Tänast lehte ts külge
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHI «KRATT" JA KUNSTI ERILISA
«KUNST JA KIRJANDUS"
Toimlti j» talitusi Pikk tän. 2. Kontot «Talad 9—5.
Ärijubatuse kõnetunnid 9—ll Aadttu i ..Päevaleht" Tallinn,
postkast 433.

Päewaleht

Teletonidi Keskjaama väljakutse ai. 428-83 igal tööpäeval kelja
B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel bommikal ja pühapäeviti

t kuu postiga 1 kroon 80 senti.

1 kuu postita 1 kroon 55 senti

üle 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 s

üle 7 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 s

Välismaale 4 kr. kuus

Aadressi muutmine 25 «.

2 kuud „ 3 M 60 „
3 kuud „ .5 H »

2 kuud ~ 3 „ 10
3 kuud ~ 4 „ 25 n

Kuulutuste hionadr kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti

on kasutada järgmised numbrid: oi 428-84 lebr kontot uksehoidja ja
Pika L raamatukauplust or 428-85 lebr ekspeditsioon; nt. 428-86 trüki

ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused

koja kontori nt. 428-87 peatoimetaja Tammeri nr. 428-88 toimetuse kauge

Kuulutuste koba valikut ei kindlustata.

kõned ja oi. 428-89 äri juhatus Pärnu m. ja Suut Karja tän. nurgal

Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kt. 10.30,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud

asetseva raamatukaupluse tel or. 446-11 ja 479 25

Peatoimetaja li TAMMER
Nr 344

Ohsih number 7 SGVlti
Jlmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD»

kuni Kr. 3. poole hinnaga.

XXXII aust abtilt

Cauptietpol, Is. detsembril s?Z?

HARULDANE VÕIMALUS:

isiklik raamatukogu igaühele kättesaadavaks

Mõnekroonise jaomaksuga suure raamatukogu ja moodsa elutoa kombineeritud kapp- riiuli omanikuks.
Vabariigi juubeliaastat igasse kodusse oma raamatukogul

Igal inimesel läheb elus tarvis:
käsiraamatuid informatsiooni ja teatmete hankimiseks, ' f f T "M
{' • *• > *?\" --Tv?!
teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjandust õppimiseks ja endaharimiseks,
häid ilukirjanduslikke teoseid puhketundideks. j .
Kirjandust vajab iga perekond eriti ka kasvavate noorte teadmistejanu rahulda-

Raamat on-seepärast moodsa inimese elunõue ja kodune raamatukogu ta vaimse arengu mõõdu- f jMI fV" T"*"jf|Hl.
puu. Selle nii vajalise elunõude senisest paremale rahuldamisele on sihitud K. 0.-U. NLoo> [ duse1' kir|anduse ostu hõlbustamise Ja raamatute levitamise
suur aktsioon vabariigi juubeliaastal. |
„ » » . WWLMWjMD^W^^W
Üsna madala algmaksu tasumise järele saadetakse tellijaile kätte raama- <
tukoga, mille nimekirja ta ise on koostanud K.-o/ü. „ Looduse" kirjastusel ilmu
nud raamatuist. Järelejääv osa hinnast tasutakse tellija poolt kuumaksudena.
Järelmaksu aeg ulatub, vastavalt ostu suurusele, 5 kuust kuni 20 kuuni (vt. allolev tabel).
Tellitavad raamatukogud, mille koguväärtus on 250 kr. ja enam, moodustavad erilise müügi- ,••• .•."
ühiku. Nad koosnevad raamatuist vastava summa ulatuses ja
peale selle moodsast suurest raamaturiiul-kapist
Raamatukogu saab tellija kätte kohe tellimise avamise ja algusmaksu tasumise järele.
Samuti ka riiul-kapi, kui tehnilised kättetoimetamise tingimused ja tellijate erisoovide sernse 250 kroonise raamatukogu inui kopi uhes kõigi temas olevate iiu
...... i . , , , ... ~ . , , , , koites raamatutega saav igaüks, kes tasud algusmaksuna 10 kr. Hiljemini tuleb
täitmine seda võimaldavad, hiljemalt aga 1 kuu jooksul! jaomaksudena tasuda 12 kuu väitel iga kuu 20 kr.
Avaldame allpool mõned näidisnimestikud iwitmehinna- On võimalik tellida ka väiksemad kui 100-kroonised ja Riiul-kapp on moodsa konstruktsiooniga, lahtikäiva klappkirjutuslauaga.
listest raamatukogudest. Peetagu aga silmas, et need nimes- suuremad kui 500-kroonised- raamatukogud. Samuti ei tar- Oma ehitusviisilt sobib ta igasse elutuppa ja võimaldab omanikule mugava ja oma
tikud pole tellijaile milgi kombel kitsendavad, ta võib sealt vitse tellitava raamatukogu üldhind moodustada tingimata ette töötamiskoha. Kapp-riiuli kõrgus on 1,5 m, laius 1,1 m. Soovi kohaselt võib
raamatuid välja jätta ja uusi juure võtta täitsa oma maitse ümmargust summat, nagu 10, 50, 100, 150 krooni, jne., vaid teda saada kas tumepruunis või mõnes teises värvitoonis.
ja erisoovide kohaselt. ka kõik vahepealsed summad on võimalikud.
iflfl-lfrnnnmp ra/Unätiiknnii innkaiina G. PÕLDMAA: Mikroobide jahii ... „ 2.50 E. BULWER-LYTTON: Pompeji viimsed USOfflSkSlldfi tdllOl, Pai imaks puhadekinglks
ouu Krüümne ™mdiuKügu jaoKaupa A FRANCE: ..Kuningatar Hanejaia" päevad i. ii ..... 5.- nprpknnnaliikmpilp qnnra
maksuga. praeköök „ 3. G. PÕLDMAA: Mikroobide jahii ... „ 2.30 pGI GKOllliailllvlllollvJj õUpid
J. GALSWORTHY: Üle piiri 3.50 A. FRANCE. ..Kuningatar Hanejaia" Tellim. Algus- r.mni,i.„ Maksuaja rlolo ino nn T»siQm 51 Illimaril
„Eesti Entsüklopeedia" Kr. 224. „ Hõbelusikas .... „ I. praeköök 3.— summa sissemaks « ' vältus UGIG Uil I ddllidlUlVUgU
KASK-KORNEL: Naha tervishoid ... „ 2.60 R. KIPLING: Valgus kustus .... „ I. J. GALSWORTHY: Üle piiri .... „ 3.50 Kr. Kr. ' kuud fnllimicnvHpr* PCinaritllQP CflflE. VILDE: Dr. A. Rebane j. t. .. . . „ 3.60 ~ . Julged merimebed . . 2.70 „ Hõbelusikas .... „ I. LGllllllloUl UGI. lYlllglluDC oad.
„ Kännud ja käbid" .... „ 2.90 H. SIENKIEWICZ: Quo vadis .... „ 2.70 R. KIPLING: Valgus kustus 1. ipl PnHpl nn snnvilrArFJll
„ Krimmi ja Kaukaasia eestlasi S. LAGERLÖF: Ühe mõisa lugu ... „ I. ~ Julged merimebed ... „ 2.70 Jdl GllUal Uil oUU Vli\.UildJ
külastamas ...... „ 3.80 J. BOJER: Kaotatud kodu ..... „ I. H. SIENKIEWICZ: Qua vadis .... „ 2.70 10.— I. I.DO 6 vnimolllC! tPAdtoHfl FflfllTlJl
„ Peiu käsiraha j. t " 3.20 A. DAUDET: Sappho I.- S. LAGERLÖF: Ühe mõisa lugu . . . . 1- 0 _ VOlllldlUb IGUbldUd Iddllld
„ Prohvet Maltsvet. I, 11, 111 . „ 10.— LS. TURGENEV: Isad ja pojad . . „ I. J. BOJER: Kaotatud kodu I. 13» 1.— ' fiilo liimi
Noored hinged j. t. . . . . .. 2.50 K. HAMSUN: Maa õnnistus 2.50 A. DAUDET: Sappho L- LULC VdilKUl.
Minu teekond 3.80 „ Aja lapsed ...... „ 1.- I. S. TURGENEV: Isad ja lapsed . . . .. 1.- 2.09 2.00 7
Raudsed käed 2.20 R. TAGORE: Aednik 3.60 K. HAMSUN: Maa õnnistus 2.50 > q Käotnlfimnn tnlliu luuvrlhahid nimeKülmale maale 2.80 L. PIRANDELLO: Vana Jumal 3.50 .. Aja lapsed ...... .. 1.- ~0, 2'OÜ 2-DÜ ö Käesolevaga tellin juui elisatud nimeKuf^Anija"mehed5 Tatiinnaš " P. ICTWAT^MõriTvm'5? I''l I I " l'.— L. Jumal 3.50 40- 3- 3'70 10 kirja alusel raamatukogu kr.
NaUõigušiased .!!!'' "ZM 250-kroonine raamatukogu jaokaupa ?. i^«Ar?'>isras^u55t- , 50- 4, 4-®° 10 väärtuses. Algusmaksu Kr
L. ROBERT: ' ' " lliõ makzuga. tm-kroouiue raamatukogu jaokaupa 60'— s'o° 10 maksin posti jooksvale arvele nr. 205Õ.
P; LVÕT°EL"un„chopoeg.To'To°::: ; 1:_ ÄalSfßavtaÄ«ius-: : :::K"maksuga. 5- 7- 10 m»tt° saata iott-»-,»or-!er««««,A. SCHNITZLER: Casanova kojutulek . „ I. ..Tegelik aianduse ja mesind. käsiraamat" „ 36.t- E. LAAMAN: Eesti iseseisvuse sünd . Kr. 10.— 80.— 5. 7.50 10 ..... . . .. .
H. G. WELLS: Armastus ja mr. ..Väike entsüklopeedia" 12.- S. MASSO: Kodu korrashoid 1.40 jutamiscks ja raamatud postiga, pagasiLewisham I. E. VILDE: Prohvet Maltsvet I, 11, 111 . „ 10.— Th. BRANDT: Kodused remonttööd . . „ 2.20 90. 6. 8.40 10 . . . .... . , .. . , .
G. D'ANNUNZIO: Nauding .... 1.- .. Noored hinged ja t. .. . „ 2.50 M. KLEITSMANN: Raamat naisele . . ~ 2.40 „ ga (mittcvajaline labl kriipsutada)
Loomulik ravimisõpetus 19.50 „ Minu teekond 3.80 E. BORNHÖHE: Tasuja I. 100.— 7.60 8.40 11
Eesti Rahva Ajalugu 27.— Raudsed käed 2.20 A. JAKOBSON: Töö algus ..... „ 2. ....
Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat,, 36. Külmale maale 2.80 O. LUTS: Andrese elukäik 1.20 loü.— y.70 1L.70 U rcsÜ'tt-nh-i'" nVmetnO
Väike Entsüklopeedia ........ „ 12.— », Mäeküla piimamees .... „ 2.75 Fr. TUGLAS. Valimik novelle .... „ I. ia on 10
H. MALOT: Perekonnata I, II ... . „ 6. ~ Kui Anija mehed käisid E. VILDE. Külmale maale ...... „ 2.80 -oü. 10. -0. 1A. PUŠKIN: Kapteni tütar 3. Tallinnas* 4.60 „ Mäeküla piimamees .... „ 2.75 Qftn mon on 7n 11 P>Mli
M. TWAIN; Huckleberry Finni seiklused „ 3. Naisõiguslased ....... 3.80 „ Kui Anija mehed käisid lü.-U «U.IU 14
J. BENNETT: Puuris lõoke 2.70 H. MALOT: Perekonnata Ijall . . . „ 6. Tallinnas I, II 4.60 17 xn -n 17 Kutse
E. RAMLA: Muinasjutt pöialpoisist . . „ 1,30 A. PUŠKIN: Kapteni tütar 3. „ Naisõiguslased ..... „ 3.80 ""**
I. TRUUPÕLD: öömori okasiinn ... „ 1.50 M. TWAIN: Huckleberry Finn .... „ 3. Th. MANN: Buddcnbrookid I, I! . . . „ 6.50 -aa .ja .jj __ -jn A I
Rohelise päikese maa . .. 2.40 J. BENNETT: Puuris lõoke .... „ 2.70 B. SHAW: Püha Johanna 4. aUÜ* "U' ~V Am) ess
K. RISTIKIVI: Semud 1.50 E. RAMLA: Muinasjutt pöialpoisist . . „ 1.30 8. LEWIS: Peatänav 3.75
„ Lendav maailm; , . . „ 1.80 I. TRUUPÕLD: öömori okasiinn ... „ 1.50 A. MÄLK: Surnud majad 5.70
S. REINHEIMER: Kuusiku lastetuba . „ 2.20 ~ Rohelise päikese maa . „ 2.40 S. LAGERLÖF: Niis flolgerssoni imelil^
M. MAETERLINCK: Tarkus ja saatus „ 3.90 K. RISTIKIVI: Semud 1.50 teekond läbi Rootsi I. II 5.40
V. RAKOSI: Noored kangelased ... „ 2.70 », Lendav maailm ... „ 1.80 E. BULWER-LYTTON: Pompeji viimsed I*l
H. AANRUD: Poiss Päikesemaalt . . . „ 2.50 S. REINHEIMER: Kuusiku lastetuba . „ 2.20 päevad I, II 5. WL ! I
H. KAURI: Veealune eluriik „ 2.50 M. MAETERLINCK: Tarkus ja saatus „ 3.90 G. PÕLDMAA: Mikroobide jahil . . . „ 2.50 lm MM >
E. LAAMANi Eesti iseseisvuse sünd „ 10.— V. RAKOSL Noored kangelased ... „ 2.70 A. FRANCE: ..Kuningatar Hanejaia"
S. MASSO: Kodu korrashoid 1.40 H. AANRUD: Poiss Päikesemaalt . . . ~ 2.50 praeköök 3. mm M M M
Th. BRANDT: Kodused remonttööd . . „ 2.20 H. KAURI: Veealune eluriik .... „ 2.50 J. GALSWORTHY: Üle piiri .... .. 3.50 WW M M
M. KLEITSMANN Raamat naisele 2.40 E. LAAMAN: Eesti iseseisvuse sünd . „ 10.— Hõbelusikas ... „ I. ®
E. BORNHÖHE: Tasuja „ I. S. MASSO: Kodu kbrrashoid .... 1.40 R. KIPLING: Valgus kustus I. W ¥| W
A. JAKOBSON: Töö algus 2. TH. BRANDT: Kodused remonttööd 2.20 Julged merimebed ... 2.70 MW
O. LUTS: Andrese elukäik 1.20 M. KLEITSMANN: Raamat naisele . . .. 2.40 H. SIENKIEWICZ: Quo vadis .... „ 2.70 W MB W H H
Fr. TUGLAS: Valimik novelle 1.- E. BORNHÖHE: Tasuja I. S. LAGERLÖF: Ühe mõisa lugu ... „ I. M M
Th. MANN: Buddenbrookid I. II . . . „ 6.50 A. JAKOBSON: Töö algus 2. J. BOJER: Kaotatud kodu I. W W I^^F
B. SHAW: Püha Johanna ..... „ 4. O. LUTS: Andrese elukäik 1.20 A. DAUDET: Sappho I. V
« IFWTS- PpfifHnnv 17S TUGLAS: Valimik novelle .... „ I. I. S. TURGENJEV: Isad ja lapsed . . „ I. M ~
A MÄLK- Surnud maiad 570 Th- MANN: Buddenbrookid I, II . . . „ 6.50 K. HAMSUN: Maa õnnistus 2;50 . „
r I ii™* ™ £i* ' W " B. SHAW: Püha .Tohannna 4.- „ Aja lapsed 1.- Tartus: Ülikooli 18. Telcf. 43;), 429, 10-ol
S LAGERLÖF: Nils Holgerssom ,mchk S. LEWIS: Peatänav 3.75 R. TAGORE: Aednik 3.60 m Tr. n mir
teekond lahi Rootsi I, II 5.40 A. MÄLK: Surnud majad 5.70 L. Pirandello: Vana Jumal 3.50 Tallinnas; Kinga 6, Telef. 411 Sl, 411-92.
E. BULWER-LYTTON: Pompeji viim- S. LAGERLÖF: Niis Holgerssoni ime- J. PARIJÕGI: Teraspoiss ...... „ 2.50
sed päevad I, II ....... . H 5. lik teekond läbi Rootsi I, II . . . „ 5.40 P. ISTRATI: Mõru vili „ I. Posti jooksev anre nr. 2955.
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Parim jõulukink
on äsja ilmunud :
1) Jõulualbum „RAHU MAA PEAL". Kirju
tised autoritelt: piiskop H. B. Rahamägi, praos
tid: A. Kooga dal, A. Mäevälja, õp d: J. Hiic
mtts. J. Li v. O Etzold, B. Ederma, H. Nuudi,
J. Maior j. t. V arviline kaas, jõulukohased pil
did. 48 Ihk. HIND 50 SENTI.
2) Joh. Hiiemets: „CYPRIATUS. Kirikuisa
ja märter." ..Cyprianust" lugedes elustub meie
silipede ees märtrite elu kristlaste tagakiusamise
aastalt Rooma riigis ühes nende hüvede ja pa
hedega. ..Cyprianus" julgustab ka tänapäeva
kristlasi nende võitlustes ja kinnitab usku risti
usu võidusse. 114 Ihk. HIND Kr. 1.25.
3) C. Barth: ..TOYOHIKO K AGA VA. Tema

H paljude meelespiisivate kujude looja SÜCtdITIIiKIJS I
WWWWWWWWWWWWWWWWW filmis I
I Lastearst Dr. Engel I
Motto
Kõõm on parim arsti rohi
3. 7. S. I
2. 4. 6. 8. 10.

elu Kristusele ja Jaapanile." Kagava on tänapaeva

Jaapani kristlaste juht. õpetaja ja misjonär. Ta
on Jaapani tahtsaim sotsiaalelu uuendaja ja
tema vaeva- ja võitlusrikas elu näitab ristiusu
sügavat mõju isiku meelsuse ja sotsiaalelu ku
jundamisel. Selle Jaapani vaimse, sotsiaalne ja
usulise elu esindaja elu ja võitlus pakub palju
huvi ka eurooplasele. 96 Ihk HIND Kr. 1.25.

Oleme saanud suures valikus K
JL hõberebasenahku I

Kõik raamatud müügil raamatukauplustes.

Dtse tellides on raha soodsam maksta ..Eesti

Kiriku", posti jooksvale arvele nr. 77. Raamatud
saadetakse kuludeta kätte.

..EESTI KIRIK"
Tallinn/ Kiriku jtän. 8. Tel. 441-31.

f&! I. OINAS I
p,KK3

Kaunima jõuluhingi
Oma karusnahkade tööstused Tallinnas ja Helsingis

leiate
F. L. MERTENS'I
.karusnahaärist Pikk 12.

«•<?!?»
Täna ja homme, 2 viimast päeva!
SKANDIA ANNY ONDRA
soovitab teile oma uusimas lõbusas suurfilmis:
«mri,Hoiduge armastusest
Kassa av. ärip. kl. Vis, Vähegi mõistlik tütarlaps ennast sugugi alandada ei tarvitse, kui on kaalul armastuse

pühap. kl. 2. asjad, vaid laseb ennast juhtida perekonnaseisuameti poole.

J Hr .
*

-—i M -

Kino LORITTA YOUNQ ja TYRONE POWER löökfilmis

ME

KUMA KOHVIK METROPOL

nO

Pärnu m. 41 DICK JA DOFF koomilises farsis _
Suurim karusnahkade valik i

p*h^.Mk,.Bi. j ..OLIVER VIII"

höberebased, sini rebased, värvitud

rebased, nerts jne.

K I NO I iS A 1' B R Sylwla Sidney ja Spencer Tracy suurfilmi»
JKALA" ,22 surmale pühendatut

Champagne

Wabriku tän. 8 Huvitav värviline lisapala.

Pommery&Greno
Müügil suuremates ärides ja paremates

I

<? « TJaieksoordi
tr • 1/VH/I»9|FVE VI >

restoranides.

Kino „ARS"
Pühapäeval, 19. detsembril, kell 12 p.,

fimiKt

VIIMNE SUUR PUHADE-EELNE
noorsoo- lo hommlhuetendus

ISIEIIE

üldhindadega: 15, 25 ja 35 s.

fJattinna Mes&meierei
KAVAS:
C. R.Jakobsoni tän. 14, telel. 305-18 ja 308-04,

palub lugupeetud kaubatarvitajaid jõulueelsed hooa!a tellimised

2) Esmakordselt noorsooetendustel! ,

keskmeiereile ära anda hiljemalt 21. skp. Aiaii saadaval

KOLOSSAALFILM:
„Pompei uiimsed päevaä"

lastepifm, rõõsk piim 1-ne ja 2-oe valik, kohvi-, vahu
ja hapukoor, kuttuurhappeptim chveltsi ja hollandi
Juust, või tahtisalt ning iauavõi väikepakendltes
200 ja 500 gr.

Ilmus nr. 12

1) Loomade klubi
N. Vene parim ja lõbusaim noorsoofilm. Dres
seeritud kasside, koerte, kukkede, papagoide
j. t. loomade kaastegevusel. ,
DRESSUURI IME!

SISUS: kasulikke
artikleid ehituse,
põllunduse, moo
tori, elektri, me
#rendusealadelt.
j. t. tehn.
Üksiknumber 40 s., aastas 4 kr.

24 jaos. Esimeste kristlaste tagakiusamine,

CHAMPAGNE
POMMERY & GRENO
ktldrid on ainulaadsed maailmas, üldpikkosega

Talitus: Tallinn,
Vene 30.

JA TEISED ÜLIHUVITAVAD FILMID.

Kassa avatud kl. 11 homm.

18 kilomeetrit.

CHAMPAGNE arenenud maitsele
DRAPEAU Ainericain, BRUT, NATÜR,
CAfcTE BLANCHE. Eriti DAAMIDELE
BRÜT ROS£ soovitab firma
TH. KAARMANN.

£l

fitktasutis ..üfipodroom".
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt. 50. Telef. 435-06.
Teadaanne.

Olen lõpetanud oma tegevuse
tantsuõpetajana ja soovitan omä
õpilastel pöörduda

pühap., 19. detsembril, kl. 12 lõunal
EINELAUD MUUSIKA
Pääsmed 2 kr* 1 kr. ja 50 &

pr. Ellen SIVERS'i
poole
Lai tari. S.
te>elon 436-52.
Victor Sivers.

jfL • Kleitide,
RAADIO
Phhlps, Aga, Telefunken,
I VEF, Ret
ja palju teisi tüüpe soodsate

Kino AIMOR
ROMANTILINE JA HUUMORIKÜLLANE PÜHADE-EELNE EESKAVA!
. Harukordsed staarid! JEAN HARLOW, MYRNA LOY, WILLIAM POWELL.
TEIE VAIMUSTUTE, NÄHES NEID OMAPÄRASES FARSIS!

maKsutiagimustega soovitab

Joh. Mitt,PikK I.tel 433-74.

TEOTATUD NAINE

JfSj seelikute
A soodsaim ostukoht
MM DADK"
Vanaturukael 3 või
Raekojaplats 18/3.

KAUNIS JÕULUKINK IGALE
PERENAISELE

Hämmastavalt lõbus farss täis ootamatuid seiklusi ning vaheldusrikast sündmustikku, mida
tavaliselt filmis ei näe. ..Teotatud naine" on hulkade lemmiku Jean Harlow' viimaseid filme!
11. LISAEESKAVA.
K . N O WILLY FORSTI UNUSTAMATU SUURFILM
Kunstipärane Viini suurfilm suurejoonelise mängu ja lavastusega.
I|J| JA D € Peaosas: PAULA WESSELY. ADOLF MAftfPhAAl)"
Mm OA K V WOHLBRÜCK. OLGA TSCHEHHOVA j. t. MllHallLKHnU a
„ ~ _ , 2) ..MOSKIITO PULMAKINGIKS".
Hospidali tän. 2-a. Hai Roachi komöödia, täis laulu ja muusikat.

pluuside,

vastilmunud

Asjatundja mark

E. Sild KEEDU- ja MAJA
PIDAMISRAAMAT
II täiendatud trükk
mis vastab uuele toitmisviisile, üle 1300 proo
vitud retsepti, palju üldjuhatusi toitmisest ja
kodumajandamisest hulga piltide ja tabelitega
640 lk Hind 3.80. köidetult 4.80.
Saadaval ..PÄEVALEHE" ja teistes
pahemates raamatukauplustes.
Pealadu. TARTU. SUURTURG 11—2. E. Sild.
Raha ettesaatmistl raamatu kättesaatmint tasuta.

Jõudis müügile esimene anne G. HruštšovSokolnikovi ülipõnevast ajaloolisest romaanist

Teos ilmub o—B andes, nädalas anne, ja on
saadaval kioskites ja raainatukappides üle riigi.

Laupiiewal, 18. detsembril 1937
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ESfETEN D^^

Režii Paul
Viima se id päevi
Ws 0 lõbus meeliköitev ja seiklusrikas armuromaan! iT|
Erakordne näitlejate koosseis!
* s^) Kauneim Ja armastatuim filmitäht I
7? Wga Joan Crawford
»* Williami Powell'i ja Robert i¥lontgomeny'ga gij
i~€&t©n M W^sZss rrsSs
R. 801-ESLAWS Kl lavastuses j^l
Kannab teid uskumatusse Ibarofaiatsi&valdUa
See on pööraselt ärev ja täis ootamatuid Üllatusi linastus.
Filmitud FREDERICK LONSDALE'i näidendi Järele.
11. Uusim „Fox":, nädalaringvaate ja F. Kulfaurfilm.

Põnevam kui Ükski kriminaalromaan! Võimatu saab võimalikuks!
R® R K"® B
m mMW •. m ykks&mm mm m
kinolina suurim karakterosade näitleja, suu filmis

Uue põhiseaduse maksmahakkamise

m«
müügile

pidulik tähistamine kogu riigis

Algminutitest peale
jälgite hinge kinni pl
dades seda fantastilist

Uueaasta ööl riigihoidja peab raadiokõne Kadrioru lossist.—Suur
rongkäik lossi ette. Pidulikud jumalateenistused kirikutes
1. jaanuaril aktused linnades ja maal

linastust. Teadusele

'salapärasused saavad

võimatutena paistvad

na?a, cr'"

* * • Inimene,

Põhiseaduse jõusseastumisest teatawad

mängis kaasini
meste mõistusega
tema
Huvitav

pühap. 2, 4, M, 10.

Sonja Lewin
Efraim Pessin
- kihlatud

PÄRNU TALLINN

PASSI LIKUD JÕULUKINGID
Kodumaa ja välismaa parfümeeriat kui ka
klaas-jõutupuuehteid ja ladvatäbti
suures valikus soovitab

A. MARKUS & H. SEEZEN,
Tallinn, Harju 45, end. Feischneri ruumes;
Viru tän. 19; Tartu, Võidu tän. 1. •

Koolipoisid läksid suusatama

" A-S;#ODORr „0 d o r".

iFiiAapäevil
ketta 11-2 ~
'" *WIP "' " '/.(.«iclie,1
Sa tikas

Eesti mabariigi uue põhiseaduse maksma»
Hakkamist' uueaasta ööl tähistatakse üle maa
erilise pidulikkusega. Wastawad kamad on ju
ba koostatud. Neist ou informeeritud isikuid
ja asutusi, kes kohtadel ou lubanud selles as
jas algatuse oma peale mötta.
Talliuuas kujuneb põhiseaduse jõusse

( me ts- te r /o tog raa/t d

astumise tähistamise kama järgmiseks: kell 23.31)

l . utti n £ a I.

Jaanimäe tapja protsess Viiburis
Otsuse tegemine lükati edasi
Helsingi, 18. 12. (ETA) Eesti kunstniku
E. Jaanimäe tapja E. Taurio süüdistusasi oli
eile arutusel Wiiburi raekohtns. Asjaarutamisel
midagi uut ei selgunud. Kohus lükkas otsuse te.
gemife edasi 14. jaanuarile, millal kuulatakse üle
ka Jaanimäe kaaslane kunstnik Tammet.
Soome ei võta tarvitusele KeskEuroopa aega
Helsingi. 18. 12. (ETA) Posti- ja tele
graafimalitsUs on saatnud teedeministeeriumile
kirja, milles teatatakse, et posti- ja telegraafi
malitsns loobub tema poolt juba 1929. aastal
tehtud ettepanekust Kesk-Eurovpa aja tarmitn
sele mõtmiseks Soomes. Kuigi see muudatus
oleks kasulik posti-, telegraafi- ja telefoniühen
dusele. tuleb siiski esmajoones armestada pahe
sid. mida niisugune muudatus tekitaks termis
hoidliknl ja majanduslikul alal kogu rahmale,
üteldakse kirjas.
Kreeka saadik esitas volitused
Täna kell 12 esitas Greeka saadik Kimon
A. Cotlas riigihoidjale K. Pätsile oma
wolitused.

Tallinna poeglaste foiuiiierts. jn taubanöusfooi korraldas täna ejitneje suusapäeiva. õpilased koguna
sid honnnikul Kadriorus Peetri maja juures. Warsti siirdus elurõõmus suusatajate pere laiadele
liuneiväljadele, iile Lasnamäe Lükatile.

Poola-Eesti tariifiprotokoll

ratifitseeriti
Warssawi. 17. 12. (ET?l) (Pat) Senat
ratifitseeris rea seaduseelnõusid jn nende hulgas
lm Poola-Eesti tariifprotokolli.

2200 Mttstfärklast Abessiiniasse
9?apoli, 18. 12. (ETA) (Havas) Täna
lahkus siit aurik ..Toscana" pardal 2200 must
särklast, et sõita Massauasse (Abessiinias). '

suurtükipaugud

•»•

-. • 1

Wastastikustes kõnedes kriipsutati alla aus
tus- ja söprustundeid Greeka ja Eesti wahel.
Veer külastab Riiga ja
Stokholmi
Helsingi, 18. 12. I(STN) „Nusi Tnomi" teatab

Warssatuist Poola wülisministri Becki eelseiswate wa
liskiilnskaikudc kohta, et lähemal ajal minister Prck teeb
wastukiilnõkäike ainult Riiga ja stokholmi.

Prantsuse ohuminister Londonis
London, 17. 12. (ETA) (DNB) Nagil nl
les nüüd teatamaks saab. wiibib neljapäemast
saadik Londonis Prantsuse õhllininister Pierrc
Eöt. kellel oli siin Inglise õhnministri lord
Swintoniga pikem läbirääkimine.

ntiit. kesklinnast läheb ühine suur rongkäik
Kadrioru lossi ette. Rongkäik moodustub kaitse
liidust, tuletõrjest ja teistest organisatsioonidest,
nii palju kui neil on möüualusi kaasa tulla.
Wõimalik. et rongkäigus esinemad ka lipud ja
tõrmikud. Rongkäigu saatjateks kutsutakse kõik
Tallinnas leidumäd sõjamäe, kaitseliidu, tule
tõrje ja teised orkestrid.
Kell 23.40—24.00 riigihoidja peab kõne
Kadrioru lossist, mis edasi.antakse raadio-ringHääliugu kaudu. Punkt kell 24.00 põhiseaduse
maksmahakkamisest teatawad 21 suurtüki
pauku. Tallinnas need lastakse arwatamasti
Harjuwäramamäelt. Suurtükipauke annaivad
kas söjamägi möi kaitseliit, kus patareid ole
mas linnades, aleivites. aleivikes ja mujal,
kus möimalik. Sellele järgneb Kadrioru lossi
ees i Tallinna linnapea woi kaitseliidu ülema
termitns riigihoidjale. millele riigihoidja mastab.
Pealinna tähtsamad hooned ja osad (Toom
pea. Kadriorg, mõned tähtsamad tänamad) Ulu
mineeritakse. Wabadusmäljakul jn
Raekoja platsil seatakse üles maljuhääldajad,
mis edasi nnnamad riigihoidja kõne, tcrmitus
kõne Kadrioru lossi eest ja hümni. Waba
dusmäljakul ja Raekoja platsil ntän
-ojm a d nnea a s t a äö 1 puhkp i U i d e or k estrid, kes oma ettekandeid algamad hüm
niga peale maljnhääldajate kandu cdasiantamate
terivituskönede lõppu.
Silgukaupmehelt warastati Ho
bune ühes ree ja kaubaga

Teistes linnades, olemites ja alewikes.
samuti muudes kohtades, kus see möimalik,
korraldatakse põhiseaduse jõusseastumise pidu
lik tähistanrine mastawalt pealinna kamale ja
kohalike möimaluste piirides, kusjuures riigi
hoidja kõne antakse edasi maljnhääldajate kaudu,

kus fee mõiinalik. Kui kohapealsed seltskond
liitu elu juhid soomimad sõna mõtta, palutakse
neid seda teha.

1. jaanuaril kogu mabariigis linna
des ja maal pannakse mälja rahmuslipnd.
Peale lõunat kell 17.00 korraldatakse linnades
ja maal pidulikud koosolekud. Tallinna ja Tar
tn aktuste kõned möi teine neist kõnedest lewi
tatakse ringhäälingu kaudu. Kui pidulikel koos
olekuil tahetakse kuulata Tallinna möi Tartu
aktuse kõnet raadio kaudu, siis palutakse neid
korraldada algusega kell 17.00: kui mitte, siis
mõib korraldada neid ka muul kellaajal.
Kirikutes ja palwelates tähistatakse
uue põhiseaduse elluastumist pälwuste ja jut
lustega mana-aasta kui ka uueaasta jumala
teenistustel.

Wmm-cmsta õhtul, uueaasta ööl, samuti ka
uueaasta õhtul kõigis rahwakogumiskohtades.
nagu teatrid, peod. ballid jne. seletatakse mõne
minutilistes kõnedes põhiseaduse elluastumist ja
mängitakse wüi lauldakse hümni.
K inodes näidatakse eriliselt malmistatud
teksti ja mängitakse samuti hümni. Iga seansi
alul kas wana-nasta õhtul müi uuel aastal,
tuleks demonstreerimisele eelnimetatud tekst, mi
da sisse juhatamad faufaarihclid ja millele järg
neb hümn. Hümni ajaks malgnstataks.e kinode
wäatesaalid, publik tõuseb püsti. Tekst koos
tatakse uue põhiseaduse sissejuhatawast osast, ja

meel mõnedest pidulikest läkituskõnedest. .
Wõrtssärwel nõutakse kalasta
misõigust

Reedel aivaldas Rakwere kriminaalpolitseile Rak

wercs, Pikk tän. 46 clntsew slaarel Taal. et temalt
on ära lvarastatud hobune ja regi ühes kaasasolelva
kaubaga. Nimelt olnud tal rees üks tünder silku, laua
kaalija 23 kiluämbrit. Ta olnud oma kaubaga Nlvan
duse malka Liohu külas asctsctoa Snurekaelvu talu jun

Tarwastu põllumeeste Konwendi Koosolekul otjus
tuti hiljuti esineda soowiawaldusega pöllutööministec
riumilc, et Wörtsjärivc kaldaäärsctcic maaomanikele
antaks kalastamisõigus nende kaldaänrsctc kruntide
piirkonnas. Praegu maksu,a korra kohaselt maaomMi

rcs, kuhu sisse astunud, et majarahwale silku pakkuda,
lluesti inajast muljudes olnud hobune ühes kaubaga ka
dunud. karastatud hobune oli Märivilt kõrb mära ning
21 aaotat toana. Ollakse arivamiscl. et tvargus pandi
loime peamiselt rees olema kraami saamiseks, kuna Ho

knd, kui nad tahtsid teatud wceosa kasutada, pidid

buscwargusi wiimasel ajal on wõrdlemisi loahe crtc

kohta pannakse Wõrtsjärwcl maksma uus kord.

tulnud.

teile rentima pvllutööministeeriumilt. '
Wõrtsjänve ümbruse maaomanikud loodaivad nüüd,

et neil aiuanek edaspidi mõiinalus kasutada kala
puugiks järwc kaldaäärscid osi. ja et kalastamise
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Awalik protest

A-s. "Eesti Wosworiidist" sai a-s. "Eesti Fosforiit"

Põhikapitali suurendati 1*15(M)00 kroonile
Waliti juhatus, nõukogu ja rewisjouikomisjon
A.-s. Eesti Wosworiidi aktsiouääride eilsel
peakoosolekul majandusministri abi E. Wendelini
juhatusel otsustati muuta aktsiaselts» põhikiri ja
suurendada põhikapital l.läü.üW kroonile was
tawalt uutele ülesannetele, mille täitmisele selle!
ettewõttel tuleb asuda riigiwalitsuse soowide ko
haselt. Ühtlasi waliti uus juhatus, nõukogu- ja
rewisjouikomisjon.

Juhatusse waliti majandusministeeriumi töös
tusosakonna direktor ins. J. Kark, sama osa
konna inspektorid keemik L. K a m p m a n ja ins.
Wucht, põllutõLministecriumi põllumajandu
se osakonna abidirektor agr. J. ümarik ja Wil
jandi Eesti Põllumeesteseltsi kaubandusosakonna
direktor M. Truu sööt. Juhatuse liikme kan
didaatideks said A. Awesson ja O. Z ü r g e n
so n, esimene senine a.-s. Eesti Wosworiidi teh
niline direktor ja teine asjaajaja direktor.
iahvahääletus otsustab sõja
; , Washington. 17. 12. (ETA) (HavaS) Presi

z . dent Roosevelt seletas, et demokraatliku rähwasaadikn
s .ettepanek, miS taotleb ühendriikide põhiseaduse muutmist

V JcS.mõitcö, et sõja kuulutamiseks on wajalik ette wõtta
. rahmahäiiletust, on waftolus malitsusc põhimõtetega.
, See ettepanek tuleb saadikutekojas arutusele alles jaa

Nõukogusse waliti inajandnsmi»nstri abi E.
Wendelin, inaksudewälitsnse direktor H.
Kukk, majaudnsmimsteerinmi nõunik W. Da
nie l, sama ministeeriumi kaubandnsameti ju
hataja E. Uucn» a a, põllntöökoja direktor T.
Ä ind, Tallinna Eesti Majandusühisuse direktor
A. Elsas, T. Pool, A. Ehrlich ja A.
Oina s.
Rewisjonikonlisjoni waliti R. Muremaa,
najanditsnlinisteeriumi laenndcbüroo juhataja,
11. Õpik, Pikalaenu Panga^president J. Kalm,
Seemncwilja Ühisuse direktor A. Tea l u, J.
?ölp jn F. Kask.
Kuna nucl ettewõttel tuleb otsekohe asuda
lhendussc wälismaailmaga, siis otsustati aktsia
seltsi nime juures wõtta ette wäike «iludusoperat
sioon". Eestipärasest Eesti Wosworiidist sai
rahwuswahelisc kõlaga Eesti Fosforiit.

tu. Tähendatakse, et kui see ettepanek peaks masti'
wõctama, siis scc nõrgestaks presidendi wõimu mäliö
poliitilisis kusimusis, hiliStadcs ühtlasi tnüduwalt ühend

Tsrhehhoslowaktin riigi kodanikud. Nad lisasid, et Sak
a-Prautsusc lnbenemin?, eriti aga Tschehhoslowakkia
"aksa lahenemine aitaks palju kaasa nende seisukorra

mkma märksa hiljem kuuldawasti alles 6—B aasta
pärast. Nimelt tekib pensioni saamise õigus siis, kui

tatud senistest ülesannetest majandusministeerin
mis.

Wabriku ehitamine algab tulewal kewadel.
Tee kestab poolteist aastat. Samal ajal toimub ka
kaewandnstegewuse laiendamine, et wtrnstada uut

wabrikut toorainetega wajalisel määral.

Riigikohus

Praha, 17. 12. (ETA) (Hauas) Tschehhõslo

>cedi-sakslafed tahawad olla head sakslased kui ka head

. Kewadeks on oodata wanadusc ja tõõwõimetuse maSl
kindlustamise seaduse kehtimahakkamist. Tegelik pensie
nide wäljomaksmine selle seaduse alusel hakkab äga toi

Töökawa ja finantsplaani koostamine jäi ju
hatnse hooleks, kes tuleb kokku täna wõi esmas
päewal. Esialgu peakoosolek direktoreid ei wali
nud. Direktoritena on nähtud ette keemik L.
K a m p m a n ja ins. O. Wu ch t, kes juba prae
gu tegelewad fosforiidi-knsinmstega, olles wabäs

Otsuseid

mtkia walitsusr valwel Prantsuse wiilisminister Del
lios wöttis eile wastu Snndedi-sakslnste erakonna esin

ajakirjandus on Ludlowi ettepaneku maStumötmise MaS

Tööliskoda nõaub wanade töö
liste kindlustamist eripensionis

welhappewabrik selle juure.

Delbosi juures

dajad senaator Prosneri ja rahwasaadik Kundti. MS
lcmad rahwussotsialistid kinnitasid Tclbosile, et Su

gute poolehoidu.

ning fosforiidi rikastamise seadeldist, ehitada uus
superfosfaadiwabrik .Koplisse, samuti uus wäa

Sudeedi-sakslas te esindajad

' . nuarikuus. Nii riigidcpartcmang kui ka ühendriikide

riikide astumist sõtta. Lndlowi ettepanek on leidnud
. demokraatide ja ka Paljude potsifistlikc ja usuliste iihiu

ümbersündinud a.-s. Eesti Fõsföriidi ülisän
deks on laiendada fosforiiditööstust jä -kaewändust

'hendamiscle.

Tallinlane warastas Helsingi
haiglast mikroskoope
Tallinna ringkonnakohus mõistis kuueks aastaks

'nitööle tallinlase Leo Znamenski. kes oli pan
d toime Helsingis mitu märgust.

See oli 13. mail. kui Helsingi kriminaalpolitsei
stas Tallinna kriminaalpolitseile, et Helsingi üld

.riglast on «varastatud mikroskoop, mis on 6000 soome

rarka wäärt, kirurgia-haiglast üks 1000-margalinc
ntkroskoop ja teine 1700-margaline mikroskoop. Hel
ängi kriminaalpolitsei teatas seda Tallinnasse igaks

Administratiiw-osak. kohtuistungil 10. dets. fcleti
tagajärjeta: August Padjufe palwe, Werner Mehksi.
Gustaw Mändi, korterite puuduse körwaldamise ühingu

Kaewatud otsused tühistati: A.-s. Balti puuwilla
ketramise? ja kudumisewabriku. Johanna Riglase era
kaebuses, Johan jä Elisabeth Sisaski, maksudewälit

juje direktori ja Johan Taari kaebustes.
Otsuse kuulutamine lükati tdast: Anna Timbergi.

Edit Roosiorgi, Eduard Taltsi ja Frits Laatfi kae
bustes. -

Tfiwiil-osak. 10. dets. jäeti tägõjärjita: Süislepa

kuna' meie madalate palkade juures, kui ka tõõliSte orga
nisätkioonidc aineliste ressursside wnhesusc tõttu, on nen
de ülalpidamise möimaluscd maga piiratud.

dowi. mittekaubanduslikul alal maksujõuetuks tunnis
tatud Samuel Mendelewl, Aleksander Dunajewi, Äa

mise pärast wanglasse.

Neil kaalutlusil on tööliskodu wiilja töötanud ja sot
tamise seaduse ülemineku eeskirjade näol. Selle ettePaneku kohaselt saaksid need tõöwötjad tööstuslikes kasti

sis, kes on saawutanud pensioni saamiseks ette nähtud
manuse möi kelle töõMõimctusc ulatus maStab pensioni
saamiseks ette nähtud määrale enne kindlustamise korra
kehtimahakkamist, möi kes ci oma pcnsiouiõigust seetõttu,
et nende kindlustusmaksud katkesid tõõlt lahkumise tõttu

enne seaduses ette nähtud ooteaega, eripensioni kahe?
kordse aluspensioni suuruses.

Eripensioni õiguö tekib siis, kui waötaw isik tegutses
tövmõtjana aja jöoksul, mis wõrdub seaduses ette näh
tud ooteajale. Eripensioni kulud kaetakse riigi eelarme
korras

Tartus korraldati uudis
loomingu õhtu
Cmn töödega esinesid K. E. Tööt, Fr. Tnglas,
). Semver, R. Innno, B. Al»v?r j. t.
Tartu Miisu jn Kiujaudujc Klubi korraldas reede

õbiul Tartu kiitjeesindustc kodu saalis undistooSie õhtu
ühe? muusikaliste ettelanuctcga. iP?cic luule ivanamcis

tcr Karl-Eduard 2öät einias oiiivt peatselt ilmuivast
luukhtstpfogujr „.fiinifirln õmi" 4 pala. luna Bctti Al
trer kandi? ctre aina 2 luuletust. Proosapaladega asiue
std 2empee. kandes ette katkendeid oma rcifiitcjcü
fcuiin ..Lõuna risti all". F. Tuglas katkendiga ..Wäike
Jllimar 2"—ja Richard Jan no katkega romaanist „Kaks

ja üksainus". Ettekandeid jälgiti pinrwa hnwiga ja

awaldati autoreile kiitu.it.

Muusikalises mas esinesid tschcllosoolodega Tõnis

Äuusna. lauludega prl. Elsa Maastik ja wiiulil E. Tur
gan, kuna klaworisaade oli W. Tiltingilt.
Rööbiti uudiöloomiugu õhtuga oli korraldatud samas
ruumis ka kujutawate kunstnike pooli maalide näitus.
Näitusel oli esindatud töid hulgalt nimekailt maalikunst
niielt : Osa maale on müüdaw.
Kunsti- ja kirjandusõhtust wõttis osä pMikut üsna
rohkesti. Pisut igcr.vcrks kujunes ainult eeskawa alguse
ootamine, mis hilines' miskipärast ligikaudu % tundi.

Politsei otsis Tondi tSn. nr. B—9 ta korteri läbi
ja leidis sealt mikroskoobi ühes tagawara-objektiiwide
ga. okulaare. kaks niwellcerimisaparaati. ühe hämo

qlobinomeetri ja sihe soome üliõpilasmütsi. Ka leiti
sealt reisikaart, millest oli näha, et ta oli Soomes käi
nud kolmel korral. Oma clutkutsena möi ametina ta
olt lasknud märkida kaardile ..üliõpilane", kuigi ta
ülikoolis pole käinud.
Leitud mikroskoobi kohta seletas Leo Znamenski
müörasema Hilda Znamenski. et see kuulub tema sellele

wdõraspoiale, kes töötab Viljandis arstina.
Leo Znamenski ise aga seletas, et tema on selle
mikroskoobi ostnud Viru tän. kelleltki Arnold Stam
bergilt 390 kr. eest. s)iljem ta seletas, et on ostnud

kob Kotowi, Anna Shaworonkowi, Darja Beljäjervi,

Madli lürgensi, Faan Milleni, Emald Plltsepa, Julie
lögewa, Robert Meiuse, Isak Berkowitschi, Juuli
Rätsepa, Peeter Koodi ja Salme Ehrenpretsi kass.kaebused.

Kaewatud otsused tühistati: Eduard Wüllo, Ju
tlus Pääsukese ja Johannes Oist kass.-kaebustes.
Otsuse kuulutamine lükati edafi: Leena Tedderi.
Elli Saare. Paul Leonowl, Ädele Aadla (end. nimega

Wankner). Karl Heimwell, Johannes Rossmanni ja
August Roosi kass.-kaebustes.

selle restoran ..Astorias". Soomes tn polewat käi
nud, wargusi pole üldse toime pannud.
Võõrasema seletas ülekuulamisel, et Leo Zna

menski on käinud kolmel korral Soomes. Esimesel rti
sul ta toonud Soomest kaasa ühe mikroskoobi, mille
müünud ühele Tallinna arstile, arwatawasti dr. Sää
tele. Teisel korral ta toonud kaasa jällegi ühe mikro
skoobi, mille müünud Tartusse. Ka kolmandal korral
ta toonud sealt mikroskoobi kaasa.
Leo Znamenski ise seletas ülekuulamisel, et ta on

huwi pärast käinud kolmel korral Helsingis. Vii

masel korral ta ostnud möõrastemajas kahelt soom

laselt ühe mikroskoobi. Mis puutub niwellcerimis
aparaati, siis selle ta ostnud Tallinnas restoran „Im
perialis" kelleltki Johansonilt. Hämoglobinomeetri ta
ostnud Uuelturul tundmatult, objektiiwid aga mana
kraamiturult.

Teisel ülekuulamisel seletas Znamenski, et tn on
ostnud kelleltki Toimnsclt kolm mikroskoopi, tthe te

Masingi kaudu ülikoolile. .

