta pääsmetega, milliseid antakse
Kassa
awatud
kella 11—1
Teatri
kassad
awaiud
kella
teatri kassast (kassa nr.2) ringhäälingu kasuta
e. l. ja s—B õhtul.
mismaksu kviitungi (1937. a. II pool või 1938. a.) l 12—4 p. l. ja õhtul kella
6—%9,
ettenäitamisel (iga kviitungi peale üks paase
täht). ..Estonia" kontsertburoo.
mm
„,jCastt JiSõtn"

9. korda
harilike hindadega

lihtsamat müüjannat-teeni
jai puuMiljakaupl.. wäikese
kautsjoniga. Kaubelda Kopli

RAUA- ja KOLONIAALARI
, (Estonia puiestee 27)
on üleviimise tõttu suletud
reedel, 17. detsembril ja

Kunstkeraamikat

Malmi

avatakse uutes
valajaid

ruumes

wajab A.-s. Jlmärine Põh

laupäeval, 18. dets.

ja puiestee' 21.

Estonia puiesteel 15.
Wajan

köögiteenijat

Telefoni kodukeskiaam 427-55
1 (raua- ja koloniaalosakonnale).

Kohwik Marcelle, Raekoja
plats.
W ajatakse

veinibaar!
müüjat
Pakk. slt. ..B 5044"
Agent?
maja minema artikli lemi

Dr. Engel"

Najstehaig. ja sünnitusabi.

Laupäewal. 18. detsembril,

10—12 4—5

14. korda

Kentmani 20-a—2s (sissek.
põiktänawast). Tel. 470-31.

lauludega 3 waat. 10 pildis

K. Weilli muusika.
Pääsmed 25—150 senti.

Pühapäeival. 19. detsembril,

kell %3 p. l.
18. ja lõplikult wiimast
korda üldhindadega

esindusauto soodsa hinnaga müüa, B
sõidetud 7000 km. I
B
• Esindaja Eestis: B
Joachü2 G lirist" Koch I

' Dr. Margot Arak

ukse

kokka ja kokaabi. Kiri. slt.
~B 5039".

Tallinn. Vene tän. 12, tel. 478-63.

Korrapärane iganädalane kaubaMiijfrlfmjif» veoühendus.

Elan nüüd

..Häda õnnega"

(Reimani tän. nurgal)
J. Kihulase komöödia 3 w. Ilus telefoni nr. on 319-73

Majahoidjat
kohe maja. Teat. saab Köie
> 16—2, Tallinnas.

Tartu mnt. 12
, Tallinnast Antuerneniftotterflimii

| Waja wilunud

Pääsmed 25 ja 50 senti.

ettekandjat

jCKSE NELJAS HINNATASEMES
BBly RAHULDAVAD H
EP KÕIGE NÕUDLIKUMA Ä I
UNMW KOHVITUNDJA SOOVE W
MÜÜGIL AINULT 100.200. I
lA JA4OO GRAM. PAKENDITES I

| Maitske 21

8 siis veendute S I
„Havai päike" w I
segude headuses I

jõul. Pakk, slt. ~9/2289".

Üllatusi lastele

JKotkvitaud

Xoferii
Pääs vabatahtliku
maksu eest.

yJkr
G

siooni).

Esineda ainult priima töö

o&tmisefks.

r; *

Koldetule paistel.
Hind Kr. 1.50.

Lugulaule, luuletusi, mõtteteri.
Pealadu ~Päevalehe" raamatukpl.
Pärnu mnt. 10 ja Pikk t. 2.
Tallinna Eesli Kirjastus«tlhisus.
Wilunud

Kõikidel- aladel wilunud.