Soomes toime pandud juurdlusega tehti kindlaks,
et Znamenski on warastannd peale mikroskoopide ühelt
üliõpilaselt kirjutusmasina ning äridest ühe klarneti
ja ühe binokli ning on esinenud seal cand. sil. Thom»

USA ehitab Wencmaa jaoks hiigcllcnnukeid. Nõukogude Weuemaa on Ameerika tehastele annud tel
limise hiigellennukitele, mis wõiwad wõtta peale 46 reisijat. Pildil: Walmissaauud hiigellennuk
proowilennul.

Politseipeegel
Maroko mässuliste juht wangistati

Regi riiwnS autot. Pärnu'mnt. nr. 28 Kutsew tak
soanto nr. A-1834 juht Mihkel Kimmel atvaldas polit
seile, et Maalri ja Lennuki tänatvate nurgal sõitnud
reega tema sõidukile külge Wiimsi tvallas elutsetv Ilse
Katk. Kokkupõrke tagajärjel saanud «vigastada auto
uks, millest tekkinud kahju atvaldaja hindab 50 kr.
Lärmitses endise naise korteris. Liiwalaia tän. nr.
42—4 elutsew Alide Laht atvaldas politseile, et tema
lahutatud mees Juhan Lcpiksou tulnud joobnud olekus
tema korterisse, kus lärmitsenud, rikkudes seega atvalik

ku rahu.< Lepiksoni on Töörensi täu. nr. 10.
Joobnud isikuid paigutati politsciarestimajja 5.

müünud dr. Sääsele ja teise dr. Citomitschile.

luurdlüsel selgus, et Znamenski on tõesti nendele
arstidele mikroskoobid müünud, lihe mikroskoobi ta oli
müünud Tartus August Tambcrgi nime all pros. Ernst

v,

jas). August liirije ja Aleksander Iwanowitschi kae

tik andmeid, et siin tuntud waras Leo Znamenski

.sinalminiftrste esitanud konkreetse ettepaneku küsimuse
.lahendamiseks wanadusc ja tõõmõimctuse MaStn kindlus

SOOVITAME
KOOKOS-PÖRANDALINIKUID JA
KOOKOSJALAMATTE.
A.-s. ~Kaubamaja Estika",
Tallinnas,

soni nime all.
Leo Znamenski on 30 a. mana ja mitmel korral
warguste eest karistatud. Seekord ta mõisteti, nagu

S. Karja 20/12, kõnelr. 447-67.

eelpool öeldudj; kuueks aastaks.sunnitööle.

Moodne tuhandeaastaste traditsioonide säilitaja
Rene Krauss jutustab, kuidas ta on Marokos
ajanud ..Maroko fakiiri" Allal et Fasi jälgi. Osaiv
fakiir on end poetanud pan-islamismi liikumise ju

pooldajaid. Ta oskab oma kodumaa majanduslikke

ride ivahelt ega wdörastemaja saalidest. Atlase mäge

maadega. Fakiir on sellest hoolimata otsustanud kõik
sidemed Maroko ja Prantsusmaa ivahel läbi lõigata.

hitzs Marokos. Krauss ci leidnud teda kloostri müü

dest ega Fezi bulwaaridelt. Teed näitasid berberi

scheigid, araabia ajakirjanikud, prantsuse salapolitseini

kud, rahawahetajad. kerjused ja paljud teised, kes
soowisid teenida jootraha «välismaalaselt. Kõikjal oli
tunda selle mehe jälgi, näha ta «varju, ainult initte
teda ennast. Fezis oli ta rääkinud põrandaalusel iili
õpilaste koosolekul, Tangens oli teda nähtud rahlvus
«vahelises linnajaos ühes mälisinaalastega, Tifinti
oaasis oli ta j««hatanud suguharu-ivaneinate koos
olekut. Kõikjal oli ta kas olnud, saabus, «või oodati
teda. kuid kustki polnud teda leida. WiiinaKs ometi
kohtas Krauss teda Maroko mässuliikumise kesklises
Fezis.

Allal cl Fasi oli oma tähtsaimate pooldajate KesKel. Seal oli Omar ben Abdeldsdjelil, mässuliste Ka
watsetawa walitsuse suunvesiir wüi pea«ninister. Tema
Kbrival seisis Mohhamed ben Messaud. tüübilise wene

läte näoga marokolane. Siis oli seal meel ajalehe

..Difaa" (Kaitse) toimetaja Abdenebija Kaeraibi, kes
lootis saada ..propagandaministriks", ja teisi ..tule

wasi suurusi". Nad olid tulnud kokku määrama

Toimetusele

derseni muinasjutud ei vanane iialgi, neis on alati
sama' värskus, sama puhtuse vaim ja muinasjutu

imeline salapärasus." Selle seisukohaga võime julges

saadetud kirjandus
Kärl-Äugust Hindrey: Sündmusteta savi. Ro

maan. -0.-u. „Noor-Eesti Kirjastus" Tartus, 1937. a.

See romaan näitab K. A. Hindreyd jällegi hoo

pis uuest küljest. Selles üheainsale suvele koondatud

'• romaanis on vaatlusaluseks keskealine algav kirja

' mk. kelle juustes juba halli ja tema seltskonda kuu

luvad inimesed, kes suvitavad kusagil ideaalses ko

has, millisena arvatavasti on mõeldud Pühajärv.

Seltskonna moodustavad vana notar Taar oma naise
ja kolme lapsega, kinnistusjaoskonna sekretär Lee
'. hik ja muusikamees Room, ka mõlemad abielumehed,
ajakirjanik Allast, ebapraktiline poissmees, lahutatud

naine Mari-Ann j.t.

Seda seltskonda kujutab ja iseloomustab kirjanike

Ta tähelepanekud on huvitavad ja peened, eriti

oskab autor pisiasju ja detaile inimeste iseloomudes
ja toiminguis näha ja tabada.
M. Sillaots: Viiskümmend. Biograafiline visand.

~„Eesti Kirjastuse Kooperatiivi" väljaanne, Tartus
19371 a. 176 lk. Hind kr. 2,50, kai.-KÖites kr. 3,75.

Autor nimetab oma teost biograafiliseks visan

diks, sest ta ei kuulu otseselt Ühegi kirjanduse liigi

alla. See teos on psühholoogilise kallakuga iseloo
muvaatlus ja temas on usutavalt ja haaravalt kir
, jetdatud ühe eesti töötava haritud naise elukäiku.
Kuigi ka autor ise pühitses hiljuti 50. sünnipäeva,
ei sisalda teos siiski isiklikke mälestusi, vaid on
puht-fiktsioon.

Autor on võtnud endale ülesandeks kirjeldada

eesti haritud naist, kujutada teda tema igapäevases
tegevuses, kujutada teda küll positiivses valgustuses,

- kuid ilma ülistava liialduseta.

M. Sillaotsa teos on aine käsitluselt uudne.

Meil on ilmunud küll teoseid, kus meesautorid kirjel

- davad naisi, kuid nad pole siiski suutnud küllal

daselt naise sisemaailma tungida, et õieti neid mõis
ta. Siin autor jagab lugejaga mõningaidki eluküpse
inimese tähelepanekuid abielu ja armastuse küsimusis.

H. C. Änderson: Muinasjutte. Tõlkinud A. An
tik. Karin Lutsu illustratsioonid. ..Eesti Kirjastuse
' Kooperatiivi" väljaanne. Tartus, 1937. a. 258 suurt
lehekülge teksti. Hind kr. 3,50.

_ Käesolev valimik, mis sisaldab 11 H. C. Änder
seni muinasjuttu, on esimene raamat ..Kesti Kirjas

tuse Kooperatiivi" poolt väljaantavaist ..Lastejut
tude" sarjast.

H. C. Anderseni muinasjuttude kogu Soomes il

mumise puhul kirjutas tuntud Soome lastekirjanik
Ädni Swan: „Daanl suure .muinasjutu-kuninga Än-

ti ühineda: .Änderseni muinasjutud on ja jäävad

ka tulevikus eesti lastele lemmiklugemispaladeks.
See valimik. sisaldab H. C. Auderseni levinenu
maid, loetavamaid jä ühtlasi kunstipärasemaid mui
nasjutte ning arvult pakub enam-väbein tühjendava
valiku Änderseni muinasjuttude kogust.
Raamat on rikkalikult illustreeritud kunstnik Ka

rin Lutsu poolt valmistatud tekstile vastavate ja
kunstipäraste piltidega.
Adolf Hint: Kuldne värav. Romaan. E. Kollomi

kaas ja siseillustratsioonid. ..Eesti Kirjastuse Koope

ratiivi" väljaanne. Tartus, 1937. a. 396 lk. Hind
kr. 5.
Adolf Hinti uus teos ~Kuldne värav" on psüh

holoogiline romaan. Selles kirjeldatakse ühe inimese

kujunemist lapsest meheks. Romaani keskseks ku

juks on kaluripoiss Laas Raun, kes läbi kehvade
olude töötab enda üles inseneriks, kuid väline rahu

L. Raudkepp: Koldetule paistel. 72 tk. Hind kr

tule»vase ..«valitsuse" juhtnööre. Kuid politseil läks

Raaipat sisaldab luuletusi. Need on aktuaalse

tund enne nende endi kaivatsclud mässu algust. Nad
saadeti Senegali roimarite-koloolliasse.
Päeiv enne seda olid mässulised «veel «väga jul
ged. Allal ei Fasi põles «veendest, et ta on prohiveti

1,50.

sisuga, peateemadeks on vaba Eesti, tema ajalugu,
tema olevik, tema vabadussõda ja kangelaskujud,
tema vaimne ja poliitiline elu. Tõsisesisutiste palade

kõrval esineb humoristlikke. Autor on tugeva eeti
lise orientatsiooniga, mis väljendub eriti tema mõtte
teris. V. Elleri poolt esineb kogukene epigramme

eesti tähtsamaile avalikele tegelasile; neis avaldub
positiivne ja sümpatiseeriv tendents.
~Kolonelleitnant Johan Schmidt". Toimetanud

toimkond: M. Tuisk, J. Toomsaar ja J. Taalder.
Kol.-ltn. J. Schmidt oli Vabadussõjas 3. ja 9.

rügemendi ülemaks. Viimase ülemana ta kaitses san

garlikult Narvat 1919. a. lõpul. J. S.-ile annetati
3 vabadusristi. Ta suri mõned aastad tagasi.
Dr, Tojohiko Kagava: „Nlsuiva". Tõlkinud mag.
E. Mänd. ..Kristlik Kaitsja" kirjastus Tartus. 311 lk.
Hind brošeeritult kr. 2,50 ja 2,60; köites 3,50.
siaalseid reformaatoreid tänapäeva Jaapanis. Tema

vaigitakse, kus avameelsus lõpeb ja algab ohtlik
salatsemine.
Alles siis kui üks naistegelane julgeb järk

kuse, usu ja sõja kohta. Raamatut võiks nimetada
armastuse ülemlauluks maa, ligeinise ja Jumala vas

nud usalduse kuldse värava kaasinimese ja õnne
juure.
..Kuldne värav" on sisult raske raamat, kuna

tuurkeeltesse.

järgult paljastada oma minevikku, leiab Raun kadu

autor selles paljastab otse halastamatult oina tege

laste pahesid, kuid ta lõpetab selle siiski lepitava
akordiga oma lastes sünnitakse uuesti puhaste

ja tugevate inimestena.

Hinti ainekäsitlus on värske, esitatud tüübid
elust võetud ja miljöö uudne.
Erni Hiir: „Päikeseüsed päevad". Valimik sünni

maa-, töö- ja võitluslaule. K.-ü. ..Looduse" kirjas
tus. 192 lk. Hind köites kr. 5,30.
See on raamat meie maast, meie töötavast,
võitlevast ja loovast argipäeva-inimesest kelle kan

da on jäetud elus suurimad raskused ning keda

seejuures kõige enam ohustavad alatised sõjahädad,
mille kannul varitseb pahatihtigi õigeksmõistetud üle

kohus. Nii on sõdade ajutised vaheajad või pikk

lühikesed rahuperioodid tõkestatudki arengu puhul
päikesepaistelisiks päeviks, millal inimene saab mah
ti anduda oma otseste ülesannete teostamisele. Uud

sel valgusel on püütud esile tõsta ja selgitada ses
raamatus meie igapäevase elu sügavamat ning pei
detumat või mahasalatud sisu. Raamatu välist nägu
sust ilmestavad rikkalikult kunstnik E. Kollomi silma
paistvad originaal-puuiõiked.

korda nende jälgi leida ja neid «vangistada «nöni

järglane. ..Maroko fakiir" on umbes 33-aastane ja
näib seisivat kuskil kahe maailma «vahel. Euroopa

ülikonna peal kannab ta araablase mantlit, mille

peakate «varjab ta näo. Ta räägib hästi prantsuse
keelt, ainult «veidi araablasele omaste kurguhääliku
tega. Ta «valitseb suurepäraselt poliitilist shargooni.
rääkides demokraatiast, progressist, inimõigustest ja

üheöiguslujest. Kuid Euroopa tsiivilisatsioon on sa

kiirile nagu ülikond marokolase kuue all, mille ta

homme lubab ära «visata. Fakiir teab «väga hästi, et
näljahäda, mis kange põua tagajärjel juba mitinendat
aqetat on Marokot külastanud, toob teina leeri palju

Dr. Tojohiko Kagava on silmapaistvamaid sot

ei rahulda teda ega kujune kuldseks väravaks
unistustemaa le. Juba varasest lapseeast on
ta valusast kogenud, et on elamusi, millest üksteisele

Nagu direktor 5). N. Wõrk seletab. wa,a
wat Eesti raadiokaubandus kindlat kontrolli
ja nagu sama seletuse eessõnas öeldakse, ongi
ta sellase kontrolli sisseseadmist algatanud ma
jandusministeerinmi ees. Eesti raadioaparaatide
müüjatel ja ka töösturitel ei ole midagi era
pooletu kontrolli wastu, kui seda teostatakse
erapooletult ja kindlate normide järele.
Ä. E. Muusikariistade Kaupmeeste
ühingu raadiosektsioou.
Tallinnas. 18. detsembril 1937.

bujcd.

ooteaega. Nende iöõtiStc olukord on äärmiselt raske,

on käinud Soomes ja realisecrimat nüsid siin sealt ma
rastatud asju. Znamenski ise oli kukkunud rahurikku

annamai) oma loominguga kogu Euroopa raa
diotööstusele eeskuju. Wälisinaa raadioaparaa
tide mahategemine direktor H. R..Wörgu poolt
on seda imekspanemismäärsem, et raaoiotchas
RET ei ole seni ise midagi uut loonud, maid
on kopeerinud nende firmade aparaate ja mal
mistanud neid samade firmade osadest, millede

maid põlgusega suhtuda.

..Corona", Kart Riigi. Edgar Rüekeri, Albert Lipa

juhuks, et kui need asjad peaks siia toodama,

siis Eesti politsei teaks neid kinni pidada.
23. mail sai Tallinna kriininaal-akikvmissar Tam

silmapaistwamad raadiotehnika eriteadlased, kes

Kaupa RET-i direktor tunnistab Kõlbmatuks
Eesti raadivaparaatidc tarmitajatele. Raadio
tehase RET-i dir. 5). R. Wörgn seletus löh
nab nii tugewasti enesereklaami ja wüistlejate
mahategemise järele, et säärasele tegumiisile ei
oska õiget nimegi anda. See on esmakordne
juhus Eesti kaubanduse ja tööstuse elus. kus
wöistlewn ettewõtte juht. unustades algelisema
gi töösturi ja kaupmehe eetika reeglid, ma!,mata abinõusid, samal ajal. kui härra majan
dnsminister oma kirjas kaubandns-tööstuskojale
soowitab tarwitusele wötta miisäkaid kombeid,
on hakanud maha tegema wöistlewaid sirinas,d.
Missugustel põhjustel ta seda teinud on. see
meid ei huwita, maid pea,ne oma kohuseks,
et kaitsta Eesti töösturite ja kaupmeeste au.
siinkohal kinni naelutada RET-i raadiotehase
direktori 5). R. Würgu tcguwiisi. millisele wöib

saare, maksudewalitsuse direktori (Karl Willbergi as

piimatalituse ühisuse likw.-Komisjoni, Jüri Fürgtn
soni, Johanna Medowi, Wilhelm-Ludwig Midowi,
Karl-Reinhold. Alma-lulie ja Wilhelmine-EmilieMe

kindlustatu on Pikema ooteaja jooksul tasunud oma lind
lustuSmaksu. Sellega ei saa mingit pensioni need manad
töölised, kes on Praegu juba lahkunud töölt wanadusc
tõttu möi kes wabanewad tõõlt cunc seaduses ette nähtud

Raadiotehase ..Net'i" direktor H. R. Würk
dn oma seletuses ..Uudislehes" 14. dets. 1937,
Eesti raadioturu olukorra üle ette toonud Eesti
räadiokaubanduse kohta sellaseid insinueeriwaid
wäiteid, et selle mastu peab tõstma köige wal
jumat protesti.
Dir. H. R. Wörgu kui konkureerima raadio
tehase juhi seletus, nagu marustaksid mälismaa
raadiotehased Eesti turgu säärase älamäärtus
liku kaubaga, mis kõlbab ainult Eestisse ja
Balkanile, on kui mitte Kahvatu möistluse
mastil müitlemise seadusega wastolus jeiscm,
siis mähemalt sihilik ja asjatundmatu.
Need mälisriikide raadiotööstused, kes ma
rustamad Eestit raadioaparaatidega. on maa
ilma tuntumad raadiotehased ning üldse pio
neerid raadiotehnika alal ja see kaup. mis saa
defakse Eestisse turustamiseks, on müügil ko
gu maailmas.
Nii Inglise, Hollandi, Saksa ja teiste maa
de suuri raadiotööstusi. nagu on seda Marconi,
Philips. Tclefunken jne., juhiwad tänapäema

raamat ..Nisuiva" kajastab autori isiklikke kanna
tusi kui ka õpetusi ja vaateid ühistegevuse, kars

tu. Mõne aasta kestes bn ..Nisuiva" ilmunud Jaa
panis 63 trükis ja on tõlgitud peagu kõigisse kul

Jetta Ollik-Ändevel: Nõiutud loss. Lastejutt.
0.-ü. „Noor-Eesti Kirjastus" Tartus, 1937. a. Hind
kr. 0,50. •
Raamatud jutustatakse päkapikkude kuninga tüt

rest Oieiiiliast, üksikus' metsamajas elavast viiuli
kunstnikust ja kurjast nõiast, kes nõidus kuninga
tütre koos ta lossiga kiviks. Raamat on kirjutatud
lihtsalt kuid kunstilisi nõudeid silmas pidades. Teose
nauditavust aitavad tõsta Ott Kangilaski hästiõnnes
tunud illustratsiooid.
Johannes Semper: Lõuna Risti all. Reisikirju. B.

Lukatsi kaas. Hind kr. 4. Eesti Kirjanike Liidu

kirjastus, Tartus.
Mässuline Hispaania, Lissabon, Kanaaria saared,
Brasiilia troopikametsad, Argentiina lagendik oma

Rääkides eurooplasega Allal el Fasi muidugi

püüab oina kaivatsusi ilustada. Ta räägib enda suurest
mõjust rohivale: „Kui mind ,vangistatakse, siis tehtakse
minust märter, sa sellena ma olen wõitmatu." Reed sõ

nad täitusid. Niipea kui Marokos sai teatamaks, et
fakiir on waugistatud, korraldati kõikjal mceleawal
duši ja juhtus meriseid kokkupõrkeid. Sellest -ajast
alates, kus fakiir pandi lvangi, pole Maroko kindral

residendil polnud enam rahulikku ööd. Nii tnimlik
ja diplomaatlik kui fakiir püüab olla eurooplaste

ees, muutub ta näoilme õelaks, kui keskustelu kaldub

Maroko sultanile Sidi Mohhainedilc. See on tema
sõnade järele Juudas, kes töötab koos walgetega
araablaste häwitamiscks.

Sultan on mäga tagasihoidlik ja haritud inimene,

kes asjatult ootab oma rohivalt tunnustust. See on
umbes Zg-aastane mees. kelle huuled oskämad wai
kida ja silmad sõnatult jutustada. Noor sultan on labi
ja läbi mcieaja inimene. Kõige rohkem huivitamad teda
majanduslikud ja sotsiaalküsimused. Ta töötab kohtu

moderniseerimise kallal, mis Prantsuse protektoraat
jätad täiesti tema ülesandeks, uurib cksporthindu ja
tööpaikade omawahclist sidet, jälgib hoolikalt rahwus
«vahelist ajakirjandust ja on hästi inforinecritud küi
gist aktuaalseist probleemest. Kojaga kokkupuutuiuad
araablased räägiivad, et sultan, kuigi tal on haarem.
o«i armunud oina seaduslikku naisesse. See 2l)-da
sajandi poeg on ka ivana kaliifi järglane ja tuhande
aastase traditsiooni hoidja, tal peab olema ametlik
haarem, kus oleivat necgriorjatare, kohmipruune print
sesse ja manu sugulasi, kuid sultan ci tõsta iial jalga
üle haaremi läive.
Oma rohivale noor sultan müib end näidata ainult
kord nädalas, reedel moschcesse sõites.

75—83 senti kilo. Elussigade hinnad on 02—66
senti kilo.

N oot s i eksporditama tvä rs ke la n«bal i h a hindade noteerinliSkoiniSjoni koosolekul
17. detsembril 1937. a. noteeriti eksporditama
«värske, lailtbaliha hinnaks Tallinna tapamajades
headnse järele 80—85 s. kg, eluskaalu hinnaks
franko saatejaam 36—39 s. kg.
Kana nt una d e hindade noteerimiskomis
joni koosolekul 17. detsembril 1937. a. noteeriti
eksportmnnade hinnaks 135 senti kg franko kogu
miSpunkt.

Siseturu munade hinnaks noteeriti 125 snt.
kg franko koglunispunkt.

Tendents; rahulik.

Arg c unustage mitte
oma lapsi tellige neile
„Lasie Rõõm11

tcgelus.

lik kord. «vaid Marokos sisse seada isiklikku diktatuuri
ja kehtiina panna «vanad araabia koinbed.

Peekon sigade hindadeks noteeriti

Õigus nr. 7. Artiklid: j. Uluots Eesti uue
Põhiseaduse ideestikust. E. Ilus Ülevaade Poola

loomust ja sisust. M. Nurk Läti tsiviilseadustik
1937. 1. Suniaköv Süütemus Eestis. Riigikohtu

Ta ei taha olla riigi kodanik, kus «valitseb õigus

20. detsembrist alates 1. sort 79—88 senti, 2. sort

Wanemadl

Uue obiigätsiooniõigusc koodeksi ' saamislöost, ise

lemata möib Maroko Prantsusmaa mõõduka walit
sufe all parunini unelda koostööst teiste kultuur

Hinnanot eeringuiti

gautšodega, Rio de Janeiro, Buenos Aires, rida
teisi rannikulinnu teispool ekvaatroit kõigest
sellest jutustab käesolev reisiraamat, mida illust
reerib hulk autoripoolseid ülesvõtteid.

hädasid hästi kasutada poliitiliseks kihutustööks. Kaht

Ameerika suurim jõu lummuv, mi* au seatud iiles
Tennessee osariigis Memphise linnas.

Laupaewal, 18. detsembril 1937

Nr. 844
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Saksa massimõrvar Pariisis
Mattis ohwrite laibad villa keldrisse

Igaüks oma lapsepõlvest Jb VÜlll

Pariisis paljastati massimõrwar, Saksa kodanik

ja noorest east mäletab ®"|S ru*
kui suurt rõõmu pakkus ®"
muusikariist, eriti veel aga Msndollin
Puhkpill
//?»avta M ISlk Tsitter
I/M/JJAM Mkj UM .. ,
fWrWV W Wi Kannel

toime pannud kuus mörwa. Weidmann on Saksa

LEMM IK

wäejooksik. Selgub, et Weidmann on Pariisis asuta

nud jõugu, mis töötas wäliswaluuta wälsaweoaa mailt,

kus see on keelatud. Ta kaaslased Million sa Blanc
kukkusid sellega Frankfurdis sisse. Pealeselle kaubeldi
uimastuswahenditega, müüdi kokaiini ja heroiini. Jõugu
kolmas tegewusala, elawkaubaga kauplemine, pole wevl
küllaldaselt selgitatud. Weidmann paigutas ajalehte
dcsse kuulutusi, milles pakkus noortele naistele tantsi
tarikohti Löuna-Ameerikasse.

PARFPfISSI [)
mDLKU

Eraelus Weidmanni tunti kui wäga lahket ja

/ • • Suupill
vLLfoCUfoCLI MitiM-i Lõõtspill
O

Wcidmann. kes möödunud suwel Pariisi läheduses oli
üürinud villa ja seal oma senise ülestunnistuse järele

«n Harmoonium jne.

wiisakat inimest, kes endast kõigile jätnud parimaid
muljeid, lihe mõrwatu ema jutustas politseile, et mör
war on tema poja laiba leidmise järele isegi käinud
talle kaastundmust awaldamas. Weidmanni villa naa
ber jutustab, et noormees on käinud sageli tema pere»-

konnas, weetnud aega tema. ta naise ja 25-a. tütre

seltsis. Raadioaparaat on siis keeratud Saksa jaa
made lainele. Peale muusika on Weidmann armasta
nud malet mängida, õpetades seda ka majatütrele.

Noormees jutustas, et elas wäga terwislikult, mis
Meie valik on suurimaid ja väärikal
kiili igaüks isegi. Hinnad ja maksu- MM

pärast ta läks alati juba warakult ..koju magama".

Kord pahandas Weidmann inimese üle. kes olewat te
da reetnud. Sellal oli ta juba oma villa keldrisse mat
nud ameerika tantsitari Kelleri laiba. Järgmisel päe

wal ta tappis kuid käis sama päewa õhtul

naabrite juures muusikat kuulamas. Kui sellest mõrwast
lehtedes kirjutati, siis awaldati perekonnas arwamust,
et mõrwar pidi olema rumal inimene, jättes oma nime

firuunr
""1 IrW WI k

kaardi tapetu taskusse. „Aga kust teie teate, et see
oli mürwari nimekaart?" küsis Weidmann/ ..Kindel
on, et jee on mõne kõrwalise isiku nimekaart." Tema
teadis, et see nii oli. Kuid kõrwalise isiku nimekaart
wiis ääri-weerimööda siiski Weidmanni tabamisele.
Kord jutustas Weidmann. et ta tahtwat autot wa
hetada, kuna tema senine masin wötwat liig palju ben
siini. See oli tapetud autojuhi Coufferi masin. Mõne
päewa pärast oli Weidmannil tõesti uus auto. mis oli

i LLIIIIIIV

kuulunud tapetud Lebloncile.

imaid kogu Eestis seda teab
ESTO-MUUSIKA A

Politsei on villa keldrist leidnud ameeriklanna
Kelleri laiba. Laibal oli kaks sõrmust sõrmes, üks

laulatussõrmus, teine briljantidega. Nähtawasti toimus
laiba kürwaldamine villas suure kiirusega. Teiste leid

mata ohwrite laiou otsitakse villa aiast. Politsei

kaewamistöid jälgiv ärritatud rahwahulk.
Weidmann ütles politseile, et ta olewat halwa pä
riwuse ohwer. Kuid Frankfurdist järele kuulates sel
gus, et Weidmanni wanemad on wäga lugupeetud ini
mesed ja selles sugukonnas pole ennem roimareid

Tartus, Aleksandri 2

B e r 1 i i n, 17. 12. (ETA) (Havas) Täna
õhtul teatati, et Saksamaa teeb uue sise
laenu miljardi marga suuruses. Laenu tel
limine avatakse 3. jaanuaril ja kestab 8.
jaanuarini. Uus laen on määratud lühiaja
liste laenude ümberlaenustamiseks, mis
olid tehtud relvastumiseks ja töövõimalus
te loomise programmi teostamiseks. See
on esimene ümberlaenustamise laen, mis te
hakse 1938. aastal. 1937. aastal on välja
lastud kolm laenu: esimene veebruaris 700
miljoni marga suuruses, teine mais 800 mii-

WMM 8 a. MFN gH ® .
MOchW«M-MV MM
tn rwöi

Tartus jõuludeks abiellu 300 paari

Tartu Itjfna perekonnaseisu

jõulunumber

ameti juhatasa Ed. Metsik

tutwustas neljapäcwa õhtupoo
likul asakivsanikele oana ameti
waate ka porekoimaseisu ameti
tcgetvuseft tviimastel aastatel.

TÄnawu on Tartu linnatvalit
sus mi kmigole jõudnud, et

porekonirascisuainctile on soeta
tud enMN-mähom sellele asuw
sele tvastawad ja percilonnaseisu

seaduse nõudeid rahuldatvad
ametiruumid, mis on Praegu
ainsad sellesarnased Eestis.
Eriti imposantse niulse jäiab
an?ar registreorimissaal. mis
on ühtlasi ka juhataja töökabi
netiks.

Perekonnaseisuameti rcgist

resrimislaud wõi ..ilmalik al
tar" on walmiÄatud liuna

tööstuskoolis tammepuust ja
kaetud musta wmeeriga. Za
muti on registreerimissaali too
lid tcunmest ja kaetud nahaga.
Kantslil ehk ..ilmalikul altarul"

on sinine kalew. Kailtsli ees

tvaip, mille on Malmistanud
pr. O. Ruuben. Aknad on kae

Waade Tartu perekonnaseisuameti rcgistreerimiSsaali. Ees
naha «ilmalik altar", mille taga istub perekonnaseisuameti

juhataja Cd. Metsik. Põrandal näha kallihinnaline waip.

tud massiiwsete eesriietega ja
saal on warustarud rohkete ivalguspmtktidega ja suure

Abiellumine Tartus näitab järjest tõukai. Kui möö

armatuuriga. ..Altarimaali" asendab praegu kunstnik
J. Pütsopa maal maaelu motiiwidel. Linnapea sooüvi

duurid aasta oli abiellumiste rekordaastaks iseseiswuse

kohaselt asetatakse aga hiljem sinna maal. mis kujutab

Pühadeks registreeritakse Tartus paari perekonnaseisu
ametis kui ka kogudustes kokku 300 paari ümber. Seni

perekonnaelu ja kus on lapsi toähimalt IL! Mõlemale
poole kantsli nurkadesse asetatakse kunstipärased kujud.
Nii tvõib öelda, et Tartu registreeri mis saal kujneb täiesti

mugawaks ja esinduslikuks ning peaks lvistisii küll aita
ma süivendada pidulikke tundeid ühist eluteed algaivate
paaride südames.

aastate kestes, siis tänotmt ületatakse omakorda see arm.
on juba täncrtvu perekonnaseisuametis paari registreeritud

ka üle 300 paari. Kõige kibedam tööpäow abielu regist
rcorimisega oletvat jõrilulaupäewal. Siis algawat ilma
liiku pastori tööpäeiv kell 6 honrmikul ja lõvpewat õhtul,
kusjuures iga poole tunni tagant registreeritakse üks
paar.

Kokku on perekonnaseisuameti kasutada Praegu 6 ruu
mi, millest kaks kuulumas Tartu õpetajate Zcltsile. kuna
ruumipuudusel kasutab ucid honrmikrrpoolcl perekomra
seisuamet. Perekouuascisuamcli personaal on kasivirnrid

15-liikiueliscks ja perekonuasciiiiametis käib igapäciv
peagu 500 inimest.

Mis nüüd puutub Tartu perekonnaseisu muudatus
tesse. siis, nagu iga aasta, nii ka tänmvu annab Tartu
süuduvllscs puudujäägi luua surmajuhtude arm ületab
sünnid praegu ligikaudu 15 juhuga. 13. deijeiubriui oli
perekouuascisuaiiretis registreeritud sünde 000. Lasre
sünnisregistreerimiscl ia uimede walikol on pandud maks

ma kindel kord. ükski eest: rahmuscjt kodanik ci saa
pauna oma lapsele irõõrapärast nime.

PARIM

joni marga suuruses ja kolmas septembris
850 miljoni marga suuruses.
Rahaturu likviidsuse tõttu on ette näha,
et tellimised ületavad laenu summa. 1935.
aastast saadik Saksa valitsus on laenusid
välja lasknud kogusummas 7 miljardi 450
miljoni marga väärtuses. Uus laen lunas
tatakse hiljemalt 18 aasta pärast. Teata
takse, et pangad on tellinud uut laenu 250
miljoni marga eest.
Berliin, 17. 12. (ETA) (Havas) Nüüd
tetatakse, et uus Saksa siselaen lastakse
välja juba homme.

Tallinna-Harju prefekt Reimo
50-aastane

uue ilusa kaanepildiga

ruume sa andis lühikese üle

asetseb põrandal kallihinnaline

1937* a. on juba wälja lastud kolm laenu

olnud.

MMMWWMWM

Tartu linna peeekonnaseisuamet on saanud endale ainulaadse re
gistreerimissaali Eestis

Saksamaa teeb miljardilise siselaenu

Perekouuasersukiuju on sisse seatud Tartus praegu
40.000, sisse seadmata ou aga wecl umbes 20.000. Niis
prmtub Tartus nimede eestistainisse. siis on siin 3 aasta
jodksul perekonnanimesid eestistatud üle 10.000 sa ees
nimesid natuke üle 1000. Nimede eestistamine Tartus
ei ole läinud mitte kõige hoogsamalt. ' Mõuewõrra kirju
tatakse seda suhtuvate tegelaste avwcle, kes seni oina

ji SeUes hiunbris algab y„Koerl' 'jj
I poiss Ennu" autori Madis Po- W
l risoo uus huvitav jutt „Uue- |I
\ vana". || '
l Tädi Annalt on kena „Jõu- J*
% lujutt", Henna Foelschilt tore f|
P muinasjutt ..Mustlase ennus- »
t bus". Fj
t Eduard Nukk'ilt on ilus lj
j* luuletus „Endu ja jõulu- |j
r mees", ka J. Palmilt sama- p
j; sugune luuletus. j|
S Pealeselle veel kuus võist- d
•x. lus juttu lasterõõmlasilt, uus lj
| helind, lasterõõmlaste luule- ||
tusi ja nende pilte. Teiste M
• piltide hulgas on jälle tiks |1
J Juku-seeria ja neli huvitaval ||
} ~prillmadu". Ka õpetatakse ||
'j teid, kuidas võite mängida mõ- f| J*
i tetelugejat. ||
1 Mõistatusi, lahendusi, . kir- lj
| jakast, vahetalituskontor, kabp ||
| jne. nagu harilikult.
| „Laste Rõõm" ilmub kord U sKsMÄ.
I kuus. 1
| ..Laste Rõõm" ilmub en- . 1
dise hinnaga: aastas 3 || MM.
| krooni, poolaastas 1 kr. 50 s., y HMA.
| veerandaastas 75 s„ üksik- m
P number
25 s. H KM.
k Li vt?s?u.
i ___ J, j
ti V . 1..V/ 11 . Ä-.:. •* ' - - I'* ' , I ' " '.il - •

'''

hälle uus nimi. üle riigi on praegu nimesid ccstisramd

kogu otsustas alandada diskontomäär» wiiclt protsendilt
neljale ja poolele protsendile, alatcö 18. detsembrist.

Itaalia liirat ei dewalweerita
Rooma, 17. 12. (ETA) (Havas) Kuuldused

liira nue dcwalweerimise mõimalusest, mis liikusid wä

Poola ei kavatse Rahvasteliidust
lahkuda
Varssavi, 17. 12. (ETA) (Havas)
Siinseis poliitilisis ringkonnis seletatakse
„Poola poliitilise informatsiooni" poolt
avaldatud artikli kohta, et selles ei tule näha
Poola kavatsust lahkuda Rahvasteliidust. Li'
satakse, et Poola avaldas juba 1936. aastal
oma kartust selle üle, et Genfi asutus on
muutumas ideoloogiliseks blokiks. Samuti
Poola ei kavatse ühineda kommunismivas
tase paktiga, sest ta suhtub vaenulikult iga
sugustesse doktriinide bloki poliitikasse.
Odav kuid siiski püsiva väärtusega kink,
mille üle saaja kindlasti rõõmustad, on
TudenSilaulik.

Reveli poolt kaudsel miisil ümber. Thaon di Ncvel sclc
tas, et Itaalia knllatagamarad ci ole wähencnud 19Ri.

2. täiend, tr. 497 eesti- ja 77 võõrkeelset laulu.

rimiscst saadik. Kuid ta keeldus teatamast, kui palju ko
danikud on annud riigile kulda.

..Käesolev kogu on koostatud kõige vastse
mate allikate järgi. Siin on katsutud kajastada

Pomm juudi ärisse
Warssawi, 17. 12. (ETA) (Havas) Lodzis on

olnud juudiwastaseid wahejuhtumeid. On misatnd pom
me juutide äridesse, ühenduses sellega on wangistatud
30 rahwuSdemotraati.

kust vabanes sama aasta oktoobrikuus, asudes elam;
oma kodulinna Tartu. Saksa okupatsioonivägede lah

kudes asus ta juhtima Tartu linna maksuametit ja
1. veebruaril 1919. a. nimetati ta Tartu miilitsa
ülemaks.

Hind 2.35 kr., kal.-kÕites 2.90 kr., nahkköit. 4 kr.

meie tudengi- ja seltskonnalaulu tänapäeva. Siin
on kogutud võimalikult kõik, mis on seltskonnas
lauldavat. Seetõttu tohiks käesolev lauludekogu

rahuldada lauluhuvilisi kõige laiemas mõttes,
olles uudseks ja mitmekesiseks käsiraamatuks
kõigile neile, kellele teeb rõõmu lauluviise vee
retada." (R. Janno.)

takse. Seepärast on ta lugupeetav nii politseiperes,

kui ka kodanike hulgas. Politseiaparaadi väljakuju

daniise ja organiseerimise alal on tema kui politsei
kõrgema juhi teened kõrgelt hinnatavad.

Seistes pealinna kodanike julgeoleku, ja korra
kaitse juhi vastutusrikkal kohal on ta selle raske
töö kõrval leidnud aega aktiivselt osa võtta veel
ka seltskondlikest üritusist. Nii on ta politseiamet

16. märtsil 1921. a. määrati N. Reimo siseministri

nike keskkogu juhatuse liige, Tallinna politseiamet

peavalitsuse ülema kohustetäitjaks. Juunikuus 1929.

Centumis, Rotary klubis, Reservohvitseride sektsioo
nis ja reas teisis organisatsioones.

käskkirjaga politsei peavalitsuse ülema abiks ja 3.
okt. 1923. a. vabariigi valitsuse otsusega politsei

a. määrati ta Tartu linna politseiülemaks, kuna
20. veebr. 1925. a. asub ta uuesti politseivalitsust
juhtima ja 27. okt. kinnitati ta vabariigi valitsuse
otsusega samale kohale ministri abi õigustes. 16.
märtsist 1939. a. nimetati R. vabariigi valitsuse

nike kogu esimees. Pealeselle tegutseb ta klubi

WMWW Postmargid

otsusega kohtu ja siseministri abiks ja 31. augustil
samal aastal Tallinna-Harju prefektiks.

Juubilar omab rea Eesti ja välismaa au- ning

teenetemärke. Prefektina on ta tuntud kui õiglane

ülemus, kes arusaamise ja asjalikkusega suhtub

oma ametkonda. Ka leiavad kodanikud temas alati
heatahtliku ja vastutuleliku politseijuhi, kes oma as
jatundlikku nõuannet ja abi ei keela, kui seda vaja-

I©
. õulukuuse
QjäL ehtimiseks:
ilustusesemeid,

. jõuluküünlaid,
*SP nukuküünlaid,
' lk jõululühtreid
suurt ja väikest,
lameltat,

lismaal, lükati täna senatis rahaminister Thaon di
aasta õ. oktoobrist, s. t. liira eelmisest dewalwce

Maailmasõja algul mobiliseeriti Reimo lipnikuna
vene sõjaväkke ja määrati 19. korpuse staapi; 18.
veebruaril 1918. a. langes ta Saksamaale sõjavangi,

kaptenina.

linnapeal. kui ta tabab oma senisest niinest loobuda, otsida

Poolas alandati diskontomäära
Warssawi, 17. 12. (ETA) Poola panna nõu

Sveaborgi kindlusse (Suomenlinna) ja 1913. a. tuli
jälle kodulinna jatkama oma õpinguid.

kindluse raskesuurtükiväe divisjoni, kus teenis kuni
20. dets. 1920. a., millal arvati reservi suurtükiväe

peal meel uimemuutmine õnnestunud. Mõni aeg tagasi
käis ajakirjandusest sõnum läbi, et linnapea tahtwat UHU
ia endale uueks uimeks Tõnissaar. Siis aga pandi kel
legi pooli Töuissaare uimi kaitseregistrisse ja unud tuleb

liri saadik Abessiinia keisri
suure
Dublin, 17. 12 (ETA) (DNB) Kuul
dub, et liri president de Valera on saatnud
Inglise kuningale kirja, milles ta teatab, et
Rooma määratava liri saadiku volitused
kavatsetakse adresseerida Itaalia kunin
gale ja Etioopia (Abessiinia) keisrile.

N. Reimo sündis 20. detsembril 1887. a. Täht
vere vallasekretäri pojana Tartumaal. Lõpetanud
1909. a. Aleksandri gümnaasiumi Tartus, astus ta
sama aasta sügisel Tartu ülikooli õigusteadus
kondq. 1912. aastal läks vabatahtlikuna teenima

30. mail 1919. a. astus ta Eesti sõjaväkke 2.

"^WBWKMKM,

uime muutnud ei ole. Muuseas ei ole ka Tartu lilnm

100.000.

KARASTUSJOOGID I

inglijuuksetd,

inglilokke,
säraküünlaid,
paukkompvekke jne.

Ji

j tpfiag
Harju tän. 41, Narva mnt. 42, Tartu mnt. 27

Vene sõjalaevastik jääb Balti
merre
Kotlini saar tugewasti
kindlustatud
B e r l i i n. 17. 12. (ETA) (DNV) Kuulduste
kohta, et Nõukogude Liit kawatsewat oma sõjalae
wastiku Balti merest ära wiia, kirjutab „Börseu
zeitung"-muuseas: Tee on liiga ilus jutt, et tõsi
olla. Tegelikult seisab kogu punane laewastik
endiselt Balti meres. Kotlini saart on aastate
kestes tugewasti kindlustatud. Tee saarekindlus
ühes naabruses olewate wäiksemate saarefortidega

ja kindlustustega mandril moodustab koos õhu
relmagn tugema tõkkewöö Kroonlinna sõjasadamalc

ja Leningradile. Tiin seisab peale moderniseeri
tud lahingulaemade ja ristlejate suurem osa Nõu
kogude uusi miiniristlesaid, torpeedopaate, iseära
uis aga allmeepaatc ja kiirpaate. Nende kergete
sõjalaemade jaoks on loodttd Ttalini kanali kaudu
iihendtts jäämerega, kus samuti kõwendatakse
Nõukogude meremäe toetuspunkte.
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Llmpacwal, IS. detsembril 1937

S?"etodleü't
Raamat

Rahwusterwikluse mõranemisest

soodusfustega eeltellämised
jõulukingiks

Miks difserentseerub Eesti kodanikkond?
Paljudes riikides on wiimastel aastatel iva
heunlsrahwuste ja enamusrahwa wahekorrad
tunduwalt halwenenud ning mõtnud hoopis te
ramaum Kuju Kui waremait. Kaebused üksteisele
snurenewad alatasa ja ulatumad wahetemahel ise

gi juba raymuswahelisele soorumiiegi.
Kord süüdistab euamusrahmas mähemus
rahmast lahkhelilistcs püüetes, teinekord jälle
kurdab mähemusrahwas enamusrahwa tagakiu
fnmifc ja ümberrahmustamise tendentsidest. Ku
hu ka ringi ei maata ja kus elab enaumsrahma
körmal suuremal armul mähemusrahmaid. seal
pole kuskil päris rahu majas, maid on ikka
ja alati ütlemist.
Kuid millest on see tingitud?
Arwatawasti üldjoontes küll sellest, et rah
wuslik propaganda ja sellega kaasaskäim oma
rassi ülistamine on muutunud teatawal määral
juba eksportartikliks.
Tugema tõnhc rahmusliku iseduse allaröhu
tamiseks ja selle esile tõstmiseks on annud saksa

natsionaalsotsialism. Seda nii teoreetiliselt kui
praktiliselt. Saksa rahmussotsialism ei piirdu
sellega, et esirinda nihutada rahmnslikkuse eri
kaalu ning tõupuhtuse osatähtsust üksnes SaK
sas, maid ta püüab oma õpetuse ning liikumise
platwormile tõmmata ka kõik need sakslased,
kes elamad teistes maades.

Seega on aga rahmussotsialism ületanud
oma tegemuses juba territoriaalsed piirid ja
saanud eksportmessianismiks. Ja kuna rahmus
sotsialism ei osutugi enam tamaliseks erakond
likuks organisatsiooniks, maid kogu maailma
omamoodi parandada tahtwaks õpetuseks, siis
iga niisuguse usutunnistuse jaoks jääb oma maa
lõppeks kitsaks. Ning ükski poliitiline liiku
mine. kui see on olnud rajatud maailma tei
seks muuta püüdmäle dogmaatilisele aluspõh
jale, pole jätnud kunagi awaldamata oma Mõju
wäljaspoole. Nii on see olnud sotsialismiga, jn
nii on see olrntd kommunismiga ning paljude.
teiste ismidega.

Kuna aga igale rünnakule algab pea mastu
rünnak, siis emamaalt rahwuslikku ergutust saa
nud wähemusrahwuste taas ärkamise sunnil
muutub erksamaks oma rahwuslikkuses ka ena
musrahwas ning sellest arenemadki lõppeks sü
wenewad lahkuminekud ning üha terawnemad
wahekorrad. Teisiti oleks olukorda möimatugi
kujutella, kui rahmuslikud omapärad ja erisihid
ühes riigis mütamad järjest üksteisest lahkll
minema ilme ja kui algab heitlus hegemoonia
pärast. Sest niisuguses olukorras ei saada tee
nida enam tõhusalt ühist isamaad, maid suurem
osa energiast kulutatakse omawaheliste armetc
õiendamiseks.

Oleks aga siiski ekslik, mähemasti Eesti
suhtes, kui mötaksime omaks armamise. et mä
hemusrahwllste eraldumine oleks saanud uut
loogu maid wiimastel aastatel. Meie armates

on see saanud stulrema ulatuse ja möjuwama au
nuse just kultuurautonoomia raamistikus teosta
tud koolipoliitikaga. Ja seda seepärast, et see
koolipoliitka pole wähemusrahmusi ligendanud
enamusrahwusele ning mastupidi.
Hiljuti westoldes ühe meie tuntuima ja
silmapaistmaima wähemusrahwusse kuuluma te
gelasega, mäitis miimane. et meie mähemus
rahmuste noorsool ei ole enam enamusrahwusega

nnngit püsimat kokknplludet. Ainukeseks isik
likuks kontaktiks ja isiklikuks mastastikkuseks
tundmaõppimiseks on nüüd wüimalus ainult sö
jawäeteenistuses olles. Kuid see haarab maid
poisse.

Za tõepoolest: kui mähemusrahwused õpi
wad eraldi oma koolides, kehwem klass ena
musrahmast rahmakoolis ning Eesti jõukam kiht
saadab oma lapsed kohe algusest peale jälle era
koolidesse ja kolledshidesse, siis säärane süsteem

ju ühelgi miisil ja milgi kombel ei liginda ühe
maa noorust üksteisele, maid tekitab juba algu
sest peale üksteisest kindlailmelise erinewuse ten
dentsi.

Selle süsteemi põhjal on juba marasemast
lapsepvlmest alates eraldumine kahesuunaline,
llhelt poolt üksikute wähemusrahwuste ja tei
selt poolt mähemusrahmuste ning enamusrahwa
mahcl. Pärastises elus mõimnd wahekorrad küll
paraneda, knid mis juba noorpölwes on istu
tatud inimesse erinemat, seda on tohutu raske
nuluta pärastpoole. Ja juba wanasünagi ütleb,
et mida Juku pole õppinud, seda Juhan ei
mõista.

Wöib-olla, et mõnele paistab toodud arwa
mine jälle wastseks õli tullemalamiseks rahmus
liku mihamaenu õhutamiseks. Kuid praegune
asjade areng kohustab siiski küsima: kas senine
suund lõppeks ei mii meid kõiki ummikusse.
Tõele näkku waadates peame otsekoheselt tunnis

tama, et meil pikkade aastate jooksul ei ole
rahmuslikud wahekorrad mitte paranenud, maid
halwenenud ning pealeselle on teostunud kogu
liinil meel killunemine.
Meil on püstitatud küll hüüdsõna: rah
musterwiklns. Kuid rahmusterwiklust ei
saa hakata harrastama latmadest, maid see peab

saama alguse juba juurtest ning mitte niipalju
sõnadest, kui just tegudest.

Kui meil wäljastpoolt imporditud messia
nismi mõjul on tugemnenud mäheinusrahmus
tes maa pärisrahmast eraldumise tung ning tei
selt poolt diferentseerumine omamahel. siis mai
nitud tegurid ei mii meid mitte ligemale rahmus
termikule. maid hoopis kaugemale.
Kuna Eesti riigis elamate kodanike kohu
seks on teenida kõikidel ühtlase innuga oma
ühist kodumaad, siis tulemiku rahu mõttes oleks
paratamatult majaliue, kui juba aegsasti püü
takse asetada seniseid lahkhelisid tekitama id te
gureid mastusuunalistega praktiliselt. Tja.
INGLISE KOHTUSTSEEN

Kui soovite oma abikaasale
valmistada tõsist rõõmu,
siis kinkige talle hõbetatud vaag
naid või kausse. Need esemed
annavad igale lauale piduliku
ilme ega tohiks puududa üheski
maias, kus armastatakse kodu
kaunistamist.
Suures valikus hõbe- ja hõbe
tatud lauatarbeid mõõdukate
hindadega.
% ,1. |[OI»F

Londonis astus kohtu ette murdvaras Williams

kes on kuulus üle kogu Inglismaa. Viimast korda
mõisteti Williams vangi 1911. a. Sealt peale on
politsei küll alati tunnud tema mängusölnud katt
kuid teda pole läinud korda püüda. Kohtus tunnis
tas mees avalikult, et oli tavaliselt ..töötanud" igal

Kinkimine on kahepoolne rööm. Sobiw kin.aitus
walmistab rõõmu ja headmeelt nii kinkijale kui ka

P&ifrge tähelepanu meie vaateakendele.

Jõulukingitus, see walmistab rõõmu kõigile.
Eriti juurt osa mängib jõulukingitus noorsoo elus.
Jõulueelne aeg toob enesega kaasa kingituse ootamis

rõõmud ja tihti ka kinkijale walikumured. Sageli ei
olegi nii kerge leida jobiwat kingitust, sest healt kingi
tuselt nõutakse esmajoones seda. et ta walmistaks püsi

walt rõõmu ja ühtlasi oleks kasulik. Jõulukingituse
walik ci tohiks aga siiski kellelegi tõsist raskust pak
kuda, jest hea raamat on alati kingitus, mis wastab
neile tunnustele, mida nõutakse healt kingituselt.

Raamat walmistab püsiwatt rõõmu ja raamat

omab waidlematult ka kaswatustegurinn juurt täht
just. Meie praegune raamatuturg on niiwõrd arene
nud, et wöimaldab sobima kingituse leidmist igaühele.
Raamat on arenemas esmajärguliseks tarbeks ega wöi
olla enam juttugi raamatust kui luksusesemest.

Raamatu populaarsus on tublisti tõusnud, kuid
lewik on endiselt õige wäike. Raamatu-aasta mõjutusel
on seltskonna lugupidamine meie kirjanikkonna wastu

tõusnud, on asutatud riiklikke ja seltskondlikke kir
jandusauhindu, kirjandus on saanud jälle wiisakaks
kõneaineks meie seltskonnas ja ka meie noorsugu

AADLIK
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..Tehke mulle mann jn saatke üles üks
majawalitsejaist," andis ta käsud teenrile, kes
wastas helistamisele.

Keegi iväga wiisakas näärmees, kes rääkis

tingimusel ei tohi aga meie raamatu hind meelgi

tõusta. Siin wöib aidata ainult raamatu suurem lewik.
Kingituid on aga raamatu lewiku suhtes kahekordne
mõju. Peale otsese lewiku suurenemise arendab raa
mätu kinkimine ka armastust ja huwi raamatu wastu

ja kindlustab niiwiisi meie raamatule edaspidi suu
rema lewiku.

Praegu nõutakse: igale eestlasele eesti nimi!

Weeigi tähtsam kui puktwüline nimi on sisu, maim.

Seepärast: igale eestlasele eesti raamat!
Koduknunistami.se hoogtöö propageerib rootsi wärwi
meie kodude maitse nõgususe tõstmiseks. Meie kodude

sisemist ilu tõstab aga eesti raamat. (Kas ei oleks
mõeldaw kodukaunistamise eest wärw.mulla-preemiate

körwal ka kirjanduspreemiate andmine?) Siin wõiks
eeskuju wõtta Soomest, kus igas kodus on aukohal
joome raamat ja autor. Meil leidub aga (eriti maal)
kodusid, kus peale kalendri ja lauluraamatu waewalt
mingit kirjandust leidub. On juhtumeid, kus' rikka
suurtalu pevomees endale raamatukapi muretseb ja
seda siis hobuseriistude panipaigana Kasutab.

Wähemalt üks eesti kirjanduse wäärtteos peaks

küli igas eesti kodus leiduma. Selle läbiwiimijeks
pakub jõulukingitus wäga häid wõimalusi.

Kahjuks ei suuda ainult isiklikud raamatukogud
ka kõige rikkama rahwa juures rahuldada laiemate
hulkade lugemistungi. Za et see tõesti suur on, seda
tõestawad sabad awalikcs raamatukogudes. Uuemai
~eesti kirjandust tuleb järjekorras tihti' aasta otsa
oodata. Meil on tekkinud waimscd leiwasabad.
Raamatu-aastal propageeriti õige aktiiwselt taial
vasemat raamatute kinkimise aktsiooni. Kahjuks on
see ilus üritus soikunud. Hoopis rohkem on sel alal

kuigi waemalt tunduma «võõrapärase rõhuga, aga

head inglise keelt, esitles end peagi. Ta kuu
las äärmise tähelepanelikkusega Davidi 100.
Siis uuris ta läbilõigatud telefoni- ja elektri
traate põhjalikult.
..Ütlesite, et teie uks oli lukustatud, sir?"
küsis ta.
..Mitte ainult minu magamistoa uks ei ol
nud lukustatud," «vastas talle David, ..maid ka
uks, mis «viib halli, ja sainuti oli lukustatud
ka uks, inis ühendab «nu ivastuivötutuba «naga
mistoaga."
..Näib. et olite «võtnud tarwitusele kõik
ettewaatusabinõud. sir?" tähendas noonnees.
..Mul oli ka põhjust." pihtis David. ..Tean.
et Londonis on inimesi, kelle tunded minu ivas
tu ei ole pariniad."
Mäjawalitseja proowis ust, mis ühendas tu
ba teise tubade seeriaga. See oli lukustatud

tuletaksid meele koole, kus nad oma hariduse on
saanud, annetades neile wäärtuslikke raamatuid ja
muid öppewahendeid. Sellest kuupäewast Kuni 10. now

k. a. on Lätis annetatud 748.645 erinimelisi raamatut

ja puhtas rahas 417.028 latti. Kõikide nende anne
tuste kohalejuhtimiseks on asutatud eri-ametkvnd 22
ametnikuga. Nagu nendest armudest tvõib näha, on stu

üritus paisunud wägewaks kultnurteguriks. ..Kuldse
õunapuu õitsenguks"' nimetab seda Lati ajakirjandus
Ka meie awaliknd raamatukogud wajaksid toetusi
stltskonna kingituste näol. Seaduslikud 2 senti elaim
Uit Kohta kogukondlikku toetust ei suuda kuidagi moodi
raamatukogusid ajakohasel tasemel hoida. Riiklikku toe
tust on 1987./38. a. eelarwes 85.000 Kr., raamatukogu

sid aga 800 ümber. Nii ei saa keskmise raamatukogu
iildsisjetulekuks lugeda rohkem kui 50—80 kr. aastas.
Tänuwäärsel kombel on riiklikult poolt osutatud
meie koolimajade uuendamisele ja ehitamisele suurt

hoolt ja tähelepanu. Seltskond peaks seda üritust
täiendama, kinkides meie koolidele wäärika kultuurilise

sisustuse korralikud raamatukogud.

..Waadake, AtKinson," ütles David. ..mul
on «väga kahju, et teid nii iv ara pidin tülitama,
aga kas mul ei ole «vaike maja lohn-streetil?
Kuulus «!««« «vendadele?... Ilus! Teie ei ole
seda «veel «välja üürinud? Tore! Waadake jä
rele, et see oleks täna õhtupooleks malmis. Ko
'lin sinna... Tänan. Good bye!"

B Alexis Carrel: Tundmatu inimene
Arstiteaduse Nobeli laureaadi kogu maailmas Selle raamatu suur menu ja suur huvi tema
B sensatsiooni tekitanud teos, mis oma ilmumisest vastu kogu kultuurmaailmas on tagatiseks, et
B peale 2 aastat tagasi on tõlgitud juba enam kui ka meil see äratab elavat vastukaja.
kümnesse euroopa keelde. Dr. Carrel avaldab Teos trükitakse heale ..Kalevipoja" paberile,
selles julgeid mõtteid ja esitab terve rea tea- , . u. , > . ... . , ~ .
duslikult põhjendatud ettepanekuid, mis ähvar- _SI" a"S. ' . . . , al kalingur
davad pööret sünnitada kogu inimkonna eiuvii- koites 7 kr. Köited valmivad 2 kuud peale raa»
B iide korralduses. matu ilmumist.
B Ilukirjanduse tõlkeseeria
I MAAILMAKIRJANDUS"
B Aastakäigu eeltellimishind 14 kr., köites 16 kr. 50 s.
B Kavas on:
1) J. Swift: Gulliveri teekonnad. Tõlk. L. 4. Platon: Phaidon.
B Anvelt. 5. Stendhal: Punane ja must I. Tõlk. J. SemB 2. H. Ibsen: Peer Gynt. Tõlk. M. Under. per.
B 3. A. Strindberg: Teenijatüdruku poeg. Tõlk. 6. Stendhal: Punane ja must 11. Tõlkinud
H .•!. Raudsepp. J. Semper.
B ..Maailmakirjanduse" sarjas ilmub aastas umb. 2100 lk. ulatuses maailma rahvaste pariB maid, kirjanduse tippsaavutiste hulka kuuluvaid töid. Need teosed moodustavad kirjandusliku
B sisukuse, ilu ja vormitäiuse mõõdupuu, mille alusel hinnatakse teisi töid. Neid võib korduvalt
B lugeda, ilma et nende sisu tühjeneks. Peale ilmumist maksavad need teosed kokku umb. 24 kr.
B Ettetellimishinde 14 kr. võib tasuda: tellimise andmisel 2 kr., ja kolme esimese raamatu
B ilmumisel Kr. 4. -f 4. -f- 4.—.
B Tellimised on soovitav saata kas posti jooksva arve nr. 20-36 sissemaksukaardile kirjuB tatult või kirjas.
I EESTI KIRJANDUSE SELTS

Iga päev värske praetud

Seni tundsid kogu maailma õppurid ainult musta

ÕUNA MAHL

jade ostjatega. Sellega ehk seletabki, miks teda
26 aasta jooksul pole tabatud. Kohus mõistis ta
viieks aastaks vangi. ..Pole viga," ütles Williams,

..Kes seal elab?" küsis David.
..Helistan teie «vastuivötutoast jn küsin, sir."
Weidi aja pärast tuli noonnees tagasi. Ruu
«uid inõlemal pool olid «vabad. Ta aivas ishe
ukse oina «võtmega. T««ba oli «väike ja tühi,
kuid «voodis oli magatud.
..Mida ütlete selle kohta?" nõudis David.

j Tellimishind aastas 5 kr.
Tellimise andmisel tuleb iga sarja kohta sisse
Kirjanduslik kuukiri. Kaasandena ilmub „Eesti maksa vähemalt 2 kr. Ülejäänud tellimishinna
raamatute üldnimestik" ja „Raamatukogu". Aas- võib tasuda 21. jaanuariks 1938. aastal.
ts, ilmub li». 1000 suurdcau,talist lk. teksti. . KcS tellib üh c neist kolmest aastakäißust
B Uudisena hakkab ..Eesti Kirjanduse" kaasan- (Elav Teadus. Suurmeeste Elulood, Eesti Kirjan
dena ilmuma 1938. a. peale eripoognatena (100 dus), võib saada A. Carreli teose ..Tundmatu
lk. aastas) raamatukogunduse ajakiri inimene", mis müügil maksab 6 kr., ainult 2 kr.
RAAMATUKOGU, eest (köites 3 kr- ecst)mida annab välja Eesti Raamatukoguhoidjate Kes tellib kaks aastakaiku.
Ühing Tallinnas. Ta sisaldab artikleid ja ülevaa- matu m,mcse ainult 1 kr* eest (koltcs 2 kr* ccst)
B teid raamatuist ja raamatukogudest, tehnilisi Kes tellib kõik kolm sarja, neile saadetakse
B juhtnööre, andmeid, informatsiooni, bibliograa- ..Tundmatu inimene" hinnata kaasandena (köites
fiat jne., mida oluliselt vajab iga raamatukogu soovijail tuleb tasuda 1 kr. köite eest).
B korraldaja ja raamatusõber. ..Tundmatu inimene" ilmub peale jõulu Ja
B Seejuures ..Eesti Kirjanduse" hind jääb en- saadetakse kätte kõigile tellijaile peale tellimisB diseks. hinna täielikku tasumist.

VALGED TAHVLID JA MUST KRIIT

relva. Ta on võtnud kaasa ainult raha, mitte kunagi
väärtasju, et pärast poleks läbikäimist varastatud as

hääl

I E?.ti.Kirian,dUS Soodustused:

B Aia 19, Tartu, tel. 6-01, posti jooksev arve 20-36.

advokaate teda mitte kirjeldada, sest Williamsi apa
raat olevat ~geniaalne leiutas", mis võiks tuua väga
palju kahju.

teiselt poolt.

sitluseks.

kodanikud, kelle majanduslik olukord seda wöimaldab,

kaks elektrilampi, traati ja aparaat, millega saab
aknaid avada klaasi purustamata. Politsei nõudis,
et seda aparaati ei näidataks publikule ja palus

ja seda temalt mitte teada saades otsustasid
teda walwata. Nad olid wõib-olla liig kama
lad, et tappa hane. kes teadis kuldmunast kõik,
aga ei olnud siiski ..lammaste" wiis jätta töö
pooleli. "Jäi üle maid üks oletus: tüdruk oli
järgnenud neile mõrtsukaile, et päästa ta elu.
See oli tema, kes oli sundinud neid wiimsel het
kel järele andma. See mõte täitis teda õudu
sega. Mida enam ta aga sellele mõtles, seda
kindlam oli ta oma oletuse tõelisuses. Ta isegi
mõis meelgi tunda õhus seda parfüümi, mida
ta mihkas; seda enam meel, et see tõi enesega
kaasa mingi teatud elajaliku ahwatluse...
Ta awas akna weel enam. täiesti pärani,
helistas eine järele ja möttis siis telefonikata
loogi. Leidis otsitawa numbri ja helistas.
..Kas mr. Atkinsoni juurest?" küsis ta.
..Hea! Kas möiksiu mr. Atkinsoniga kõnelda?
Lord Nemberry."
Moment hiljem mustas unine, ent kartlik

1938. a. kavas (nr. 73—84) on: 1/2) Armastus 1938 a. kavas (nr. 42—47) on: 1) Alfred
ja abielu I—II. 3) Eesti Kroonika 1937. 4) Dr. .Vohcl. 2) Heinrich Heine. 3) Adam Smith.
W. Stckel: Kirjad emale 111. 5) Mesilased ja mc- 4) Aristoteles. 5) President Wilson. 6) Edward
sindus. 6) Mag. E. Keskküla: Võitlev Hispaania. Gricg. Tarbe korral mõned neist teoseist asen
-7) õnnelikud skandinaavlased. 8) H. G. Wells: dataksc järgnevatega: Puškin, Tšaikovski,
Lühike maailma ajalugu (uus aeg). 9) W. Du- Bach j. t.
S?4; fi,°.?oofifl Ainost (uusim aeg). 10) H. ..Suurmeeste elulood" on väljakujunenud
i \aelo: Tanapacva Ameerika. 11) E. Laaman: j|mcg{1 tüse sari. mis tutvustab maailma suuri
kolmas riik. 1_) F. Semjonov: i leie tgapaevane sündmusi nende inimeste elulugude kaudu, kes
lel • neid on mõjutanud. Toodud andmestik ei sisal
..Elava Teaduse" sisu muutub aasta-aastalt da väljamõeldisi, vaid rajaneb faktidele. Ühtlasi
huvitavamaks. Ta aastakäigud on muutunud pakub iga raamat ülevaate suurmehe kaasaja
n väärtuslikuks varasalveks nende omajale. vaimust ja elust ja hinnangu ta tegevusest, olles
B sellega terviklikuks ja seetõttu väärtuslikeks kä

Lätis ära tehtud. 28. jaan. 1085. a. nwaldns Lati
president dr. K. Ulmanis üleskutse, et kõik Läti

Üksi 1937. a. on ta pannud toime 38 murdvargust.
Kohtunik esitas, et ta loetleks täpselt kõik juhtumid.
..Kahjuks," vastas Williams, „ma ei suuda kõike
mäletada. Aadresse on nii palju."
Vangistamisel leiti tema juurest 47 muukrauda,

uskusid nad tõesti, et tema oli peitnud teemaad!,

üksiknumber 1 kr. 50 senti.

Eesti raamat ilmub keskelt läbi ikkagi ainult

500—1000-cksemplaarilises tiraashis, hariva iile 1500.
Kõige rohkem heidetakse meie raamatule ette kõrget
hinda, see on puhtal kujul wäikese tiraashi süü. Mingit

laupäeval, kui rahval on raha (Inglise palgapäev).

Hotelli ametnik oli üllatatud. Ta läks tele
foni juure, mis seisis öölaual, ja kõneles jäl
legi kontoriga. Ta näis mötlikum. kui kõue
oli lõpetanud.
..See tuba anti ära eile õhtul hilja." teatas
ta. ~ühe meie kelneri poolt ta endisele leiwa
isale, kellelegi dr. Nadole. kes sõitis hommikuse
postirongiga Liverpooli, läbi minna üht lõikust."
Noormees lahkus. David istus weel mõni
aeg tugitoolis ja mõtles järele. Uhes asjas oli
ta täiesti kindel. Ta oli olnud täiesti oma en
diste kaaslaste mõnituses, kel oli küllalt põh
just teda karta, aga kes ühel möi teisel põhju
sel ei saatnud oma ähwardust täide. Nähtawasti

Tellimishind aastas 9 kr. Köites 14 kr. Tellimishind aastas 7 kr. 50 s. Köites —lO kr.
Populaarteaduslik sari, piltidega, ilmub iga Biograafiline sari, piltidega, ilmub aastas 6
I Eesti
Kirjanduse
väljaannete
a. aastakäikude
kuu
üks raamat,Seltsi
aastasperioodiliste
kokku umb. 1400
lk., korda,1938.
kokku umb
1000 lk., üksiknumber 1 kr.

tunnustab kirjandust wäärtusliku huwialana.
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..minagi vajan puhkust."

E. Phillips Oppenheim

Elav Teadus Suurmeeste Elulood

saajale ja wist on kinkimisrõüm neist suuremgi.

Williams kinnitab, et ta pole iial tarvitanud

TALLINN PIKK 27.

lõpevad 20. «Isissmdlf ii 1937.
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tahvlit ja valget kriiti. Nüüd nõuavad inglise psüh
holoogid reformi valget tahvlit ja musta kriiti.
Psühholoogid väidavad, et mustad tähed valgel põh
jal oleVat kergemini loetavad ja nauditavamad. Ars
tidki tunnustavad, et praegused mustad tahvlid riku
vad õppurite nägemist, ja toetavad soojalt mustade

luntud headuses. 16 erisegu.
Harilikud ja Soome segud
SL Iflji I iij-Q Lal tSn. 2.
«JUH. LUIS Könetr. 437-52.

tuhvlite asendamist valgetega.

Ta tõusis ja sirutas eud. Siis läks ta wau
nitoa poole
7. peatükk
Täpselt kell kaksteist oli David selgi hoiu
mikul jälle Abbsi juures. Ta läks mööda konto
rist, elektriga liiktuoaist hobuseist, paatidest, poksi

pallidest ja hulgast teisist esemeist, mis olid ma
jalised lihaste arendamiseks, toa teise otsa. kus
Abbs isiklikult treenis üht lootustäratawat paa
ri sulgkaalus. Ring lõpnud, saatis instruktor
nad ära jn tuli aeglaselt oma külastaja poole.
Ta oli kohmetanud, kui David esitas talle min
na kontorisse.
..Mul on iväga kahju, sir," ütles ta, ..kuid
kardan, et ei ole mõtet selles asjas pikemalt kö
nelda. Olen otsustanud mitte wastu mütta."
„Ons see rahaküsimus?" küsis David. ..Kas
tõstan pakkumist?"
..See pole rahaküsimus, sir," pihtis teine.
..Siin seisab küsimuses mu elu."
„Nii," tähendas David tõsiselt. ..Nad on
siis juba teile kallale tunginud. Kuidas pagan
said nad seda teada?"
..Noh, wöite tõtt saada teada niisama hästi
praegu kui hiljem." ohkas Abbs. ..Kuulsin mõn
dagi ühelt mehelt, kes näib teadwat kõik sel
lest salgast, kellega - olite ühenduses, ja mul ei
ole mingisugust tahtmist olla nende mustas nime

kirjas. Ta näis olewat aimanud teie kawatsusi.
Igatahes on asi järgmine. Hindan oma elu
kõrgemalt kui et jatkata sellist ettewötet. See
on kõik teie huwides. sir."
David süütas sigareti ja mõtles iveidi. Siis
pani ta oma käe teise mehe õlale.
..Tulge korraks kontorisse. Abbs," kutsus
ta.

Nad tõusid meel ülejäänud astmed, läksid üle
põranda ja astusid siis kontorisse. David sil
mitses masinakirjutajannadest möödudes neid
tähelepanelikult. Uks neist, tähelepanuäratav»,
märmitnd noor naine, kähardamisest rikutud kol
lase juuksega, tumedate silmadega ja liig pu
naseks wärwitud suuga, wastas ta maatele pil
ku maha heitmata, kusjuures ta suunurgis mõis

isegi märgata kerget naeratust. Wälja arwatud.
et tal puudus täiesti see metsik wõlu, mis oli
omane sellele teisele naisele, pani sarnadus nen
de kahe mahel Davidi wärisema.
..Saatke need kaks tüdrukut lõunale wöi
kuhugi, Abbs," ütles ta. ..Tahan olla teiega
üksi. Ei ühtki pealtkuulajat seekord."
Abbs tegi nagu palutud, ja Davidile. kes
jälgis tüdrukut, näis. et ta lahkus wäga wastu
meelselt. Isegi pärast seda, kui ta oli sulgenud
ukse enda järel, peatus ta meel teisel pool klaa
sist ivaheseina. nagu jälgiks ta harjutusi all
saalis. Alles siis. Kui Abbs oma külalise nõu
andel koputas klaasile, lahkus tüdruk minnaks.
..Teil on keegi, kes teid siin aitab, eks ole?"
küsis David.
..Olen mütnud Sammy Westi, tolle poksija,
siia abiks, sir," wastas Abbs. „Ta õpetab neid
hästi ja on mäga aus."
..Ja kui palju õpilasi on teil kõiki kokku?"
..Peagu kuuskümmend."
„Kni palju raha olete siia matnud?"
..Ligemale kolm tuhat naela," kõlas lootu
setu mastus. ..Nhe tuhande sellest pidin pangast
laenama."

..Kas see märk tasub end?"
~Ei tasu. Ma ei müi ütelda, et kaotaksin
palju, kuid natuke sulab iga nädal. Arwutasin,
et majaksin juure kolmkümmend poissi, et asja
tasuwaks teha. kuid siis pole neile jälle riistu
küllalt."
..Teil on kaks tuhat naela suure waewaga
teenitud raha siin sees," arutas David mötli
kult. ..ja juba hakkab see wähehaamal sulama.
Ons teil leping maja kohta?"
..Wiie aasta peale."
..Annan teile miis tuhat naela sularahas
kõige eest." pakkus David.
'..Kuidas? Kas ostate paugupealt?"
..Nii ma mõtlesin."
Abbs tuges lauale, pea käte mahel. Igatsew
ilme ta näol oli peagu kaastunnet äratam.
..Teeksin seda heameelega." pomises ta,
Jutid manamees saaks mind ikkagi kätte."

..Ärge olge rumal." mustas ta külaline.
..Wöite ju minna siit kas wöi maailma otsa.
Tottie on kardetam mees Londonis, aga kauge
male ta möim ei ulatu. Olete Welshist pärit,
mis?"
..Sündinud Aberystmythis."
..Sõitke sinna juba homme," pani David
ette. ..Jätke siin kõik maha ja alake mujal ot
sasi peale. Lisan tschekile meel paarsada naela
reisi- ja KolimisKnludeKs. Mida ütlete selle
kohta?"
Abbs, ohates siigamalt, ei kõhelnud enam.
..Olen nõus. sir," otsustas ta.
Maja oli tühi ja lõunatund peagu möödas,
kui Abbs südamliku KÜesurmega lõplikult lah
kus oma poksiakadeemia imest omanikust. Da
oid jalutas mõni aeg üksi kohapeal ringi. Esi
mene, kes tagasi tuli. oli Sammy West. Da
oid kutsus ta kontorisse.
..Kas olete juba kuulnud uudist. West?"
küsis ta heatahtlikult.
Sammy West, kena. tedretähnilise näoga
tugew noormees, kellest paistis, nagu ei suudaks
miski siin maailmas ta rahu segada mõi teda
üllatada, irwitas.
..Mme Tom Abbsiga teel koju pott õlut,'
pihtis ta. ..Ta ütles, et minu koht on all right,
peremees."

..Teie koht on rohkem kui all right." kinni
tas talle David. ~Kui palju saite siin?"
..Neli naela nädalas. Ma ei wüinud To
milt rohkem küsida, sest teadsin, et ta sai wae
ivalt otsotsaga kokku. Mu wöistlused toomad
mulle ikka ka midagi sisse."
..Parem kui möistleksite mõni aeg mähem,"
ütles David. ..Ma ei taha. et teid löödaks
knock-outi just siis. kui möiksite olla kasulik.
Woite armestada kümne naelaga nädalas, kui
taidate eeskirjad."
Sam West kratsis kukalt.
~Olen ikka tahtnud saada korrapärast tetz
mstust." nõustus ta.

Laupaetval, 18. detsembril 1937
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LOOMING on meie parim kirjanduse ja kultuuri aja- 1 LOOMING on oma laialdase, mitmekesise, jäädava ja
kiri. Ta ei ole määratud ainult kitsaile ringidele, väärtusliku sisu tõttu põhivaraks kõigile isiklikele,
vaid kõikidele hea kirjanduse ja kultuurihuvilistele avalikele ja koolide raamatukogudele,
lugejatele. LOOMING Teie laual ei ole üksi Teie tarbeks, vaid ka
LOOMING on oma viieteistkümne ilmumise aasta kes- T .... , _ .. Tr. . , , r...
tes olnud vabamõtteliseks parlamendiks kõigile LOOMINGU vaijaandjaks on Eesti Kirjanikkude Liit,
meie kirjanduslikele ja kultuurilistele suundadele tegevaks ja vastutavaks toimetajaks Johannes
ja jääb selleks ka tulevikus. Semper.
LOOMINGUT ilmub 10 numbrit aastas, iga nr. 128 lk. suures kaustas, eriti heal paberil. Seega saab tellija
aasta jooksul ca 1200-leheküljelise väärtusliku raamatu.
Loomingu tellimishinnaks on 9 kr. aastas, pooles aastas 5 kr.
Võrreldes meie raamatute ia teiste kirjanduslikkude väljaannete hindadega on ..LOOMINGU" tellimishind odav.
TViiiisvrt TELLIMISI VÕTAVAD VASTU KÕIK POSTIASUTU
sLQIIIyQ „ZOOmmg # J/JU» UUJIUKJ , SED JA TELLIMISTE VASTUVÕTJAD ÜLE RIIGI JA

| i Adamson: LINNULAUL. Luuletusi. E. Riiga kaas.
j. Hind kr. 2.50.
! t»«t»RIX AMrtSftH „Linnulaul" sisaldab lüürilisi ja jutustava sisuga luuletusi.
I UHHU LAUL i Luuletaja on neis jõudnud kõige lähemale meie rahva hin
| gele, on kujunenud tõelikult kõige eestilisemaks meie eesti
luuletajateperes.
»«>>>! " "J''

A. Adson: LEHEKÜLG AJARAAMATUST. LuuleJ ;'-'v>reja»»uWp | tusi. H. Hackeri kaas ja frontispiiss. Hind kr. 2.50.
' See on Adsoni 7-mes värsipõimik, milles ülekaalus tõsised ja
raskemeelsed värsid, mis kulmineerivad tsüklis, mida on luu
' letaja loonud oma ema surma puhul ja Eduard Vildet mattes.
s ÜL. See kogu sisaldab aga ka kergeid kevadvärsse, intiimdiskreet
• \ . - seid „Koduseid värsse" ja poolhumoristliku külaballaadi.
L- U.:-.. -.1.

..LOOMINGU" talitus Tartus. Aia tän. nr. 19. Posti jooksev arve nr. 22-43.
! - -]
I K.A.HIMRET j
K. A. Hindrey: SIGTUNÄ HÄVING. Jutustisi.
' E. Riiga kaas. Hind kr. 4.—.

Würst Bülow' awaldamata kirjad

„Sigtuna häving" sisaldab rea haaravaid jutustisi, mis autori
poolt teadlikult sellesse raamatusse valitud, et saavutada võimalikku mitmekesisust nii ainestikus kui selle käsitlemislaa
" dis. Kõigis neis jutustustes on valdav Hindreyle omane

Miks Saksa-Itaalia liit 1915. aastal purunes

SIÜTSJNA psühholoogiline valgustamisvõime,
HAVINA
„Päewalehele" kirjutanud TtlßOdOf Wolff
II
Esimeste Kuude jooksul ja wähemalt kuni 1915. a.

aprillini wöis würst Bülow Roomas oma ülesannet

kalt, kuid kolmekordsete „ei iialgitega", et nende
maade annekteerimisega Prantsusmaalt oli Saksamaa
enda ja Prantsusmaa wahele ajanud ületamatu kuris

nud ta kaotanud wana kalduwust oma kirjadele anda
kirjanduslikku südelewust.

Seisund muutus täiesti aprilli Viimaseil päewil ja

täites meel uskuda selle diplomaatia taktikasse,' mis

tiku. Juhin tähelepanu ka Quinzaine'i artiklile möö

eriti mais. Nüüd algas otsustaw wöitlus Giolitti

waikselt ja pingutusteta rühib edasi. Polnud weel
olnud wäliseid rünnakuid, tormilisi rahwaliikumisi,

dunud aastast, milles mu sõber Francis Charmes sõja

pooldajate wahel, kes tahtsid pidada kinni erapooletu

puhkemise hetkel kirjutas: ..Ajalugu ütleb kord. et

sest, ja nende wahel, kes ei uskunud enam Austria

füjameeleolude purskeid tänawail ja wäljakuil, kõik
arenes alles kulisside taga. waekaal kõikus, dramaati
line haripunkt polnud weel saawutatud. Külaskäikude

Prantsusmaa, kel 44 aastat on olnud parimad ja

«viimaks ometi saabunud pakkumisi, lükkasid need põlg

seaduslikumad põhjused sõja alustamiseks, on oma sü
dames lämmatanud tundmusi, mis nõuawad tehtud üle

likult körwale ja küsisid ühes noore Mussolini sõna
dega: „Kas sõda wöi rewolutsioon?" Giolitti, kellele

waheajal Sonnino ja sõprade juures, kelle poolda

kohtu parandamist, on toonud igasuguseid ohwreid,
wälja arwatud oma au hinnaga.. mida on nõudnud
rahu sülitamine... Kas see tähendab, et ta on oma
südame põhjas loobunud paranduste nõudmisest? Mui
dugi mitte, kuid pahest mõtlemine tähendab tema tun

küll wcel kuulus rahwasaadikute enamus parlamendis,
sunniti ajakirjanduse ähwardustega ja aremate meele
awaldustega sõitma oma koduprowintsi, pealinnast

mine näis tallv tähtis, mõis würst Bülow weel selle
diplomaatliku tasakaaluga, mis ta oli endale teinud
hügieeniliseks distsipliiniks, tsiteerida Goethet ja Ho
rattust, nagu teised karastawad end rootsi tvõimle
misega, käia Pincci! jalutamas. Tollel, weel wõrdle
misi meeldiwal ajal kirjutas ta oma Roomas wiibimi
sest järgmist:
..Roomas, 5. weebr. 1915.

Armas härra Wolff.
Kui saabusin siia. wüttis mind olukorda tundew

esindaja Barth wastu sõnadega: „Teie hiilgus, kas

austamist." Kardan, sündmused näitawad edasi, et see

sõda ei kaota lõhet prantslaste ja sakslaste wahelt.
waid süwendab seda weelgi. Kuidas müristab isegi mu

hea Costant d'Estournelles, kes oma lõpmata patsi
fistlike tsiteeringutega pani mu kannatuse rängale
proowile. Stendhali ..Rohelise küti" haruldane wälja
anne. mis ta mulle kinkis 1903. a., on ka kõik,, mis

peame oma kohwrid pakkima?" See meeleolu «valitses

mulle weel on jäänud mehest, kes kolmkümmend aastat

siis enamiku sakslaste seas Itaalias ja see meeleolu

on olnud mu sõber...
Mu naine laseb teid südamest terwitada, ta pole
mulle nüüd ainult armas eluseltsiline, ivaid ka. kuigi
ise wäga ebapoliitilise meelsusega, poliitiliselt wäga

pole weelgi kadunud. Olen kõiki suguwendi rahustanud

ja rahustan neid weel igapäew. Kuid nii nagu olud
on sõja algusest peale arenenud, need olud, mida ma
pole tekitanud, waid leidsin eest 12-dal tunnil Rooma
saabudes, ci peaks nad meile andma põhjust hellitada
peitepilte. Kui austerlased ei tule wastu -Itaalia soo

widele Trentinos piire parandada, siis ei näi itaal
laste wäljaastumine austerlaste wastu sugugi wõi
matuna. Diplomaatia on sageli eriwärwingute wüt

kasulik. Ta tunneb ja mõtleb kõiges ainult saksali
kult. Kuid tema suhetest sünnimaaga on mulle suur
kasu. Oleksid ometi jälle rahuajad, millal nad saabu
wad? Suunake oma sammud kord Rooma, kust ala
tes Tasso, Byroni ja Chateaubriandiga inimesed on
tunnud mööduma au ja kuulsuse tühjust.

mise kunst, kuid austerlastel puudub wajaline
opereerimisoskus. Alustaksid itaallased Austria wastu

süda, jääksid siis rumeenlased rahulikuks? Ja ons
Austria tõesti nii tugew, et suudab kannatada koorma
suurenemist ühe miljoni itaallase ja 300.000—000.000
rumeenlase wörra?

Teie ustaw würst von Bülow."

Me näeme: würst lootis weel ikka, et Itaalia
rahupartei lööb enda läbi ja Itaalia jääb sõjast
eemale, et see on saawutataw osawa kombinatsiooniga.

Ta polnud weel täiesti haaratud pessimistlikust kaht
lusest, tal oli küllalt waimuwabadust, et huwituda oma
manast wihatud wastasest, krahw Monismist, endisest
Rooma saadikust, et end ühes sellega kaitsta minu

rikkaid meeleawaldusi Austria ja Saksamaa wastu.
Oleks asjatu peatuda selle ammumöödunud ajajärgu
üleskutsete ja süüdistuste juures. Ametlik Saksa tele

graafibüroo teatas, et rahwas oli karjunud ka:
„Maha Biiloiv!" ja würsti autot oli kiwidegk loobi
tud. Würst Bülnw aga kinnitab oma mälestusis, et
teda olewat wiisakalt koheldud ega ole iial tülitatud

jalutuskäikudel, mida ta endiselt jatkas. Wüi män
gis selles kinnituses weidi kaasa endagiarmastus, ent
siiski ka armastus Rooma wastu. Eks olnud ta ju iga
wesc linna kodanik, kuuludes nende suursuguste isi

kute hulka, kellele Roomast oli saanud txine kodu
maa? Ta oli juurdunud sesse mulda peagu kui palm,
mis Goethe enne seda, 120 aasta eest, oli istutanud
Malta villasse ja mis sirutas wälja oma tumerohelist

Paljudest riigimeestest ja diplomaatidest on jutus
tatud, et nad olewat sõja kuulutamise hetkel nutnud,
lahkudes Vaenlasteks saanud kolleegidest. Peterburis

Vabahärra von Schön Viviani toas marjata liigutust
ja nõnda walati enne suurt weremerd pisarate jõgi.
Würst Bülow polnud sentimentaalne. Berliini tagasi
saabudes oli ta nägu küll tõsine, kuid mured polnud
jätnud nähtawaid jälgi ja kurwastust, mis talle Roo

Läbirääkimistelt «välisministeeriumiga pöördus ta

enda kaitsmiseks, mis kokku oli wäga hästi põhjen

oma «vajadusi. Artiklid, eriti Monts'i sulest, on

keda ta süüdistas, olid täiel määral süüdi, kuid et
LINUS

Tahaksin eriti toonitada, et kui ei õnnestukski
Wiini sundida Itaaliale sõbralikku nägu näitama, kui
ta oina poliitikas endiselt jääb teatama! määral iile
oleivaks. siis teen mina ikkagi mis suudan, et neiski
tingi»n«isis itaallasi rahustada. Praeguses olukorras
pole see aga sugugi kerge.

Huwiga (loen teid tõesti alati huiviga) lugesin
teie juhtkirja 25. kuupäcwast. Chamberlain ega Salis
bury pole «neile iial pakkun««d liitu. Chamberlain teg>

mulle 1809. a. Windsoris mõningaid «vihjeid, ku'
llus «võiks olla Inglise, 'Ühendriikide ja Saksama
liit. Warsti pärast seda ilmus «ninu juure Lascelles
et pcaininistcr Salisburi) ülesandel teatada. Chambci
laiu oleivat aivaldanud ainult isiklikku arivamust. mil!

eest pole «vastutawad ei pcaininistcr ega kabinet

Hiljemgi suhtus Salisburi) eitawalt liidule- Sakse
maaga, kuna Chamberlain oleks meid küll pan«,u
wälja Wenemaa ja «vahest ka Prantsusmaa wastu -

fee oli buurisõja ajal ja enne Wene-laapani sõda
kuid ise ta hoidus igasuguse liidu eest meiega. Ka:
muide, kogu ajalugu ei näita, et liidulepingute pühi
Inglismaaga on tema ratsanik, -teine liidu vool ag
tawaline hobune, kes ühisest matkast kuigi valju e
wõida? Nõnda ütles Tallciirand. Hetkest alustades
kus meie olime initte ainult tugeivaimaks «võimuk:
mandril, «vaid arendasime ka tööstust ja kaubandus'
enneaimainatus nlatilses, kus tungisime merele, ehita
sime endile lacivastiku, polnud aus liit meie ja Inglis

maa wahel enam ivõiinalik. Ebasiiras liit on pahein

kui olla hoopis ilina liiduta. Mis puiitub Prantsus
maasse, siis olen «nina alati olnud arivamnfes jkuna
olen noorest põimest peale tunnud prantsuse hinge

laadi, «nul on Prantsusinaal palju sõpru ja palju
suhteid), et Prantsusmaa on Elsajs-Lothringi nraivöt
mise järele tõesti leppimatu. Ma armetu, sündmused on

näidanud, et mul on õigus. Mõned kuud enne sõja
puhkemist saatis mulle Lavisse oma eessõna elsasslase

Lalance't eluloole ja ses eessõnas näidati küll «viisa-

iq
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Roomat ci ajanud sõtta mitte niipalju diplomaatlik
malemäng kui kihutustöö, mis oli Vallutanud rahwa
hinge ja paiskas malendid laualt maha.

huvitav mitte ainult noortele umbes

10. eluaastast peale, vaid ka täis

kasvanuile.

Romaanis jutustatakse meile põne
valt ja liigutavalt kahest poisist
vennast, kelle ema on surnud. Väi
ke poiss, kes ei mäleta enam kuigi
hästi ema, on isa lemmik, suurem
aga elab oma mälestustes emast,
millest ei ole kellelgi teisel aimu.
Alles siis, kui on liig hilja, isa õpib

tundma ka vanemat poega, keda ta
peab üleannetuks ja kaunis tühiseks
poisiks.

I Olles esimeseks madalmaalise lüürika valimikuks eesti keeles,
I põimik

katsub see luuletistekogu vahendada viimaseid aastakümneid
hollandi värsiarengust. Luuletõlkeid leidub selles väärtuslikus

* raamatus 26-lt hollandi autorilt ning pikem ülevaade aitab
| lugejat tutvuda hollandi luuletajasperega.

Mussolinilc kuulus ainult hääl Väljaspool parlamenti,
kuid ta oli andekam ja tahtejõuliseni kui parlamendi

ja Vististi ruttasid ta mõtted juba iile algama jcHa

l:.] iMZ. W FMTS. M
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Florence Montgomery kuulus noor
sooromaan. Eestistanud Mary Sa
rap. 134 lk. Hind 1 kr. 30 s.
See romaan, mille originaalpealkir
jaks on „Misunderstood" («Vääriti
mõistetud"), kuulub maailma enim
loetavate raamatute hulka, olles

P . G. Suits: HOLLANDI VÄRSIPÕIMIK. Luuletuste
f!dd?oji. tõlked ja pikem sissejuhatus Gustav Suitsult.
H. Mugasto kaas. Hind kr. 3.—.

Ses kihutustöös oli noore Benito Mussolini
..Popola d'ltalia" tarwitanud Valjemaid toone.
liikmed, kes tollal pöördusid rahwale tribüünikõnedega,

fc« va.C«f* JLa ki »aür

Janeiro, Buenos Aires kõigest sellest jutustab käesolev reisiLÕft\ Riff! AUL raamat,

datud süüdistuskõne. Pingutuspäewad polnud ta waimu

nagu ikka, kantsler Bethmanni hukkamõistmisega ka
häwitawat kaastundmust. Tõde seisis selles, et kõik,

ta astuma liitlaste poolele. Meie sõbrad mööduwad
Monts'i arwamustcst kohmetult, sest Monts on siin
peale oina artiklite ka isiklikult suutnud panna mõt
lcma kõiki ringkondi.

Mässuline Hispaania, Lissabon, Kanaaria saared, Brasiilia
troopikametsad, Argentiina lagendik oma gautšodega, Rio de

ja wajas kaks pikka pärastlõunat kõige seletamiseks ja

ilusaid sarkastlikke ja tigedaid tähelepanekuid, rääkis
lõikcrwalt Austriast, põlgusega von Jagoiv'st ja segas,

~A

"L LÕUNA RISTI ALL. Reisikirju 26 pildi
tahvliga, enamikus autori ülesvõtete järgi. B. Lu
katsi kaas. Hind kr. 4.

mast lahkumine kahtlemata oli toonud, polnud sugugi

wäsitanud. See mees oli kogunud suure tagawara

—i
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olewat nutnud Sasonow ja krahw Pourtales, Berlii

sid praegu ainult kahjuks, neist wüiks olla kasu iili

ainult weeks meie «vastaste meskile, kes sellest järel
dawad. et Itaalial ei oleivat keskriikidelt «vähimalgi
määral loota nõudmiste täitmist. Nii kaua kui Itaalia
wõiwat «veel «visata kaalule tunduiva raskuse, pidawat

*\ 'I j Käesolevas luuletuskogus saavutab autor oma kallakuga vär
\ vilisse ning panteistlikku looduskäsitlusse ja süngetoonilise
% . ainevaliku, aga seejuures optimistliku hoiakuga elu- ja surma
r fä4MAP probleemide lahendamisel huvitava motiivide ja meeleolude
: iAAtAts " atmosfääri.
% MAJAD j
i Ollil! M'i" JJJLIi

nis von Bethmann ja Goschen, Pariisis ei suutnud

märgata. Ta palus mind end jälle külastada

Õpetusest pole ka kasu, sest nagu ikka suurem jagu
inimesi, nii usuwad itaallased ise parimini tundwat

«Amm . „ „
B. Kangro: VANAD MAJAD. Luuletusi 1936—37.
IBgmsw
. O. Kangilaski kaas. Hind kr. 2.25.

oksi, jäädes puutumata ajatuultest ja poliitilise ilmas
tiku waheldusest.

etteheidete wastu oma endiste wigade suhtes, millega
ta kahtlemata oli koormanud oma poliitilist tegewust.

Tasso, Byroni ja Chateaubriandi juure. Wähemalt pol-

lIHP Hind kr. 2.50.
„Raudvärssides" on esitatud ümbritsevast tõsielust, loovast
' , tööst ja ehitavast inimesest rida esiletungi vaid pilte ja on
?'• kinnitatud need kontrastsed nähted ning ohud, mis ähvarda
vad tõkestada inimliku elu loomulikku arengut.

eemale. Kõigis Itaalia linnades korraldati kära

Ma tunnen sõjamehi ja tõsiseid sõjamehi, kes ei
jaata seda küsimust. Moraalsete kujutlustega pole siin
midagi saawutada, Macchiavelli maal pole meie suur
Immanuel Kant weel kõrges kursis. Ähwardused olek

malt, oleks Austria! Galiitsias ja Serbias suur edu.

'EEN®'' > E. Hiir: RAUDVÄRSID. Luuletusi. J. Vahtra kaas.

aja ning moodustasid eesmärgi ja tulewikukujntelma.
Erakõnelustes, kus ta isiklik «võlu ja armastuswäär
sus, mis wõis olla wäga lihtne ja cbateaterlik, mõjutas
hästi ka faschistlikc ideede wastascid, olen ma teda
tundma õppinud rohkem kui ainult ideoloogiasse wa

juwa reaalpoliitikuna. Tuleb toonitada, et ta pärast
sõda ci lasknud end «vallutada «vihast Saksamaa «vastu.

Ainult kord tekkis tema ja Saksa «valitsuse esindajate
«vahel kokkupõrge: Strcscinanniga 1926. a. iveebrua

ris, Baieri pca«ninistri Heldi kõne pärast LõunaTirooli kohta. Tollal Mussolini ütles: ~Itaalia ei
kõrivalda iial oma lippu Brennerilt, «vajaduse kor
ral ta pigemini kannab selle lipu teispoole Brennerit."
Neid sõnu ei tohiks hiljem unustada.
Kuid kõigi mälestuste «väärtus, niipalju kui see
puudutab praktilist uute ajajärkude poliitikat, on wäga
piiratud. Mingi painduiv Hingeeluline tarkus ja polii
tiline arivustuskunst ei suuda 1967. a. teha olematuks,
et Berliin-Rooma telg 191.1. a. murdus otsustama! het
kel. Wöib olla, et ennustajad inuistses Roomas, kelle
ametiks oli tapetud looinadc sisikondade järele uurida
tulewikku. eksisid hariva. Kuid cksiivad kindlasti need,
kes tuleivikku piiiiaivad lugeda mineiviku sisikonnast.
jLopgrigkt by ~Päevaleht" and Cooperation.)

HEITI
TALVIK

H. Talvik: KOHTUPÄEV. E. Kõksi kaas. Luuletusi.
KD Hind kr. 2.50.
Käesolev luuletuskogu käsitleb poliitilise murrangu meeleolu

s 1934. a. varakevadel. See on maailmavaateliste ümberhin
nangute ja otsingute raamat.
KOHTU ,
PÄEV

i Peafself ilmub:
\1
Z O. Urgart: OSKAR LUTS. Essee. O. Lutsu pildiga
J kriitpaberil. E. Kõksi kaas. Hind kr. 3.—.
1 j 1 Siin taoteliakse esmakordselt anda põhjalikum ülevaade
\ y " | O. Lutsu laiaulatuslikust loomingust ja esitatakse välise elu
käigu tähtsamad kujunemisastmed. See raamat on vajalikuks

| ja sobivaks juhiks niihästi kitsamale kirjanduslikule publikule
I I kui ka koolinoorsoole ja kõige laiemale lugejaskonnale.

Raamat viib meid Inglismaale. Te
mas sünnib palju, ja terve rida

omapäraseid kujusid elustab huvita
vat tegevust.

„LUGU KAHEST POISIST" loevad
suurima innuga ka tütarlapsed.
«LUGU KAHEST POISIST" on hea
{a sealjuures odav raamat.

HAS ATUO

iiwÄVIIW
Ps. V/

Eesti Kirjanikkude Liidu Kirjastus
Tartus, Aia tän. 19. Posti jooksev arve 23-29. I
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"Minge, ässitage rahvas kuninga vastu üles!"
antenniga
„Terawmeelne nali"

Antiikse mööblisiiili näituselt wäljub kolm daami

ia neli härrat. Need on kõrgem ametnik, kooli

juhataja. arst, nende, kesk- ja ülikooliharidusega prouad

ja suurärimehe Takerdi abikaasa.