soowitusicga. 8-a. prakti

raamatu
pidaja

kaga bilansilyõimeline

rasmgtu

otsib kohta tööstusse, panka

wöi kaubandusl. alale. On

pidaja
töötanud. ka ärijuhina.
ärasõiduga igal laupäeval Tallinnast.
Hambaarst
Wastused - slt. ...19/2659".
otsib uut teenisiuskohia.
m Soodsad kaubatingimused. Kaubaülesandmisi võtab vastui Tulla Wint i. 6, söögisaali
esietcttdus
Kirjad slt. ~12/2372"
Üksik 33-a.
Sergei Rešanski I Thomas Clayhills & Carl p, Gahlnbäck. A- &J* Trankmann
harilike hindadega
Linna ligidale Maja
Son. _ & Ko.
mölder
Pikk tän. 47—5
Wähcma garantii ja
tüdrukuid
„Tootsi pulm"
d
Tel.
4SÕ-58.
Tel400-30.
Te).
442-57.
kaupa teha 17. skp. kella soovib': kohta, tunneb kivide tunnistustega
Andres Särewi dramatisee wõtab jälle hanrbahaigeid
kl. 9—12 ja 2—7.
aednik-mesinlk
10—12 Ameerika tän. ja valtsijahvatust, ka paaris
ring Oskar Lutsu nowelli wastu
I Wajatakse
Plekisepa
Kauba- |
Pühapäewiti 10—1.
6—2.
soowib mingisugust tööd
järele 3 waatuses 8 pildis.
valtsidel;
ja
-kaubandustööd.
teenijat
käealust Ja
Kunsthammaste
pakkujat
Pääsmed '2O 125 senti.
Remondivõimeline. Teatada ükskõik mis'alal, kas nüüd
fci hästi keera oskab. Tulla
õpipoissi
Kartuli- ja põllusaaduste slt. ~24/2264".
wõi edaspidi. Kirjad fli.
agenti hästiminevale pudu Estonia Pst. 11—1, Lau- j
laboratoorium.
KaSsa awatud iga päew kella
Tulla Suur Pa kaubandusse waja
..9/2369". . kaubaartiklile tarvis enne lumeeste klubisse. i tarMis.
12-—4 <p. ja 6—8.30 õht.
osanikku
tarei,
A.
Le
Coq'i
ehitus.
Teenistus v. hea. Kauts
Olen jälle terwe ja wõ- pühi.
Noor neiu
'
Kr.
1000—2000.
Kirj.
slt.
Tisler
Perenaiseabi
jon 50 kr. nõutav. Pakk. s!t.
tan endiselt wastu
palub teenisiuskohia töös
. ~40/2400".
Passijat
>
~1/2641"
või
tel.
516-91.
leiab
loha.
Palk
10
kroom
Qldkeha- ja näo
tusse, wabrikusse lvõi mõkuus. Suur Ameerika tän.
massaashi
otsib kestvat tööd suuremasse
nele muule tööalale. Kiri.
on tarwis, kes keeta oskab
majaomaniku juu
Vaja väikesesse perekonda
tööstusse. Kirj. slt. ~18/2298" slt. ..2/2362".
Ao tän. B—3, tulla pärast '49—15,
Emilie Leppik
res.
kella 5 õhtul.
iiksiteenijat
Karske wilunud 1.-B liigi
Kaupmehe 15—2, telef.
Naiskokk
460-32.
Wajatakse
kes oskab keeta ja räägib
Tüdrukut
autojuht
- vene keelt, tarviline tunnis
klantstriikijat , maale tallu rarwis. Kau kasteta vanem abielupaar soovib 'kohta, tunnistus - ole
tus. Tulla 5—7 Pikk tän.
soovib
otsib kohta. Kirj. slt. „SI
64—6.
kes kas keemilisi tööd oskab ]belda täna kella 3—6 iŠVun
3005".
mas. Kana tän. 4—l.
deri
tän.
2—ll,
kojamebekobta
Pesumaja
Jmanta
8.
[
näitemiiüft
Aus korralik
Otsitakse
Karske. 31-a. poissmees,
II või 111 iinnajakku. binnern
' tUtarlast-teenijat
Linna lähedale tallu olnud. Tal. test. slt. ~16/
Wilunud
tütarlaps
iva ja töötnndjat
Nõmmele väikesesse pere
autojuht
iöuiutaat
2656".
müüjannat '
English
palub kiires korras wõimal
konda, oma korterist käies.
teenijat
dada
tööd
ükskõik
mis
alal.
Tnlla
kauplema
Pärnu
m.
Vilunud
pakk. ühes aadres
10-a. praktikaga igasu
Jfi unstifkooncs is tought in a fcw monthss Kirjal,
palut. anda Hiiu jaama tarlvis puuiviljakauplusse ( 9. Urka inaja, J. Hormi
Ennem äris teeninud. Kir üle
guske masinatega nii sõidus
1.5 kr. a lesson. Kirj. slt. siga
pühadchooajaks.
Kullascpa
12
;
'
1-liigi autojuht
raamatukapp!.
jad slt. ..9/2329".
riideärisse.
~9/2249".
kui ka remondis, tvaliis.
16.—20. dets. kl. 10— b
otsib teenistust veo- või sõi
Hästi saksa ja wene keelt,
Suurem seltskondlik kuu
Abielupaar otsib
Puhveti
1-liigi autojuhti
dumasinale. on vilunud met
Saksa keel
sõitnud ka wälismail, pa
kiri vajab vilunud tellimiste
kojamehekohta lub mingisugust teenistust
, saveos. Kirjad slt. ~15/
loodus
Maia
uuemale
wcoautole.
konwersatsioon, tõlked5 vastuvõtjat
preilit
" 2655".
kas sõiduautole, taksole wõi
Läbi rääkida kl. 20—21
koolikawa. Rüütli t. 2—5
Enne olnud. Rcmondioskus wcoautolc. Nõus ka pro
võimatus
tarwis hotell Euroopasse, Uus Kalamaja 25—3 (Tä
agenti
tel. 433-86. kodus kl. 3—3
Kirj. slt. ..33/2313"
Ärimehed!
wintsi. Kirs. slt. ~38/2318"
Wiru Sl. Tulla ainult keeli lielev.: Käik iile kanalisat
Jõuiu&in&ituste
walirsejail.
Pühapäeival. 19. detsembril,
kell J4B- õhtul

MKNELi ERISEGU® I

Trükist ilmus:
L. Raudkepp,

hoidjat

Hambaarst
F. Kusmanoff

En gros ladu „EL6EN" Uus 1.14

1. jaanuariks majatakse
tublit

Andres Cärewi dramatisee

I

mchaanikuabiks.