„Köik oli ju wäga kena," iitleb proua Takerd,,

..ainult et kole wanao asjad!"

Seltskond naerab proua ..järjekordset terawmeelset

nalja". Seltskond hoolitseb, et proua poleks antiik
mSöbl! ..arwustamisega" sisse kukkunud.

Proua Takerdil on endal kodus ..antiikmööbel",

ostetud ärist, kus wana ..müisa mööblit" tehakse
järele. Proual on enda ja mõne teisegi rikka kodu
järele küllalt põhjust imestada, et tema tuliuue, liii

kiwa ja särama antiikmööbliga wõrreldes on näitusele
toodud mi ..kolewanad" asiad!
Ta on wäga rikka mehe naine. Hakkawad warstt

ekitama uut ..pilwelõhkujat". Kogu fei seltskonnal

stin on au kuuluda Takerdite lähimasse tutwuskonda.
„AH, pr. Takerd olewat wätkese haridusega? Tsss, kes

seda räägib?!... Kuid ta on wäga lõbus inimene.
Takerdid wöiwad endile kõike lubada, nad on niipalju

wälismaai matkanud... Ja proua on nii rahwa
pärase kõnewiisiga, nii... lihtsalt tore inimene!"

Ei Muhu saarel kaswa muud...

Kni perenaisel pole pnnlõhknjat
Hommikul tööle minnes waatan ja imestan:

Kõnnib mu ees pikk, sale poiss, käekott käe otsas. Et
kust ajast need mehed on käekotti kandma kakanud!

Möödudes aga näen blondlokke bereti alt sa mõis

tan, et ..poiss" on tüdruk! Ta on püksülikonnas
naisaknapukastaja. kes läheb tooma redelit.

Poes, uus teen oma ostud, käib eht poiss aknaid

puhastamas. ..Meil on poiste rajoon." ütleb poe

naine. ..Wöib-olla tüdrukud puhastawad aknaid pare

mini, jee on nende amet, kuid minul läheb poissi
waja. Täna ütlesin talle: ..Mu waateakna lamp on
, kustunud. Roni üles, sea lamp korda!" Poiss ronis
aknapuhastamise redeliga üles ja lamp hakkas jälle

põlema/'

~Rootslased juba wõtwat meesmajateenijaidki,"

ütles ostia. keegi proua. ..Oijah, küll minulgi mees

majateenijat wäja läheks. Tüdruk ei taha puid lõh

kuda. On küll alles kahe aasta eest Saaremaalt tul
mid, kuid juba linna kombed kätte õppinud. Ei tea,
mis seal lõhkuda on? Halud on juba puuhoowis poo
leks saetud, puukuur elektriga walgustatud ja soojas

keldris, pole nagu wanasti, et puukuur oli õues ja

lund jadas ukse wahelt sisse, kirwe wars oli jäätanud.
Lõhuksin ise. huid teenija ei oska keeta, mind ennast
on rohkem kööki waja kui teda."
Nii et ei tea, kuhu see mees kadus, kes esimese
pääsukesena kuulutas juba meilgi, et otsib majateenija
kohta. Prouad wõtaksid tema kahel käel wastu. Mis
sest, et mees ei oska keeta, tüdruk ei oska kah. Selle
eest aga mees kannaks puhastuspäewil õue kõik ras
ked madratsid ja sobwapadjad, palmid ja kummipuud
wihma saama, Klopiks waibad ja seaks korda elektri-

Kõik igatselvad tagasi kodusaarelt. Ainuke säilinud tamm csilvanemate hiiest
Kui muhulased Päästsid Rootsi kuninga
Eesti Turistide Ühingu algatusel on kooliõpi
Võlla tamm
säilinud ja paistavad kaugele. Linnuse keskele on
lased kirjutanud võistlustöid turismi alal. Selliste
võistlustööde sarjas on Haapsalu täienduskooli õpi

lane Sinaida Keerd kirjutanud ~Turismi albumis"
huvitava matkakirja Muhu saarelt. Toome tähen
datud kirjutusest mõned väljavõtted.

Oma nime olevat saar sellest saanud, et ta on muhu
taoliselt ümmargune. Keskelt kõrgem, ääred laskuvad

aegamisi merre. Ei kusagil kõrget kallast, järsku

vastupanu, ei selget joont maa ja mere vahel. Laine
tungib niikaugele kuni jälle heaks arvab taanduda.

Maa ja meri katsutavad siin kui sõsarad, on lahu

tamatud seltsilised. Ja muhulane armastab oma kodu

saart. Sinna tulevad tagasi mehed maailmamere

delt, veetma vanuse rahulikke päevi. Sinna Igatseb
tagasi teenija ja karjalaps, kes on olnud suvel mand

rit, sest kodusaare kehv pind pole küllalt helde

jagama kõigile, peale armastuse, küllaldaselt leiba

ja riiet. Kirjanik R. Saar mäletab nüüd vanuseski
veel, kuidas ta, olles mandril karjaseks, roninud
selge ilmaga kuuse latva, et heita ainust pilku
paistva- kodusaare mustale punktile.
Lambad aednlkuametis

Matkajaile Muhus paistavad esimeseks silma sel

le imelikud kadakapõõsad. Nende väljad lähevad

kuni silmapiir ulatub. Ja põõsad on kõik ühesugused
ümarikud, nagu oleks asjatundja aednik nad püga

«Ilmusid:
ADOLF HINTI romaan
Kuldne värav.
E. Kollomi kaas ja illustratsioonid.
Hind Kr. 5.—, kal.-köitcs Kr. 6.25.
..Kuldne värav" on romaan kaluripoiss Laas
Rauna lapsest meheks kujunemisest. Selles
paljastab Hint otse halastamatult oma tegelaste

pahesid, kuid lõpetab siiski lepitava akordiga

oma lastes sünnitakse uuesti puhtate ja tuge

vate inimestena.

M. SILLAOTSA BIOGRAAFILINE VISAND
Viiskümmend.
E. Järve kaas. Hind Kr. 2.50, kal.-k. Kr. 3.75.
M. Sillaots kirjeldab selles usutavalt ja haara
valt ühe eesti töötava haritud naise elukäiku,

nud või nagu oleks toodud siia mõnd uut sooja
maa kadakasorti. Kuid pole siin aedniku ega uue
sordiga tegemist, need kunstnikud on Muhu lam
bad, kes neid pügavad.

juhtmed, lööhs Kinni lastetoas nagisema ratsutatud

toolijalab, tiimiks pildiraamid ja muidugi lõhuks
ka puudi

..Põhjamaa dlond neiu telgede taga! Eest picto
resquel Kui maaliline!"
Külaline lõunast wõttis taskust blokknoodi ja hak
kas joonistama kutsekooli õpilast kudumisklassis.

Ta oli meie kutsekoolidest waimustatud. Küsis
materjale, et kirjutada sellest eeskujulikust õppetege
wusest omagi maa naistele ja kaswatajatele.

likumaid raamatuid. Niisama habras nagu nais
peategelane ise, on ka kogu teose põhitoon.

R. SIRGE JUTTUDE KOGU
Luhtunud lennud.
E. Kollomi kaas. Hind Kr. 2.75, kal.-k. Kr. 4.—.
See kogu sisaldab R. Sirge kaks pikemat juttu:

..Pärijate vahel" ja ..Teder lendab". Esimeses
kujutatakse riidu päranduse jagamise pärast,

kuna teine tegeleb linnamehega. kes väsinuna tsi
vilisatsioonist, unistab pääsust tagasi loodusse.

Vastolu igapäevaste inimeste unistuste ja soo

vide ning võimete ja teöjulguse vabel see

ongi ..Luhtunud lendude" peateemaks.

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV - Tartus.

Ml.

jatega eksinud teelt. Vahepeal pimenenud ilm ja
mehi ähvardanud öine külm merel. Seal juhtunud
Koguva küla mehed tulema Hiiumaalt ja kohanud

VALIMIK VENNAD GRIMMI

ning saatnud merele vastu oma eelpostid, Kes pidid
raamatu ära röövima. Kuid külamehed olnud kavalad

VALIKKOGUD (& 48 lk. HIND 75 SENTI):
Jänes ja siil. Punamütsike, fyuldlapsed. Truu

merel läbi otsitud, kuid testament saabus õnnelikult

Johannes. Laulev lõokene. Vahva rätsep.

armastusega.

kond aastat, kui jälle oti selline tuisune talveõhtu.

rele, et oma kasulast päästa. Mõisa õues tekkinud
võitlus aga lõppenud õnnetult, kuna surnuna jäänud
lamama üks vanapiiga ja nende 10-aastane kasvan
dik. Ellujäänud piiga istutanud võitlusväljale männi

lestuseks. Tema tüvve ei vajuta keegi saagi, enne
kui ta ise hääbub".
Muhulaste võitlus 20-tuhandetise rüütliväega

Järgmine peatus matkajal oleks Muhu Linnuse
maalinnas. Siin lõid muhulased >1227. a. lahingut
20-tuhandelise rüütliväega. Linnuse vallid on hästi

täieliku vabaduse, võisid elada mõisnikest täiesti

sed mõisnikud ei tahtnud sellega kuidagi leppida,
vaid nõudnud endiselt kümnist ja maanteede tege
mist. Vahepeal oli kuningas teinud kirjaliku tõen
duse priikslaskniise kohta, ning Koguva mehed sõit
nud sellele järele. Mõisnikel olnud see aga teada

ja sidunud selle ree põhja. Mitugi korda oli regi

külla ja hoitakse veel praegu, kui muistse priiuse
mälestust, alles. Küla oli tõusnud kiiresti jõukale
järjele ja elanikudki olid end nagu paremaks pida
nud. Nii et poisid olid naitunud ainult omaküla tü
tarlastega ja vastupidi, ning nii juhtuski, et peagu
oli terve küla üks sugukond ja kandis üht pere
konnanime Schmmil, mis on veel tänini püsinud.
Muhulane on külalislahke

Kel on soovi siin suve veeta, küll siit ulu

alust leiab. Ei muhulane aja kedagi uksetagant mi

VALIMIK WILHELM HAUFFI

Muinasjutte.
E. Koltomi kaas, 223 lk. HIND Kr. 3.50.
Need muinasjutud on meile rõõmu valmista
nud meie lapsepõlves ja valmistavad rõõmu ka
meie lastele ja lastelastele.

W. HAUFF: KARAVAN.
Muinasjutte. HIND Kr. 2.—.
Meie Issanda elu.
liulga piltidega, 112 lk. HIND Kr. I.—.

muhulased armastavad suvel väljas süüa. Ja pere

naine ütleb selges, kõlavas Muhu murrakus: ..Tulge
tähepoole, tasa übam olla." Ja tüdruku poole pöör
dudes lausub: ..Ingel, too koostad lava peale."

..Kus sa nad toone omingu pannid?" ..Oata ikka,

reiuli peal."
Muidugi räägivad nii vaid vanad inimesed, kuna

noored on kõik 6-kl. algkooli haridusega ja paljud
õppinud ka mõnes kõrgemas õppeasutuses. Kuid
hingelaadilt
on nad ikkagi jäänud muhulasiks, va
baks ja sõltumatuks kui kajab merel, truuks komme
tele ja traditsioonidele.

DAAMIDELE:
ilukarpide? ja üksikult.

damete raamat."

palju käin ja palju näin", nagu ise armastavad
öelda. Siin puuduvad ka majad, mille esiküljel ilut
seks silt ..Hotell" või ..Söögimaja". Kuid neid pole
tarviski. Ei sellepärast turistid siin nälga jää. Mu
pütt ilmuvad õue, kastani või pärna alla lauale

prants., saksa, ingl. ja kodumaa lõhnaõlid, Eau
de. Cologne, juukse-, näo- ja käeravivahendid

Tõlk. L. Matto, 274 lk. HIND Kr. 3.75.
Soome arvustaja otsusel on vennad Grimmi
muinasjutud: ..Peenim muinasjuturaamat, mis seni
noorsoole üldse ilmunud. Need võrratult ilusad
muinasjutud on aarded. See on südamlik ja sü

VAREM ILMUNUD:
K. MARTINSONt TÕLKES CH. DICKENSI

nanud, küll merd kündes, küll silku kaubeldes. „On

Kui pole muud, siis leib, silgiitaldrik ja hapupiima

Jõulukingid

Muinasjutte.

nema, olgu kas või keskööl. Nad on ise ringi rän

hulane pakub seda. mis tal parajasti käepärast on.

mõtte?"

on, teda me juba teame."

aga tõusnud tuul ning tuisk ja kuningas ühes saat

ÜKSIKUD MUINASJUTUD JA KOGUD:

Inetu pärdipoeg. Kindlameelne tinasõdur. Kiir
jooksjad. Keisri uued rõivad. Vigane. Lina. Ole
Sulesilmad. Sitikas. HIND ä 25 SENTI.
Vana tänavalatern. HIND 35 SENTI.
Reisiseitsiiine. Majahoidja poeg. Paju all. HIND
ä 50 SENTI.

selles kui Jumala andi ning kasvatanud last suure
Sellest juhtumist oli möödunud juba kümme

nud meestest enam jälgegi, kuna tuppa oli jäetud»
väike, taipudesse mähitud laps. Vanapiigad näinud

„Aga meil korraldati ju tema auks ka wastu

..Ei see aita midagi, kui neis kodudes pole pere
naist. Meie perenaised kahvad igasugustes organi
satsioonides. istmvad konriteedes jne. Kus neil aega
on kodus olla."
„M!s oleks, kui need komiteed tuleksid kokku jo
ivaliksid endi leifft komitee, millel ülesandeks ivälis
maalasi juhtida meie kodudesse ja anda neile majalisi
informatsiooni? Muidu on seda tahcs-tahtmata sun
nitud tegema muulased. Ja milline informatsioon see

küla pole kuigi palju kannatanud mõisakupja ja
opmani piitsa all. Ta on olnud vaba juba rootsi
ajast alates. Kord südatalvel sõitnud Rootsi ku
ningas Venemaalt merd mööda kodu poole. Teel

sõltumatult. Ent kuningas elas kaugel ja kohapeal

matsiooni muulastelt. Muulased on külalislahkemad.'

„Aga meil on ju niipalju... rahivuswahelisi ko
dusid kui «võiks ütelda, ma mõtlen nimelt stiili
näitusel ivälja pandud barokki, ampiiri, rokokood.
Suur osa sellest tuli ju eesti kodudest."

Kui külmetav kuningas viidi Muhu tarre
Nüüd võiks matkaja siirduda Koguva külla. See

seni muinasjutud ei vanane kunagi. Neis on alati
sama värskus, sama puhtuse vaim ja muinasjutu
imeline salapärasus." (A. Swan.)

Raagi mõisa uksele. Kui piigad ukse avanud, seis
nud lävel kaks ratsanikku, paludes süüa. Saanud
jaatava vastuse, sisenenud mehed, kuna piigad läi
nud võõrastele süüa tooma. Tagasi tulles aga pol

inimene ja loomgi otsib ulualust. Korraga koputatud

..Wälismaalane liigud meil ain"N kohalike muu
laste pe'ekonnis," ütles ta. „?uli siia tundma õppima
meie raiuvuslikku omapära, kuid nüüd kogub insor

«visalt uksi."

auks. 4 kilomeetrit linnusest asetseb suur ohvri

teel kuningat. Nüüd viidud külmetav kuningas ühes
saatjatega külla ning teisel päeval juhatatud õigele
teele. Tänutäheks lubanud kuningas Koguva külale

Daam «viibis Eestis üle kahe nädala ja sattus

„Need olid ametlikud wastuwotud ja külalise auks
korraldatud õhtud organisatsioonides. Meie kodud awa
wad külalistele «väljaspool ametlikku programmi maga

mälestussambast, paljastab pea langenud vendade
kivi.

Muinasjutte.
K. Lutsu illustratsioonid. 258 lk. Hind Kr. 3.50.
„Need Taani suure muinasjutukuninga Ander

mõis. Mõisas veetnud kaks vanapiigat oma elu
rahulikke päevi. Rahvas kutsunud neia Raagi preil
nateks. Olnud üks tuisustest talveõhtutest, millal

alles ärasõidu eel meie kutsekoolidesse. Täiesti juhus

toonud.

~kolmnurga" lahendusele, on kahtlemata üks vii"
mase aja omapärasemaid, kuid ühtlasi ka südam

mal pool suurt, jämedat mändi. n.-n. Raagi mändi,
mille oksad ulatuvad üle maantee ja ähvardavad iga
kord riivata omnibuse katust. Rahvajutt räägib männi
saamisloost järgmist: Vanasti asetsenud seal Raagi

ja lausunud: „See mänd mühagu teie pühaks mä

Mnniascd peawad Eestit tntwnstama

ülistava liialduseta.

Kaks ja üksainus.
E. Kõksi kaas. Hind Kr. 2.50, kal.-k. Kr. 3.75.
See teos, mis on pühendatud ühe armastuse

le, näevad, umbes saare keskel, maanteest pare

ja röövinud lapse. Piigad tormanud röövleile jä

kujutab teda tema igapäevases tegevuses, kuju

RICH. JANNO ROMAAN

Rahvajutt Saagi mõisa vanapiigadest

Kõik, kes sõidavad Kuivastust Kuressaare poo

Korraga tunginud Raagi mõisa kaks näokattes meest

tikult. Ta oli tulnud siia tutwuma' meie eluamaldus
tega, kuid kellelegi ei tulnud meele saata teda meie
kutsekoolidesse. Keegi eesti naine oli ta wiimaks sinna

tab teda küll positiivses valgustuses, kuid ilma

Edasi sõites Saaremaa poole paistab maanteest
paremal pool, põldude keskel, kõrgem küngas, kesk
paigas suure, põlise tammega. Ajaloos tuntakse seda
Võlla tamme nimega. Sellel künkal mühanud esiva
nemate püha hiis. Sakslaste siiatulles hävitanud need
teised puud, jättes kasvama vaid ühe, et kasutada
endist niietamme peksutammeks. See asetseb Võlla
põldude keskel, üsna Võllamõisa lähedal.

püstitatud mälestussammas muistses ja Vabadussõjas
langenud Muhu poegadele. Iga muhulane, möödudes

..LASTEJUTTUDE" 1. VALIKUST ILMUSID:
VALIMIK H. C. Anderseni

Nüüdsest peale on

..Üht mcisterteost esitab käesolev raamat, mis

paljude laste rõõmuks nüüd ka eesti keeles
ilmub." (õpet. H. Haamer. Saateks.)
J. KÄRNERI EESTINDUSEL K. TSUKOVSKI
Muinasjutte lastele
KAL.-K. Kr. 4.25.
Üksikud muinasjutud: Loomade mäss. Limpopo.

Lasteõgija. Varastatud päike. Köögi Kata mure.

Telefon. Pese-ise-sa. Hiiglane prussakas. Kärbes

Piriseja. HIND & 35 SENTI.
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV.
Tartus. Posti jooksev arve nr. 22-87.

PERENAISTELE:

OISU JUUST

Wanemadl

kummipõlled ja majapidamiskindad, Mopp-põ
randaharjad, vannitoavaibad, metallrpuhasta
jad jne.

alati saadaval kõigis paremates toiduai

Arg e unustage mitte
oma lapsi tellige neile
„Laste Rõõm"

Soovitab

A/S. MEY & LANDESEN.
Tallinn, Viru t. nr. 9.

iieteiirides Tallinnas ja üle kogu riigi.

Kiindus Õisu Juustu- J» võltsen traal,
Müürivahe !<»

Sügisene maastik
Uuemõisas.

Eestimaa kuningas

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus
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..päris kindlasti ei tea, olen aga kuulnud, et tahe
takse rehepeks seada õhtu peale. Sakstel pole see
veel endilgi selge, kunas seda teha. Mõisnikud
tulevat varsti Uuemõisa kokku nõu pidama."
..Rehte võib õhtuti ju peksa, kui poolest lõunast
õhtule lastakse," arvas keegi k-ohalikke teopoisse.
„Selle vastu pole midagi," tähendas Toomas.
„Iga uus asi on tulnud aga meile kahjuks, seepärast
peamegi üheskoos nõu pidama. Hea küll, kui mõisas
tahetakse õhtul peksa, siis peksame: töö on töö ja
see tuleb teha. Seda teeme aga mõisa ajast, aga
mitte une otsast. Rehepeks on samasugune töö kui
põllukünd ja heinategemine, miks peaksime seda
öösi tegema, öö on Jumalast loodud puhkamiseks,
aga mitte teorahva kurnamiseks."
„Sul on tuline õigus, Toomas... Vaata, see mees
oskab alles seletada!"
Toomas jätkas:
„Kardan, et tahetakse meie kaela suruda, peame
rehte peksma siis, kui oleme juba õhtule saanud..
„Kürat, see läheb liiale!"
„Siis hakkame vastu!" hüüdis Põua Mait.
..Kas te, Aruvalla mehed, suudate ühte hoida?"
küsis Toomas ja vaatas meestele. See ongi kõige
õrnem koht kogu loos ja seepärast peamegi nõu. Kui
vastu hakata, siis tuleb seda teha üheskoos, keegi ei
tohi järele anda. Mitte üksi Aruvallas, vaid kogu
kihelkonnas, kogu maal tuleb sedasi teha. Oleme
samasugused inimesed kui saksad ja vajame inimese
Õigust. Aga kus on õigus, küsin ma? Kus on see
uus seadus, mis juba aastate eest välja kuulutati?
Kas pole mõisnikud selle keisri tahtmisi ära
solkinud ja Eesti kubermangule hoopis sandima

seaduse kuulutanud kui Liivi kubermangu rahvale.
Ometi oleme ühesugune maarahvas eestlased,
aga seadused on tehtud kaht moodi? Ma küsin, mis
see tähendab?"
Toomas oli tõusnud pingile püsti. Ta hääl
paisus, ta sõnad tungisid kuulajaile südamesse. See
mees oskas alles kõnelda! Mis oli Urvaste Juhani
kõne palvemajas Tooma kõne kõrval?
Mehed kuulasid ja otse neelasid Tooma iga sõna.
Toomas teadis, et Aruvallas on rohkesti
vennastekoguduse liikmeid, seepärast põimis ta oma
kõnesse ka pühakirja:
„Kristus on oma vere risti peal valanud kõigi
inimeste eest, seepärast peavad seadused olema ka
kõigi inimeste kohta ühesugused. Ei saa olla ka
vahet Eestimaa ja Liivimaa talurahva seaduste
vahel."
See ütlus tabas märki.
..Räägib nagu Kristus mäejutlusel," kõneld:
omakeskis.
..Ja härja suud ei pea mitte kinni seotama, kui
ta pahmast tallab. Meie, teosulased ja -tüdrukud,
oleme need härjad, kes tallavad mõisade pahmast.
Kui härg tohib suuga pahmast võtta, siis tohime
meiegi käia piiblisõnade järele: öö on Jumalast
antud puhkamiseks, aga mitte rehepeksmiseks."
„Kes tahab, see peksku öösel rehte, meie seda
tegema ei hakka!" hüüti Toomale vastu.
Keegi köhatas, ja küsis:
„Mida teeme siis, kui mõisasaks järele ei anna?"
„Siis jätame töö seisma, las saksad võtavad
vardad kätte ja peksavad ise oma rehte."
Sellele reageeriti ühise naeruga.

Foto M. Ausam. ma
„Noh, küll oleks kena. kui va Tiisnu ') vehib
vardaga rehealuses ja teosulased vaatavad pealt!"
„Veel kord: pidage meeles hüüdsõna: Oks
kõigi eest ja kõik ühe eest! Kui ühes mõisas teo
sulased vajavad abi, siis peab teistest mõisadest
abiks minema. Kui me ühte hoiame, siis saame ka
võidu... Me ei põlga tööd. me ei karda tööd, aga
kurnata me endid enam ei lase!"
Toomas oli pingilt maha astunud, ütelnud mees
tele head päeva ja lahkunud oma kahe seltsilisega.
*) Mõisnik Tiesenhauseni rahvapärane nimetus.

„Meil on tiinu veel mujalegi minna!" hüüdis
Põua Mait hobuse seljast. Juba kihutasidki kolm
meest tolmusel teel.
Tooma kõne oli omapärane, kaasakiskuv, seisu
korda selgitav. Niisugust juttu polnud mehed veel
kuulnud. Ja kui avalikult ta veel rääkis! See mees
julgeb kiili mõisasaksale ja opmanile vastu vaielda.
_Veel kaua harutasid teosulased Tooma sõnu.
..Tõepoolest hakkame vastu, kui tahetakse rehepeks
mist seada õhtuks, pärast päevatööd mõisapõllul."
Põlev tungal oli heidetud...
(Järgneb.)

Laupkiewal. 18. detsembril 19b»
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Jöuln üllatus! f m\
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PAULIG'I vaK
aatiyll^l Ä RIKKALIKUS VALIKUS
karakul, naarits, pesukaru,
, BaII blisamkotlk, skunks, rebaH sed, karakultscha, hüljes jne
H Müük suurel ja väikesel arvul.

kohvi saatenttttd
odava hinnaga ytfesxfjEStt
suure tollialan
duse tõttu!

Lisaronge jõulu- ja uueaasta-pühadeks
Kultuur
Reisijatetveoks jõulu, ja uueaasta-pühade puhul

Kõik tõeliselt ilus, ehtne ja
algupärane tähistab kultuuri,
rikastades inimsugu. Kõr&e
kultuuri ja peene maitse tule•
museks on osutunud Patrician
Oid Lavender, mis omab kõik
ehtsa Lavendli väärtused. Iga
üks on vaimustatud selle meel
divast värsktisest
Saadaval veetlevais ilupude
leis mitmes suuruses.

patrician Olb Lavender
Jünger <S Gebhardi ' erin

Vaimustab oma puhtuse ja

määratakse käiku alljärgnewad lisarongid:

Tallinnast Tartu kiirrong nr. 101? minek Tallinnast
kell 16.20 ja saabub Tartu kell 10.31 Rong peatub ai
nult Tapal ja Fõgewal.
«Balti ekspressis" tvõimaldatakse sõita reisijal, kes

lisäkiirrongi nr. 101.
Tallinn-Sadamast Wirtsu reisirong nr. 37; minek

Rong peatub kõigis tvahejaamades. Wirtsu wagunite

tväljub kell 15.30 pikendatakse Lellest Tallinna-Sad.

Tallinn-Sadamast kell 17.20; tuleb Rapla 18.57;
Märsamaale 20.07; Lihula 21.62 ja Wirtsu 22.48.
grnjch
kell 17.00 koos Pärnu rongiga tvälja ei saa
deta.
Reedel, 24. detsembril.

Tallinnast Narwa reisirong nr. 23; minek Tallinnast
kell 00.01 (eraldi Walga rongist), saabumine Tapale
2.60 ja edasi Ravivani makstva plaani järele. Rong pea
.tub kõigis tvahejaamades.

Tallinnast Narwa kiirrong nr. 25; minek Tallin

nast kell 3.46 (eraldi Walga rongist), saabumine Tapale
10.23; Narwa 1-8.10. Rong peatub kõigis tvahojaama
des.

**

Tallinnast Tartu kiirrong nr. 103: minek Tallinnast
kell 14.36. saabumine Tapale 16.06, Kiltsi 16.62, Rakke
17.06, Jõgstvale 17.41 ja Taritu 18.40. Rong peatub
ainult ülemistel ning Dapa ja Tartu wahel kõigis jaa
madeS.

„Loodus" korraldab romaani
võistluse

Tallinnast Narwa reisijaterong nr. 221: minek Tal
linnast kell 14.80, saabumine Tapale 16.37, Rakwsvve

17.16. Sonda 17.63, Kohtla 18.27, 'Jöhtvi 18.45 ja

Narwa 19.47. Rong peatub kõigis jaamades.

EeSti wabartigi 30. aastapäewa tähistamiseks kor
raldab k.-0.-ü. «Loodus" algnpäraste romaanide wõist
luse ja kutsub kõiki eesti kirjanikke rikastama meie kir

Tallinnast Tartu kiirrong nr. lvi: minek Tallinnast
kell 16.20 ja saabub Tartu kell 19.31. Rong peatub
ainult Tapal ja Jõgewal.

jandust waarauSlike algupäraste romaanidega ning saat

..Balti ekspressis" wõimaldatakse sõita reisijaile, kes
svidawad kaugemale Tartust; kõigil teistel tuleb kasutada
lisakiiuoongi nr. 101.

ma neid wõlstlusele. Aine walikus ja käsitluslaadis on
jäetud autorile wabadus. Romaani all tuleb möiSta tööd
feS ulatuses, mis meie kirjanduses on romaani piiriks
wälja kujunenud. Võistluse tingimustes on muu hulgaS:
Käsikirjade suuruS wõib olla 300.000—600.000 tähe
ruumi.

Tööde w a S t u w õ t nt i f c wiimasekS täht.
paewakS on 1. september 1038. a.
Shiirii koosseis awaldatakse hiljemalt 1. jaaniks

Tallin«»Sadamast Türile reisijaterong nr. 116: mi
nek Dallmn-Sadamast kell 14.60, Talliuu-Wäikesost
15.10 ja saabub Kohila 16.01, Rapla 16.36, Lellesse
17.06 ja Türile 17.43. Rong peatub kõigis jaamades.

Rong peatub kõigis tvahesaamades. Wirtsu tvagunite
grupp koll 17.00, koos Pärnu rongiga tvälja ei saadeta.

Tallinnast Narwa kiirrong nr. 25. Minek Tal

linnast kell 8.46, eraldi Walga rongist; tulek Tapale kl.

mesekS, 750 krooni teiseks ja 500 krooni kolmandaks au«

hinnaks kolmele wõistlusel parimaks tnnnnStaud kasi
Shiirii wõib oma äranägemisel jätta mõne auhinna
andmata wõi k.-0.-ü. «Looduse" nõusolekul määrata

K.-0.-ü. „Looduse" lastekirjan
duse wõistlus

hindade kui tvöistluStõode kirjanduslik
Makstud auhinna arwel on k.-0.-ü. «Loodusel" öi
gus iga auhinnatud tööd trükkida ning lewitada kuni
1300 eksemplaris; kui k.»0.-ii. «LooduS" trüM auhin
natud töid Ae 1300 eksemplari. siiS maksab ta iga üle
trükitud eksemplari eest autorile honorariks 20 protf.
broscheeritud raamatu kaanehinnast.

Auhinnatud teoSte järgmiste trükkide awaldamisekS
on k.-0.-ü. «Loodusel" eeSõiguS.
K.-0.-u. «Loodusel" on eeSõiguS kokkuleppel autoriga
kirjastada ka wõiftlusest osa-wõtnud, kuid auhindamata

jäänud töid, kui shiirii Poolt on nad tingimisi tunnusta
tud trükikõlwuliSteks.

vastase boikotiliikumisega liitunud ka Ameerika aka
deemiline noorsugu. Esimesena alustasid seda liiku
mist Kolumbia ülikooli naisüliõpilased, kes otsustasid

mitte enam tarvitada jaapani siidsukki, siidpesu ja
muid siidist valmistatud kaupu, mis veetakse sisse
Jaapanist. Naisüliõpilased kannavad nüüd puuvilla
seid sukki ja villaseid džempreid. Puuvillases ja
villases rõivastuses nad käivad ka ballidel.

SKANDINAAVIA JOULUTURULT
Milliseid mänguasju eelistavad meieaegsed lap
sed? Seda kiisimiist on jõuluturu saabudes arutatud
Skandinaavia mail. Ons sõjarelvad mänguasjadena
praegu heas nõudmises? Selgub, et Rootsis on tina

sõdurid, tankid, sõjalaevad ja kahurid peagu turult
kadumas. Neid tõrjuvad välja tehnilised asjad. Ai

nult ajaloolised tinasõdurid, indiaanlased ja kauboid

leiavad veel ostjaid. Kuld need on ka militarismi

kasvatamise seisukohalt hädaohutud, kuna nad roh

kem näitavad lapse seiklushimu ja fantaasiat kui

sõjalisi loomusunde.
Soomes on mänguasjade suurkaupmees ajalehe

meestele seletanud, et tehnika tõrjub tinasõdurid
välja, nagu autodki on mänguasjade turult välja
tõrjunud hobuse. Mootoreid, ronge, lennukeid las
takse aina suuremal hulgal mänguasjade turule.
Püss on läinud moest ja sõjalaevgl leiab ost
jaid ainult hinnaalandusega.

KENTI HERTSOGI KASVATUS
Kenti hertsog. Inglise kuninga vend. kes viibib
praegu Sholimaal, võttis neil päevil osa tema auks
korraldatud õhtust Newbattlci üliõpilasseltsis. Des
serdi järele hertsog läitis sigareti jä mitu üliõpilast
jälgis ta eeskuju.

Üliõpilasseltsi esimees, keegi Edmund Hew, ko
haliku lukusepa poeg, tõusis ja ütles:

peatub kõigis jaamades.

Reedel, 31. detsembril

Tallinnast Tarin kiirrong nr. 101. Minek Tallin

nast kell 16.20; saabub Tartu kl. 19.31. Rong peatub

PRESIDENDI- JUUBELI- COLOMBIA- HUOMIO
KOHV KOHV KOHV KOHV

ainult Tapal ja Jögetval.

„Balti ekspressis" tvõimaldatakse sõita rcisijail, keS
sõidalvad kaugemale Tartut; kõigil teistel tuleb kasu
tada lisakiirrongi nr. 101.

N:o 26+ N:o 25 + N:o 18 + N:oi +

Peaesindusi K/K Kütt ja Ko Rataskaevu 20 Tallinn

Piikjapitewal, 2. jaan. ja neljapäewal, 6. jaan.

Narwast Tallinna kiirrong nr. 26, mis Narwast

/^223&J*AULICI KOHVI!

tväljub kell 14.05 pikendatakse Tapalt Tallinna eraldi
Malga rongist. Tallinna saabumine kell 19.24. Rong
peatub kõigis jaamades.

Pühade puhul, reisijate suure arwu tõttu. _ mootor

rongid nr. 1 ja 2 Tallinn-Sadama Wiljandi
Mõisaküla tvahel ja mootorrongid nr. 25 ja 26 Tal
linn-Sadania Pärnu tvahel liigutvad aurutvedurite

ga, seepärast nad hilinetvad lõppjaamadesse saabumise
ga umbes % tundi.
Tungi ärahoidmiseks palutakse kasutada käikumäära
tatvaid lisaronge ja sõidupileteid osta eelmüügil.

Room uppumisohus
Lennusadam ja eeslinna waksal üle ujutatud. Eeslinnades on
30.0 W inimest Peawarjuta

Jõulukingiks
ainult püsiva väärtusega teosed:
Riigivanema 1 auhinnaga ja Tallinna linna
auhinnaga kroonitud A. Kivika romaan
Jlimcd rnarrnortafhvlit.
E. Järve kaas ja siseillustratsioonid.
Hind Kr. 6.—, kalingurköites Kr. 7.50.
Riigivanema kõrgema auhinnaga kroonitud
M. Metsanurga romaan

1938. a.
Sellel ivõistlusel parimateks tunnustatud teoste eest

sioonid.

Noo ma, 17. 12. (ETA) (Reuter) Rooma

jooksul on wesi Tibcri jõcS wcclgi jõuSnud. Weeseis on

kailgomates eeslinnades on umbes 20.000 inimest

Praegu 17 m. Sildade läbilaSkemaht on juba faawu

Peawarjuta Tiberi jõe üleujutuste tagajärjel. Wesi
jões on 30 jalga iile normaaltaseme. Faschistlik
miilits on mobiliseeritud Päästetöödele.
Kuningas ja Mnssolini käisid täna kumbki
eraldi ajaloolist Ponte Milbo silda waatamäs, mis

talud. Wihmasajud Kcsk-JtaaliaS keStawad weel edasi.
Trastcwere kwnrtaalis Roomas on wesi juba tänawatele
walgunud. Tibcri suudmes Ostia lähedal on uputused

sunrwee suvivol älpvardab kokku marrseda.

TSELLULOOS SÖÖDAVAKS
Inglise lehtede kirjasaatjad Berliinis teatavad, et

sajad Keemikud töötavad praegu Saksa riiklikes la
boratooriumides tselluloosi muutmise kallal toidu
aineks. Saksa võimud annavad sellele suure täht
suse ja riik on katseiks määranud piiramatu kre

diidi. Keemikute nõudmisel peaks eratööstus nende
kasutusse andma aparaadid, masinad ja töökojad,
vajaduse korral isegi tehased.
Tselluloos koosneb samadest ainetest, mida ini-

IKARUSNAHAI

hea kehaehituse ja võlu, kuid muutuvat nii tuju
kaks ja tigedaks, et selle jälgi ei saavat nende
mängust kaotada parimadki grimeerijad. Parimaks

ehteks naisele olevat laps, kes andvat talle hinge
list avarust, kannatlikkust, endasalgamist ja teisi
terveid omadusi, mida lasteta naistel ei olevat ja

mida ei suutvat esile manada mingisugune kosmee
tikakunst.

TULEVANE BELGIA KUNINGANNA?
Inglise lehed kirjutavad üksikasjaliselt iady Ann

Cavendish-Bentinckust, keda peetakse kas Belgia
tulevaseks kuningannaks või kuninga vennanaiseks.

Lady Anne vanaisa on Portlandi hertsog. Pärast
80-aastase rauga surma pärib hertsogi tiitli Anne
isa markii Teachfield. Portlandi hertsogid on täht
saimaid Inglise aristokraadi-sugukondi ja talle kuulu
vad suured maaomandused. Nende esiisa rändas.
Inglismaale 1688. a. ja põlvneb Orange'i hertsogist.

Praeguse Portlandi hertsogi isa oli ekstsentriline
inimene, kes tahtis end ümbrusmaailma eest peita.

meneczi tarvitab toiduks. Vahe on ainult selles,
et inimorganism ei seedi teda. Sülg ega maomahl
ei suuda teda sulatada ja viia ainetevahetusse.
On olemas mikroorganisme pisilasi, seeni, kes

LADU

Ainult kuni 31. Uets.

toad kõiki sildu jõel. Hooned Tiberi saarel seisawad juba
kuni 1. korrani mees. Rooma lennusadam ja naabruses
afetsew eeslinnawaksal on suurmeest üle ujutatud. Raud

võite endale soodustatud hinnaga tellida ~Põhj
amaade romaanide" 3. valiku, mis sisaldab põh

teeühenduS Firenzega on möödunud ööst saadik katkenud.

Rooma, 17. 12. (ETA) (DNB) Tänase paewa

organism võtab vastu. Niisuguste pisilaste olemas
oluga ongi seletatav, et paljud putukad, nagu näi
teks termiidid söövad läbi terved puuehitused. Nen
de sisikonna? on mikroobe. . uioosi

Ta laskis lossi alla ehitada mua-aluseid käike ja
ruume. Tema poeg, praegune hertsog, ci tahtnud
tossi üle võttes seal alul elada, nii sünge ja kohu

ümber, andes pu.u„u kehale seeditavat toitu.
Saksa keemikul! on nüüd ülesandeks leiutada,

kuidas saaks tselluloosi ühes vastavate mikroobi
dega juhtida iiiimkeliha. Need mikroobid on tervi
sele kahjutud ja seedivad tselluloosi. Lahendataks

5?

rahasummaga.

LASTEGA FILMITÄHED MOES
New Yorgi lehed kirjutavad, et Ameerikas on
tekitanud sensatsiooni Hollywoodi ilu- ja kosmeeti

naks, kuid Portlandi hertsog nais tema ja see abi

laldased.

Praeguse hertsogi elus oli suur romaan. 31-aas

tane hertsog nägi rongis sõites platvormil kaunist

neidu, kes naeris ja rääkis sõbraga. Hertsog armus
esimesest pilgust. Neiu osutus lihtsaks provintslan

elu osutus ..taevas sõlmituks", s. t. üheks õnnelike

kaasjatundjate kinnitused, et publikule meeldivat nüüd

maks Inglismaal.
Hertsogi pojatütart Anne kasvatati tüübilise ing

parimini tähed, kel on lapsi. Olevat möödunud ajad,
kus publikut huvitasid peenendunud ja halastamatud

kooli, vaid kasvatas neid kodus. Lady Ann on mitte

..vambid" ja nukutüüpi naised. Publik ei nõudvat
enam naiselt ainult välist ilu ja tualette, vaid vai
mustuvat diivadest, kes ilmutavad oma mängus ka
vaimset ilu ja inimlikku soojust. Parimaid Hollywoo

di kosmeetikaeriteadlasi Max Factor, kelle eksper
tiisi iluküsimusist Hollywoodi tähed peavad väga
arvestama, andvat neile nõu mitte enam hoiduda
lasterikaste perekondade soetamise eest. Olevat ek

sinud tähed, kes oma ilu ja võlu on püüdnud säili
tada ..tütarlapselikkusega", et mitte kaotada filmi
lepinguid. Nad olevat saavutanud vastupidist, sest
tegelikkus näitavat, et tähed, kellel on lapsi, nagu
Marlene Dietrich, Ann Harding ja Norma Shearer

lise mõisapreilina. Ema ei saatnud kumbagi tütart

ainult hea kütt, vaid ka tantsija. Tema vanaisa

korraldab sageli balle maa-aluses maaligaleriis, mis

on iitisaim ja suurim kõigist ekstsentrilise hertsogi
ehitatud ruumest. Peetakse võimalikuks, et Belgia

kuninga vend, keda nüüd sageli nähakse ses lossis,

esineb kuninga volinikuna ja lady Anuest saab tu
levane Belgia kuninganna.

INGLISE ..TIIGER"
Teatavasti asus Briti sõjaminister Hore-Bclisha
inglise armee komandokoosseisu noorendamisele.

Kolm kõrgema sõjanõukogu liiget on esitanud lah

kumispalved ja asendatud nooremate kindralitega.

O. Duun: Juviklased (3 köites).
S. Undset: Ida Elisabeth.
„PR" 3. valik sisaldab 2200 lk. teksti ja on

kaunistatud E. Kollomi puugravüüridega.
Hind kuni 1. jaan. 1938. a. ette tellides:

Briti armee peastaabi ülemaks on määratud kindral

Gort.

Raadio

Lord Gort on 51-aastane. See võrdlemisi noorelt

nii kõrgele kohale määratud kindral on Inglismaal
väga populaarne. Inglased ütlevad temast, et ta ole

vat väga ..dünaamiline". Teda tuntakse sõjaväes

hüüdnimede all ..tiiger" ja ..paks". Sõdurid hüüavad
teda ..paksuks", kuna kindral Gort tõepoolest kaldub
lihavusele.

Gort on ainus inglise lord, kes on saanud
kõrgema teenetemärgi sõjas Victoria risti. Tema

vahvusest jutustatakse legende. 1918. a. ta juhatas

vägesid, mis saadeti ..Hindenburgi liini" läbi murd
ma. Sellel rünnakul Gort sai haavata. Hoolimata

verekaotusest ta jäi oma kohale ja sai veerandtunni

pärast teiskordselt haavata, nüüd juba nii ras
kesti, et mürsu kild lõikas läbi ta tuiksoone. Teised
ohvitserid nõudsid, et ta läheks viibimata iaatsa
retti, kuid ta keeldus. „Kas meeste hulgas ei leidu
kedagi, kes oskab mu kätt siduda ja verevoolu
kinni panna?" küsis ta. Sõdur Ransom vastas, et
oli kord näinud, kuidas seda operatsiooni teevad
arstid.

kõik scc toimus 1400 meetri kaugusel tulelii

nist. Saksa kuulipildujad puistasid inglise vägedele
kuullrahet. Hetkel, kus Ransom sidus kindrali kätt,
lõkkes kahuri mürsk ja kiskus sõduril käe otsast. Ta

viidi laatsaretil, kuid kindral ise jäi liinile ja lõi

S. TARTU

tav näis see oma tunnelitega ja keldritega. Ta leidis

see küsimus, siis poleks Saksa valitsusel enam mu
ret oma rahvamasside toitlustamisega sõja ajal, sest
tselluloosi tagavarad on Saksamaal rohkem kui kül

H. Bang: Isamaatud.

broš. Kr. 10.—. kalingurköites Kr. 17.75
(+ saatekulu Kr. 0.70 ja Kr. 0.85).
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.
Posti jooksev arve 22-87.

lossist peagu igapäev ikka midagi üllatavat, sest
isa oli oma ehi teinud võimalikult saladuslikuks.

Näiteks avanes kogemata mõnd selnauuppu puudu
tades salmiks ja tuli nähtavale seinakapp suurema

jamaade kirjanikkude romaanitoodangu parimiku:

S. Siewertz: Selambid.

oma vägedega esimese prao ..Hindcnburgi liini".

seedivad tselluloosi ja muudavad ta pudruks, mida

Rooma ümbruse, kuS uputuSoht on kõige suurem.

Roo ma, 17. 12. (ETA) (DNB) Tnnrmcsi Tiberi

ja isamaaluulet.

ning teised, 011 püsinud kauem ekraanil kui kauni
tarid, kel pole lapsi. Viimased säilitavat küll kauem

wõhtud eriti ähwnrdawa iseloomu. Fiumirino alew on
täiesti wec all. Kuningapaar tegi täna ringsõidu läbi

jõel on wiimase 21 tunni jooksul tõuSnnd meel 1% m
Mõrra. Nii kõrget wccseisu ci ole Tibcril 1870. a. saa
dik margitud. Kõrgelt moolamad. mcemassid ahmarda

maksab k.-0.-ü ..Loodus" tviis auhinda: 1. 250 kr.,
puugravüürid. Hind Kr. 3.85, kal.'köites Kr. 5.25
2. 200 krooni, 8. 150 krooni. 4. 100 krooni,
5. 50 krooni, omandades sellega ühtlasi õiguse kir EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus.
jastada auhinnatud teoseid kuni 4000 eksemplari.

maailm

ajalehe ..Nichi-Nichi" väljaandjale Takaishile. Hiin
lased on omaltki poolt saatnud Ameerikasse ini
mese, kes peab kaitsma nende õigusi TshiangKai-sheki sõbra Hsushi. Ameeriklased sümpatiseeri
vad hiinlasele. Nende ametiühingud, nais- ja kiriku
organisatsioonid kutsuvad kokku miitinguid ja võ
tavad vastu resolutsioone boikoteerida jaapanlaste
saadusi. Seda kihutustööd teevad ka nende organi
satsioonide häälekandjad. Viimasel ajal on jaapani

Malga rongist. Tallinna saabumine kell 6.00. Rong

fada viisfiiimmenti aastat
eesti twiutet
Iluväljaanne. 250 luuletust. E. Kollomi kaas ja

23. apr. 1938. a.
Shürii koosseis awaldatakse hiljemalt 1. märtsiks

Kenti hertsog kustutas kohe sigareti ja jalkas
vaba keskustelu üliõpilastega. Veidi hiljem ta läks
salongi ja läitis seal uuesti paberossi.

propagandakirjandusse, on Ühendriikidesse saatnud
erilise propagandisti. See ülesanne on usaldatud Tõkio

lväljnb kell 21.50 pikendatakse Tapalt Tallinna eraldi

Hind Kr. 5.25, kal.-köites Kr. 6.75 ja pool
nahkköites Kr. 7.75.
J. Kärneri valimik armastuse-, looduse-, kõdu

..Kuninglik kõrgus, lady ja džentlmenidl Luban

kes peavad vajaliseks kogu maailma uputada oma

Tcisipncwnl, 28. detsembril

Norivast Tallinna reisirong nr. 24, mis Nartvast

Wõisvuse tingünustes on mim hulgas:
Teose suurus toõib olla umbes 15.00 V—60.000 tähe
ruumi.
Tööde tvastuwötmise tviunaseks tähtpäewaks on

endale teile meenutada, et meie dineedel ei ole kom
beks lauas suitsetada."

tiivne Jaapani kaupade boikoteerimine. Jaapanlased,

kl. 19.45. Rong peatub kõigis jaamades.

tahet sugäereeriw.

K.-0.-ü. ..Loodus" korraldab tvõistlusc eestikeelse ai
gupärase lastekirjanduse rikastamiseks. Wõistlewatele
autoritele jääb lvabaduz teema lvalikus. kuna teose aine
Peab olema kodumaaline ning kodukohaline ja oma käsit
lustviisiga lastesse koduarmastust, elurõõmu, ning teo

Mitmesugune

AMEERIKA ÜLIÕPILASED BOIKOTEERIVAD
JAAPANI KAUPU
Ühendriikides on levinud vaikne, kuid väga ak

eraldi Wiljandi rongist. Tallinn-Sadama saabumine

ffvnera sõel.
E. Järve kaas. Hind Kr. 5.40, kal.-köites Kr. 7.—.
M. Underi luuletuste valikkogu
Jo tifka sai sõnaks.
Iluväljaanne. H. Mugasto kaas ja siseillustrat

(Nooremale astmele.)

mõnd auhinda rohkem kui üks, samuti üldse loobuda au.

tase on niiwõrd madal.

Pärnust Tallinna reisirong nr. 22, mis Pärnust

Tallirnt-Sadamast Wirtsu reisijaterong nr. 37: minek

Laupäewal, 26. detsembril

kirjale.

ilmakuulsaid kohvisorte, missagu- '/r^ž

peatub kõigis jaamades.

Tallinn-Sadamast kell 17.20, saabub Rapla 18.57,
MävMnaoKe 20.07, Lihula 21.52 ja Wirtsu 22.43.

1938. a.
Shiirii awaldab oma otsuse 1. oktoobril 1938. a.
Auhindadeks makstakse 2350 krooni: 1000 krooni esi.

Soome kohvi • Panlig'i kohvtsnav*
lehas tarvitab oma segudeks ainult

Tartust Tallinna kiirrong nr. IV2. Minekuga Tar

tust kell 14.15, Jõgewalt kl. t 5.11, Rakkest kl. 15.47,
Kiltsist kl. 16.01, Tapalt kl. 16.38; saabub Tallinna kl.
18.28. Rong peatub kõigis jaamades
Narwast Tallinna kiirrong nr. 26, mis Nartvast ival
jub kell 14.05 pikendatakse Tapalt Tallinnani eraldi
Malga rongist. Tallinna saabumine kell 19.24. Rong

sõidatvad kaugemale Tartut; kõigil teistel tuleb kasutada

® Panlig'i kohv on konloaim

ESmaSpäcwal. 25. detsembril

Reljapaewal, 33. detsembril.

omapärase lõhnaga.

Lab. S. Schneider. Tallinn.

10.23 ja Nartva kl. 13.10. Rong peatub kõigie "ahe
jaamades.

Lanpacw, 18. detsember.

17.30 heliplaate ja reklaami. 18.00 Karl Jünger

mann: Laotse õpetusest. 18.30 ajatviitekontseri. RR or

kcster. Juh. 23. Togo. 19.35 saatekawa ülewaade.
19.40 päcwauudiseid. 20.00 õige aeg. Ilma- ja jäa
teated. 20.03 wälispoliitiline ringwaade toimetaja

H. Rahamägi. 20.25 wana tantsumuusika. Mängiwad
..Lõbusad tvelled". 21.10 lugemistund. Juhan TõmHa

loeb fõtfcnbt Gerhard Hauptmanni romaanist «Atlantis".
21.40 lõbus laupäetva-öhiu. Kiren? katva sõnas ja muu

sikas. Kaastegew Mari MAdre j. t 21.15 moodne

tantsumuusika. Mängib «Estonia" tvalge saali tantsu
orkester. (J. Pori.) 22.55 päevauudiseid.
„Nõmme K. L. S." laup., 18. dets. 1937.

Kell 15.30 heliplaate. 16.00 ,u?orteiund esineb

Mmme progümnaasiumi sa gümnaasiumi õpilasi. 16.30
heliplaate ja teateid.
Pühapiiewal, 19 detsembril.

8.30 ämtuõmäng. 8.35 tvöimlemist. 9.05 hommik
kontsert heliplaatidelt. 10.00 üleriiklik koolijuhtide koLu
rnlck. i ülekanne ..Estonia" kontsertsaalist.) Köneletvad
riigihoidja K. Päts. peaministri a.-t. K. Eenpalu. hari
dus-minister kol. A. Jaakson. koolitvalitsuse dir. W. Mt
toa ja öpetajatekoja esimees E. Miudmaa. 13.30 looma
terlvishoiu-nõunik loomaarst H. Neiman: «Weiste tii
fifiifc tõrje tulemusi tviimastel aastatel Eestis". 14.00

MEESMAJATEENIJAD ROOTSIS

25

Rootsis valitseva koduabiliste puudusega on seal

perenaised hakanud võtma meesahilisi majapida

misse, natin jutustavad ..Helsingin Sauomat". Nende
saamine on võrdlemisi kerge, kuna väeteenistusest
vabanevate! noormeestel sageli on esialgselt raske
leida teenistust. Perenaised kiidavad meesmajatee

nijaid: Sõjaväes on noormehed harjunud distsiplii
niga, nad jaksavad tõsta vaipu ja rasket mööblit,
õpivad nobedasti tuba pühkima ja poonima ning
lisaks on nad naistest sellega ette, et oskavad teha

väikesi koduseid parandusi, näiteks elektrivalgus
tuse alal jne.
Kahjuks meesinajateenijad ei püsi kodudes pik
ka aega. see on neile ainult lübikäigukohaks. Tava

liselt astuvad nad koduahilisteks autojuhtidena.
Autojuhi tegevusest ülejääva aja töötavad nad

iis perenaise juhatusel majapidamises

Koduabiliste puuduse kaotamiseks Rootsis asu
tati 1934. a. koduabiliskomitee, mis töötas välja

koduabiliste koolide kavad ja asus siis koduabiliste

tööaja kindlaksmääramisele. On ette nähtud, cl
koduabilise töö majapidamises ei võiks alata näi
teks enne kella seitset hommikul., Nimelt on kodu
abistajate puuduse tekitajaks liiga kinnine elu,
varahommikust hilja ööni kestev töö majapidami
ses.

põllumajanduslikke icatcib. 11.50—15.00 lõuuakomsert

heliplaatidelt. 16.20 heliplaate ja reklaami. 16.30 tu
leiva raadiopõlwe kontsert. Tartu koolide laulukoorid ja
orkestrid. 17.00 lähtekohti wabaharidustööks. Peasekre

tär J. Rebane: ..Hariwd töölisest ja tööliSharidusest".
17.20 kella 5-tee muusika ..Gloriast". Kurt Strobelr or
kester. 16.60 lugemistuud. Hugo Laur loeb katkendi ll
mari Kianto romaanist ..Räbalarauna Joosepi". 13.26
mikrofoninialk RN uude saatjasse Türil. Reporteerib
Aelix Moor. 18.45 Paunwere raadiokuulajate suurkoos
olek. (ülekanne Pannwerest.) 19.20 ..Lõbusad welled"
lööimd ivann tantsulugusid. 20.00 õige aeg. Ilmateade.
20.05 pidulik kontsert ee-ti ringhäälingu 11. aastäpäe
iva puhul. (..Estonia" kontsertsaalist.) Kaastegetvad:
Ada Loo (sopran). Tallinna kouscrlvatooriumi segakoor
ia RR suurendatud orkester. Auh. prof. R. Kull. 20.56

RR direktor ins. J. Olbrci sõuatvõtt ringhäälingu aas
tapäewa puhul. 21.10 piduliku kontserdi järg. 21.15 kir
janduslikke uudiieid näidetega. (Tartust.) 22.10 mood»

ne tantsumuusika ..Gloriast". Kurt Strobeli orkester.
22.55 päewauudiseid.
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Laupäewal, 18. detsembril 1937

VSen»a!eht
Pühiks
kaunist

OKSJONID

MUUa

ilus waike punasest Puust

pesukapp (riiulid wälja
rõmmata) ja daami talw
mantel, plüüsdamast. tva

teeritud. atlaswoodriga. Nä-

Ha kl. 10—2 Lai 19—3,
üsna ülal.

*2O. dets. kell 12.00
müüakse Linna II haiglas, Magasini 29,
2 vana haigeveotõlda.

(umb. 850 kg).

kristalii I

20. dets. kell 13.00

ära anda Köie tän. 3. küsi
da krt. 10.

müüa heaS rajoonis, hüpo
teekwõlaga, wÄjamaZZ va
has 16.000 kr. ümber. Tea
teid saab Köleri t. 20—1.

arvete seis

li m. I

võrav 2, vana haigeveoauto, vana
rauda, vana malmi, vann autokumme,
vana autokere, vanu uksi. vanu akna
ryavPS, vanu sapöörilabidaid ja vana
plekki.

Linna oksjonaator.

Rud. Chr ist. Gribel, Stettin.

ja raamatukapp
Th. Kaarmann'i I söögilauad
Niine 2, tisler.
juures, Raekoja 10/12 I Müüa
ehitusmaterjali,
prusse 3X4 ' 4X4
5X4 5X5 3XB,
Tapa

plaStiinasid, tellingulatte,

vorstikauplus

Reisijate- ja kaubaaurik

«BRANDENBURG",
kapten KLUG.

Esmaspäeval, 20. dets., p* I.
WIIBURI ja KOTKA.
o Neljapäevalt 23. dets., p. I>
ABOSSE ja STETTIINI.

Müiia

katusepilpaid ja kuiwi musti

30. novembril 1937. a.

Lähemaid teateid annavad:

fHOMAS CLAYHILLS & SON,

30—1.

Olevimägi 14, telefon 435-26 ja 485-58.

Pärnu Laewa Ä.-s. iParnus
Reisijate- ja kaubaweoaurik

11—1 wahel.

Müüa naisterahwa wähe

kapten YLLÖ.

Lähemaid teateid annavad:

fhomas ClayOlHs & Son,
Olewimägi 14. Tel. 435-26 ja 435-58.
Tel. aadr. ~Clayhills" Tallinn.

Hõberebast©

Müüa

automootor 6 h.-j., kohane
paati wõi rehepeksuks, täiesti

korras, töötab petrooleumi
ga, ..Wulkan", hind Kr. 180
Tartu mnt. 47. tel. 308-67

nähku

„Nooma's" reedel kella 3-st

õht. kella 10-ni ja laupäe
tva õhtul kella 4-st kella

Kirjutusmasin
R. saad'i
jalanõudcäri, Maakri 4.

odatvasti müüa. täiesti toa
gase käiguga. Pikk tän. 57
hoowis, teles. 432-73.

Pianiino

10-ui.

KUIIArKEIUSEPAKRI Harju tiin, 35,
Ä N.JEFIMOV „Kuld-Lõvi" vastas.
p/\ Suures valikus lauahõbedat,
UK huid- ja kristallasju, käekelli,
äratuskell]'. Kuldamine, hõbe
tamine ja parandustöõd.

Ostke villased

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

Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga.

Reepintscher

Metallitehase juhataja.

I—
(Fostmarfte,
moodsaid seeriaid,
ia blokke odawasti.
Nimestik maksuta,
üiat^iäri
„Ifnicau,
Dunkri 7, Tallinn.
| Soodsa hinnaga müüa

laste
autod

R E XV

sõidukõlvulised, 3—12-aas
tastele lastele, jalgadega eda

sisõtkutavad, hästi viimistle

müügikoht

TEKA-ehteid
• kaelakeesid,
• sõrmuseid,
• kõrvarõngaid,
• prosse,
• käevõrusid,
j. n. e.

õmblusmasin
(Singer). Näha Tina tän.
20—8, pühap.. 19. skp. kl.
2—6 ja 20. skp. kl. s—B

ha Koerus. Wao asunduses
J. Lubergi Meskis ja kaupa
teeb sealsamas kõigi eelpool

tähendatud masinate üle.
Aadress: Koeru p.-k.. Maa
sika. J. Luberg.

Isrvitage meestor.

tortijjNwmii

PS^KTH

krae. Õuna t. I—s,1—5, tulla kl.

7—lo homm. ja kl. s—lo
õhtul.

Katel

kõige pealt

„TEKA"sse
3Ö= VIRU 14

punasest ivasest müüa. pool

IOKA märgiga

maitserikkamaid arma

valmistatud inglise
materialist. Hinnad

tuure, laua-, seina
lampe, lambivarje

vaipu
suures valikus saadaval äris

Uus JOCKEY CLUB,
Viru tiin. 1.

H-URBANI&K9
TÄLÜNN^ATASIOEVUM

Voorimehe tän. 9, ..Päeva
lehe" majas.

Müüa lüpsma tulnud ja

kuuli kujuline. m õõt 1500

m/m X 75 m/m X 6 m/m
Narwa mnt. 24—7, teles.
305-23.

Teie ei kahetse, kui ostate

Odavasti müüa

Jõulukink!
Suur täielik aknakardin.
Heegeldatud, # hinnatväärs.

müüa. Sulewimägi 10—1.

suures walikus stiilseid kris

tall- ja pronks
kroonlühtreid,

oma

seina- ja

tulijad

Karakul
mantel
müüa. Näha Liiwalaia tän.
34-a. krt. 3.

küttepuud

käik koridorist.

leil on rahu majas
kui tarwiiate

rotimürki

walge magamistoa mööbel

Ameerika

lapsevoodi,
puhas, hästi hoitud, suur

SOOJA PESU
daamidele, härradele

ja lastele

REITUUSE,
välismaa

SUKKI, SOKKE,
KINDAID, SALLE
Peale selle

Majad
kl. 10—2 Karu
ja krundid müüa. Teateid hapäewal
tän. 11, krt. 3.
saab Lühike tän. 1-a., Nõm

ESJB 118 |
Telliskive

mis sai Tall. E. P. näitusel
Kõpsoni ielliskiwitehasest
I auhinna.
Pöörduda esinduse poole Raplas, telef. 69, omanik
8. Karja 8-7, Tallinn G. Tuisk.

HOMMIKMANT

LEID,
KITLEID,
POLLESID jne.

mUUa
tammepuust puhtvet. lauad

juhuõl. kiiresti wäga oda
wasti müüa S. Tarni mnt.
õllemüiigi
luba,
kohal tarwitamiseks 3-a.

töökojas.

MUUa .

12 hõbesupilusikat, trümoo-

lise riidest

Ülikond

HSoome^S
linast riiet jW
I lauapesu ju |I I|
II woodipesuks
I käterätte [I
» Th. Stempel
M

tuba (milte esik), rõdu, 2

sahwrit. Elekter, wesi ja klo

sett korteris. Näha püha

päewast alates kuni kella 3

p. l. Weerenni tän. 61—1.
Erasissekäiguga hästi möb
leeritud

suur tuba

korteri
kaaslast.

Narwa mnt. 31—16.

Jntellig. härradele ära
2 möbl. .tuba

anda

süks suur, teine wäike, wõib

Tina t. B—4, tel. 300-08,

Näha ärip. kella 4—6 p. I. ' Hea
toldualnete
kauplus,
maapealne, ära
Wäike kabineti
tiibklaver,

17. 4cti. sisse tulnud kirjad.

1/2281 5 1/2641 2
1/1961 2 1/2361 1
2/2282 2 2/2322 4
3/2163 3 3/2123 4
3/2363 8 4/2564 1
4/2644 14 4/2244 4
4/3004 5 4/1204 1
4/2244 1 5/2605 1
5/3005 1 5/2125 3
5/2645 3 6/2566 4
6/2286 1 6/3006 1
7/2287 4 7/2647 1
8/2328 6 8/2008 2
9/2329 1 9/2369 1
9/2169 1 9/2289 2
10/2650 2 10/3010 3
10/2130 2 10/1970 1
10/2450 1 11/30 4
11/2251 3 12/1972 1
12/2652 1 13/2493 4
13/1413 1 13/2293 1
14/2374 9 14/2294 3
14/2614 1 14/8674 1
14/2654 3 15/2575 7
15/3015 3 15/2655 1
16/2656 1 17/2657 4
17/3017 4 17/2497 1
18/2498 3 18/1418 1
18/2338 4 18/2138 1
19/2619 3 19/2299 4
19/2339 f 20/2380 6
21/2301 2 21/1401 1
21/1101 1 21/2661 2
HQQHI

ostjaid palutakse mitte il
nnlda. Tatari 12—2, kella

30—17.

ga), 3 elekirimõötjad. üles

22/1862 5 23/2183 12
23/2343 2 23/2383 3
24/2584 1 25/2103 5
25/2305 9 25/2345 9
26/2106 5 26/2346 1
26/2146 1 27/2307 3
27/2227 6 27/2267 1
28/1268 1 28/2628 1
28/2068 3 28/2548 1
29/2309 2 29/1509 1
30/2630 2 30/2590 2
30/2350 2 30/5650 2
30/2270 1 31/2631 2
31/2311 3 31/2271 1
31/2351 1 32/2352 4
32/2312 2 32/2392 1
33/1033 1 33/2393 2
33/2313 2 33/2633 1
34/2634 8 34/1954 2
34/2074 3 34/2594 2
34/1874 1 35/2275 2
36/2636 1 36/2036 1
37/2197 3 37/2157 1
37/2277 1 38/2638 19
38/2318 2 39/2399 3
39/1959 1 39/2279 4
39/2079 1 39/1799 1
40/2000 1 40/2600 1
40/2200 1 A. 9393 1
B. 5039 27 B. 5044 '4
B. 4980 1 M. 1388 ' 6
M. 12354 7
Kokku 318 kirja.

7 võõrsil

Lp. prl. ja pr.! Kolm tö

viibivat

Soow. kirj. slt. ~25/3305" fifelr ellu suhtuwai noor
wõi küsida Graniidi 26—3. meest (w. 35. 30. 25) soo
wiwad

Korter

merimeest

tutvust «

abielu mõttes, w. 18—50 a.,

soow. foto ja lühike eluloo soovivad kodumaa tütardega
kirjeldus, saladus garantee

odawasti nrüüa. Raua t.
6 toaga,

12—4.

ritud. Kirjad Aleksandri
p.-ag. Tirma Talw 33.

kirja

Talwe kpl. 30, Talwe p. 25

Odawasti imiira lahti

Auto,

iõnimaialo

tada. Kirj. slt. ..20/2700".

7—6.

81-a. keskmist kastvu noor
vahetust
100-kr. kuupalgaga
ära anda Tatari i. 18—1, mees
küsida Tatari tän. 20—6. sootvib tutvust
Foto soovitav. S/s. „Eos"
kl. 10—1 ja 6—B. Telefon ! peatseks abiellumiseks vrci Skcppsbron 30 Stockholm.
475*51.

| lide loõi prouadega, kellel on Volly 20. Frits 21. Lex 22.

wõimalns paigiuada 1000 Sass 24. Lul] 25. Juss 31.
Vassili 32.
kr. tulutoowassc ärisse. Pa
lnn
teatada
täielise
nime
ja
1 välja anda. Teateid saab
nr. 1. krt. 6, pärast kella 5 aadressiga. Täncuvale koh
Hästi minewas rajoonis

keldriruum

tama ci tule. Kirjal, slt.

õhtul.

Suurimat rõõmu
valmistab praktiline
jõulukink.

Suures valikus pesu.
põlli, sukki, koe
tud asju, lasterii
deid, beebitarbeid
ine

(lauaserwamismasin G. A.

teenija* ja wannitoaga, kõigi
mugawustcga (ahjuküttega)

2mtc tänaival nr. 1

Müüa hästihoiduuud lii
hike
spordikasukas,

õed Böckler
Kinga 6/8.

Uued

pianiinod

~3/3213".

üürile anda

tuba

rnddl. tuba,

wälja üürida. Elekter, wann,

telefon tariv., 35 kr. kuus.
Jakobsoni 45—10.

Korter

kaugel. Teat. saad kella
5—9 Kirgenioni t. 25—6,

Jalatoed, konna
silma- ja jala
raviabinõud
10—2 ja 4—6.
Vene tän 11—6

saata Pärnu, ..Pärnu Päc
walehc" tal. „l3XõO".

2 pikemakasiv. noormeest
soowiwad

tutvust
17—25-a. neidudega, kes

aitaksid igawust peletada.
2 tuba. köök, esik, elekter Kirs., kus kohtame, slt. „IS/
3258".
sees. Lõokese tän. 4—2.
ära anda. päikeseküllane

erasissekäiguta. köögita. Te,

Väike maja

tutvuks

puulioov
soodsail tingimusil ära anda.

soow. firj. slt. „ 12/3292".
Tcrwe tugetv .5-kuine

Keskküttega, erasissekäiguga Kirjad kuni 23. detsembrini

soe tuba,

müüa Päikese 4—2.

Wanem korralik lesknaine

mööbliga wõi ilma. soe, abielu mõttes jõuka ausa
waikne. Tatari tän. 24—6.
mehega wan. 14—58 a.
Näha kl. I—s p. l.
elulookirjeldus.

Ära anda mööbl.

grammofon vühaoäelval vacw läbi. Wa
ühes moodsate ameerika helikauplejaid ei majata.
Uus '
plaandega ja ingliskeelsed
hinnat. 108 pk.-rbl. —Hoo juturaamatud müüa. Näha
Kutlwmis
ned olemas. Soowi korral kella 2—6 p. l. Pärnu mnt.
pianiino
masin
ühes inwent. ning kohe üle 38—5.
anda. Kaubelda Kurna wal
odawasti müüa, S. klass,
las Lehtse külas Wiraku t.
60 sm lai. Raua t. 66—16 müüa. Luise räu. 26—4.
Taiu

müüa, 20 km Tallinnast.
Suurus 33 t., ühes tükis,

TULNUD

wõib wlla meesterahwaS.
Kohe ära anda mugaw

Hind.

NAISTELE:

KIRJAD

Wismari tän. 34—16.

Hind.

Teisipäeval, neljapäeval ja reedel . . Kr. 0,60
Kesknädalal ja reedel 0,50
Neljapäeval „ 0,35

KaasUUriliseks

ka eraldi), täiesti omaette.

Peegel. gaasipliit (2 tule

osa müüa Girgensoni t. mitte

Kohver

Tunnisaunad tund Kr. 1,50
Vannid tund .. 1,00
MEESTELE:

Kesknädalal . Kr. 0,60 .
Neljapäeval », 0,50
Kesknädalal ja reedel 0,35
KUULUTAJAILE

Preili soowib

tvälismaa firma, äärmiselt

Kr. 8—24, diitvaneid. mit P. I) hinnaga Kr. 1360.—
me: moodi Kr. 40—62, M. Männil & Ko äris, Tal
söögikavpe ,Kr._ B—ls linn. Pikk 13. tel. 431-49.
õmblusmasin ..Kayser"
Müüa uus tumesinine ing

10-nest.

le anda Posti tän. 6—5.
Tuba
ära anda ametiskäijale
mees- wõi naisisikule. Kü
sida Wilmsi tän. ja Narwa

kestwusega, ühes baarisisse soliidsele härrale wõi wälis
seadega edasi anda. Soow. maalasele üürile anda Kaup
mehe tän. 13—1.
kirs. flt. ..33/3233".

ja toolid. Kopli tän. 20—6,

du, ümargusi Kr. 20—26,

Kr. 63. kirjutuslaudu

lal kella 11-nest, neljapäeval ja reedel kella

Köleri tän. B—4.

Odavasti

kant. Kr. 60—77. söögilau

Kr. 35—45.

Pärnu maanteel 96, tel. 465-81,
on jõulunädalal avatud: teisipäeval ja kesknäda

wanni- ja teenijatoaga üüri

Müüa meeste pesukaru iulla pühap. kella 11—1 wõi
nahast
3—4 iga päew.
kasukss.

le. Hind Kr. 160. Huloita
daami paliw. Aia t. B—l tuil tulla kella 14 ja 16
(tuäike uks).
wahel Raua tiin. 33-B,
fri. 4.
Kõige soodsamini ostate
mööbleid
Müüa uus rauast
Pärnu mnt. 43. pruugitud
mööbli ärist: moodsaid rii
dekappe 3 uksega, pähkli
seimer
diitvanilaudu, ümargrrsi

korter

korter

uahkwoodril. tuliuue opos
formaat, ühes madratsiga sumkraega lühemale kaswu

ja hele taunnepuust mööbel, pikemale kastvule. Harju t.
1 laud, 6 tooli. 2 tugitooli, 34-—lO.
sohwa ja kotikjakk. Näha pü

mel.

Aira

Suures valikus

KOIDU SAUN

ruumiks. Näha iaa päew

kaks tuba, köök ja ees

hästi hoitud „Ford" junior,
söögilaud
suures valikus uudismustrites (Lutheri töö), soome kelk ja müüa. Sõitnud 16.000 km.
tõukekelk. Januseni tän. Waheltkauplejail mitte tüli
(~Päevalehe" maja).

ga sobiw kontori- wõi äri»

40. krt. 2.

müüa. ka 2 käsi-reisikohtvrit.

Odavasti
laualühtreid
müüa
Antikwariaat A. Pastarus, 2 raadiotooli. tumba ja
Kappeli tän. 12 (end. Viim
' Tulbi tän. 6. Pühadeks hin
si tän. Tartu mnt. poolt). dades soodustused. Pääs Wana Posti 7, tel. 443-36 ümargune pähklikandiga laud
Tehnika tän. 7, töötoas.
puuhoowi Paldiski mnt. ma
mmzumm
Müüa vähem vana
sade nr. 29 ja 31 tvahelt.
Müüa kartva- ja mere
Teles. 429-72. O. Luusmaa
rohumaja
I Supe:- |
madratsid
kesklinnas, suure kaupluse
igas
laiuses.
Wäike Amee
II mantleid | |
Jõuluks
ruumida Vaheltkauplejail
rika 30, sadulsepaiööioast.
I
Th.
Stempel,
y
mitte tülitada. Teat. slt. puuwilja ostate soodsatnini
..32/3032".
IVIUUa
S. Karja 6 keldrist; sisse
g Pikk 15 g
rutulisslt
lüpsilehmad

Triiksärgid
Voorimehe tän. 9, äris,

odavad. Saadaval

jne.

Kodukaunistamiseks

I BEIIE j

En gros ladu „EL6EN" Uus t. 14

Grofle Brockhaus" 21 pool»
nahkköites, hinnaga Kr. 300. mnt. nurgal ajalehekioskist^

villaseid kodu- ja

~29/3309".

sä r k e

Soovitab moodsamaid

uus saksakeelne leksikon ..Der

Õmblusmasin

Müüa daamidele eht

brüsseli pitsi
walge. terwe. Kirjal, flt.

täieliselt renaweeritud, wä«

hestikuga. Kaarli pst. 9—2, korraliku perekonna
kella 2—4.

mega, hind 1300 krooni.
Minia täiesti korras kn Rehepeksumasinaid
saab nä

I j sulgi, udusulgi, I I
I I ciderhane udusulgi I I
A./s. Eesti Siid, Ketramis
LTh Stempeli Ih
kudurnisrnasin
ja kudumiswabrik, seadesta
juures Pikk täu. lõ |H
tud 1932. aastal. Walmis kümnes klass. Näha wõib
tab kõiksuguseid riideid ja esmaspäewast alates iga
lõnga. Wabriku laod: Tal päew pärast kella kolme Udu
linnas, Wiru t. 3. telef. tän. I—B.1—8.
447-87. Wiru t. 14. telef.
443-97, Laadaplats nr. 70.
Müüa odavasti
Tartu Poe t. 2. Telef.
10-17. Nartva Peetri Singer-Naumann käsi- ja
plats 1. Wiljandi Tartu jalgmasin, ka jalg. Tulla
pühap. e. l. Raua 19—5.
t. 1. Tel. 30. Petseri
Turuplats 17. Tel. 119. Müüa meesterahwa
Tõrwa Tartu t. 2. Rak
Jõuiusisse
tvere Tallinna tän. 25.
kasukas,
Nõmme Pärnu m. 90/92
ostmistei
Eratellimiste wastuwõtmine. pesnkaru (jenot), ja piiber

7—6, kella 4—B p. 1.

Müüakse

pesu »mm

Müüa wähepruugitud

tud, tugeva ehitusega. Roopa Restide müük.

Rataskaeivu 2.

ja kirjutusmasin tvene tä

laagrid, pikk, suure töötvõi

üht-crt'

parterr, parimas kohas,

Hinnad odawad.

suusad
SBB?

ja kotikud

j

„Moodne käsitöö"

firma „Pevkun" 20 h.-j.,

wis alumisel korral, pare Koerus jahuweskis; järg
mat kätt, Lepp. Näha iga misena
päew kl. 2—4 p. l.
rehepeksumasinad
2 tilkki 1) ..Marshall" 42
rolli lai. uueks remontecri
Uued:

61—4.

ierahwas. Maneeshi tän.

>H-1.

Lai tän. 22—1, pühap. kü-j
sohwapatju, laudlinu,
taskurätte, lauakatteid, sida Lai tän. 22—2.
alustatud töid.
Haapsalu rätte jne.
Walge 3-toaline

koer. wäikest tõugu. müüa. hind 1000 krooni, näha kuni
Müüritvahe 16, krt. 76 hoo 1. jaanuarini töötamas

kond, uahkpalitu ja sügis ui; 2) on uus tehtud
palitu ärasõidu puhul soodsa
..Mnnktellsi" järele. 2 aas
hinnaga müüa. Narwa nn tat töötanud, üleni kuul
Jõuluks **

aknakardinaid

Müüakse headel tingimus müüa. Heas korras. Wälis Soow. kirs, flt. ..10/3170".
tel järgmised masinad:
firma. Näha kl. 12'—6.
naftqmootor,
Minia uued
Lennuki tän. 2S-a—1.

ind ja wärtvitnd üleni, rõtt
smokingülikond, must __ üli gasmääre, hind 1400 kroo

Valga Metallitehas, Valgas, Võru L 20 võtab
valamiseks vastu kõiksugu kuju
sid pronksist või teistest metal
lidest, kunstnikkude modellide
järele.
BERNH. KUUS

Jõulukinke:

ekstsenterpress jõu peal töö käsitsi kootud
talv. rauast, töösurwe lk kindaid, salle, mütse,

tonsi, Hind Kr. 430, ja

,ft; kalossid

üürile anda 3-toaliye

Soodsaim ostukoht
pühiks

Odavad NORRA

wõib tulla ametiskäija nais
ierahwas wõi wanem mees

korter

Wabriku 19—19.

müüakse odatva hinnaga.
Nähku wõib waadata hotell

E. GüNTHER
TALLINN • TARTU • VILJANDI • PÄRNU

KaasUUriliseks

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.

talvmantel

põrandalinikuid» I I
jalaraatte, woodi- I I
waipu II
I Th. Steitipel,

Minu juures leiate alati kõike soovitavat

on 30 wäikest maja. ühes
majawalitsemise ioöga üür
on wäga odaw. Koidu tän.
63—17, hooldaja. .

Tartu mnt. 16, telef. 313-85.
Uute kursuste algus 3 Ja 11. jaanuaril.
Täieline garantii Ija II liigi üleriikliku sõiduloa saamiseks, õpperaamatud

kantud

NESTONIA
Reis 29. dels. jääb ära.
Järgmine reis
STOKHOLMI
laupäeval, 1. jaanuaril
1938. a. kell 16

likult teha oma ostusid ManlkilUrikarbld,
kölni veed, klnkegarnlluurid, habemeaja
misgarnltuurid elektervalguotuoega Jne.

wälja üürida Kesk-Sõjamäe
tän.. kas kaupluseks, tööstu
seks wõi kärniks, ümbruses

AUTOKURSUSED

Söögitoa ja saali elektri

armatuurid
juhuslikult müüa. Raua t.
49—4. Näha tvõib kella

Kasutage pühapäeva (äriaeg kella 12—16), et rahu

ühes äriruumiga wõi ilma

7,146.949.16 7.146.949.76

tasuta. Autode üürimine õppe- ja eksamisõitmleks. Maalt osavõtjaile korter.

Tel. aa dr. ..Clayhills" Tallinn.

fõuiuni...

üürile anda. 3 waateakent,
Sl m'. Hariduse tän. 4.

Korter

laudu. Hinnad soodsad.

Pianiino
müüa. sirma ..Rönish".
Tallinn, Uus Kalamaja t.

jääd neel

kaupluseks wõi töökojaks

Kassa, pangad, väärtused 1.567.618.42 Kapitalid 733.976.38
Laenud i.383.620.14 Hoiusummad 5.327.883.21
3-toaline
Korrespondendid 514.314.44 Võlad teist. kred. asutustes 147.154.47
Garantiide deebitorid 137.171.07 Riiklikud laenud 14.761.59
korter
Vallasvara 38.418.98 Korrespondendid 367.564.93
Kinnisvara 300.000. Garantiid 137.171.07
kõrged suured toad, teenija
tuba ja keskküte, välja
Kulud 145.317.73 Tulud 355.678.86
üürida Hariduse 4.
Muud aktivad 60.488.38 Muud passivad 62.758.65

soowitab eelseislvateks pü Laitse postiag., Tööknumi
hadeks wast kohale jõudnud saetveski. O. Paülmann.
häid suitsusinke. -ribisid ja
igasuguseid worSte. Häid
Kasukas müiia
odawaid õunu ja Saaremaa
mett. pealeselle igasuguseid piison, kotik kraega, wäik
semale kaswule. Posti tän.
pühadekaupu.
6. krt. 7.

Roosikrantsi 15

epaeoa

Äriruum
Passiva.

müüakse Linna Tööhoovis, V. Kanna

IRÄfc 1
Iv. MU ..

korras ja nõuetele tvastaw,

Maja

20. dets. kell 12.30
müüakse Lennuki t. 23 vana plekki

Armatuuridetööstus

Kauplus

u. K Eesti mm

tütarlaps
headesse kätesse jääivali
ära anda. Teateid saab te

lefonil 449-33 wõi kirjali
kult slt. ..9/3249".

2 korras
talu
lärmamaal. Albu ivallaS.

tvälja rentida, kokku umbes
Wäga hea südamega kor 80 tiinu suuruses. Teatada

ralik kodune jõukam lesk

Tallinn. Niguliste t. 14—2.

tutvuks

J. W. Teles. 446-68.
Bajaanil
17—65 a. Kiri. slt. ~9/
mängin
2689".
kutsnm-sc järele pidudel.
Kana tän. 12—4.
Tähelepanu! '
4'alnn. kes härradest lae

leson korteris. Õllepruuli t.
5—3. Näha pühapäewal kl. samasuguse mehega, wan.
11 alates.

üürile anda suur

mööblita tuba
Uus tiin. 23—1.

KaasUUriliseks
wõib tulla. Keemia tän.
19—1, Lilleküla.

Preilid, wan. 16—26 a..

naks ausale pr. liilukcsckS
ajaks

üksik kindlapalgalinc - poisu
Ivo-iso kr.
msib sõpra, kc-5 oleks talle kaupluse mun nt. lisaks.
kaaslaseks suuskadel, kinos Kindlustan warand.. tagasi
ja teatris. Kirj. slt. ~20/ maks ausasti, tänuga. Teat.
3220".
kirj. flt. „12/2692".

Laupncwal, 18. detsembril 103?

Nr, 344
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Wabaduse Risti kawalerid haiguskindlustuse alla

Wabaduse Rist ott Eestis ainus riiklik sõjaline orden
. Vabariiki Valitsuse koosolekul 17. dets. s. a.
Vaadati läbi ja antakse riigihoidja dekreedina Va
badusc Risti kavaleride haiguskindlustuse seadus.
Hinnates kõrgelt Vabaduse Risti kavaleride
snnri teeneid Vabadussõjas isamaa Vastn, otsus
tas Vabariigi Valitsus Vastu võetud seaduse
järgi võimaldada haiguskindlustust Eesti Vaba
riigi kodakondsusse knuluwatcle kõigile Vabaduse
Risti kavaleridele.
Vabaduse Rist on Eestis ainus riiklik sõjaline
orden. Välisriikides annab igal pool riiklik sõja
linc orden selle kandjale suuri soodustusi ja ees
õigusi. Selletõttu on loomulik ja tervitatav, kui
ka Eesti riik Väärikusega suhtub oma riikliku sõja
kise ordeni kandjatesse- ja piinab nende olukorda
kõigiti parandada ja soodustada.
Wastuwüetud seaduse järele wõimaldataksc Wabadusc

RiSti kawaleridelc riigiteenijatega ühisel alusel esimest
abi õnnetusjuhtumite ja äkiliste haiguste korral, ambu
latoorset abi, rawi haige kodns ja arsti, hambaarsti wõi
masseerija juures ning rawi raviasutustes.

Wabadusc Risti naiska Valeridele wõimal
dataksc vastuvõetud seaduse järele arSti ja ämmaemanda

abi, rawi raviasutustes 2 päeva enne sünnitamist, siin
nitamisc ajal ja 10 Päewa pärast sünnitamist. Samuti
Võimaldab seadus Wabadusc RiSti kawaleridelc n h i S -

tel alustel riigiteenijatega ravimeid, sidu
misabinöusid, bandaashe, prille ja muid rawiwahcndcid.
Edasi wõimaldataksc arsti ettekirjutusel röntgenikiirtega

läbiwaatamist. filmimist, kiirtega rawi, masseerimist,
laboratoorseid analüüse, kümblusrawi ja muud füüsilist

rawi. Rawi raviasutustes kcStab mittc kauem kui 13
nädalat järgemööda wõi kordiiwatcl haigestumistel mitte
kauem kui 20 nädalat kalendriaastas.

Arstiabiandmine teostub sotsiaalministcc
ri u m i kaudu, kusjuures kohapeal Wabadusc Risti kama
lcridc haiguskindlustusega seoses olewaid ülesandeid täi
dawad kohalikud omawalitsused. Hinguskindlustusc saa
iniseks tnleb Wabadusc Risti kavaleridel registreeruda

sotsiaalministeeriumis. Wabadusc Risti kavaleride hai
gttskittdlnstusc

kulud tasntaösc riigieelarvega sotsiaaliuinis

teerinmilc määrntnd krediitidest.
Rawi- jn mund haiguskindlustuse kulud tasub Waba
dusc Risti kavaler, kui kindlustatu, täiel määral wahen
ditnlt tcrmishoin personaali liikmeile, apteegile wõi rawi
asutusele ja esitab knluarwcd oma elukoha omawalitsn
sclc. Wiimanc tasub esitatud kuluarwctc järele kindlus
tatnlc haiguskindlustuse kulud wastawalt eeskirjadele
kas täiel määral wõi osaliselt. Tasntnd kulnarwcd saa
da seejärclc omavalitsus sotsianlministccrinmilc, kes ar
wcd kinnitab. Sotsiaalministeerium tasub haiguskind
lustusc kulud omakorda omawalitsusclc kinnitanud kulu
arwctc järele.
Wastuwõctud seaduse järele ci anta haiguskindlustust
neile Wabadusc Risti kavaleridele, kellel on haiguskind'
lustusc õigus riigiteenijate, -tööliste ja õppejõudude hai
guskindlustuse seaduse wõi sõjaväe haiguskindlustuse
seaduse järele wõi muude eeskirjade wõi omavalitsuste
otsuste alusel.

„Tootsi Pulmas" esineb ka O. Luts ise

Homme õhtul näeme Töölisteatris" juba enne

„T o o t s i p u 1 m" on ka draamaturupositsioonilt

oma lavalesiindi kõmutekitanud „T o o t s i pulm a"
esimest korda. Dramatiseeringu on teinud muidugi
A. S ä r e v.
Lutsul on näitekirjaniku närv sel määral tugev,

laitmatu teos, kuna siin võitluse element rivaal
sus Tootsi ja Kiire vahel csincl) rohkemal mää
ral, kui Lutsu teistes jutustustes (välja arvatud

et kõigi ta jutustuste dialoog on alati dramaati

mori ja seesmise sädelusega.

line, kokku surutud, täis pinget, tegevust edasiviiv

ja tegelasi iseloomustav. Üsna suur osa Lutsu ju
tustustest on õigupoolest draamateosed, mis on kir

jutatud novelli või romaani vormis. Tüüpide lopsa
kusest, dialoogide värvirikkusest ja südamlikust huu
morist ei piisanud selleks, et näit. ..Tagahoovi" dra
matiseeringust on saanud menukamaid ja väärtuslikemaid teoseid eesti lava', mis Tööli teahis pärast

oma sajandalki etendust ei ole oma tõmbejõud!!
kaotanud.

„Suvi"). Seda võitlust on Luts näidanud suure huu

Kõiki peaks huvitama näha Tootsi, Raja Tee
let, Kiirt jne. uues kujutuses. Erinumbriks on aga
see, et ..Tootsi pulmas" silmapaistva tegelasena
Tootsi, Kiire, Teete ja teiste koolivendade ning
muidu ..moemeeste" kõrval liigub laval Oskar Luts

ise.

Uus seadus wabadussojast osa
wõtnuile antawate soodustuste
alal
Reedesel nmbrtriigi wnlitsusr koosolekul waadati lä
bi ja antakse riigihoidja dekreedina Wabadussojast osa
wõtnuile ja nende lastele soodustatud tingimustel hari
duse andmise seadus.

Wabadussojast osawõtnntele ja nende lastele soo
duStatnd tingimustel hariduse andmise alused ja kord
olid ette nähtud seni mitmes seaduses. Kuna osa neist
seadustest ci wasta cnant redaktsiooniliselt kaasaja nõu
drile ja samnti tekitab raskusi mitme seaduse leidmine

Saadik Kaunases Oskar ÖPik wälisministri abiks
Riigihoidja otsusega 17. dets. s. a. wabasta
takse August R e i wälisministri kohalt ning nime
tataksc saadikuks Mojkwa, arwatcs 15. jaan.
1938. a.
Riigihoidja otsusega samast päcwast kutsutakse

ära saadik Lskar öPik tema amctkohalt Kauna
ses ning nimetatakse wälisministri abiks, arwatcs
15. jaan. 1938. a.

ning kohaldamine, oli wnjalik koondada kõik selle ala ees
kirjad ühte seadusesse, mis ongi teostatud käcsolewa seaKusega.

. Wastuwõctud seadus wõrreldcs warciuatcga toob
muudatusi Vabaduse Risti knwaleridc ja nende laste
soodustamise alal: nad wabnstatakse õO% ulatuses ka
neist maksudest, mida wöetaksc riigi- jn omawalitsuste,
komisjonide, ametite ja teiste asutuste Poolt kutseeksa

mitc õiendamisel ja kutse omandamisel ning neil on
wõrdsctel tingimustel eesõigus õppeasutustes toetuSte
ja abirahade saamisel, kui ka koolirahast taielikult wa
vastamisel. Ka on laiendatud soodustusi Wabadussöja
inwaliididelc.

Teatawasti on Wabaduse Risti kawaleride
lapsed kõigis koolides (kaasa arwatud ka era
koolid) wabastatud õppemaksust 50 protsendi
ulatuses.

L. QPlk

Koolijuhatajate kokkutulek

sündis 27. mail 1895. a. Lõpetas Tartu ülikooli

toimub homme hommikul Estonia kontsertsaalis.
Küsitaw on, kas kõik koolijuhatajad Pääsemad Tal
linna, sest teeolud on äärmiselt halmad. Seda
mõib ütelda eriti liiklemisolude kohta saarte sa
mandri wahel. Võimalik, et iääolud ei luba
Saaremaa koolijuhte iile nniinade tulla.
Riigi kooiimalitsnje anvates koguneb siiski
koolijuhatajate päewale osaioõtjaid 1.600 ümber.
Need ei mahu kõik kontsertsaali ja seepärast wõe

A. Rci
fiindis Pilistwcrcs 22. märtsis 1880. n. lõpetas 'i-t
-tcrbnrgi ülikooli vigustendustounu lilli. n. Teenis
Wett" sõjamäes —lillil, n. jn mnnilmusõjn ujul.

takse koosoleku ruumiks ka roheline saal, kus osa

Riigikogude liige ju 2. Riigikogu esimees, Kesti dclcgnt

wõtjad kunlamad kõnesid waljnhääldaja kandu.
Peale alg-, kesk- ja kutsekoolide juhatajate
wötawad kokkutulekust osa kõik koolide ins
pektarid, kooliwalitstiste juhatajad ja haridus
ministeeriumi juhtuvad ametnikud: Kõnedega
csiuewad: riigihoidja K. Päts, peaministri ase
täitja K. Eeupalu. haridusminister kol. Jaak
fon, kooliwalitfuse direktor W. Alttoa, õpetajate
koja esimees E. Murdmaa ja 3 koolijuhatajat,
alg-, kesk- ja kutsekoolide esindajad. Lõppsõna
ütleb koolide peainspektor M. Raud.
Narwa ärimehed hattawad toi
metama omawahelist salaluuret!

siooui juht Rahwustelndu täiskogus lilks. n., rngnvn

Nariva «valmisriiete- ja tekstiilärid on otsustanud
pärast pilemnid nõupidamisi sisse seada alates I. jaa
«marist kindlad lxiniiad. Et ükski äriomanik seda kokku
lepet ei rikuks, siis tapetakse sisse seada luure selle kont

rollimiseks. Komisjoni voolt saadetakse ühte ivõi teise
ärisse siktiiivostja, kes piinab tingimata bi««da alla «viia.
Ahii ärimees seda teeb. siis määratakse ärile halrn>. mis
on ette näbtnd üsna suur. Esialg» tabetakse niisugune
salaluure kaasabil sissescatalv kindlate hindade süsteem
kehtima panna pooleks aastaks.

ümberpaigutamisi Politseis
Paide linnarajooni konstaabli M. Liidi asemele,

kes määrati Tallinna-Harju kriininaalpolitsei koosseisu,

Pildil: L. Römmer Raja Teelena, j. Romot Joo
sep Tootsina ja P. Maivel Oskar Lutsuna.

August Rei saadikuks Moskwa

««imetati politseitvalitsnse direktori käskkirjaga senine Ta

pa linnarajooni konstaabel A. Nandirxec. kelle asemele
Tapale konstaabliks määrati politseikooli lõpetanud E.
Snivi.

Kesti raliwuslitc mncosndc organiseerijuid Tulliunns jn
(i*. sõjaiuäelnstc ülcnitomitcc nbicsiinces li>l7. n. Kesti
Ajutise wnlitsnsc töö- jn hoolrtaiidcmiuistcr lill B.—lil.

n. Asutuma Kogn liige jn esimees lillil.—\!0. n. Kõigi

urm lil'B.—'*! . n.» mälisuiinistcr lilitk.—"il. n. iu

15. aug., lililli. n. wnlismittistri nln. Wahcpral on A.

Rci tegutsenud ndwokntnuri ulnl.

qustcaduõkonna. Oli wälisministceriumi teiseks sekre
täriks 1921. a. ja samal aastal atascheeks Berliini jn
Mõskma saatkonnas. 1922. a. Ttokholmi saatkonnas
teiseks sekretäriks, rharge d'nsfaircs'iks PoolaS maist
>929 kuni sama aasta septembrini. 1929. a. scptcmb
rist kuni oktoobrini 1929. n. büroo juhatajaks wiisismi

nistccriumis, täites samal ajal poliitilise- ja admiui

strntiimosakonna juhataja kohuseid, lsharge d'affai
res its Mostmas ja Berliini saatkonnas esimeseks sek

retäriks 1929.—27. charffe d'affaireS'iks LeeduS

1927.—28. ii. nõunikuks B! ostmas 1928.—31. a., nõu
nikuks Berliinis I! 131.—31. n., nõunikuks Pariisis 1931.

kuni 1. okt. 1939. a., millal nimetati saadikuks Lee
dussc.

?. cuif oit olitud fn Cvcõti delegatsiooni sekretäreks
iliaknvasteliidn õ., fi., 7. jn 8. täiskogus.

nistusrs olnud anictuikcle ja teenijaile otsustati inaksta

„I.inna vapp kui aisa ke11!.."
Tõrwn foi endale liuuawnpiks tõrivnahjn
Ncljapäewavlituscl Tvriva linnnmvlikvn» kvosvlclul

tuli peale umnde jvvtsivate fiifiuutvtc unttimifdc lix
liunntvapi lii siinus. Mmm citiiciuhii tolmpcnlfcti- tcnc=
laste poolt utiililt töötatud «vapita nmud, litini iiuiin nä
gus. ci leidnud sisriinnislccriumi poolehoid», kuna tn
polnud «vastniv inakülnsclt licrnldilix nõuctclc ena suul'
nud tähistada k,x inakülniclt linun ulcniust, siio mn*?tu*
watc fifciniiiivlrcriiiiuile (nficbnl fcionuitc hcraldikacri
tcndlnstc poolt oli löõlnlnd mülin uu? «vixpikanmnd, nii?
kujutab cndixst siitiscl kilbil nfctfcmnt fnorfnunn Imllidrst
kitvidrst mustade «vnlirjvoutcnn nlcslnotnd põletisabi».
milles Põleb tuli ju mille kohixl on punane leek, umbrit
setud ballist snitsnpilmest.