HILLMANMINXI

„oitsev meri"
ring Aug. Mälgu romaani,

ja kotikud

Majatakse kino ~S kalasse"

O OULUKINK!

53. korda
üldhindadcga

„Kolmekrossi ooper"
J. Gay B. Brechu lugu

kalossid

poissi

kell %8 õhtul

kell õhtul

Odavad NORRA

Koralikku tööarmastajat
16—17-a.

Reedel. 17. detsembril,

Pääsmed 25 ja 50 senti.

V. Karja 7. Eitonla pit. 13.

tamiseks. Järelepärim. saa
ia slt. ~4/3004".

V. Werneri komöödia
3 waatuses.
Pääsmed 20—125 senti.

I

Joh. Freyhach J""™

tän. 48—2.

..Inimesed ajujaal"

järele 3 waatuses 8 pildis.

Müük suurel ja väikesel arvul •
Hinnad soodsad •

Tarvis ~

Paul Hörbiger
südamlikus filmis

Neljapäeval, 16. detsembril,
kell J/68 õhtul

ja patareisid „PERTRIX"

~7/3007".

5,7, ?

on laste maailm!

taskulambi kääbuspirne

apteegi
praktikanti
ivaja Tallinna. Teat. slt.

PUHKt POJAD

J. Kalmani operett 3 waat. wifa dramatiseering hiina
Pühapäeival. 19. detsembril,

saadetis

Suurema praktikaga

Klaveril: Bruno Luck.
Pühapäewal, 19. detsembril,
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.
kell ¥2 3 p. l.

(20 nädalatunnile). ,

On lõudnud kohale suur

Elektrisisseseade
tööd

Head wilunud

7'een odavasti kauba nime

Passikoha

tuse, hinna ja muid plakateid
vaateakende jaoks, Teat. slt.

•c ~12/2652". __
söögisaali
juure aus korralik puhtuse' Karske igapidi korralik
armastaja keskealine nais
Tarvis
välja anda. Valgustuspunkte
kokka
° saare
tcrahwaS; soowitaw, kes ka
üles seada umbes 50—60
kohe naisemeest-sulast piima
keeta
oskab.
Harju
30—9
tarwis.
Wiljandi,
Tartu
punkti kokku mitmes ruu
veo- sa iaudatöödele. Kirj.j"
- noormees
'' mis. Pakkumised saata kohe
slt. ~14/2294".

. Kiviõli kaevandus, postkon

Wajatakse

sulast
kes talutöid tunneb. Kau

tor nõudmiseni nr. ~2/2642".

. tüdrukut

wõib saada kahe iniincsc

tän. 3. söögisaal ~Zalwe".

teenijat

perenaist)
kes iseseiswali wõib tali

Wajatakse kutsega

pagarit

palub mingisugust tööd töös
tusse, hobusemeheks, välja
vedajaks pagari juure või mi
dagi muud. On mitmesygus

tada. tallu waja. Kaubelda kes tunneb kondiitriiööd.?. tel aladel töötanud. Soovi
i, korral endistest töökohtadest
16. skp. kella 6-ni Harju Teatada kirjalikult
! öeldakse 17. skp. kella 11
Teat. pai. slt.
—l2 Estonia puiesteel 27', fcš lehini lüpsab, ivaja tallu tän. 34—5. Wõib ka kir > ..Pärim Päewalche" tal.. soovitused.
~10/2650".
I ..Pagar".
jalikult sli. ~19/2339"
Estonia pst. 23—3.
Ploomani. Zirkcli äris.

23-a. poolõppinud

Korralik

aus noormees palub söögi

tisler

sa waikese rahalise rasu eest

otsib :ööd, wõib ka masina ükskõik missugust lihtsamat
meheks, kas nüüd wõi uueks

aastaks. Kirj. slt. ..1/2361"

tööd. Omab soowituscd.
Kirs, ih. ~11/3011".

fauet
nüüb üksikuid numbreid
£. (Tammiste

tf> -

L^m
PRAETUD JAHVATAMATA-

Minki&e jõutuks „Jiavai päike"

see ehtne oakohv on hinnati kättesaadav igaiihefe
Tallinna Eesn Kirjastus-Uhijuje tritff