Põlitisnbi on Paigntalud linna cmblerinils seepärast,
et Tõriva linn* on kasivnnnd miil jn lunani siin asetsenud

tõrivnnhju ümber tekkinud asulast. Ainini keeni linna
«volinikest leidis linnaivapil nsetsexva tõrmaabjn surun*
ucwat üpris aisakellale, linnntvolikvnu, pärast pikemat

kaalumist. otsustaski jääda nimetatnd mnpilatvandi
juure ninu esitada selle sisemiuislecrinmile riiniboidjale
kinnitamiseks esitamiseks. Linun lipu «värmideks malili
oraush ja roheline.
Linnalvolikv.qn koosolekule juh ata ja ts 11W8. «. «va

liti endiselt A. Kääri k, 10 aastat linnntvnlitsnsc tee-

iidckordscks lisatasuks igale iilie kuu palk, otsustati

ta alates l. jaanuarist I!WS. a. linnaomavalitsuse

ametnikele ja ljniiaivalitsiisc ametnikele ja teenijaile wa
ilusctasn ning fikseeriti Nk.lB. a. maksumäärad, mis jäid
osaliselt endiseks, kuid osaliselt kõrgendati kino lõbustuS
maks», laada- ja turumnksudc ning ehitusplaanide lä

biwaatamise ja kinnitamise osas. Linnavalitsusele
määrati lisncsiiidusknliisid ls>lk krooni käesolevaks eel»

arvcanstaks, missugune summa võeti linna tagavara
summadest.

Tartus korraldatakse algkooli
lõpetanuile katseks särelkool
Tartu liunakoolivalitsus on otsustanud tuleva!

aastal hakata Korraldama algkooli lõpetanud noor
tele. kes ei ole meel täisealiseks saanud sa keda on
Tartus 700 miider, ettekande- ja tcgewiisõlstuid. Tööd

oleks noortel ti tundi nädalas, kusjuures 2 tundi

oleks piikcndatnd meelsuse ja iseloomu kujundami
sclc. 2 tundi kutsele ja 2 tundi mcolcliiljiitufeJc. Sää

rase järelkooli korraldamine nõuad poolaastas kulusid

lälM kr., millest .">()'.) !;r. on ludanud katta Tartu

radmniilikool.

Selleks kamatsetaiise amc.isse ieada eriöpetaja.
see esialgne katse oeaks andma tulemusi, siis
tahetakse sääraste töökoosolekute korraldamist jatkata
ka edaspidi.
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Paewaleht

Trebitsch-Lincoln

Pühade-eelset

Häireid Rooseveldi "niisutatud pumbas"
Jaapanlaste teenistuses

Apelsinid

Jaapani wõõrasiemajaS Schanghais, kuS euroopa

ajakirjanik peatns, oli lngemislaual omapärane raa
mat „Jnimese loojana jn tõus", mille autoriks on
Schao-Kung, bndha preester. Raamat üllatab enrooplaft,

kuidas on hiinlasest budha Preester wöinnd kirjutada
sellise teose, mis hiina filosoofia sildi all õiguötab Jaa

pani militarismi ja ründab Hiina walitsnst. Seal kõr

wal rünnatakse ka inglasi ja walgete misjonäride tege
toust HiinaS. Schao-Kungi waate järgi saaks maailma
rahu kindlustada ainult Briti impeeriumi häivitadeS ja

inglasi wärwiliöte mailt wälja ajades. Selle eeSmär

giga tulewat asutada eriline rahwuSwaheline liit.
Hiljem euroopa ajakirjanik kuulis ühelt haritud hiin
kaselt, et selle raamatu autoriks on Trebitsch-Lmcoln!

UmbeS wiiekümnc aasta eest lahkus Ungari juut
Drebitfch 17-aaötase noorurina kodukohast, et minna
pealinna õnne otsima. Ta astus Budapesti ülikooli jn
äratas lühikese ajaga professorite, tähelepanu oma ande

kusega. Professorite soowitnscl sai waene juudipoiss
koduõpetaja koha rikkasse perekonda ja mõis takistama
tult õpinguid jatkatn. Rikaste majas Trebitsch hnwitnS

uhkest elust heast rõiwastusest ja maitSwaist rooga
dest, eriti aga ilusatest naistest. Mõne kuu pärast ta
jõudiS otsusele, et õpingud seda nii kergesti ei anna, ja
astuS ülikoolist wälja, et anduda ärile, millega hankida
raha lõbusaks eluks.

Ta tutwuS lähemalt ühe oma õpilase emaga, kcS

äriasjus sõitis sageli Inglismaale. See proua rääkis

Trebitschile, et suurimad -wäljawaated rikastumiseks
olewat Inglismaal. Trebitsch SPPiS kiiresti inglise keele
ja sõitis foowituSkirjadega Londonisse, et oma wäikesc
korjandusega hakata börsil mängima. Börsil tal pol
nud suuremat õnne, kuid ta tutwuS seal Inglise panku
rite ringkondadega. Enda ntuntmiseks ehtsaks inglise
ärimeheks Trebitsch wõttis endale nimeks Lincoln.
ühel ilusal päewal Trrbitsch-Liucoln kaotaS börsil
kogu oma waranduse. Keegi sooivitas talle koha ; ühe
parlamendi liikme erasekretäriks. Nõnda sai Trebitsch.
Lincoln wõimaluse tntwuda poliitikaga. 39-aastaselt ta
otsustas pääseda parlamenti. 33-aastasclt ta wõitiskr
oma kaaswõitlejad wanameelscte kandidaadina ja waliti
parlamenti.

Noor rahivasaadit aga kaotas kergesti tasakaalu.
Ta langes ivõlgadesse, Püüdes neist pääseda ivalgust
kartwate operatsioonidega ja tekitas palju kahju ivni
keSte hoiusummade omanikele. Asi laks parlamendi ko

miSjoni uurimisele ja Trcbitsch-Lincoln Pidi rahwn
saadiku kohalt tagasi aStuma.

Inimene, kellele õnn oli 15 aastat alatiselt naera
tanud, hulkus nüüd krossita taskus mõõda Londoni tü
näivaid.

Ztuid ta ei kaotanud julgust. Ta pakkuS oma tee
neid Inglise salaluurele. Endisest rahivasnadikust sa»
suurepärane salakuulaja. „Tnristina" ja ivana «profes
sorina" matkaS ta mõõda Saksamaad ja Ameerikat.
WiimakS hakkas ta oma manal kodnmaalgi uurima

pcalt on kogu südalinna waatenkendc pilt mnntunnd:
aina apelsinid ja apelsinid akendel kuhjas, malicst sekka

Eksminister jääb nüüd lõplikult kodumaale
Eile Kutsus Ameerikast kodumaale. tagasi
jõudnud endine haridusminister ja poliitikate
gelane J. Annusson enda poole ajakirjaniKud, et nendega jagada oma kauaseid muljeid
Ameerikast ja esimesi kodumaast.
Nagu westluse lõpul J. Annusson kindlalt
seletas, kawatsed eksminister nüüd
jääda kodumaale päriselt.
Esialgu ta meel tuimub kohalike oludega
pole ju naljaasi olla järjest 12 aastat
kodumaalt eemal ja siis jälle püüda end paa
ri päcwaga siin uuesti ..sisse elada". Ometi
ütleb J. A., et tal on tundmus, nagu oleks
ta siit lahkunud alles eile ja nagu oleks mõne
mehega jäänud pooleli jutt. mida nüüd jat
kab. ..Mulle ei tundu, et Eestis oleks tulnud
juure mingisugust möörast joont. Ainult näib
siin wahepeal oldamat silmapaistwalt arenetud
igal alal. Kõigepealt märkasin Walga ja Tartu
wahel maguniaknast uusi külasid kohtadel, kus
neid marem polnud teps nägusad asuniku
talud. Tallinnas eneses on tulnud juure roh
kelt lutsi ehitusi. Mulle näib, et linna kasiv
seni on arenenud kõigiti orgaaniliselt, uued ehi
tused on tõusnud nähtawasti oludega kooskö
las. Midagi peadpööritawat pole ehitatud, kuid
liig kiire kasiv polekski hea ega normaalne.
Edasi selgub, et J. Annussonil ta tulemase
siinse tegemuse suhtes juba on mõningaid wälja
ivaateid ja kamatsusi. Tal on juba olnud kokku
saamisi, nii näiteks haridusministriga, ja uued
seisamad meel ees. „Olin ära umbes 12 aastat.
Olen selle kestes näinud Ameerika häid ja
halbu aegu, kogunud hulga kogemusi. Oleksin
ma noorem, jäänuksin meelgi Ameerikasse, et
sealt ammutada tähelepanekuid. Muide aga
ega minul polnud waza AlneeriKat awostada,
seda oli juba anunu teinud Kolumbus enne
mind. Ja Ameerika jäi ka minu poolt wiihen
damatuna woi suurendamatlma sinna maha..."
naljatab westleja.
«Missugune on praegune Ameerika majanduslik
ja poliitiline seisukord ning arenemissnud?"

küsib J. Annusiou ning ivastab ise: ..Pärast president

kindlusi. „ , V .

itfjc korraga nii§fn<4 kõik pealinna malicgi oma nime
määrilised olla tahtjad kauplused loic* apelsine. Paugu -

Jüri Annusson uutest kriisinähtustest Ameerika majanduses

Meieaja suurima salakuulaja
seiklusi läänes ja Kauges-Jdas

Trebitsch-Linrolnile makscti hastl ta teadete eest,
kuid ta PidaS tasu tvährseks. Mõni aasta enne maa
ilmasõda ilmus Trebitfch-Lincoln Saksa kindralstaapi.
kus umüs Inglise wavtulunre organisatsiooni plaani

Rooscticldi ametisseastumist a. 1933 algas Ameerika
majanduse- tuudulv paranemine kriisist. Nina täuawnse
arfvfo alul lvalitsuse esindajad ja pres- cnnn-tasid. et
lõppow aasta pidi tulema ivcel edukam eelmisest. Tõe
poolest 1. poolaastal näiski majanduslik tõu- edasi are
uchMt, kuid 2. poolel algasid kuuldused asja halivene

ka mmld ja „pccncmat" mälismaa puuwilia. Ning ncn
dc maatcakcnde taga jäädakse peatama, kalkiilceritaksc,
rahadega. ScTlcf-3 kuluivatest fitlimidctcst mtfionitcit said

niinnnksc äridesse sissegi jn küsitakse hindn. Jääb iga

raua- ja teiied tööstused.
Arusaadaivalt nõudis fcc fõif riigilt Migelimuinr»itd.
Ja osa saada tahtjaid tekki-? aina juure. Nii sõiaweicraa

tahes mulje, et apclsinitolli alandamine 15». detsembrist
juba mitme aasta kestes mnndab selle knnpäciva ka üheks
tähtsaks „nd>vcndiks" pühadele enestele: jõnln-apclsinid
on juba jõudnud kohale!
Ning iitcldngngi, et need esimeses apelsinid on kas
hapud wõi tallid, nad on ikkagi esimesed tänamnsed jõlilu
apelsinid. Nagu ju ka need esimesed jõulukuused, miS
mäikestc kuusikutena on tekkinud poomidesse ja platsi

nid poliitilise agitatsiooni mõjul said üle miljardi
korraga.

misest.

On wäbeneuud kaubanduslik läbikäik, tööstus
Piirab tcgcwust. wallandab töölisi.

Kitsaim on ranaiööstnsel. kes nolvembri- viira- tcge
muie ln-le kaparsileedist. Tek-tiiltööstu- kannatab üle

Tulemuseks oli suur matsude kerkimine.
Need olid juhitud rohkem suuremate kapitalide omanikele
need arendasid suure ja osamalt inhitud nurina. S da

enam, et Noosevelt oli tõotanud niwcllccrida USA ro
dauike jõukust: tema anvatcs K; ameeriklasi elab allpool
Majalisi taset. See aga sundis suurkapitaliste ja truste
tõstma suurt fisa. Ka osa ajakirjandust lõi kaasa.

Tee mõju? secwõrra, et Nooscvclt Pidi läitma juba
mitu korda autud, seni aga iveel mitte täidetud luba
duse : tasakaalustada cclanve. See sunnib juba 1 n;?R.
aastaks. Tuli tõuuuaia tagasi >või ivähemalt pidurdada

soojalt Päikcscmaalt, kannamad endas meile pnikcsckiil
lasnsc mahlu nicic paikcscivacscmnl ajal. Nagu hiljem
jõulukuuse küljes siiramad küünlad iseenesest sümboli
sccrimad meis kõigis publitsctvat igatsust Mnlgnscmaba

riiklikku abi ja «vahelesegamist. See ongi

dilse paikese järele.

ülcwaate, millest toome kokkmvõtte- tähtsama:

Niigiwõlg oli 1S miljardilt suurenenud 40-le. üle tu

Kriisi madalpuukt oli 1932. a.. millal algas parane
mine. Kuid tvaieldakse küsimuse üle.

kas see Parancmiuc oli ühtlasi tcrwcncminc?
Roosebelt leidis eest igal alal püdetva majanduse. Kriisi
põhjused leiti oletvat uii tegelikud kui ka Ps ühho l 0 0 -

üks praeguse uue kriisi põhjustest.

lude kulutatud summad pidid ui i s u ta m a pum p a.
Kuid tuli lväl-ja. et pump tegutses aitiuli niisutamise
ajal ja selle wccga. Tööstus ci saanud ikkagi jalgu alla
isesci.waks funktsioneerimiseks kui lrähcncsid tvalii
suse tellimised, piiras ka tööstus end kohe.

giliscd. Psühholoogiliselt tuli rohivast sulgustada.
tegelikult aga majandusele taas teed aivada. Atõle
utaks tuli tvaliisus appi riiklike ressurssidega.

Loodi lööksõna: ..Pumpa tuleb niisutada."

2cjt majanduslik kängujäämiite pidi olema nagu Pntn

ba-klappide kuiivaiuine Pidi olema waid waja neile

wcidi ..walada ioett". Selleks rakendati riiklikud toetus
snnnnad. Siis kindlustati riiklikult pankades rahrna ku
ni õvllll-dollarlised hoiusunnnad, et lvõita pankadele
jälle rahtoa usalduft ning hoiduda wõimalikest panga
rünnakuist. Korraldati börsiolud: aklsiate ostutisel tehti
kohustuslikuks nende eest tasumine 55 prots. sularahas.

Ameerika tollitariifide tõttu oli halmimas seisukorras
farmer, teda toetati kas otseselt toõi siis produktsiooni
piiramisega.

Nii häwitati 7 miljonit põrsast,
nisu külivipinda tr-ähcudati M\ tvõrra. Loodus ise tuli
põua ja uputuste läbi appi liigse 40 milj. hcktaari kiil*
wipinna tvähendamiscks. Põllusaadnsie hinnad hakkasidki
keriiina.

Tööstuse alal kaisus tvalitsus mõjuda
tvalt töötundide wähendamise ja palga tõstmüc teel

Teiseks Põhjuseks oli tööliste köitel».

Nagu igal pool, nii ka Ameerikas, suureneb majanduse

paranemisega streikide anv. Kriisi ajal neid polnud
üldse, nüüd aga alga? päris laine. Suruti küll läbi pal
kade kõrgendaminc. kuid selle tulemuseks oli ühtlasi ma

terjalide hindade tõus, mis näiteks wäga Pidurdas ehi
tustcgcMust.

Kolmandaks mõjus trnlispoliitiliuc ja

duslik olukord ning kriis oligi käes. Viimasel ajal ou
elukallidus tõusnud iugewalt. mille tagajärjel ostja hak
kab end Piirama. See aga omakorda süwcudab kriisi
Meelgi.

Ameerikas ott tvist liig palju ütelda trustidel.

Rooscvelt tabab nende mõju piirata, Kuidas see sünnib,
on praegu raske ette ütelda. Theodor Noosebcldi ajal as
tuti neile nävpndelc, nüüd tuleb tvist lama.
Valitsuse kamadest oleks toe ei märkida riikliku põlise
„ magasinida" asutamine. Tähtsam aga on katva ehitus
tegemine arendamiseks. Ehitamine ci mõtnnd jalgu alla
eelmistelgi aastatel. Leitakse praegu, er

Ameerika majalt hädasti .t miljonit uut elumaja.

sNriv Deal) nii oleks leidnud rohkem töölisi tööd.

Need tahetakse ehitada lv lähema aasta jooksul, ja sel
leks kuluks 12 miljardit dollarit. 2cc hiigclkatva tingi

leidsid selle olewat segamise cramajandnssc. kõrgeni ko

mata elustaks kogu majandust. Kuid enam ci taha selleks
attda summasid tvalitsus ise peale lvähemate algatus summade, ninu peab tulema tööstuselt eneselt. See aga

Siin aga tabas lliooscbclti esimene ebaõnn: töösturid

hus tühistas dekreedid. Ometi sai walitsus olla abiks
töömõimalnste loomisel: korraldati suuri töid ehitati
sildu, vamme, maju jne. Kas riigi ivõi oinatvalitsustc

kahtleb.

majade tugewamat ehituswiisi

lõid need teated üle ja saatsid uuesti Inglismaale li

Tallinnas tuleb lammutamisele suurem kiwihoone

sundusega, et neid oli Saksannalc hankinud Ameerikas

teenib ka Saksamaad. Ta mangistati. Seni pole tea

Jnsencridckojas oli arutusel ehituste tehnilise järele
walme korraldamise küsimus Tallinnas. Nimelt eiviivat
koja juhatus rea tähelepanekuid, et Tallinnas iviimascl
ajal püstitatud hoonete ehituskonstruktsioon ei oleivat
küllaldaselt tugcm ega kooskõlas ivästaivate seaduslike
nõudmistega. Selles oleivat süüdi ivastutustundetu ehi
tuscttcwõtjate kaader, keS majaomanikuga kokku lepitud

da, kuidas ta Pausis Ameerika wanglast,' kuid 1917. a.

hinna eest pnnawad hooneid püstitada wõimalikult odaiva

Trebitsch ilmus Saksa kindralstaapi ja saadeti Wenc

ja nõrga ehitusmaterjaliga, et sellega suurendada endi

witusel walistd putschistid ta oma ..Mälisministriks".
Kapp Pidi aga ühes oma «ivälisministriga" põgenema
Rootsi. Rootslased saatsid Kappi abilise maalt mülja.
NSSd sõitiS Trebitsch-Lineoln Baltimaile, kust teda

tulukust. Sageli ei aita olukorda ivaltida ka meile

omaste seaduste alusel määratud ehituslik järcleivalive,
kuna uccd isikud ei saa olla alatiselt ehitustööde teosta
mise juures.
Lähemal ajal oleivat oodata ühe suurema kiivihoone
lammutamisele määramist, kuna selle konstruktsioonid ligi

50% nõrgemate talade tõttu ivõiivat põhjustada isegi

Prantsuse politsei sai teada, et Trcbitsch-Lincoln teivi
tas Ungaris prantsuse malcraha.
Prantsuse maleraha lemitamine Euroopas ol» Tre
bitschi Miimseks seikluseks meie maailmajaos. Ta põgc
nes HiinaSse, kus tuntud Saksa kolonel Bauer esitles
teda kindral Tschang-Kai-schckile. Trebitsch mõis peagi

Ilmus ajakiri, mida Te juba
ammu olete oodanud

osakond juba katuse alla wiidud hoonet matta mastu ega
anda selle kasutamiseks luba.

mõimumehena. ..
Wiie aaSta eest ilmus Mana seikleja Meel iv mu ast
korda Inglismaale. Ta oli sinna jätnud Poja, keS
lise konsulaadist, et tema isiklikud süüteod olid iganenud,

sõitis Trebitsch-Lineoln Inglismaale oma poja elu

Päästma. Laew sattuS teel tormi ja hilines. Kui hnna
kinhrali salanõunik saabus Inglismaale, näidati talle

ta Poja laipa. . . .. . .
maha oma Palee Hiinas ja astuö kloostrisse. Kogu

kõikide head tuju ihaldajate

See sündmus ivapustas Trebitschit nn, et ta sättis

häälekandja.

SISUS muuseas: Suur ajavii
temäng; Jõulud 2037, teadu
semehe luurekäik tulevikku;
Jänkimehe armastusjutt; Uus
inimene; Lastele keelatud! ja
teisi mõnusaid vesteid; Sai
mi-Jaagu kombeõpetus; Tu
levikusõda polegi nii kole!
Moodsa elukunstniku õppe
tund. Leheküljed naljapilte
ja -seeriaid. Hulk huvitavaid
ja lõbusaid kirjutusi, mõista
tusi jne. Suur võistlus.

maailmast eraldatult uuris ta seal mõni aasta budha
tarkusi. Aga kui Põhja-HiinaS kajas esimene kahuri
pauk, ärkasid ivanas seiklejas ta endised huivid ja ta
pakkus end jaapanlaste teenistusse. Schao-Kungi nime
all aStuS ta ühte salaseltsi, millel ülesandeks kergendada
jaapanlaste ekspansiooni KaugcS-Jdas.
Nüüd teenib see 29. sajandi suurim seikleja saapan

lasi. KeS teab, kaS ta juba Praegu ei miiüta kellelegi
ka jaapanlaste saladusi?

Kuressaare merekool Saare
maawalitsuse ülalpidamisele

IGALE LUGEJALE TASU
TA KAKS JÕULUKAARTI!

Läbirääkimiste põhja! Saare maawalitsuse ja Kl>

õppeaastast.

peeti linnawalitsuse ruumides nõupidamine.

Wiljandi wõimla ehitatakse Posti taunivale end.

kes varustab end 1
ÜLIRIIETEG A

õllewabrikn ruumidesse. Wõimla saab kahekordne, kus
juures alumisel korral on ette nähtud ruumid mandle
jaile, poksijailc ja tõstjaile, kuna pealmine kord mahu
taks ühe, suurema ja kaks wäikscmat saali. Eclkalkulat
siooui järele pidi uus wõimla maksma minema 75.000
krooni ümber, Kohnlwiibiwad spordijuhid aun nwalda
sid arwnmist et ruumid tuleksid ehitada laiemad, kui
alul kalkuleeritud, rt wõimla saaks kõigiti ajanõuetele
wnstaw. Sarnasel korral tõuseks ehitnskulu ümmargu.
selt 80.000 kroonile.

Spordi Keskliit on lubanud oma poolt Wiljandi

Rikkalik valik daamide
ja härrade üliriideid.
Eriti suures valikus odavate hindadega
härrade talvpalituid karakulkraega, elegant
semais lõikeis. Meie äri on avatud ka pühap.
kl. 12-4 p. 1.

maal, tuhandete miilide taga? Kuidas seal puuoksad
kõikusid passaatides nende raskete kobarate all, õhku ei

olnndki, ainult aroomid. Ja siin sellised kõhetud,

poolnärbunnd, käinud juba läbi külmntuSmasina ...
Aga nad ongi ju tulnud Päikesest lumme: see när
butab.

„Mnst nrmcc"
„Mis ficnb Hiõifi tulla Tartu st!"

Tee hüüdsõna Taaralinna suhtes on unud niisama
sisscjnnrdnunud. kui Palcstiinas Älriõtnfc sündimise
pncmil Naatsarcti linnakese kolita. Nina vikcmat sellest
juttu teha pole sünniski: arlvcstadcs rahulikku meeleolu
ja kõike.

Ma ci tea. kas see on hea mõi halb, aga fakt on
see, et juba mõnd päema on Tartu „mnst armee" oku
prcrinud Tallinna südalinna promenccrimistänamad ja
kohmikud: rebased on saabunud! Tee on jällegi üks
jõulu-celsnse tunnuseid. Test eksamite aeg on juba näh
tnmasti läbi ning lootustandmnd csimcsknrsnslascd on

naasnud oma isndc-cmadc juure. Endmõistctawalt
mnstaS rcbasctckliS. Teame ju, et konment on nüüdis
ajal trump, ja kes seda ci tea, see mingu kord südapäe.
mal läbi Harju tänama.

läheduse röõmnStaMat. elurõõmsat noornslikkn tun
nust:

Jöuluni peab tõesti olema meel ainult nädal: mus

tab rebased neclaMnd hõberebnsed ära!

Ainult ma ci tea, kumb neist läheb vcrckonna-isadcle
kallimaks maksma: esimesed Mõi teised?

Paigutatud miljoniliste marandustc hämincmist, siis

Eemalt WiSkel.

„L>itsituleb" nr. 15
Tänalvu juba 15. korda on Eesti Ajakirjanike Liidu

jõulualbum „Oitsitule d" rikastamas meie kirjan

Ringhäälingu

täiesti jõulude tähe all: Sel nädalal on aga ka
meie ringhäälingu enda elus sündmusi, mis ka
jastnmad ka saatekawas tema XI aastapäem
ja Tiiri snnrsaatja katseliselt tööle rakendamine.
Sel puhul lewitab ringhääling pühapäewal snn
rendatud saatekama, millest olgu nimetatud re Portaash Türi saatjast, suur las te kont.
sert, lõbus ülekanne Pannwere raa-.,
dioknnlajate sunrkoosoleknlt ja lõpuks päewa
tähtsaiin saade, pidulik kontsert ~E st o
ni a" kontsertsaalist, mille kannamnd üle
ka Soome, Läti ja Leedil ringhäälingud. Selle
kontserdiga tvaliuistab riigi ringhääling oma
kuulajatele muuseas meeldima üllatuse, kutsudes

neid sellest oma külalistena oja mõtina. See on
meil mististi esmakordne sellelaadiline juhtum.
Nii kontserdi kama fui selle täitjad on Parüuad,
mis meil üldse mälja Panna on.
Peale eelnimetatute kannab ringhääling püha
päemal algusega kell 10.00 üle üleriigilise kooli
juhtide kokkutuleku.

Wiljandi wõimla läheb maksma
70—80-000 krooni
Spordijuhtide ja linuaumkitsuse tegelaste uõupida
mine wõimla asjus
Ncljapäewnl wiibisid Wiljaudis Eesti Spordi Kesk
liidu juhte, et lühendada mõningaid Wiljandi wõimla
ehitamisega ühenduses olewaid küsimusi. Tel puhul

Pühade nauding on
täiuslik ainult sellel,

samad uhked ja lõhnnmad apelsinipuu miljad. nagu neid
mälicm kui aasta tagasi sai nähtud kiilluShnlludcs troo
pikacdadcs päikese, külluse, soojuse ja muretuse kodu

musta tckli kandjaid rebased Tartust. Waadakc neid

insencridekoda otsustas nüüdsest Peale suuremat rõhku
Panna ehituste jarclcwalwele. Niipea kui inscncridckoja
poolt maaratamad jarelewalwe-amctnikud märkamad ehi
tajatc tänamatut kokkuhoidu ehitusmaterjali kmaliteedis,
tahetakse hakata nõudma ehitustööde seismapanemist ja
wajalisel korral isegi lammutamist.

Ringhäälingu tn lõtva nädala saatekama seisab

Inglise armee seersandina oli tapnud oma ülema. Tre
bitschi Poega ahivardaS surmanuhtlus. Kuulnud Ing

ministeerium annaks tasuta öppeivahendid ja ruumid,
mille korrashoiukulud kannab maamalitsus.
Kooli ülewötmine maawalitsusele toimub 1938./39.

Käin minagi nende akende taga aga nukrutsen:
KaS siis need koltunuks tõmbunud munnkesed siin on

meel hiljem kohmiknis ja konStatccrige jälle üht pühade

üsna sageli on sääraste hädaohtlike hoonete piistita
miscl sündi ka majaomanikud, kes majanduslikul teel ehi
tades ei pea kinni seaduslikest eeskirjadest ja kelle siht
on ainult wõimalikult odawaöti hoone püstitamine. Kuna
säärane talitnsmiis mõib põhjustada elamute ehitamisse

Piiljapäctval snnr ringhäälingn anstapäctva
katva. Kõigil raadioknnlnjatel luaba sissepääs!

omandas mõne aastaga suuri rikkusi ja elas ehtsa Hiina

praegusetüübilisena eel-, 1. ja 2. klassiga, haridus

rikkad wõimad endale lubada lõbureisides: lõunamai
sest päikcsrkülluscst, millises sundis, kaSMas ja suiitaS
omagi päikese Laps Jeesus.

mal ..milgast akadeemilist tcgemust". Wärmikandjaid on
mälicm. Wõi ci Paista nad sccmõrra silma. Küll aga just

Jttpinar^

jõulusaatekawa

suurustaba, et oli tuntumaid mehi Kauges Idas. Ta

pidamist endale wötma. Kool jääks sel puhul töötama

dasti ci mäsi kinnitamast ja kirumast, et kogn see mõõra
maiste „sruktidc" mabnm sissclnskntinc iseenesest olcmat
maid õigustamatu konkurents meie sibulaõnntelc. Walc!
Iga tillnkcgi apclsinimugalaS kclnviku lapse kõhnas peos
on ta küll Pisike, siiski otsene osasaamine sellest, mida

Waadakc hiljem, umbes kella 3 ajal. samal täna

hoone kokkuwarisrmist. Seetõttu ei saa linna ehitus

otsisid üles Prantsusmaa maStu tõõtawad agendid, kuni

resjaare merikooli juhataja kapt. J. Tenre wnhcl on
Saare maawalitjus nkus Kuressaare merikooli ülal

Tcllcs mõttes ci ühine nia mäliimalgi määral nende
torisejate ja mntcrjalistlike kalkulaatoritega, kes sage

näitsikuga. Ci. ärge tehke midagi naljakat näofassaadi
see on ta Tartust pühiks kojujõndnud tütar. ?!ing
näete, kui uhke mõib olla üks isasüda. kni märkab, et
teda märgitakse: muidu on käinud tuhanded korrad siit.
macmalt ct keegi maatnb otsagi sellisele näota mehcnäs
sakalc. Kuid kui palju pilke, tcrmitnsi ja tähelepanu mää
rib ta täna! üteldagu siis meel. ct akadeemiline haridns.
eriti kui ta mäljcndub nägusa tütrena käckõrtval. Pole
mnt nüüdsel ajal midagi Määrt!

Hakatakse nõudma elu

maad, kuni kukkus sisse. Inglased saatsid ta Amreri

maale waleraha lewitama.
Saksa rewolutsiooni aegu osaiv seikleja kadus ja ujuS
weepinnale alles Kappi putschi argu. Ludcndorfsi soo

duniid-kvllnscd pttumiljndki: nad ikkagi on Pärit sealt

Waadakc. kuidas näiteks soliidne rnhmustcgc

käSse salateateid hankima. Trebitsch-Lineoln saatis tea
teid nii inglastele kui sakslastele. Inglased Saksamaal

kuS ta organiseeris merise mäSfu.
WarSti said ameeriklased teada, et uus salakuulaja

olemasoluga annawad piduliku sissejuhatuse malgnscpü
hndclc. Tnmuti ka need sagedasti paris rohelised ja min

produktsiooni all, autoiööstrts on end Piiranud. Järgnes
aktsiate, sagedasti järsk. langu- Wallstreetil. nii et no
tvembri- olid mõned aktsiad kaotatud —% otna iväär
infcst. Pangad ja maaklerid piirasid iegcwnst. Wallanda
misi on peagu igal alal. Suuremad sa kaivatsetud ehitu
sed pidurdati seisukorra selgumiseni. Kokkutvõttcs
arengu lehekülg nagu oleks jälle pööratud umbes 1935.
aastale tagasi. Ja selle põhjus?"
J. Annusson audis Ameerika kriisi ajaloost pikema

lane X seal jalutab käcmauguS noorukese mnstatckkcllise

ja hakkas Saksa salakuulajaks. .
Paar aastat teenis ta nii Saksamaad km Inglis

töötanud Saksa salakuulaja. Nüüd oli inglastel kerge
kindlaks teha, et endine parlamendi liige teenis kaht
isandat. Osaiv salakuulaja sai Khwardaivast hädaohust
õigel ajal haisn ninna ja põgenes. Ta pakkus end nüüd
Ameerika salaluure teenistusse ja saadeti Mehhikosse.

kestele, näiwad meel wõrdlcmisi tokerjatena ning on
kallid hinnalt, olgu nii aga nad juba iseenesest oma

wõimla ehitamist toetada 10.000 krooniga, nõustudes
seda summat wälja maksma nii pea, kui algawad te
gclikud tööd. Edasi loodetakse toetust saada wabariigi
walitsusclt, kuid missugusel maaral, selle kohta Puudub
selgus. Wõimla ehitajad on nrwestanud
nise summaga, kuid wastawal pool pole asja seni weel
otsustatud, ülejäänud summast tuleks suurem osa kan

da Wiljandi linnawnlitsusel. Igatahes on kawatsus
ehitusega algust teha niipea, km selgub walitsufe Poolt
mäiirataw toetus.
Nõupidamisel arutati ka suurema suufahüppemäe
ehitamist Wiljnndisse. Tänawu talwel tuleb aga sellest

Eeltööd kaitseliidu suurwöist
lusteks Wiljandis
Wiljandissc koguneb tiinawu umbes 15VU-meheline
suusntajatcpcrc

Kaitseliidu üleriiklikud suusatvõistlused ou tcatatvasti

otsustatud tänatu» talwel ära pidada Wiljandis, kuna
Viljandi ja selle ümbrus maastikuliselt pakub suure
päraseid wõimalusi wõistluste läbiwiimiseks. Võistlused

toimuwad arwatawasti jaanuari lõpul, inis ajaks on
oodata Viljandisse üle riigi umbes 130g-mehelist suu
satväge. Lunleolud on praegu soodsad wõistluZteks ega

loobuda, kuna wõimla ehitamine on palju olulisema

tarlvitse tvist karta, et luulepuudus edaspidigi wõiks i

tähtsusega.

kistada tvõiftlusi.

esinduslikemaks jõulukaaslascks.

Wast trükist ilmunud ..Öitsitulcd" nr. 15 on sisult

Šveitsi täpsuskell
Antima»neetiline • t o I tn u k i 11 tl e 1

niisama huwitatv ja mitmekesine nagu eelmisedki, mis
on leidnud laialdase lciviku.

Wäärib mainimist J. Tallaja kirjutus kriitilise suh
tumise lvajaduscst, O. Ptänd'i kiri kahckümnc-aastasele

lvabariigilc, Ed. Laamani jooni dr. Juhan Luigast aja
kirjanikuna. K. Korneli paralleele Prantsuse ja Inglise
ajakirjandusest, E. Earwe kirjutus ajakirjanduse mõju
wõilnust Inglismaal, A. Adsoni kriitikat silmile ja arIvuStnscle. matkamuljeid Eivalt Wiskclilt, A. Grüntba
liit, ?l. Heiulaiult, mälestusi Job. Animäclt ja Joosep

AINUESINDUS:
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Prümmclilt, wcsteid Heinilt ja Balder Jaanilt. Peale
selle luuletusi A. Wcsiloolt ja E. Remmelgalt, cpi

gramme Aleksander Antsonilt, karikatuure N. Tiituselt ja
Kaas ja illustratsioonid on kunstnik
Redo-Randelilt.

piiri ääres jätku Ii inimeste kadu
mine
Inimeste kadumine piiriäärsetest mene wal
dadest ei tahagi lõppeda. Nii läksid möistatnsli
kult kaduma Skarjatina waila Skamja kiilas
elutsewad alaealised poisikesed Anatoli LubiusKi
ja Anatoli Prussakow. Poisikeste leidmiseks
toimetasid wanemad ümbruskonna külades otsi
misi. aga kuna need ei annnd wähemaidki tnle
mnsi, siis niiiid teatati poisikeste kadumisest ka
ametinnumudele. On märkida, et miimasel ajal
piiriäärsetest küladest kaduma läinud inimestest
ei ole seni korda läinud ainustki leida.

Iõnlnsaated algamad ringhäälingus juba es
inaspäemal kooliraadio tunniga, sagenedes iga
Päemaga. Kuna neid oleks mõimatn siin hakata
üksikult loetlema, soomitame raadiokuulajatel ise
Jugeri haridusseltsi warandus
silmas Pidada iga Päema saatekama. Ülemamaks
oksjonil lõbustusmaksu katteks
jõillnsaateks on snnr jõuluõhtu kama ..Püha öö,
Wiru
maamalitfiijc nõudmisel tuli lübustns
õnnistud öö".... milles maheldnmas reas koor.
mnksu
katteks
oksjonile Eesti-lugeri haridus
orkester, solistid ja trio esitamad jönlumuusiknt,
seltsi
wallaswara,
sest seltsi juhatus olewat prae
läbipõimitult jõnlnlcgendidega ja muude sõnaliste
osadega. Täiel määral jõnln-meeleoludes on hoi gll niisuguses seisukorras, et ei suuda tasuda
seltsi rahalisi kohustusi. Oksjonil mündi edasi
tud ka kogu pühade saatekama. Kuna pühade ajal
on saatekama tundmvalt pikendatud, siis soomita
me kuulajatel sellest tingitud ennemaid saateaega
silmas pidada.

dussöpradc lngcmislauda. Läbi muutlike aegade, kus
ajakirjad sünuilvad ja surctvad. on ..õitsiwlcd" säili
tanud elujõu ja eluõiguse. ..Litsitulcdele" on kujune
nud iräärikaS paik kirjandusturul. Ta on saamid meie

seltsi pingid.

Kirikukell helistati lõhki!
Wäiknlas, Näruni ivalln), juhtus niisugune
haruldane lugu, et kirikukell läks helistamisega
lõhki ja nüüd tekitab Kogudusele muret kella
parandamine, mis ei ole sugugi kerge ülesanne.
Kell olewat helistatud lõhki mõni aeg tagasi
Wäikülas aset leidnud tulekahju ajal. Kiriku
mees olnud sedawörd hasardis, et tagunud
kella kogu jõust, mida aga kell ei kannatanud.
Soodsaimalt ostite

ukse-lihendusliiste,
viielist is nahast
jalanõusid.
Vnnehng I) Tallinnas, Kon -t. Lõoke.

Maatnlundnsknpitnli
1037. n. tulude ja knlnde lisncclarwe nr. 1 kinnitati rii
flilioibjn poolt tasakaalus tnludc ja liitudega 303.850.
krooniga.

Hobune ja mees loojusid läbi jää
Uppumisohus oli Püssi ivalla, Lüganuse küla talu
pidaja Normak, keda aga tviimascl silmapilgul siiski
suudeti pääsla ühes hobusega. Mees oli teel oma hobu
sega üle külawahclise jõe Kalikormi tallu. Eaanud kesk
jõge, murdus jää ning hobune koos reega toajus sisse.
Et mehel üksinda polnnd wõimalust looma päästmisel-?,
rabeles ta jäätükile ning hakkas appi karjuma. Warsti
kmildigi ta aupibüüet ning lähedal olcivad wcskilised

suutsid päästa nii talumehe kui ka hobuse uppumis
surmast.

Pank kartulikeldris!
Narma-Jõesntl elanik miiii* talukoha ja pani
raha keldric> knst luargad selle ära wiisid
Narma-3üesuu sumituskohas, Tuletorni tän.
nr. 5 elutsema J. 3egoromi juures pandi toi
ine fimrciu rahamargus. Waraste saagil!? lan
ges r>üO Krooni sularaha, mille 3. oli saauud
talu müügist. 3egoromite pärijate talukoht aset
sek Narma walla Karstala külas. Kuna 3e
fint legorom tegeles ärialal, siis ta müüs oma
osa talukohast mendadelc. Saadud raha ta ei
miimid pauka. maid miskipärast pidas ta kiud
lamaks peita raha mapiga oma korteri põranda
all asctsemasse karlulikcldrisse. Ettemaatuse
pärast 3. pani mapi meel packimide alla.
Kuna 3. oli miimasel ajal tööta, siis ta
kasutas raha igapäemase toidu ostmiseks. Nii
käinud mees peagu igapäem keldris, mis oli
tal kujunenud pangaks, raha mütmas. Ühel
hommikul talms meest aga üllatus. Nahamappi
polnud enam kuskil. Wargad olid öösi" kaugu
tanud lahti maja mälisukse ja pääsuud eesruu
milt mehe salajasse panka, iviies kaasa kogu
..panga" tegemuskapitali. Niees teatas märgu
sest politseile.

Lanpiicwal, 18. detsembril 1937
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„Tormilind" on saanud raskesti
Täiuslikku kooskõla -

kannatada
Laewa parandus on mnntnnud küsitawaks.

naudingut kõrvale ja silmale - annab

PHILIPS

„Tasnja" lahkus Hangöst
- Eile kella kolme Paigu p. l. helistas Hangöst
Käsmu laewaomanikelo «Tormilinnu" kapten H.
Pahlberg, teatades, et ta on toimetanud esi
algse wraki ülewaatuse. Sellest on selgunud, et
laew on tormi käes saanud tugewasti kannatada,
mispärast muutuwat küsitawaks, kas üldse on
weel mõtet asuda parandustöödele. Meri olewat
pühkinud täielikult ära purjeka kajutiruumid. Sa
muti logisewat mastid ning olewat märgata weel
muudki pilrustustööd.

Põhjalikku wraki ülewaatust aga seni siiski
weel tehtud pole, kuna wõimalus selleks awaneb
alles siis, fui purjekas tõstetakse õigesse asendisse.

Nende andmete põhjal on aga laewaomanikud esi
algselt. siiski loobunud laewa Tallinna toomise
kawatsujcst, mispärast ka jäämurdja ..Tasuja"
täna hommikul Hangöst lahkus, ahistades tee
konda Tallinna. ..Meteor" jäi weel aga sinna,
kuni lõplikult otsustatakse ..Tormilinnu" saatuse
küsimus.

Ka tuletõrje juhid tulewad
kokku
Peale koolijuhatajate.piiewa leiab piihnpkiewal Tal
linnas Seltskondlikus majaS aset weel teine kokkutulek.
Tulewad kokku nimelt E. Tuletõrje Liidu juhatuSliikmed,
brigaadipcaliknd, nende abid ja diwisjonipealikud. Kö>
ncdega csinewad siseminister K. Eenpalu, politseidirektor

H. Wecrmaa, tnletõrjr korpuse pealik major WaHaro,
liidu esimees B. Melts ja tulrtõrje-inSpektor Parmast.
Kokkutuleku algus on kell 9.

Puudujääk iihiskaupluses
Peccr: tavwitajateühingu Kabala harukauplu.se s' awas
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mii kauba puudujääk üle 4000 sc. suuruses summas.

"""" - HARJU 46

Kaupluse wastutaw müüja E. Siiber mi asja lõpliku
selgitamiseni tvõimude pooli wõetud tvahi alla. Esialg
sete tuunuötc järele näib tegemist olewat wilumatusega
ja lohakusega.

Riigi ringhäälingu lubadusi:

Saatekawa sisukamaks ja mitmekesisemaks

Töötama jääb kolm saatejaama. Maal täiendatakse akulaadimise punkte
Kuulajate arw on kolme aastaga kaswanud kolmekordseks
Riigihmdja kinnitas Riigi Ringhäälingu 1938.
a. tulude ja kulude eelarve, milles on ette nähtud
tulusid 613.000 kr., kulusid 607.970 kr. ja loodeta
wat ülejääki 6030 kr. Üldsummas on 1938. a.
eelarves võrreldes 1937. a. ette nähtud kulude
suurenemist 161.960 kr. Selles suurenemine juha
t«se ja üldkulude alul 12.670 kr., saatekawa kulude

alal 11.820 kr., saatejaamade ja stuudiote kulude
alal 37.560 kr., amortisatsiooni arwel 60.000 kr.
ja wõlapvotsentide arwel 20.000 kr.
Käesoleval 1937. a. teostati RN-u wäljaehita
inise kawast esimene osa: uue saatejamna ehitamine

Türile. Teatavasti on juba walminud kolnie-, osa
liselt kahekordne saatejaama hoone, ühekordne jõu*

jaama hoone, siideri hoone ja mastantenn. Saatja
aparatuur ja diisel-jõujaama masinad on kohale
monteeritud. Praegu teostatakse saatekavasid.
Kogusummas läheb uus saatejaam maksma ümmar
gusolt 900.000 kr.
RN-« wäljaehitamise tarn teise' osa kohaselt

1938. 11. tnlcb ehitamisele Tallinna raadiohoone.
Ei ole mõeldaw uue snursaatja laitmatu töötamine ilma
wastawate stuudiornumideta, sest tehniliselt head saate
kama saab anda ainult selleks otstarbeks ehitatud stuu
diotest. Praegused stuudiod ci ole selleks kõlwuliscd,
mispärast raadiohoone ehitamine on paratamatu.

Neid snuri inwrsteeringnid õigustab hoogus raa

di o k u n l a j a t c a r w n tõus ja NN»n kohuseks on
hoolitseda, et see tõuS niisama hoogsalt jätkuks. Kuulajate
arwu kaswamiselc on mõjunnd,esijoones muidugi soodus

ma j an d u s l i k konjunktuur,, kuid selleks on mõjunud
kaasa ka RN-u enese pingutused saatekawa sisulise külje

ja tehniliselt korraliku ülekande alal ning akulaadimiS

tamiskestmusekö 3500 tundi, mis tcekS kestmiselt 1 päcma

punktide organiseerimine maal.
Kokkuwõttes seisab RR-u 1938. a. töökamas: saate

kohta 9 tundi 35 min.
Edasi kulud snnrcnemad tcenistuStasude alal kuulde

kawa wäljaarendamme järjest sisukamaks ja paremaks;
tehnilise ülekande muutmine laitmatuks ja hoolitsemine,
et raadiokuulajate arw ei pidurduks, waid kaswaks esi
jooneS maal, milleks tuleb kõrwaldada

akude laadimise raskused laadimispunktide
wõrgn täiendamisega.
Raadiokuulajate arwu kaswu näitalvad järgmised
arwud: 1. juulil 1931. a. oli 11.177 kuulajat, 1. jaan.

1935. a. 15.558, 1. jaan. 1936. a. 24.293,
1. jaan. 1937. a. 36.262 ja 1. okt. 1937. a.

12.27tz.

Nagu, neist armudest nähtub, on-NN-u 3-aastase
tegewuse kestes

knulajate arw kaswanud kolmekordseks.
Kuna eelarwe koostamise ajaks meel ei olnud täiesti
walminud Türi saatja ja tema kuuldawuspiirkond Prak
tiilselt on weel teadmata, siis eelarwe koostamisel wõeti

arweSse, et kõik 3jaamajääk sidtöö t a m a. Tar

inkngnde, rrportaashide ja muusikalise ala toimeta

jäte koosseisu mõtmiscst. Orkestri koosseis

no suurendatud 1 liikme mõrra. Ragu kogemused näita
wad, on senine tamaline kõnede ja loengute keftwuS (39
min.) raadiokuulaja seisukohalt liiga pikk ja tähelepanu
mäsitam.

Kõnede aega tahetakse piirata maksimaalselt

20 minutiga,
mis aga tingib kõnede armu suurendamist. Kooli

raadio alal kahekordistamise saadete armu, sest kooli

raadio, mida NR korraldab juba teist aastat, on osu
tunud kõigi otstarbekaks ja nõutawaks saatekawa osaks.
Kulud sunrenewad ka kontsertide, ansamblite jne.
alal.

Nimelt on tarwidns mitmekesistada ajawiitc
mnnsikat,

rohkendada ansamblite esinemiste armu ja mõimal
dada NR-n orkestrit juhatada külalisdirigentide!. Awa

tu jaam töötaks mdtse wõimsnsega 0,5 kW lainel 380,3,
m, Tallinna jaam töötaks senise 12 kW asemel wõimsu

likc ja kirematc raadioõhtntc osas muudetakse pühapäewa

sega 0,5 kW ja läheks iile Praegusest Poole lühemale
lainele, Türi jaam töötaks wõimsnsega 50 kW lainel
110,4 nt.
• Kulude tõus on tingitud Peamiselt tegewuse kaswa

On kamatsus laupäemiti korraldada n.-n. kirewaid õhtuid,
mille sisu koosneks möimalikult waheldnsrikkana nii sõ
ualistcst kui ka muusikalistest ettekannetest. Heliplaatide
kõrwal tahetakse siin rakendada elamat muusikat, samuti
hankida humitamaid tekste dialoogide, skctschide jms.
näol. Edasi tahetakse rikastada ja mitmekesistada saate

misest, koosseisude suurenemisest ja uue saatejaama tööle

rakendamisest. Saatekawa lewitati 1931. a. {XA aas
tat) 1280 tundi, keskmiselt päcwaS 6 tundi 57 min.,
1935. a. 2710 tundi, keskmiselt päcwas 7 tundi 25
min., 1936. a. 2802 tundi, keskmiselt päcwas 7 tundi
39 min. 1937. a. celarwcssc wõeti 3000 tundi, kesk
misclt päcwas 8 tundi 13 min., kuni 1. okt. on lewitatud
2078 tundi, keskmiselt Päcwas 7 tundi 37 min. 1938. a.
eelarwe koostamisel on aluseks wõetnd saatekawa lcwi-

ja laupäewaõhtusi saateid huwikül l a s c m a 13.

kama kuuldemängude poolest, kuna see ala on kujunenud

üheks läbilõõnumaks. 933 eel on kamatsus reportaashi'

muuta intcnsiimscmaks. «Elleks RR-le walmib repor
taashauto, mis lnbab reportaashi rakendada senisest ula
tuscliscmnlt.
Need oleksid üldjoontes uued knmatsused RR-u tulema
aasta tcgcmuskawas.

60 walitsuswäe soomusautot francolaste seljataga
Itaalia sõjalaewad toetawad Franeot?
Sevi Ila, 17. 12. (ETA) (Havas) Kindral
Queipo de Llano, kõneldes ringhäälingus, lük
kas iimber teated tähtsate strateegiliste punk
tide wallutamisest Terueli frondil walitsuswä
gede poolt. Ta seletas muuseas, et Terueli
frondi kõigis sektoreis walitfuswastased on säi
litanud oma positsioonid. Möödmlud ööl um
bes 60 walitsuswägede soomusautol on tungi
nud walitsuswastaste liinide taha, et rünnata
neid seljatagant. Kuiv walitfuswastased on üm
ber piiranud walitsuswäelased. Walitsusmäela
sed on osutamas «vastupanu, sest nad looda-

Hiina loob uut armeed
Wiiskimtmend btUnift jaapanlaste wastu
Jaapan haarab Lõuna-Httna Prowintside järele
Schanghai, 17. 12. sETA) sDNB) „Schanghai Times" teatab, et marssal Tschiang Kai
scheki peakorter oleiuat moodustamas «nt suurt armeed, mis koosnetvat
nmb e s 50 •ft ditviisist. Loodetakse, et see armee tuõib jnba waraketvadcl tvõitlusse astuda.
Ka warnstnst jatkutvat selle uue armee jaoks.
Schanghai, 17. 12. (ETA) (Habas) Haukonst teatatakse, et sealseis poliitilisis ringkonnis
on tvõctnd rahnldnsega wastu marssal Tschiang Kai-schcki eilne deklaratsioon, mille järele Hiina
tv alit s n s o n kindl a s t i otsnsta»nd tv õ i d e l d a kuni lõpuni- jaapanlaste
tv ast n. Tähendatakse, et see deklaratsioon määrab kindlaks mitte ainult hiinlaste suhtumise jaa
panlastesse, Maid see on ka annnd miimsc hoobi teatawailc Hiina ametlikele isikuile, kes on pidanud
Meel tvõimaliknks läbirääkimiste alustamist jaapanlaste ja hiinlaste tvahel kohese rahn sõlmimiseks.
Täiendatvalt teatatakse, et tõkke ehitamisest Jangtse jõel Kinkiangis on osa Mõtnnd umbes

lcjad arwawad, et Hankon ci tarwitsc karta kohest kallale
tungi Peking-Hankou raudtee kaudu, sest jaapanlased ci
ole Tschangtch' linnast (PSHja-Honanis) kangemale löu
napoolc jõudnud. Nad on seal juba mitu nädalat paigal

seiSnud. Schansi prowintsis jaapanlased on pi
d n il u d lahkuma mitmest punktis t, miö nad
warcm olid wallutanud, kuigi prowintsi pealinn Taihuan

s« on nende käes. Jaapanlaste seljataga Hiina pa r t i s a n i d r ii n d n w a d sagedasti Pcting-Hnnkon rand

teed. Jaapanlased ise tunnistnwad, et neil ci ole kiil
lalt jõudusid selleks, et puhastada Schansi prowintsi
lõunapoolset osa Hiina södnrcist. 30 miili Taihuanfust

suur. Sadandcd põgenikud Kwangtungi prowintsist on
juba tulnud Hongkongi, karte s waenulikkustc puhkemist
Lõuna-Hiinas.
Sõjawäewõimnde seletustel tahetakse Hongkongi Pii
ride kindlustamisega kõigepealt wältidn paanikasse sat

on jõudnud lõpule tugciua tekke ehitamisega Jangtsc jõele
Kiukiangis. Mitmed teised tõkked on ehitatud kaugemale

ülespoole jõge, et takistada Jaapani söjalaewadr Han
kou alla PääSmist.

Peking. 17. 12. (ETA) (Reuter) Hiinlased on

lõhkunud 20 miili raudteed Tschangtch'st lõunapool.
Kahtlemata lõhuwnd nad ka silla Kollasel jõel, kni nad

Bn sunnitud taganema selle jõe taha. Sellest. et 75.000

meest Jaapani mägesid on miimase 8 nädala jooksul
Põhja-Hiinnst ära tõmmatud, järeldatakse, et jaapanla
sed ei kawatse sealt esialgu teostada suuremat edasitungi
lõunapoole.

Talliima kriminaalpolitsciniknd said asja jälile täiesti
juhuslikult. Neis äratasid tähelepanu Mndori ja Saiinre
nimed, tuispäeast nad nende jiiures korraldasid läbiotsi
inise. See audis üllatuslikke tulemusi, kuna meeste juu
rest leiti 3 palitut ja 8 pandimajapiletit. Kohe rounetat'
wiljandlased kriminaalpolitseisse, kus nad tvarsti ka oma

aktiiwsus kiudluStõõdc läbiwiimiscl tõendab, et wõimud
arwcstawad söjnopcratsioonidc lahenemise wõimalnst.

takse toetama Pöhja-Hiina ajutist walitsust. ühtlasi

Hiinlasi kutsutakse toetama
Pekingi walitsust
Ti ent sitt, 17. 12. (ETA) (TNB) Jaapani

ta ahwardab jaapanimaStasc kihutustöö sõjaseaduse wnl
jusegn maha suruda.

Seisukord olewat wäga Pinew
New Ä)ork, 18. 12. (ETA) (Reuter) Sei
sukord. mis on tekkinud Ameerika suurtükipaa
di ..Panay" pommitamise tagajärjel, on wäga
pinew, ütles merewäevperatsioonide iilcm admi
ral Leahy pärast läbirääkimisi president Roo
seveldiga.

helifilmisisseseade
ühes
kinoaparatuuriga.

Artur Simonlatscr) on karistamata. '

tunud rclwastatnd jõudude stssctungimift. Palawlik

Hankon, 17. 12. (ETA) (Reuter) Hiina wäcd

täieline moodne

palituid, ülekuulamisel tunnistasid mehed oma süü üles.
mispärast nad lähematel päewadcl saadetakse Wiljandi
kriminaalpolitsei korraldnsse. Kondor on warem 3 korda
Marguste pärast karistatud, kuna -aimrc (end. nimega

reidil on praegu 30 Jaapani söjalaewa. Pinemus on

mägede ülemjuhataja Põhja-Hiinas kindral Tcrautschi
awaldaS üleskutse, milleS Põhja-Hiina elanikke kutsu

JJtüüa

Eile tabasid Tallinna-Harjn kriminaalpolitsei amct
nikud ühest Tallinna wõõrasteniajast 27-a. Oskar Kon d o r i ja 37-a. Enn 2 n i tn r c, kcS PrcnSkq ärist Wil.
jandis on marastanud üle 30 ülikonna ja sama palju

Paanika Lõuna-Hiinas
Hongkong, 18. 12. (ETA) (Reuter) Amoh

lõunapool jaapanlased asuwad kaitsescisnndis. Tiin ar
watakse, et jaapanlased ci wöi piki Peking-Hankou raud
teeliini isegi mitte Kollase jõeni edasi tungida, tõsiselt
ohustamata oma paremat tiiba, enilleV: möib kallale
tungida 20.1>00-mchclitta Hiina mägi, mis asub HopciSchansi piiril.

söjalaewade hulgas.

Wargad tabati enne warguse
ilmsikstulekut
Wiljandi walmisriieteärist Marastati 30 palitut
ja 30 ülikonda ilma, ct seda oleks märgatud

400.000 töölist, kes on töötanud ööd-päetvad.

Peking, 17. 12. (ETA) (Reuter) Siinsed waat

wad abiwägede saabumist. Kuid abiwägede saa
bumine walitsuswägedele on cbatöenäolik, sest
Terueli frondil on möllamas praegu tugewad
lumetormid, ütles Queipo de Llano.
B a rce l o na, 17. 12. (ETA) (Reuter) His
paama kaitseministeerium awaldas teadaande,
milles üteldakse: lihe Prantsuse kaubandusliku
lennuühingu piloot, kes maandus Alieantes,
jutustas, et ta on näinud Hispaania idaranna
lähedal Columbretese saartest lõunapool mitu
Itaalia söjalaewa Hispaania walitsuswastaste

süü üles tunnistafid. Alates angustikuiiü olid nad
Jaapani lennukipommi plahivatns Hiina linnas.
Wcnelased wannistasid 7 jaapanlast

Tok i o, 17. 12. (HavaS) Jaapani wälisminister
Hirota awaldas täna walju protesti Nõukogude Liidu
suursaadikule Tokios Nõukogude wõimude tegewuse was»

tu Wladiwostokis ja Sahhalin; saare põhjaosas, kus on
wangistatud ilma mingi põhjuseta seitse jaapanlast,
ühtlasi Hirota nõudis niangiStatnd jaapanlaste wabas

waleivõtme abil õige mitu korda külastanud Prcnsll) äri
ja sealt warastanud kokku umbes 30 ülikonda ja 30 pali
tut. Enamuse mamstatud 'asjadest on mehed realisec
rinud, kuna kätte saadi waid wäiksem summa raha ja

Teatada slt. „A. 9675".

Soomes tabati Eesti mnrdwaras
Cit'lu-5 tabati eesti murdiraras Herman llliman.

sünd. 1913. a. Mees oli tulnud Soome ..turistina".

Selgub, et ta on ennemalt pannud toime murervargusi
Helsingis. Juba esimesele Helsingisse saabumise päe
ivale järgnenud öö! ta tungis läbi akna Turuntiel ole

11 palitut ning ülikonda, millest 8 olid pandimajas.
Prensky äris ja samuti ka Wiljaitdi krimiuaalpolit

ivasse korterisse, tust wiis kaasa sõrmuseid, vrosic j. m.
ehteid ning 369 mavka raha, kokku 1599 marga wäärtu

seis ei teatrid sellest > vargus ost midagi. Kui aga Tallin
uastt ärisse helistati ja seal asja lähemalt hakati selgi
tama. selgus, et sealt tõesti on ivarastatud nii palituid
km ka ülikondi. Kui palju, seda ei saadud aga esialgselt

pnistol asetsewasse poodi, mües sealt kaasa -19 marka

kindlaks teha.

ses ivarandust. Isegi korteris olnud lmndikoer ei kuul
nu'd UHTrrtit. Järgmisel ööl 11. murdis sisse Ita-Kaiwo

raha ja 799 marga eest kaupa. Oulust 11. kaivatses
minna Rootsi, kuid Soome politsei tabas ta enne murd
ivavguselt.

Loodetaw ilm

Wargusi pealinnas
Pronksi tän. 6 asetsewa maja pööningult warastati

tamist.

78 kr. i väärtuses Gitiel isiattenbea-gi pesu.

Dvmci ngrntnur teatab, et mainitnd seitset jaa pan
last sündistatawat salakuulamises.

litu 21- kr. tvaäivtuseS.

Restoran ..Grandis" warastatj Hevmair Tari esi pa

pühapäelual, 19. detsembril
Maal kõlva. merel keskmise kõmani kirdcroolseid tuuli.

Pilwes. Lund ja tuisku. Öösi kuni 8 traadi kiil ura, päc
wal kerge külm.

Lauplicwal, 18. detsembril 1937
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Hea äriaasta

Kõik autoõnnetuste läbi tekkinud kahjud tasumisele

Pühade kaupade hinnad näitawad langust
Kutseliste autojuhtide tänasel konwerentsil wõetakse arutamisele wastaw seaduse eelnõu. Auto
juht ei tohi öö-Päewa kestes olla üle 7 tunni rooli taga
Eestis suhteliselt wähe autoõnnetusi?

Löppewa aasta äritegemise tulemustega äri
ringkondades ollakse üldiselt rahul. Läbikäigud
on olnud head peagu kõikidel aladel. Teatawat
stagneerumist märgitakse maid riidekaubanduses,

kuid sügama talwe tulekuga on siingi aastalõpp
muutunud elamamaks. Rühmas ci saa enam

Täna hommikul kell 10 astus Läti seltsi ruu
mes, Narwa mnt. nr. 13, kokku E. jõuwankrijuh
tide kutseorganisatsioonide 1. üleriiklik kon

lükata edasi ostusid ega ajada üle talmc managa.

Eriti rahul näib olemat lõppema äriaastaga
ühiskaubandus. Maa ostujõud on filmnähta
walt kasmanud ja see amaldab otsest mõju ka

werents.

Konwerentsile pannakse wastuwõtmiseks ette
rida resolutsioone ja uks seaduse projekt, millede
ellurakendamisel loodetakse tuna liiklemiskorral
dusse ja liiklemise õnnetuste «vastu wõitlemise'
rida muudatusi ja paremnsi.

iihiskaubanduse läbimüükidele.

'Kaubahinnad maailmaturgudel näitawad mii
masel ajal jälle nõrgenemise tendentsi. Kuid
meie tarmitaja ei saa sellest niipea osa. sest
kaubandus hinnalangusele reageerib möga pikal
daselt. Vastupidine on kaubanduse tundelisus
hinnatõusu korral.
Suhkru kui meie ühe suurema importartikli
hind on «viimastel nädalatel nõrgenenud. Ro
membris nõuti Inglise peenkristallsuhkrust kesk-

*

Jõuwankrite ekspluateerimisel juhtumid
õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjude
tasumist peaks tnlewikns teostama jõu
wankriomanike kindlnstnsnhing,

miselt 8 sh per ätt kg cif Tallinn. Nüüd on
see hind aga langenud 7 6—7 7 sh sama kwan
tluni eest detsembri teise poole mõi jaanuari
laadimisega. Siseturul on suhkru hind- alane
und maemalt märgatamalt. Suhkrut impordi
takse aastas iile 3 miljoni krooni wäärtuses..
Rosinate hinnas on samuti «viimasel ajal
tekkinud languse tendents, kuid rosinad on tä
namu siiski märksa kallimad kui möödunud aas
tal. 40—50 sh asemel möödunud aastal maksa
mad rosinad tänamu 60—70 sh 100 kg eest.
Hinnatõus ou tingitud saagi muhenemisest ja
kulude suurenemisest.

Riisi hinnad ou «viimastel päemadel läinud
alla suurmüügil 1,3 sendi mõrra kilolt. Uue
lõikuse andmete selgudes müib oodata uut hinna
langust

Parema saagi tõttu on 10—20 sendi mõrra
hinnas alla läinud ka kuiivatatud puuwili, ploo
mid, kompott jne.

millel juriidilise isiku õigused. Kindlustusühingu
liikmeteks oleksid sunduslikult kõik wabariigis re
gistreeritud era-jõuwankrite omanikud. Liikmetelt
wõetakse ühingu heaks eriinaksu; samuti näeb sea

duse Projekt ette, et liiklemistrahwidest läheb osa
kindlustusühingule. Ühing tasub kõik jõuwank
rite õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjud, wälja
armatud kahjud, mis on tekkinud kahjusaaja enese

süü läbi.
Jõuwankrite juhid soowiwad, et nimetatud
seadus astuks jõusse juba l. apr. 1338. a.
Weel tuleb konwerentsil arutamisele jõuwank»

rijuhtide tööaja, tööolude. Palgalise Puhkuse jne.
küsimused. Tahetakse nõuda, et tööstuslikkude
käitiste tööaja seadust muudetakse ja täiendatakse.
Wastaw resolutsioon näeb ette seaduse muutmise

nii, et kutselise autojuhi normaal
tööaeg oleks Piiratud 8 tunniga
öö-päowa jooksul. Teenistus autorooli taga ei
tohi olla pikem kui 7 tundi. Taksojuhtide tööpäew
(koos ootamistega ja platsisseismistega) ei tohi
olla Pikem kui 12 tundi.
Wastaw seadus on olemas Peagu kõigis kultuur

riikides, kuna on waidlematnlt selge, et
hulk liiklemisõnnetusi on olnud tingitud
just jõnwankrijuhtide Uiäsimnsest.

Jõmvankrite kutselised juhid ja nende kutseor
ganisatsioonid leiawad, et just nemad ise on esi
mesSs järjekorras kohustatud ja kutsutud
lahendama kõiki liiklcmisala kusimusi, kuna õn
netuste korral lasub moraalne wastntus kogu oma
raskusega just jõuwankrite juhtidel.
Resolutsioonides, mis on mõeldud just wasta
wa seadusandluse ja õiglase liikleiniskontrolli mõ
jutamiseks, on kõik liiklemisalasse puutuwad kiisid

mused wõetud põhjalikule ja kainele kaalumisele
ja need esitatakse materjalina wastawatessc amet
asutustesse.

Sissejuhatawas osas on toodud ära alljärg
new, küllaltki huwitaw wõrdlusstatistika:
Meie aja moodsa autoliikluse kohaselt on juba 1936.

a. „Riigi Teatajas" nr. 82 kuulutatud walja ja Pandud

Kutselised autojuhid konwerentsil. Juhatuse laua taga kutseorganisatsioonide lipud.
maksma liiklemismäärused, mis tiheda koostöö tulcmu
sena teedeministeeriumi ja tv. A. & M. n. mahcl peaksid
igati kooskõlastama koigi liiklemisest osamõtjate trge
must. Nende määrustega on korraldatud nii jönwank
rite, jalgratturite, jnlnlaijnte, hobusõidukitc, ratsanike
ja loomade liiklemine; seejuures on jõuwankrid kui tii*
rcloomulised sõidukid asetatud primaarsesse seisukorda:

jubedad ja rasked õnnetused sunniwnd meid seda kästi
wninnlt õnnetuste pölijnste juurdlemise ja nbinõndc otsi
misclc n?nde põbjuste körwnldamiscks ja õnnetuste wiil
timisrts.

Kahjuks on tegelik elu jöuwapkrid ja jöumankrijnhid
sootuks teisale asetanud. Nende maStu esitatakse era
kordselt suuri uõndmisi. Pannakse peale raskeid kohus

tusi. Wõetnksc tarmitnselr wiiga karmid karistused.
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Samal ajal kõik teised liiklusest osnwõtjad justkui jääksid
malja sellest; saamad cclisöiguötatud, erilise kaitse alla
mõdud; neid peetakse „antomol>iliSmi ohmrciks". Min
nakse -isegi nii kangele, et paljusõnaliselt öeldakse, et
teistes riikides ja nende linnades olemat otse kuulmatu

niisugune liiklemisõnnetuste rohkus kui meil Eestis.
Ametlik statistika aga rangid sootuks teist keelt. Iga
J(HM> elaniku kohta tuli meil 1030.—34. a. keskmisena
0,0% autoõnnetust, 193-. a. langes see juba 0.5,%-le.

Teistes riikides aga: Schmcitsis 4,0%, JtaalinS 0,7%,
Soomes 1.1%, Taanis 3,0%. Schmcitsis seega 8 kor
da rohkem kui meil. Ka Tallinna õnnetuste arm ei ole
kõrge <2,1%) mörrcldcs Helsingiga (3,0%), Stothol
miga (5,4%), Kopcnhaagcniga (8,3%).
Olgugi, et neis linnades sõidukite arm suurem kui

Wahastu ja Paide kogudused elujõulisemaks

Wahastu kogudus saaks lisa Türi kogudusest 7
küla ja Harjumaalt Koselt Aela ja Uucwärawa ning

lärwa praostkonna nõukogu otsustas esitada kon
sistooriumile kinnitamiseks koguduse piiride ulatusli

Juunist Sõnni, Kädwa, Palu. Tammistu, Lihu. KaiuPölliku, WiiriKa ja Kuimetja-Pölliku kiilad.

kule.

' OUNAJOOK

hingede arw tõuseks ligi 5000-iti, olles praegu waid

tajaks end. Halliste pastori A. Köiivu.
preili Natalic Mcy 1 e kompliment ilusate kos

tüümide eest!

Klaveril saatis ja esines menukalt soolodega
Bruno L u ck. V. Mettus

jutuajamisega valmistaks eite meie kava teise poole

Kas kõik iseseisvate soolodeõhtutega esinevad
tantsijad teavadki seda, kui väga raske neil on saa
vutada kunstilist võitu? Vist mitte, sest muidu kau

getlki suurem osa neist üldse ci ilmuks avalikult
lavale või poodiumile.

Kui säärasel õhtul vahetult järgnevad üksteisele

ühe ja sama tantsija numbrid, on suureks häda
ohuks juba see, et publik kunstniku ümberriietu
mise tõttu tekkinud vaheajal võib kergesti jahtuda,

iseäranis kui teda ei ole kohe algusest peale väga
soojaks köetud seda viimast aga näeme harva.
Sel juhul tuleb iga järgneva numbriga seda ..küt
mist" uuesti alustada, kuni ..temperatuur" on nii
kõrge, et ta järgmise pala alguseni ei lange kuigi
märgatavalt.

Suuremaks vaenlaseks kui üksikute numbrite va
helised enam-vähem lühikesed pausid on õhtut poo

leks jagav suur vaheaeg, mis on määratud puh
kamiseks niihästi esinejaile kui ka pealtvaatajaile.
Kui eelmisel talvel käis siin Jooss-bailett, küsisin
balleti vastutavalt juhatajalt Fritz Coh e n i 11, miks
joosslased oma kava esimese osa lõpetasid ~Ralliga
vanas Viinis", mis ometi oli kunstiliselt nõrgem kui

..Ballaad" või ..Suurlinn", mispeale Cohen mulle
vastas veendunult ja veenvalt:
„Ühe tantsudeõhtu viimane number enne vahe

aega peab olema seda, mida nimetatakse ilusaks.
See number peab arvestama laia publiku maitset,
mis loomulikult ei tarvitse tähendada labastumist.
Selles numbris lai publik peab nägema- midagi, mis

tal oma üksikosades on tuttav, peab kuulma muu
sikat, mille rütmiga ta on harjunud ja mis heliseb

temas edasi veel pikemat aega pärast seda, kui ta
Kõrvale on lakanud helisemast. Valsisamuie on näi

nud igaüks, valsirütm on tuttav kõigile, ja
Lanneri muusika tungib meelitavalt igaühe kõrva.
Aga miks me viimases numbris enne suurt vahe

aega mõtleme kõigile, mitte esmajoones asja
tundjaile ja arenenud maitsega vaatajaile? Selleks,
et kogu publik suur eigi vaheajal kõ
neleks ainult meist ega hakkaks ajama Iga-

vastuvõtuks. Seeparast me lõpetame orna kava
esimese osa ..Balliga vanas Viinis", mis on kõi
gile vastuvõetav kui esmajoones ..ilus" number."
Tähendab, tantsudeõlitu esimese poole viimane

number peab kõigile midagi ütlema. Selleks aga
ta peab üldse midagi ütlema, mida kahjuks prl.
Oltorpi mittemidagiütleva ..Tamburiin i" kohta
öelda ei saa.

Edit OI torp annab puhttantsu enam kui nii

mõnigi teine meil esinenud ..plastiline" tantsija ega

tüüta ta meid korduva maailmavalu kujundamise,

ahastuse ning kogu aeg küüruskäimisega, mida mõ
nelpooi nähtavasti loetakse (vähemalt loeti) väljen

dustantsu üheks tähtsamaks iseloomustavaks joo

neks. Ta oskab pakkuda vaheldust, aga kahjuks ta

ei ole sel määral tugev isiksus, et ta suudaks iga

suguse ta enda poolt valitud muusika tantsuks üm

ber kujundada oma näo järele. Nii jäid Chopini
..Variat si oonid" väheiitlevaiks ja Rachman novi

„K iI d" vist kõigile arusaamatuks. Kõige enam nä'h
preilile sobivat Mauri.e Ravel, kelle muusika järele

esitati kolm pala, nimelt headuse t a n.evas järje
korras: „V aI s s", „P ava a n iibele surnud
printsessile" ja „Nukker lind", mille peal
kirjaks aga oleks ka võinud olla ..Kaige lind".
..Valss" oli, kui ma ei eksi, kava pikim pala, mis

aga hetkekski ei läinud igavaks, näidates head muu
sikatõlgitsust ja sisaldades ning sisendades koguni
midagi ekstaasi taolist.

Hea oli ..Pietas" (Bacli) oma hästi tabatud
ja vaatajaidki haarava meeleoluga, mida kohe al
guses aitas süvendada ühes poosis sisalduv selge
vihje keskaegsele ..valurikkale jumalaemale". Kena
oli „F atu m i" lõpp ülesjääva käega, mitte halb
liikumiselt võrdlemisi mitmekesine ..Eesti süit"
(Riho Päts).
Pikemaks ojaks jääb arvatavasti meele ..Pietas".

Oli aga ka numbreid, mis juba nüüd 011 mälust

haihtunud.

Prl. Oltorp peaks muutma oma lavalt äramineku

pärast pala lõppu, mis eranditult sünnib lõdvalt ja
ükskõikselt. ~Isikupäraseks stiiliks" seda nimetada
ei saa.

Publik suhtus pakutavale hästi ja aplodeeris ise

äranis soojalt pärast Raveli ..Valssi" teenitult.

mustada. kuna lumerohkus pakub nii meelepäraseid suu
saiamise tvöimalnsi. Eelolewatcl pühade lvahcacgadcl
kasutatakse loomulikult iga waba tvöimalust selle spordi

haru harrastamisel. Kuid sel puhul kamtagem suma

spordi harrastamist ka jõulude heateo korda
saatmiseks.

KäeSolewate jõulude heategu seisaks järgmises:

„Cstõnia" teater
Laup., 18. dets., 2. korda harilike hindadega

Kalmani operett „Sügismanööver". Esietenduse koos
seis.

Piihap., 19. dets., päevaseks etenduseks alan

datud hindadega B. Smetana ooper „Müüdud mõrs

ja". 0' ' 2. korda Marcel Pagnoli näidend ./Tsee
sar" ...Kaugete randade" ja „Fanny" järg. Et
soodustada publiku suurt huvi ..Tseesari" vastu,
selleks on ta lavastust 2. etendusest peale kärbitud
13 pildist kümnele. Seega on võidetud aega, nii et

etenduse pikkus ei tohiks enam kedagi koormata,
ega ole loodetavasti kaotatud lavastusest liiga palju
huvitavat: kõrvaldatud on ainult väheolulist pilte.
Eesti helitööde kontsert
korraldatakse Estonia kontsertsaalis piihap., 19. dets.,

kell 8 õhtul. Kontserdil kaastegevad: Ida Loo
(sopran), hr.-d H. Maldre (tenor), K. Shypris
(orel), E. V. Tallinna konservatooriumi segakoor,

kitada marju alu st. (Kui teie ci tea. kuidas seda teha,
pöörduge pärimisega ligema metsamahi mctsaamct
niku poole.) Paar korda nädalas Mõtkc kaasa pühkmcid,
heinasecmncid ja taolisi aineid, milliste eest need arm
sad linnukesed Möga tänaksid. Edaevidi jääks teie hoo

Esietendusele on kindlasti lubanud sõita ka Os

kar Luts.

Esmaspäeval ~Kraavihallid" üldiiindadega.
Teisipäeval jälle ~Tootsi pulm".

Eesti Draamateater
Täna, laupäeva!, kell V_»B õhtul 39. korda „Suvi".
Pühapäeval kell ik3 p. j. Noorsooteatri nukueten

duse esietendus. Kavas: 1) Reis ümber toa", 2)

„Lillhaldjad" ja 31 ~Mänguasjade mäss". Pühapäeva

õhtul kell Vi'B „Must suvi" R. Sirge näidend
3-es vaatuses.

Kassa avatud kella tl—l e.I. ja s—B õhtul.
A. Arderi õpilaste lauluõhtu
korraldatakse esmaspäeval, 20. skp., kell 8 õhtul

konservatooriumi saalis. Esinevad lauluettekannotega

nii noorema kui kõrgema kursuse õpilased. Kava
on koostatud prof. Artur Kapi ja tema endiste õpi
laste helitöist.
Klaverikunstniku Valentine Riivese õpilasõhtu

toimub keskn., 22. dets., konservatooriumi saalis.
1. osa algus kell >47 ja 2. osa algus kell 8 õhtul.
Kavas soolopalad ja kontserdid: Rachmaninovi fis
moll, Beethoveni es-dutir, Rubinstein, Liszt. j.t.

pääsmetega, milliseid antakse teatri kassast (kassa

jookseb praegusele mudilaste tervisele kardetavale

häälingu kasulamismaksu kviitungi (1937. a. II pool

või 1938. a.) ettenäitamisel (iga kviitungi peale
üks pääsetäht). Kontserdi algus kell 8 õhtul.
Töölisteater
Täna „Kolmekrossi ooper" lä. korda. Algus kell

Vi'B õhtul. Pääsmed 25—150 senti.
Pühapäeva päeval „Häda õnnega" iildhiudadegn.
Pühapäeva õhtul „Tootsi pulma" esietendus.
Pühapäeva õhtul ..Töölisteatris" esietendusele

tulevas 0. Lutsu ja A. Säre vi ..Tootsi pulmas" on
peategevus rajatud ikka veel riukaid täisolcva Joo
sep Tootsi ja tigeda Jorhh-Adniel Kiire vahelisele

võitlusele, kuhu juure tuleb veel Teele siseheitluse

kcscd oma nälga köitvad kustutamas, siis ei ole teil põh

ilist sel puhul knrtvastada olete ju uoorc kotkana iga
linun ja looma truu sõber.

Kuid ka jöu escd tuuncivad lväga mitmel Pool

toidu-puudust. sageli kipumad nad selle tõttu koguni
miljapuuacdade:sc ja süiinitawad seal kahju. Ärgem ka
neid unustagem. Jalutuskäigul ja suusasõidul metia
ivõrkem kaaia paar hcinatustikest ja wisakem need kuuse

alla >või männijimrele. Küll siis haatvikucmandad neid
juba sealt teie annina tänulikult oskawad iile.? leida.
Meil on üle kuuesaja noorte kotkaste organisatsiooni
üksuse inaal. Kui iga üksiiS tvcidikcucgi sellel alal ära
teed,-siis on paljiide lindude ju loomade nälga kustuta
tud ja nende elu pääctcliid.
Tee on tõeline uoorkotkalik heategu! -

Noortele kotkastele kirjandite
auhindu
.twtbit-smim-sieeriMiit noorsoo osakonna koomik kor

raldaii möödunud smvcl Noorte Korkale Viru malema
Halmla ja Kadrina maleivkondadc Viitna laagrist oia-.
wõlnnd noorkotkaörele mõistlu-õkirjuiuõ teemal: „Kni
inanad niännid mõikad jiitnKada" Niiüd teöti
noorie-juliataia Nool: wõntlnõtnlemnsed tcaiamak-õ. Pa
rima töö kirjuta* Kadrina malemkonna 1. rnlnna korkaNiikikel 2a'-:- sa sai anliinnak:- ?lna. Mälan teene
..Vöönemere isandad". Kõiae nooremale osamõtjalc Hal
jala malcwkonna Palmse riiknna pesakoikale Veon Pnn

sooale määrati ii nn"; .Oaironi ..?ini'o Täde" ma t ka
kaod. ?lnl,innad saadeti Noorte Kotkaõie reairaaln poolt
riilmiadec-se. et need iveel enne jõulupühi omanikele iile
ontakõ.

„Helioses"
külmale ajajärgule õige vastav film ..Lastearst
dr. Enge 1". milles tegelemas hea trobikond mudi
lasi lastehaigla patsientidena. A\c oleme alati hea
meelega vaadanud filme, kus askeldamas teiste seas
ka mõni väike daam või härra nüüd näeme selles
filmis neid tervet rida. Ja igaüht vapralt ka läbi vii
mas oma osa. Need väikesed näitlejad ongi, mis

ses filmis kõigepealt köidavad, aga tas antakse ka
lastearst, nagu seda soovib näha vist küll iga ema.
Väikeste südamete muredest arusaaja hea onu, keda

Sünnipäewalapsi

Eduard Looga, õpetaja, ajakirjanik ja selts

k 01111 ale JJ cl ane Tartus, süliriimid 19. dets. 1903. a.

Kasina vallas Tartumaal.
kinna Markus, näitleja, sündinud 19. dets. 1878.

a. Taeveie v. Viljandimaal.

Arnold Matkicsen, põllumees, sündinud 19. dets.

1899. u. Van v. Virumaal.

Jukus Mägiste, kee;< U a Ilane. sündinud 19. dets.

kuuletavad isegi suurimad jonnipulqad. Paul Hör
big e r oma kuidagi kohtlases, ent sümpaatses sü

19üi). a. Kiulina v. Tartumaal.

Film käsitab ka noore vallasema Icuruinüngu ja

1889 a. Tallinnas.
Ättred Riime põllumajaiidustendlane, sündinud

damlikkuses on selleks „onn arstiks" nagu loodud.
võitlust oma lapse tervise ja heaolu eest.

Eesti kroonika läheb seekord jõulude tähe all,

motiiv Arno pärast. Peale nende kolme peatege
lase leidub „Tootsi pulmas" suur hulk lopsakalt

kigitustenpakikestega.

dis ka Oskar Luts ise üsna silmapaistvas osas.

kingituste-pakkidega. Edair-journal jälle kannab meid
Pariisi maailmanäitusel"

nähtud kõrvaltegelasi. Teiste hulgas esineb näiden

Tallinn, S. Karja 20/17, kõnctr. 447-07.

all pöldp üü d. Suusatama minnes wõtkem kama

Kino

nr. 2.) ja kontserdipäeval kontsertkassast ring

UUDISSORDID
* MULGI VEIN,
SAKALA VEIN,
HÕÕGVEIN,
MANDARIIN-LIKÖÖR,
ORANŽIKREEM-LIKÖÖR.
Esindus ja ladu A/S. „KAUBAMAJA ESTIKA"

igapäcwase toidu kättesaamist. Eriti kannatatvad felu

..Estonia" ja riigi ringhäälingu ühendatud sümfoonia
orkester. juhatab teeneline dirigent prof. Raitnund

Kull. Kavas: M. Lüdigi, A. Lemba, H. Elleri,
E. Aa va, R. Tobiase ja A. Kapi helitöid. Sissepääs
riigi ringhäälingu raadioabouentidele tasuta

o -ii. „ALSCO"

Paks lumckord ei tvõimalda paljudele metslindudele

leks paar korda nädala:- toiduainele tagatoara täiendada.
Kui aga teie püstitaud põldpiiüde-tortlas ka teised linnu-

päevast klatši- või ..asjalikku" juttu, ühe sõnaga sel

Edit Oltorpi tantsuõhtu
Estonias 17. 12. 37

Käcsolew tali on saabunud meile tvaraknlt ja eriti
lmnerohkclt. Kõik noored Ivõiwad sel puhul eriti rõõ

paar seljatäit oksi. et nendest põldpüüde toitmiseks pi te

kogudustesse, milleks wöimalused awaneivad konsistoo
riumi kaasabil. Wahastusse määras konsistoorium õpe

leks, et ta ka siis, kui meie vahepeal puhkame,
ei vabaneks meie võlu alt, vaid et ta end ise oma

Noorte kotkaste peastaap pöördus neil väe tv il järg
nema ringkirjaga kõigi noorte kotkaste poole:'

OUN

koguduse 8 küla 968 hingega, millega Paide koguduse

Viljandi

Suusatamisel Pidage silmas niilgiwaid loomi ja linde

sk J #

fUAO&CtxS

Teater. Muusika

Noorte kotkaste fõulu-heategu

ii
y

Praostkonna nõukogu koosolekul otsustati iveci
ijeseiswad õpetajad ametisse wötta Wahastu ja Anna

Paide ja Wahastu kogudusi. Pa dc kogudusega liide
dakse Türi koguduse 14 küla 1442 hingega ja Peetri

Muhameedlased palwetawad Londoni moschees pärast paastuaja lõppu

pC

2497-hingeline. Paide Kogudusega tuleksid liitmisele

need asulad, mis Paidele on lahemaa kui oma kiri

/

WI

meil, on seal tannmad ümaramad, sõiduteed paremad,
liiklemine eeskujulikumalt korraldatud ja kõik liiklusest
osawõtjad ühtlaselt sellesse lülitatud.

Järwamaa koguduste Piirid
muutmisele

kuma muudatuse, mille sihiks on elujõulisemaks muuta

Ccltoodnd statistika ci tobi aan meid suiqntada Ers
ti liiklcmisönnetusi wõtma iitstöilsclt ja lcpitawalt, jät
ta meid külmaks nende wastu. (rriti käcsolewa aasta

alates šokolaadijõulumeestest ja lõpetades ameerika

Johannes Mfilber, ametnik, sündinud 19. dets.

19. dets. 1895. a. Pärnus.

Johan Rütli, vandeadvokaat, sündinud 19. dots
1871. a. All ja v. Tartumaal.

Alfred Zolk, kujur, sündinud 19. dets, 1897. a.

Krüüdneri vallas Tartumaal.

Laupäetnal, 18. detsembri! 1937

Nr. 344

VSeValeh,
Siseriigist

Kohalikke teateid
Ärid homme awatud
Homme, pühapcieival, 19. detsembril, on kõik
ärid awatud kella 12 Pommi kuni kella 4 P. I.

I völte ostu sobivaid
Jõulukinke
' A. LAAMAN N'i
riidek.uiptu ses
V. KARJA 8

Linnalvalitsus kohustas Pronksi tan. nr. 4 majaoma
mkku. et miimane larmmitaks oina maja hiljemalt 1. juu
niks 1637. g. Kuna ehituse omanik pole seda teinud,
siis limmtvalitsus lammutab hoone oma kulul ja müüb

Loomade- ja lihahinnad

saadud materjali lammuduuiskuludc katteks.

Ka siiu teostab lammutamise lumawailtsus.
Töõlismancmatc kursused jattnwad jaanuaris

E. Tööliöühiuflutc Keskliidu voolt töölistvailomatele
sa ameiiiihinglastele korraldatud kncsmc esimene pool
lõppes käesoletva nädalaga. Loengud jatknwad tuletva
aasta jaanuarikuus. Käsitamisele tulelvad veaasjaliknlt
ametiühingulisse töösse puutulvad küsimused.

LugemiSlaud ametiühingute liikmeile

E. Töölisühiugutc Keskliidu juhatus otsustas uuest
aastast alvada Pärnu mnt. 41 amctiühinglasiele luge
mislaua ühes ajatviite-mängridega. Lugemislana sisus
tamise, tellitatvak ajalehtede ja ajakirjade ning korra

reedel, 17. detsembril

Looma- ju lihaturul veiseid täna rohkesti. Nõud
mine rahuldav. Tapa veistest maksetakse sama hinda
mis käesoleva nädala eelmisilgi päevil.
Pullid ]a mullikad tavaliselt 57—60 s. tapakaalu

ja 27—30 s. eluskaalu kilo.
Lehmad rammusad 57—60 s., keskmised 52—56

Vasikaid vähe ning nõudmine hea. Kauba vä
hesuse tõttu kõvenesid ka hinnad. Nii maksid ta
petud vasikad ühes nahaga 60—85 s. kilo. Elus

vasikate hinnad 35—50 s. kilo.
Lammaste pakkumine väike. Nõudmine hea, mil

lest tingituna hinnad kõvenesid. Tapetud lambad
ilma nahata ja pudemeteta 50—65 s. kilo. Elus

Velsenaha hinnad. mis käesoleva nädaia alul
85 s. kilo.
nõrgenesid 5 s. kilolt, püsivad samal tasemel, seega
Vasikanahad 3 krooni tükk.
Lambanahad 2—3,50 kr. tükk.
Hobusenahad 12—14 kr. tükk.
Toodud hinnad on arvatud Tallinnas.

ministri kaasabi, ci' töötvõimclisi loonu töölisi kergel käel
ei wallandataks.

Soomnsrong nr. 3 selts
veab täna Kell y*B 6. Kaubandus-tööstusdoja ruumes
(sissekäik Pühawaimu tiin.), oma aastakoosoleku, mil
lele sealsamas järgneb omawaheliue kooswiibimine

Scouts-riigemendi aastapäew

21. dets. täitub 19 a. päewast, millal Wabadussdja
kriitilisemal silmapilgul loodi scouts-wäeosa, kellel on
olnud silmapaistew ja tunnustamist leidnud osa wa
baduswöitluses.

Aastapäewa mälestatakse seltsi ..Scouts-riigemendi"

algatusel wanäde wöstlejäie ühise kooswiibimisega
kaitseliidu Tallinna malewa ruumes 21. dets. kl. 9 o.
Ojawötjaid palutakse ennast registreerida kpt. H.

Hinvelaane juures jk.-l. Tallinna' malewa staabis).
Mõne reaga
..Lbristrnas Party". Eestt-Ingiise kultuurühingu

traditsiooniline jõulupuu, n.-n. Christmas Party, pee
takse sel aastal ..Estonia" ruumes esmasp., 20. dets.,

kl. 10 õhtul, millest võivad osa võtta ka mitte

et parim

Kutsed on saadaval ühingu raamatukogus Viru

tän. 5.

Pauluse koguduse iseseisev jumalateenistus pü

hapäeval jääb ära, kuna see kand. min. G. Klausi
ordinatsiooni puhul algusega kell 10 peetakse ühi
selt Toomkogudusega. Ordineerib piiskop H. B. Ra
Pauluse koguduse korraldusel toimub pühapäeval
kell 10 koguduse majas, Kreutzvaldi 23. lastejumala
teenistus, pühapäevakool ja kell 6 õhtul samas päi

vetund. Kõneleb Erik Pruvli.
Ilas palveks. Tallinna praostkonna palvel ava
takse Lennuki' tän. nr. 47 uus palvela. Avamls

Laupaewal waStn pühapnewa:

G. Gnadebergi ja Lepdeni apteek, S;'Karja t. 4.
Tel. 445-88. Schnickeri apieek. Paldiski mnt nr. 6.

Tel. 431-18. 1. linna apteek. Krediitpanga majas,
kiwi t. nr. 43. Tel. 433-42. H. Mikheina apteek. S

Tartu mnt. nr. 47. Tel. 338-42.

Nõmmel: .
Linnaavteek S. Pärnu mnt 93/92
30-a. tvaba haritud mees.

välismaal tunnustatud Joh. Lilienthali süsteemi alusel,

lus osanikuna kaasa aidata
maja ehitamiseks Muumcle.

Mceldiwuscl meeleldi abicl
lutsin. Kirsad slt. ~3/3403"

Kursused annavad põhjalikke teadmisi moodsas
riiete juurelõikuses ja väljatöötamises vastavalt prae
gusele moele ja peenema elegantsuse nõuetele.
Käesolevad kursused on täiendatud kujul, millised
pakuvad huvi igale rätsepale, kes soovivad oma tead
misi täiendada juurelõikuse tehnikas.
Kursused on vastavates asutustes registreeritud.

Vastuvõtt kursustele iga kuu 1. ja 15. päeval, eri
kursused igal ajal.
Lähemaid teateid kursuste üle saab iga äripäeva
õhtul kella 6—B, Tallinnas, Pikk tiin. 7—2.
Kursuste korraldaja ja juhataja
M. BACH.

pr. ..16/3296".

1. järgu tööjõud. Juukse
töösws „Wõistlus", Liiwa
laia tän. 28. F. Hellu,anu.

uiisamasnguste noormeeste

Äraköhi.

Palve jõuluvanale!

Kartvana tundutvad läbeue
tvad rõõmupühad. kai ollakse

üksi. Noor prl. ja pr. ivro
wiutsistt soowiwad leida
de hulgast, kes sutidaksid pe

Bekannt
schaft
älietcr alleinst. Herr

Lambivarje

suchr dic Bekauutschast einer

Kõrgema haridusega riigi ini. Dame mit freiem K«pi tvalmistatakse. W. Kala
tal als Tcilhaberin zwecks maja tan. 21—3. tulla kella
Erweitcrung lohncnder aus I—7.
tutvust
abiellumise eesmärgil intel ländischer Vertrctungen.
ligentsete kenade preilidega.

crnstgcmeintc Off. erbeten

Wanus 17—22 a.. foto
nSutaw. Kirj. slt. ~37/ in d. Erp. d. Päeivalehr
„ 1/3241

2717".

Kindla teenistusega kars
Kae aaslaid 5 või 3X5 ke intelligentne 45-a. härra
on lugejatel eaks

tutvuks

kas nimeks Mati, Mall
või Liis,
üksiku lesega wvi prl. man.
nad ühteviisi heaks almes 3.°» a.. kellega U>bi

kõik peavad „L aste
Rõõmu" ja loevad
Laste Rõõmu

abielu mõttes tõsise meeldi
wa iseseislva wõi kiudlapal

galise pr. wõi prl. Ivan.
25.-35 a.' Kirs. slt. ~3/
2803".

Tütarlaps

aastais 17—30! Teiega joo
witaw wäiksem kasw. Kirs. mi b nitwnst abielu mõnes
3 tob. keeles ühes lühikeie korralik kindla kuisega 20-a.
elulookirjeldusega, õige nime noormees. Kirjad slt. ~35/
ja aadressiga slt. ..õ/2725". 2798".
wusel ühiskodu luua.

maikuus Poidel ülesaaremaaline maimnlik kontsert.
Samuti korraldatakse ka ülesaaremaaline kirikunoorte

paew. Iga kiriku juure asutatakse kristlike noorte
Elvast
Köik Elwa weekogud kaitse alla. Elmas on pan

Põltsamaa' gümnaasium 2g-aastane. 17. dets. pii-,

Otepää luinewallide taga. Otepääle ei pääse jõu

hitses Põltsamaa gümnaasium oma.'29. a. juubelit.
Kool sündis keset reivolutsiooni ja söjakeerist 1917. a.
Enne seda töötas Põltsamaal «vene õppekeelega Alek

ilmaga «väga raskendatud. Tänaivu tahvel pidi hoi
tama lumest «vaba Palupern-Otepnä tee. Nlesseatud
lumeredelid ei suutnud kaitset pakluida ja kuna ka

dud'maksma ajutine püügikceld pöllutööministccriumi
põullumajandusc osakonna poolt .Arbi järivcl ja Elwa
jõel. Mõlemad weekogud tahetakse ivõtta kaitse alla,

sandri Kaarlimõisa kõrgem algkool, mis eivakuceriti
1917. a.. sügisel Sise-Wenemaale. Õpilased, tookord

nagu see on makscw Wcrewi järwe kohta juba mitu
aastat, kuna seal on asutud arendama

pole, .siis seisab tee l««mme tuisanttna.

arwull mitusada, tänmvalc. 'Siis «võttis asja

käsile 'Põltsamaa seltskond, Eesotsas- hr-de Petersoni,

Sepp wõitis maleturniiri
MaleseW csiwõistlustel mängiti eile re/bcfc grupi wnmäseid Partiisid. Griipi wõitjaks tuti liidn

klassi maletaja Leo Sepp. kes noppis ühe wõidu.irise
järele 'jä lubas waid ühe tongi oma wõistlcjale Israelile.

Sepal oli lOV2 Punkti. Teiseks tuli Ivanameister Hein
rich J s r a e I 10 punkti. Isracl samuti nagu Seppki,
ei kaotanud ühtki partiid. 3.'koha päriscud. Kuressaare

manjja Tapaks ä5 p. Teised lvüistlesad said Punkte:

Kässer AVi, Pcirom 4..Siukel ja Taar ä' 2 ja Jutsär

! lh- Homme lõpetab oma töö Pühapäewane grupp, kiis
on kindlaks tvõitjaks end. .Eesti meister J oh. Tiiru.
'Esitoõistluste finaal algab pärast pühi jä sellel mõista
lolvad.. 9 paremat nende 36 hulgast, kes startisid.sügisõl.
üleriiklik 1. klassi turniir peetakse Akademilise malt-

organisatsioonist, saavutades - kogusummas 225 072,5

kg! Möödunud aastal esmakordsel .võistlusel s: 'vil

Sügisese käsipallihooaja lõpp
õhtu

Eesti tänamustc liiduklassi käsipallimõistlustc lõpp.
õhtu-toimub pühapäemal Saksa kultuurjoalitsnsc mõimlas

algusega'kell 18.00, kusjuures wõistluSõhtn kamaS on
üldse kolm Mõrkpalli- ja üks kormpaklimatsch. Liiduklassi
mõrkpalliesiwoistluste wiimasrs matschis kohtnmnd Eesti

man Spordiselts ja ÜENÜTO. Lhtu tähtsamaks mõist
l«seks on liiduklassi miimüe csimõiftluStcmatfch korm

pallis Tartu ASK jn Rnssi mnhcl. / Tartu ASK-l on

.juba..meistritiitel kiieS ta wvidn puhul tartlaste iile
ci kiiiiüdi Rnss ega keegi teine'meeskond AAk punktide
armuni. Teisele kohale jääb nrwatnwaSli Tall. Knlcm.
kellel Tartu NMKü-st Pnrcip kõrwidcsuhc. St 11 i iliuss kao
Muss wõidab, siis on mõimalik tema umõdäyiinck Tartu

NMKn-st. ASK ivöidu pühnl on tulnud aga NW-prots.
edukusega ühegi kaotuseta meistriks - . '

ostu koht on

316-11 »6.655,0 kg ja kevadel viimasel 395 ti :jat
71.701,0 kg. Hooaja esimesel võistlusel oli 130 v. st
lejat ja saavutati 85.950,0 kg. Seega on tõusnud rk
toobrikuu võistlusega võrreldes osavõtjate arv kk'mekordseks!

Tartu ASK Rnssi wastn

tab, on Tartu RMiü kolmas ja Puss neljas. Kui aga

jalanõude

kaswatust arendama.

las 1", tõstjat 58.255.0 kg. täiskordsel võisi sel

meister Leo F a u r e 8 punktiga. Need 3 wõistlejat'l>ää
seivad esitvõistlnste-finaalis Tartu üleriiklikule 1. klassi

turniirile sõidab. Jsräeli äraütlemise tõttu lteeuisiuS
likult takistatud) Favrc./Järgmised auhiunaianiad olid:

tnst. Ka Arbi järwes ja Elwa jões hakatakse »kala

järele võttis neist üle riigi osa 1217 tõstjat 99-st

SPORT

Lisaks liiduklassi mätschidelc toimnmad pühapScmnl
iveel Tallinna rittgkouna mvrkpalliesimõistlnstc finaalid

Seekordsed võistlusi! tuli esikohale uuesti Tar
lumaa, kus 251 tõstjat saavutas 17.812,5 kg kogu

summa. Teisele kohale jäi Pärnumaa. 159 võist
lejalt 30.616,5 kg. Kolmandale kohale tüli esma
kordselt Virumaa, arvult .vastavalt: 158 27.962,5 kg. Eelmise võistluse teine -.järva
maa jäi neljandaks 197 ja 26.637,0 kg. Järg
nevad Viljandimaa 130 ja 22.502,5 kg; Tartu
linn 109 ja 21.395,0 kg; Valgamaa 89 ja
17.522,5 kg; Võrumaa 53 ja 9.989,5 kg; Tallinn (!)

91 ja 9.992,5 kg; Läänemaa 98 ja 8.592,0 kg;
Petserimaa 23 ja 9.725,0 kg; Saaremaa 9 ja
1927,5 kg.

Edukamaiks organisatsioonest osutusid: 1. Tar
tumaa maleva spordiklubi 168 võistlejat ja 38.180,0

kg; 2. Sindi Kalju 96 ja 19.179,0 kg; 3. Tartu
Kalev 98 ja 18.717,5 kg; 9. Viljandi Tulevik 63
ja 11.617,5 kg; 5. Türi malevkonna spordiklubi

69 ja 11.952,5 kg.

Võistlejaid oli üldse 1217, neist suigkaalus 325,

klubi korraldusel Tartus 28.. detsembrist kuni 5. jaa
uuariui. Malcliidu kongress on samas 3. jõulupühal alkell 10.

V. Karja 9
„AVAS"

O. Kersoni kunstsarwetööstus
hakkab töötama 3 Päewa
nädalas

Oma tööstuse kauplus.

kergekaalus 329, keskkaalus 292, poolraskekaalus 191

ja raskekaalus 85. Kolm paremat igas kaalus olid:

Sutgkaal 1. Arnold Suigusaar, kaitseliidu Aru
rühm, 255,0 (77.5-75,0—102,5) kg; 2. H. Saal, Sindi
Kalju. 255,0 (75.0-80,0—100.) kg; 3. V. Solom.
Tõrva Olümpia. 295,0 (80,0-70,0-95,0) kg. Kerge
kaal 1. Aleksander Sõber, kaitseliidu Aru rühm,
285,0 (77,5—90,0—117,5) kg; 2. V. Siiral:. Puka tu

naiste MõrkpalliS kohtnwad Kalem ja ÜE9ZÜTO.

Neljapäetval teatas O. Kersoni kunstsavtvetööstusc
juhatus töölisuõukogule. et käitise omanik on otsustanud,
anda igale töölisele eelseisvateks pühadeks 5 kr. jöulu-:
kinki.

Samal ajal teatati töölisuõnkognle. et uuest aastast
arlvatcs hakkab käitis töötama ainult 3 päewa nädalas
(teisipäetval, kesknädalal ja ueljapäewal). Need kolm
päetva töötatakse aga 3 ivahetusega. Alles hiljuti, no
wembrikuus. lvähendati tööpäewade arlvu wiicle.
Nagu käitise juhatuse poolt seletatakse, olcivat töö
päewade lEiheudamiiie tingitud ivlilistellimiste lväheue
misest.

Tallinn rikastub moodsa kinoga

Dr. Park ehitab Kopli tan. nr. 8 moodsa hoone, kuhu
on nähtud ette kinornumid. Taanud tvasraivad ehitusload,

pidi sinna kolima iile end. Kopli kino ..Diana". Aahc
peal pandi mak.ana kinodc-.seadus. miSõtttu nne kino

niceSte MõrkpalliS Lutheri NMKÜ. ja Puhkekodu.

1217 meest tõstis 228.072,5 kg
Tõstmine massispordifs
Hooaja teised korrespondentsvõistlused tõstmi
ses 3.-9. detsembrini ületasid kaugelt kõik eelmised
nii osavõtjate arvult kui ka saavutusilt. Kokkuvõtte
aivamine osutus tvöimatnks. Uned kinorunsnid. seisid 2
aastat pooleli-ehiiatult.

Nüüd, kus nmndcti kinosendust suurendati Tallin
na kinode arlvn, on antud eni> ..Diana" pidajale lubr?
uutes ruumides kino atvamiscko.

Maja elutus ioõtab Iveel mõni knn aega. Nii hoone

letõrjeühing, 282,5 (85,0—87,5—110,0) kg; 3. E. Lund,
V. s. Sport. 280,0 (75,0—87,5—117,5) kg. Keskkaai

1. Rudolf Laane, kaitseliidu Türi malevkond, 320,0
(97,5—95,0—127,5) kg; 2. August Jürgenson, kaitse
liidu Aru rühm, 305,0 (87,5—92,5—125,0) kg; 3. Ä.
Austa, Tartu Kalev, 290,0 (90.0—90,0—11,) kg. Pool

raskekaal 1. Leonhard Kukk, Tartumaa malev,

322,5 (90,0—97,5—135,0) kg; 2. Elmar Jürgenson,
kaitseliidu Aru - rühm, 305,0 (85,0—95,0—125,0) kg;

3. V. Tamm, Tartumaa malev, 305,0 (87,5—95,0
122,5) kg. Raskekaal 1. Alfred Lepik, Tartu Ka
lev, (100,0—102,5—137,5) kg; 2. Gustav ViireVechterstein, Sindi Kalju, 325,(1 (95,0—100,0—130,)
kg; 3. J. Kotkas, Tall. Kalev, 305,0 (95,0—87,5—110,0)
kg.

Vastutav toimetaja J- TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Gcsti Kirjastusühisus

sisemus kui ka aparatuurid tnleivad kõige moodsamad.

Parimates aastates riigi

Ilusa suwituskoha aina
uil soowii
tutvusi
wnrandusega kindlustatud

pensiouär soolvib

tutvust

lvanema hapraga hca sõbras
leidmiseks, kellel ou wõima-

go ii li ise fotui loomiseks. Kir

Ins laenata 300 kr. Suwel

slt. ~3/3443'V

tllma orderita

simiitamiue tasuta. Kirj. slt.
„33/2733".

Kõrgema haridusega här
ra, 45 a. w., sooivib

test omab

Kr. 100-200

"Ä

osanikuna. Wõib ka wastu

tutvust

tam abiline olla. Teateid
saab Dunkri t. 6, söögima

jasr, täna kella il—B ja

Ms leiaksin lihisamate
36—45-a. lvalmde meeste kese kinniswara. Kirjad

homme pärast kella 2. -

Tartu, Pressa, Karske.

las teenistuses

Äri ära anda -

tõelise sõbra?

Olen lesk wäiksema kasivn wähese kaubaga, heas rajoo
nis, kapitali tanv. kuni 2000

**
«%•»* Ae«a

ga. 34-a. Kirjutada palitu

kroonini. Pndukaup. Kirj.

Aus mees!
Tule ja ole sõbrats 30-a.

libtsahingelisele naiselel Kir
jad slt. ..26/3426".

slt. „7/2<547".

Noormees soolvib

tutvust
tütarlapsega. Kirjal, slt.
.6/2806".

üksik. 30-a.. kindlapalga
line. keskharidusega uoor

kohal) samasuguste preilide

wõi prouadega. Kirj. slt.
~40/3440".

TAPAL
võtab „Päeva
lehe" ja »Laste
Rõõmu" tellimisi

ja kuulutusi vastu
ning müüb üksik
numbreid Paul
Erna koolitar
veteäri Jaama t. 3.

trükikojast

15,0 s. alates ..Alwpas".

tutvuks

iournilt iifj. mcc* (kindlal

kaaslaseks soliidsele härmle.

tehakse waistlemaia headuses,

mees

hinnaga

sel korral.

Klannid ja iseseisivad prl.

ja daamid! Kes teist

Kirjad iibes uime. euesekir
jcld. ja sooio. foioga (salad,

Tallinn, Pikk 2. Telefoi «28-83

Kindel asetus rabale.

rale. Slirj. (soow. fot.) slt. leldi maale. „Rnts" sooivib
„ 17/2.857".

kino- ja tantsupartnerit.

Kirj. slt. „35/2S3r>".

keskealisele lesknaisele kesrma

töö. talitseb 3 kobal, keelt.
Teat. slt. ~20/2820".

Teda neidu.
kes lõur.utas 17. skp. kella

xk n ajal Müüriivahc täu.

hmt 1. 06. 37. a. Tagasi

maks 'fti. 300. Tagasimaks
42-a. üksiku mehe endale
on kindlustatud. Pal. teat.
külla'/ Tõsised kirjad slt. 20. skp. slt. ..21/2781".
~38/2718".

37-n. töötoa-omanik soo
wib
jõnluwnnnks

tulla lihtsale neiule. Kirj.
slt. ~26/2786".

Miutsenict».

Mi M äiud: Auguit Miini» ja Agnc? Rätsep
obligatsioon
NÕUDKE EELARVEID.
r,au Adcnnaa jn Marie Mmibin; Harnmg-Voldemar saar
(Kr. °2liuO) edasi anda. ja Miralda Peterosel; Voldemar Tano za
Hallo, neiud!
Noor, nicclb. õrn tüdruk,
Teat. Nõmme. v.-k. 34.
rina Raalina; Arnold Men- m Altcc-Ana-tcy'aLepptl.
,ftc«
teist
soomib
pühiks
tut
iutwu ja
Aalvo Zillandi ja jrlora Liiwrand;
ivuda kahe korraliku noorme
30 kr.
Tendal ja Eivi-Hildegard Maeiv.
tule jõulutariks hega, ivauus 17—22 «.?
La n la i a in d: Heinrich-Riidolf Unttiwi ja Silmc
tasuks
sellele,
kes
soowitab
jõuk. har. sump. 30-a. här ..Kutt", sõidaks teiega mee

Au 5 riigiametnik Ivajab tud ja kaasa aitaks rahalisest
daaniidl Kes teist kutsuks
laenu
küljest, Ivan. 3õ—4S n. Kir
eelvloi väiks
Kr. 26V.
jad slt. ..21/2831".

pühiks

Kaarli kirik.

ind: Toomaö Palm; Väino Mühlberg;
kiudlusr.l sli. „12/27<2". EnnaRiõli
Atcfrt; Muõtao Mifeiillmu; Acllt) Pent;

Korralik kestaast. karste ; Soovin tutvust
abielus pettunud iseseise w
46. kandis sõrmes punase anleti-äriinees soowib leida ; pr. tvõi prl., Ivanus kuni 60
eelolclvaiks pühiks iniellig.
a. Palun õige aadress, sala
kiiviga sõrmust ja kübaral heasüdamlikku
harit. 35>-a. mehe? Kirjad
dus garanteeritud. Kirjad
punast sulge, palun teatada
eluseltsilist,
slt. ~24/2-824".
aadress slt. ~34/2754".
sooivitaw, kes talupidamisest i slt. ~13/3373".
ja äritegownsest on hnlvita
Intelligentsed 40—5,0-a.

kutsub külla

PerelonöMuö teateö.

teatri- ja lõbusaks piibade

elektriaurulokke

Tööstuse

B võrdselt odawad Aadress wäl>a lõigata! B

Kena tütarlaps
(16—2."» a.), ole kiim',

te*.«.n<®

Vella

Tartu m. 12, sissekäik Rei
mnni t. Teles. 310-75.

võivad kuni 7-kvise I
. , järelmaksuga osta
M riigi-ja omavalitKOIK sus-ametnikud .
B rALLINNA Ja ümbruskonna W
B riigi-ja eraettevõtete kauaB aegsed ametnikud ja töö- I
B i'*e<i B
B K/H. L. KARSENSTEIN B
B Harju 23 B
B Sunr tvalik igas kinnas. Hinnad era- B

saab hea teenistuse rändkino

täiesti ivilnnn. Omab tv/ii

hulgast ausa korraliku kiud

MWI

Kes ausameelsetest isiku

Kirj. slt. ~712807".

Valmistaja Medikon, Tallinn 49-a. karske kaubanduses

Korralik mees

tutvuks

korraldatakse wecbruarikuus Kuressaares koraalipüha.
jnivcl Anseküla kiriku juures praostkonna laulupäew ja

«vankritega enam ühestki küljest ligi. Kuna linn asetseb
raudteejaamast eemal, siis on ühenduse pidamine «välis

eht ainult ..punase ankruga".

ametnik sootvib tõsist

Hcirai erivüuscht. Nur

na Saaremaa kirikumuusika arendamisele. .Selleks

koondis.

Tartumaal!

letada nukruse neil rõõmu intelligentse preiliga. Kirjal, unihwid ja kraed, laisaba,
pühi!. .. Kirj. sü. ~34/ slt. J 7/2517".
kotik, murnicl ja teised. Täi
2714".
damc ivcel tellimised puha
Tutvust
dcks. Girgeusoui 2—B, tei

IIIIIIIIIIIIIIIIV;

waestc hoolekandckomitee. Erilist rõhku tahetakse pan

Viüandisl

Lugupeetud daamid, kes
Äraköhi' soovit. köha vastu te omate mingisuguse kau
rinna- ja kopsuhaig. puhul, bandusl. alal Teiega sootvib

ga igatvuse eemalepeleta

miseks. W. 18. 2. -0,
A. 21. M. 24. Kirjad sli.

slt. Wastu- 5 ders. kuisele. seltsilist löbus-tõsisic härra

Daamid,
hästi püsima id clekirilokkc.
wesilaincid. tangilolkc teel'

tutvuksid

„3/2723",

.Miapangast, Teile on kiri

juba kaks aastat.

tegutses ametnikuna perekonnaseisuametis.

zate koniverents. Otsustati iga kiriku juure asutada

tutvusi

Neli noort korralikku tü slt. J 5/3005".

Zõowijail palun pöörduda

jale G. Mcerfcldtile kes on kasutanud keeldusid

p-r.-prl. aja möödasaatmiscks.

tele teaduslikkudele alustele, kusjuures lõiked saavad
õige hoiu ja passivad igasugustele kehavormidele.

tarlast

dudc maksmapanekuta Nmnmküla «valla Kitse talu
pidaja A. Tamme asjatoimetus ja mitte pikendada
keeldusid - Albu «valla Mägiste ja Turba talude pida

cttcwõtte laiendamisel ja jad kuni 1. jaan. 103 S. a.

mis on kerge õppida, õppemeetod on rajatud kindla

<MIW

hoone juhatajaks on «valitud A. W. Matto. kes seni

nõudmise keeldude «naksinapanemiseks, lõpetada keel

daamiga, kellel on wõima kinnisvara omanikn-dnami

Tallinn, Pikk tSn. 7. krt. 2, lelef. 467-61
Pärast pühade-vaheaega õpetus kursustel algab
3. JAANUARIL 1938. A.
Juurelõikuse
õppekava
on koostatud nii kodu- kui
fM. BACH'i
AKAD
MEESTERIIETE

organisatsioonidele kingitusi
üle andma. Tasu kokkuleppel, i

Turuhoonele waliti juhataja. Tartu linna turu

tutvuks

iuurelõikuse kursused

frileft koju lastele fui ka

kui ka arstlikku nõuannet.

Pärnu mnt. 11). Tel. 445-41. 2. linna apteek. Tellis

soliidse kuisega.

jõuluvana

dus tahab hakata korraldama kohapeal juriidilist

Jaani talu pidaja A. Lätti pahvele «võlgade sisse

Igale töölisele 5 kr. piihadekinki

Apteekide öiiwalwe

talituse peab homme, pühap., 19. dets., kell 6 p. 1.
Tallinna praost.

liua II

Jaan Ehapalu. Esinduse esimeheks sai J. Tamm. Efin

mid on.hästi köetud.

hamägi, assisteerivad piiskopi, vikaar Õp. A. Soom

re, praost Hj. Pohl, õp. H. J. Karm ja õp. R. Uhke.

koosseisus: Karl Unt, Rudolf Russak. Eduard Ant
soiv, Juhan Tamm, Jaan Tuulas, Karl Konsen ja

Lumi ja külm wöistlusi ei takista. Pawiljoni ruu

„Majaomanike Kodule" waliti jnhatns

on tulnud, tcrwc rida seltskonna- ja awaliku elu tegc
lasi. Esimene lend lõpetas 192!. a. kewadel.

Kuressaarest

Puppe, Champignon, Qnisi-Qausi. Fallienstein, Calimct

Neljapäewal. peeti „Majaomanike Kodu" asutamise
fatöofefi ' Kodu äzutisse juhatusse waliti A. Nvrk,' Kapsi,
F. Wachimeister,. W. Aäli - sa Wicdeviimuu.
Ruumide -saannseks on astutud juba samme.

Põltsamaa ja sügiseks jõuti niikaugele, c
. Põltsamaa eragümnaasinm.
"Seni. on kool annud lõpetajat, kelle hulgast

Kirikumuusika Saaremaal arendamisele. 16. dets.
peeti Kuressaare Saaremaa eiv.-lutcriusu kirikuüpeta

Tüulu ajal toimuwad wõistlujed 3. pühal.
1. klassis wöiftlewad pühapäeival Wirwc. Lahe.

liikmed.

Uue lwoliresõrmi ellnwiimisel otsustati Pöltiamaa

ühisgümnaasium sulgeda. Teist korda asws kokku

Moratooriumikoniisjoni otsuseid. lärivamaa põllu
pidajate ja kalurite «võlgade korraldamise komisjon
otsustas: anda käik Mäo «valla Nurmsi kiila Wene-

Hipodroom
Wiimane wöistlus enne jüulu on pühapäewal.

Ecton, Wanderer ja Fechtmeister; 2. klassis Leo
Axworthn, Kuller, Faworiit, Kindral, Boikott. RedQBHip jn 2ur; 3. Klassis ,Gold Ilse. MacMahon, Pääsuke, Lareida, Karske, Croll-Aard. Pre
stdent ja Kroonprintsi 5. klassis Aiva Watts,
Roosa, Kaja, Argon, Cortellä, Prints ja Poiss;
j u trr e s handi k a p i s Angrisf, Ludmilla, Lu
na, Puppe. limiene, j Boikott,' Lux .ja (Eijltlon;
wäikeses ha ndi kapi s Prints,' Poiss. Ko
kett, Gold-Ilie, Säde./jC.roll»Bard ja Karske.

õppekeelega ühisgümnaasium.

Käsitöösturid walisid endale esinduse juhatuse.
Käsitööstuskoja Tartu esinduse aivakoosolekul neljap.
õhtul «valiti esindusele 7-liikmelinc juhatus järgmises

4. Nud. Pruun 7 P., 5. Säkotvskp Õlh p. ja- Ei
Kõik teavad»

seks oli., et /juba 17. dets: awati Põltsamaale eesti

tSrvamaaN

wdtta.

eelpiihise aja tõttu on nõutavam ühes pea-jalga
Nahkade hinnad

walitud dr.' Lingenit / ei kinnitatud sellele kohale/
Nüüd aga ei. ole sellele kohale soomijaid.

Russi - ja teistega. Nende energilise, teaewuse tulemU'

esindaja sellest istungist ainelistel põhjustel osa ei saa

Sigu keskmiselt. Nõudmine elav. Tapetud si

dega kaup. Eeloleval nädalat hinna kõvenemist ei
ole oodata.

PüügiKeeld Würtsjärwet ja W.-Emajüel. 25. dets;
kuni 10. jaanuarini on keelatud igasugune kaläpuiils
Wörtsjärwe! ja WLike-E«nasüel põllumajandsisõsakõin
na korraldusel. Selle aja jooksul tuleb esitada pliiigi
õiguslikel puügikorra kokkuleppekaivad.
Otepääle ei taha arstid wlla. Otepää linnaivälit
sus on kuulutanud «vakantseks linnaarsti koha. Alk.

Inglismaal 3.—10. jaanuarini; Eesti üliõpilaskonna

lambad 30—37 s. kilo.

Wanu töölisi ei tohi kergel käel wallandada

rongi aastapäewa puhul. Oodatakse endisi kaas
wöitlejaid ka wäljaspool Tallinna.

pidi olema New Uorgis, on otsustatud ära pidada

s. eluskaalu kilo.

gadest rohkem maksetavaks hinnaks on 80—82 s.
ning sortide järele kõikumine 75—85 s. piires kilo.

E. Tööltsühingutc Keskliidu juhatus otsusta.- esitada
sotsiaalministrile nmrgltkivja tväärnahtuste kohta töö
liste tvallaudmniStcl. Eriti juhitakse ministri tähelepanu
ühe suurkaitise töölise wallaudainisele. kes üle 30 aasta
käitises korralikult töötanud ja nüüd lvallandati seepä
rast. et j ula es tööliste üldkoosolekul wabriku- juhatuse
satume kritiseerida. -Teenitust käitise juhatuse sammtl,
ajastul, ktrs wanade tööwetcraauide austmniue on Päe
wakorrale kerkinud, ei pea keskliit loomulikuks !a palud

Eesti ei wüta osa C3E istungist Inglismaal. Rah
wusivahclije üliõpilasliidu jC3E) nõukogu istung, mis

s. ja lahjemad 47—50 s. tapakaalu ja 16—22—28

pidamise otsustati läbi rääkida samas majas asu-

Wake ametiühingutega, kelle avtv tõuseb kaheteistkümneni.

õpilaskonna ajutisest juhatusest on lahkunud aja
puudusel K. Oja (Fr. Liviensiss. kes täitis ka kui
tuurtoimkonna juhataja kohuseid.

Ei lammutanud tähtajaks

asunud nõutrrd tähtajaks oma '.varemete eemaldamisele.

Lahkumine üliõpilaskonna ajutisest juhatusest, lUi

I Itfr Utontn€>

tüüta roolist, Tööwahetalitiisc alal oli registreeritud röö
wötjaid st3B, ivabu kohti metsatööstuse alal oli 45.

Samuti pole Petseri tän. 14 eluisoiv J. Lecsmami

Tartus!

»õ

235 tüütut
.... tööbörsil olj 16. dc ts. registreeritud 235

15

Võlgade

' KryTÕÕÕ
laenu on kohe tarwis. Lae
najale kesteiv kohr kauba°
ladussc. Kavital hästi kind

ost. sissenõudmised ja mak lusratnd.
snwadend. sclgilamine. Pak 2777".
kum. saena slt. „11/2771".

Kirj. slt. „17/

V. a.
härra Mister X.
kes ivastas tuulutusele
33/2033. palun tulge 10.

skp. samal kellaajal samasse

kohta. Kiri hilines.

Juhuslikult müüa
! mänguasju
Tundi 6—3.

lliciniam; heliks Amner ja

Voldemar Pajmväli ja Venita Muus; Xitnus
ja Wuotcl; laan-Marl -ndra Wvmc
Must; Vello Maide ja Snlntc Atnmaa; Sotmo ja
Alide Aosilla; Heinrich ja älma-Marta .lahkur.
-urnnd: Ülo Palder; Anna Mnmmer; Khatmeõ
Viitntann; Vello Väli; Miina -'las; Perten.
Reede õhtul, Kaarli pst.

kaotatud

helesinine, willane tvarras
tci koetud pluus. Leidjat pa

luiakse see ese ära anda

16. dcrs. kaoratud

kulctkäevõru
minnes Pärnu unu. Äaba

ivaewatasu eest KeslAmce

itka iän. llt—g.
Ära lvcrhetatud, teadmata

duse p. uaiiun nr. 1 veale, luS. uaistcr. parema jala
sealt silmsi

laia. Kentniani. sakala ja
Pärnu mnt. laaasi. Aniai
leidjat palmaksc see ära

botik-kaloss

Trei ori: 414 samasuguse
madalamakonrsaliseZa. LM

inna Pärnu maanteele 28. tuse teist osalist palun teat.
Niine 8-a—10.
trt. 4; tclcf. 454-31.

Nr. 344

16

Müüa

Wälja üürida ilus päikese

mttbt. tuba

järelmaks ivõimalik. Näha iS-ewauu. i>c i ulan nK* vinti Õ, !
saab kuni kella lint! püha lühtrid. lastetaldrikud pilti
päeival Liiiva tän. l.',—1.
dcga, jõulupuuehtcd. vuu

tööstusruume

wilsakausS, saksaleclscid raa

ii»—l. Nõmme jaamast 3 ühes korteriga. Kirj. slt.

min. ice.

..37/2277".

2oc

Ajutist

Häid a moodsaid j

>

matuid ja mõnd muud.

Ahju 11—2

albumeid, kirjufiisabiuõiisirl. posi

korterit

ära anda 3 tuba. köök,

neks «liiniks päclvaõ. möb

Õcalõlaline

leeritud. c r a j i ss e k ä ig u g a.

liiidl. ja wäga korralik

ära anda Nõmmel. Liitva;
omnibnsepeatns. ülemiste t.'
nr. >. unes majas. Teat. |
saab fort. 4.

Nõmmel. Raudtee t. 23.

härra tvajab kohe ivõi lähe
iual ajal

2-3-toalist
mugavat

ksupluBeruum
'välja nürida, Küsida Tal
nn. Kullasepa 3, ärist.

VIHMHHUMBiri
• " wälja nürida

'M
'.'v . vaateaknaga.
' mwas kohas
he tänatva
. . hoolvi was
" 1 küsida Alck
. m. ?l. Pa.?-

; ekorter
, ja köök. majas

uiu. tee Rahumäe

me. ?idc tän. 4.
aiskohas ilniad

iruumid
elukorteriga ära anda.

dmnas müüa

ärikoht

Luha tän. 7 -12. J

tvõimalikult lvauniga. Pakk.

wõi kirjalikult slt. ~14/

karakulmante!

3294".

Kärdla 3-c.

loiltuainete
kauplus

• Wajau lväikcst ühcioalist

I korterit

j kohe ivõi edaspidi. soowiluse

Älirj. slt. ~23/2823".

Ml

korterit

l Ivõi lväikcst tuba Tartu
maantee. Liiivalaia, 3uure

Pärnu maantee rajoonis,
wõimaluS ka üüri 3 kuu eest

platsilt lehekioskist.

3344".

EestjVällslaeiui

võistlemata hindadena paberid müüa. 3700 kr. tiiki.

Slak' korralikku ametis

ära anda. Küsida Raekoja ette matsa. Kirjad slt. ~24/

ja mänguasjade müük ?<ar
iva mnt. °2!i, „?ltlnu".

lurjused incestc-, uniste- jn Insteriieie ivalmisiamisels! i Müüa mälumängud,
..A ljn-£ m c g n" fii.tccmil. Wiiui ecslujul. Täie eeolnjiil:;:o loe.ao

line õpetus. tmnin jn prafiifa: tellimised «inõõuide
i järgi) jn koufcltsioou l laagri- ivõi ivnlmisriietetöös).

kutseeksamid

pianiino
' söögitoamööbel
Tulla waatama ärip. kella
odmvasti. Pärnu nutt. > [IH.OO
IS.OO Tulika I—l 3.

(iva ata Oi. T. <»0 1035. n.i aadre-sil: Paide Töö

oskuseamet. Paide Töövskuseaiueri regeivuspiirkonda kuu

uimelt JugliStc. Kaiu. Kuimetsa ja Triigi ivald, 28il
jaudimaalt, uimelt Imawere. Adawere. Punklverc ja
Kabala ivald. Paide Tööostuseamet.

roominit" ühctoalisr

korterit.
vic-ja Ivalminnd

mugav korter
(4 iilini, köök. nanniinba
jne.) korral w iil ja nüri

da. Nalmmäe jaamast Ivõj

vabaduse pSi. omnilnisepea

tines: '> minnti 'fniitiiiicl.

Zooiviamaldnsed saata slt.

WWswMWMWDM
korteril!
2-ical. ja 3-ioal.. köögi ja
esikuga, ja - tuba ilma plii
dita iinrile anda. wesima

iOoluirnfiV madu

toiduainete
kauplus

Telef. 447-68. Ala tän. 3.

Ltsirakse kiires korras 3wõi 2-ioalift

korterit

kortor

(köök. loeiiivarnstns) ära
anda 3itln niii. 6—l.
Kaupluseruumid

Teie pühadekink!
lakobsmii 0. £bn!uab bii

Norras Paide

sõidusaan
müüa. Käo iän. 10.
Raadio

Vanem saaremaa

hobune
iiiiiiia. Paldiski mnr. 3/17.
Müüa Kamischaika

! suur

48 kr. iiiu. 1, Irt.O;

2. ford.

£daliHK-ii ui ii ii n moodsad

lniiiuirsl

Kohale jõudnud suures!

warusuis. kõrwalruumidega
wäikcselc pcrckonn. l. odaivatc hindadega

Rahumäel ~
4 tuba, tccnijaiuba. mann

odatvasti ära anda.

Wahe ja Side t. nurgal.

Korter"
3 wäikcst tuba ja köök,
elektriga, üürile anda Nõm
mc-Kitvimäel, Hõimu t. 24.

Reedel, 31., dets.,' kl. 9—3. Reedel, 31. dets., kl. 3—ll,

hind 50 s. hind 70 s.
Kasukas

riietekapid
lväita odairasti müüa. Näha
ia pühapäetval.

Tartu m. 12

COÕOneBHfI BOpOTHHKTi
y3H3Tb eaceaHeßHO OT"b
10 ;io 18 q. no Tea 3H-16

Ilus mäife
elektriahi

odaivasti müüa. Koidu l.
11-I—2. Pärnu mnt. tram

(cttiic Tarnis mni. 50).
Daamide ja härrade

juuksetööstus

mi ligidal. j

Täiesti korras wähetarlvi
tatub -l-lamliiliue

smokingülikond
pikemale saledale kaõlvnle

müüa. Näha iga päeiv Tal

linnas. Lie tän. l—l.

bõberebase

nabku

ostutalukoht
10 kiu Talliuunst. Lähem

Taamid ja härrad! Palun,
laenake iittelligcntsclc preili
lc tõsiseks otoiarbelõ kuni

zo kr.

--võlvitakse oc>ra Nariva

miil. piirkonnas lvõi selle Kirs. sit. ~16/3336". __
lähikonna:.

krundi
Wõib olla ka manade hoo
iretega. vahetalitajaid va

Pühadc-ecluc erakorraliselt

odav

llitaksc mitte lülitada. Teat.

kirjal, slr. ..11/3331".

raamatute

-oowin osta kunstnahaga
kaetud

piiberkrae
Tartus, Aleksandri tiin.
78—L
Müüa suurem korras

! maja Tartus

leskl. käidaivaõ iii natime-. deid, jalatseid, pööniirgukolu
Tear. Ut. ~21/2701".
ja muid wanu asju. S. Tar
tn nnrt. 25—5, tel. 310-00.
Cc-tait häSti hoitud

nahku

ostab pruugitud riideid, iili
kondi, palituid, pintsakuid,
pükse, pesu ja saapaid ja

.Miili'

Näha pühapäetval Hotsebue

kõike, mis kellelgi müüa on.

län. 12—5.

wõib olla endine mudel,
luhuolikiilt müüa oda

ivaoti

meiallteõtaga. Teaiada slt.

|

muuk
Cv. Loosalu kirjastuse konto

ris. Naiaskacwu tän. 0,
Tallinn, iga päctv kella

ülikond ja palitu

mööbel,
vaibalt,
kujuö, ' '

Müüa bea kõlagu waua

Ärge ostke

Müüa

frakk ja püksid
(keskmine kasiv) Liiwamäc
18—6.

jalgratas
Lõuna 22—2.

veoauto

pooljakk. resormvõlsjaga kar

iil) eo kütis 12 ha suur. head

hooned. Kiisa P.-ag.. hra

Hlausen.

Raudõlleankruid
minia, entailitud. Täielise;
headuse eest, maitse ja was- !

hea

puhivcicid. diiivaucid. riic
lckappc. toole, laudu, woo
deid jue. cuue. kui olere kü-!

lastauud odaivamat oStu
kohta. Paldiski mut. 18.

mööbliäri.

Rioodsaid

müüa soodsate lingimuste

Teat. slt. ~4/2804".

rauatreipink ja
puurmasin

Liimalaia 36 töökojas. glä
ha la pühtväeMal.

Kiibaraäri

nukuvankreitl

müüa kesklinnas ivaga käi
soolvitab pühadeks ÜB. 28 a damal täuamal. üüsida õ!i
heuurm, Jakobsoni iäu. 4. tul pärast kl. 7 ttesk-Luha
Teles. 319*24.

„37/2ö37".

energiline, tänalvale ei il
mu, slirtijail on asjata tü
litada. Pal. tcat. slt., „27/
3347".

Sooimn linna ligid. asnMa

talu
rendile ivõtta. Pakkum. slt.
~15/2733".

kohe uus suurem kolmekordne I

lahkesti teatada Lille tän.
27- 3. Sõiduauto omanik.

»»>>»»»» »

valiaasi

Sooloin osta

Keilas maja

~12/3252".

Teat. slt. ~20/3420".

2Lälja rentida kas wcs
tisse Mõi mujale rihma
schcibilt 55 H. J.

Toolvitaksc osta

diisel

kuld

liilitraktor

portsigari
(paberossidele). Teatada

..Hanomag". Tcai. slt. „6/

ii lj cc- hinna ja kaaluga slt. 2846".
Ostan mecsterahwa wähe „A. 0374".

pniugitud

jalgratta

Nutuliselt müüa

tõldauto

ja ..Eesti Entsüklopeedia".

Teat. hinnaga slt. ~23/

1030. a. ju., täitsa sõidukor 3303".

Müüa

linnaiööregi, maasõidusaan.

?oudi 38—l -a. ainult kella
10—12.

maja

Zoolviiakse osta hea

briljant

sõrmusi*
ja hõhekandik. Teal. kirjal,

ili. „IS/3205".

Eooioin osta kohe meestc
rahioa ioäheprnngirud

varemas rajoonis

iüieo tuajaga. fõliiutliuc ta
mildi-. naha-, mehaanika jne. tööstuseks, ühes 3-toa

lise korteri ja aiamaaga.
Teai. Puka, E. Peterson,
releson 33.

väliskummid
I randiga) 23X - Vj—-:,i

3433".

12371".

mälusega. Juhusieoisijail
mitte tülitada. Kirj. slt.
..28/3308".

Autorattaid
osta 4 tk. Toom-Kuuinga t.
30—1. teles. 453-70.

300-400 krooni

bellkanplejad ärgu mliiagul ärisse Mõi riisikota ettelvöt
Pakkumisega toimciarakle iesse kaasatöötamise Mõi

Teat. kirjal, slt. ..30/3150" diskreenclt. Pakk. slt. „M.

naga slt. ..6/27*26",

Noor. sümpaatne neiu soo
mib paigiliada

30.000—70.000 kr. La

Karske korralik. kindlas

Hõi.ge odamamini ostate j 17" weliede peale sooiviu

IüMgDS!

õudne sa igam. Kirjad slt.
..13/3213".

maja

Ostan pruugitud mootor
ratta

vanapiiga

soowib samasuguste härra

dega. man. üle 60 a.. pü
hade ajal mõtteid wahetada.
Tallinnas. ?iõmmcl wõi ku Hindan õigcr nime ja aad
sagil proivinlsilinnas. ale rcSsi. Kirj. slt. „31/319 l".
uus. raudteejaama juures,
Kallis jõulutvana. kingi
iväljamakiuga kuni 8000 kr.
-f vikaajaline ivõlg. Pakk. initlle maha korraliku ausa
meelse mehe
saata rmtkpl.
tutvus,
Tarin, nr. „90S".
ivan. 47—60 a. Olen nii
2ooivin osta Tallinnas üksik maailmas, elu on

limonaadi

tööstus

Lihtne haritud

2oowin osta kauplusega

Puhtaid

täne B—B.

jaudi. Leokese rmtkpl.

talu ja toiduainetekaupluse
Tallinna lähedal, on kõigiti

2oo>vin osta

Teatada sll. ~7/32-17".

Elumiiutuse tõttu müüa suuruse ning hinnana slt.

diivan ja
! kušett

tutvuda
taluperemehega, omab iseka

poolel, kes nägid, palun

Toowitakse osta

jalgratta
ga. kandejõud I.i> touni. N'ä
Niiiiin raluvariktao aleivi
lm il», dets. hollandi 11—1,
'kirjad sama kobe sll. ~3
lno
tel. 307=62.
2343".
Müüa patjadega

üksik proua soowib

2oolmit osta wähepruugi

Ostja Petserist

tnpaiiu eest lvastutus. La-' aiaga, iooioitaio suurem kor
horaiooriumi tän. 13.
ter. Teated maja ja lruudi

> ivamadralsiga (poolt.-l.)' ras. ..Plpmonth Chrpsler",
moodi, ameerika reisikoh hind 300 kr. .Hirj. slt. „A.

Veoauto

KJtacca OT 30 JIGT UeJib—

Pakkumised ühes firnm ni
Lp. daamid ja härrad! !
osta& kõige {õrnema hiuua ine, ja hinnaga teatada slt.
Hea talu
Palun, laenate waesele nais
na loami pruugitud riideid, ..27/3357".
terühmale pühadeks
liirwaiitNal, 34:; i tiinu juh la üksikuid pükse ja piutsa
20 krooni
Toowin osta pruugitud
tuinisi aiuull 3300 kr. eest kuid, kõiksugu lacaeriideid,
Kirj. slt. ~38/3358".
ja mumed teised raliid, wes kasukaid, pesu. jalanõusid,
tid. ärid. majad ja krundid raamatuid ning igasugu
tõukekelgu
müüa ja remida. Teat. I. pruugiiild tööriistu. Riided,
KokkupSrget,
Hühle kontorist, 'Vanaturg 6 pesu ja jalanõud ivõiwad Pakk-, kirj. slt. „23/2743".
autobuse
kella 11—1 ja 3—6.
olla ka täiesti kantud ning
wauad. tulles kohale ost Toonuu osta pruugitud pealesöitn sõiduautole Os
ma ka lvahescid asju. iltrj.
Müüa vana talu
kari täuaMa kohal Paldiski
linoleumi
maanteel reede hommiku
kõige inwentariga, korras, vakk. slt. ~3*2/3312".

..20/2830".

Lutheri kirjutuslaud' ühes
tooliga must warsnnahast,

kirjad slt. „22/2752".

tõldauto

puumaja

Müüa

QÖ3HAKOMHTbUH
c ocoõoft ti3 paõonero

tnd

..4/3284".

Hoopidali t. 3—4.

maks mõimalik. Hirjad slt.

vilul kastiga '
kasmatusest nniüa. Hind
100—250 kr. Nahad priima, ja ccc-tifocliic piibel, üle
küsida Jahu 3—l, tel. saja aaeta waua. Lcuuuii
iäu. l—2.
4324)1.

töötaw. Kirj. slt. „ 22/3122"

3, puuwiljakauplusest.

p.-ag. N. Poom.

Sootu. kirj. slt. ..3/3323".

õpatü llticaib B KOHT. c
Ostan
ra3. UOÄ- ~5/3405"
kõrge hinnaga kantud rii

Müüa
Ostan kohe
skunksmulsivib 25—32 _ lr.,
ja muud mööblil Kasarmu
2-t., hind 260 krooni. Stiili kotik-, hülge-, murmelnähast
suurem
talu
1,
ätiit
iLaadavl.
ääres).
meester.
ja uaister. jalg
Ilus. korralik, päikese tän. 3—5.
ja ükS uaistcrahtva kasukas.
sMraaroaM
Krottmantel
raua. ivõih olla ka pandi
paisteline soe 3-toalinc
Üeik-(seSus. snurue üle 100
Girgensoui t. o—3.
Nlüüa
vilet. Üirj. iii. ~25/3*235".
talvekorter
Odalvasti müüa
hektaari, metsa külluses, ärasõidu puhul odawasti
iokomobiil,
esiku, ivanni. pesnköögi ja
Miiüa Sooinc lamba nahast head põllud sa heinamaad, müüa. Raba iga päeiu kl.
1«> li.ä., 7 atii:.. kirina
2 bajaani
uaistcr.
Soovin osta
pööninguga, klosett ja tvesi
odavmuiigil
iärw ja jõgi kenndio, 1. kl. 4—ii, pühast, kl. f—ll ja
Üiuõton Pioltor, täiesti töö
kasukas
korteris, elektriga. Nõmmel. IX ja 2X häälrcga. Püha
korras.
järgmine trükkimine!: prungilud kuscheli tnõi dii
lnaantce ja randtee piir n—B. Kotscbuc täu. 16-a
Kirsi län. 26, Pääsküla jaa maimu i, risleritöökoda. ka Teateid saab Saiakangi alt konnas. Toow. kirj. slt. krt. 3.
Nimekirjad maksuta. Aeil 1011. a. Hirj. slt. ~33/ loani. Pakkum. ühes hin
1 pühapäetval.
nta£r 3 mm. tee.

Pakkumised Laius-Tähtwerc

Ostja Petserist

0302".
jn palju teist. iii. Päreullnu,,{ iver. liurauäd. elekrrigarui- l
tuur,
pruuu
plüiislaudliua.
7,
?övreusi täie. 11—3.
maja.

Kõberebase

kirj. slr. ~32/3352".

Müüa

Müüa häsrilioitud

odamaoti inüüa 20-hn nwm

õlimaalid j

raadio
OdalvaSti müüa
müüa. Valgustusmvoluga ineeSter. ja naieicr.

Müüa karas

mootorratta

nitnure, ivaipn. mann kuld
rahasid ja hõbcasju jne.
2cn.miin osta onc omani Mööblikauplus R. Biirenklau
Wabadnstväljal 7, EKAmaja
kult suurema ärirunmiga

riidekapid
Ostetakse hea.? korras,
suusõnaliselt. Kohila wal- ! j ntiiic kaugel sndaliuuast, suure tööstuse juureS. Müü
Naba f« liiihntnu-anii c. I. las, Pahkla küla. Reinu-1j hüpot.-ivõlaga, tööstuse sa dawas majas asetseb hästi tamm.
pianiino
kl. 11 -ui Linnamäe i. 27,
| äriruumidega. majaS oma tööiaiv kauplus, üürid aas
mäe. |
loõi kub.-tilbllawcr. Pakk.
> ivceivärk. keskküte jne. Hü
töüinas.
rao
Hr.
2000,
müügihind
müüa igasugu sida Tolstoi —l. telefon Hr. 13.000. Osaline järel ühes hiuua ja firma nimel,
teat. kirjal, sll. „33 31/33"
178.
Peagu täiesti nn5, heast seid autiiks. aSju, uaau

kesklinnas elumuutmise tõt

tu odalvasti müüa. Teat.

Müüa

saab koha pealr kas kirs. ivõi

Vähcvrü»ailiid saarepuust

npoAaeTCfl

Lmai.iku haiguse pärast

raudlcejaam 6 km. Teateid

Nõmmel. Pärnu mnt. 103, materjaliil. moodsa lõikega

tisferipink

ivalikus kaasugu j
küllanc. walgnsrikas. soe
riidereste
koner 3 tuba. köök. weii

ilus. nuigaw talwekorier

hind 60 s. hind 90 s.

Litljit*! Odaivae-ii müüa

luiii-. tviilf, nahkköites, hind

t. 6—2.

linn. rcc jaamast, päitcsc

jaan. ära anda. sooiv. kirj

hind 50 s. hind 70 s.

Ncljap., 30. dets., 12—11. Kcskn., 29. dets., kl. 3—ll,

i Liiwalaia OS—2.

„ 10^333^4".

«t. ~1t»3330".

Kcskn., 22. dets., kl. 9—3, Keskn., 22. dets., kl. 3—ll,

hind 50 s. hind 60 s.

talvmantel

Meyeri'
lib jne. Töö nnitub head»- j Konversations Lexikon

loionainetekanplnsek? kiire? Inglise ivürksnner odamasri
korras ära anda. ülies ilnsa müüa. Näha kl. 7—9 õht.
korteriga Nõmmel. Kirj. slr. Pikk 78—3. sissekäik hoowist müüa slobit tän. 22—11.

Nõmme

Daamidele: Härradele:

Neljap., 23. dets., kl. 9—ll, Reedel, 24. dets., kl. 10—8.

miiüa naioterahiva

lvanib, kuschetid, lanbuuoo- t

piibrinahk

kõigi mõnnsnslcga (tucfi,

soe 3-toalinc

Pühadenädaial saun avatud.

hind 60 s. hind 90 s.

Juhuslikult longu odaivasti

pähklip. ukse jn kainidega

talvekorter

Nõmme jaama juures ilu?

waldi tiin. l>—ll.

telefoninumber

Ostan

maja

Sooja voolava vee basseiniga.

iniiün i siberi lammas) pike
ta? kaubaga Ivõi ilma. Pa ses. 5-aastase lvaciutusega. fiuico parim, ennesõjaaegne male ka-živulc. hmd itr. ÜO.
2Üvtame
ka
tellimisi
püha
lun teatada slr. „3n/3of*o"
lutiljmiiiuc. 20-c* rikkal. il Raua tõu. 33-a krt. 3.
deks.

Zoc mngaw 3-toaline

11. korral.

suured nukud
niiiiia. .v»iud 10—12 fr.

2 inimesele. 1. f.-jmn. .fiirj. . Pikku? 75 siu. ftim.i ja lah
ti käi iva te silmadega. Kreuü- l
slt. ~10/2810".

Nõmmele. Teen. sama Hiiu :
ru-lii?. mi? maja. Kiwimäe. jaama raamanuavm. füite
Rmidtec tän. 1117-a. trr. l. risooivijale.

tvanil. väikc. cfcficr> ära
anda Nõmmel Men'a 44.

Ilusad

Kohe üle auda

Zoowin osta

334

J alk pargi o—s.0—5.

Snun Ä-sTT.B AS S EIH",

ja 4-lamb. heas töökorrasj nritita. Laulu täu. 11, ?«õm Teisip., 21. dets., kl. 9—ll, Esmasp., 20. dets., kl. 3—ll,

313-SO.

Wana Posti 7. tel. 445-36 tcat. slt. „8/2728".

uis. Milj. slt. ~22/2702".

tiibklaver

algaivad Paide Töön-kuieaiuetio 10. jaanuaril 1038. a.
svolviaivaldused esitada hiljemalt 7. jaanuarit, l 038. a.

Tapa linu. Lehtse, Ambla ja Nõmkula ivald. .parjumanlr.

Diivan

kohe wõi edaspidi. 3oowiia patarciaparaal. Töastntns. j -1 mci.

hea tasu. Teat. sl:., jooivi korral järelmaks.j
ivade tän. 27 ivõi teles. jalc
..10/2810".
Maalri 24—4.

Võilaud

le. piibaltijusid likoona). lvõi Praktikat saksa kccle
kullaiud pildiraame, kirju harjutamiseks wõimaldab in
iuslauagarnitnurc. wanu iellig. saksa gümnaasiumi
kuld- ja hõbeasju manu lõpetanud neiu wastuwõcia
rahasid ja palju muud. tvail tingimusil. Kauaaegne
Antikwariaat A. P"starus, praktika tunniandmises. Pal.

tnd. Teatada slt. „2S/

tiibklaver

lnb Paide liim. Türi linu. wälja anratud

Kotikmantel

yaoõcTnaMH Rahumägi, Tehnikagaraaski
odamasii müüa. Wismari
ja 3öörenji täna: 48—6.
Haawa lil-3, OT a«T 1 iva ümbrused.
täu. 12—S.
Wasiata
slt.
M. XOJIBOHL
Müüa poole hinnana 3
„ 24/33 84".
kuud töötanud t-laiub. 3
Krunt
Soe korter
ÜLancm lasina abielu < lainega uõrksuper
raadio
korterit

kõnepraktika
tunde iittcUig. pr. ivõi prl
juureo. Kirj. slt.

diivani
kas une wõi mähe pritugi

>

Müüa lväike

Rtüün

Super juduciance. Lutri

3 min. tee omnibnsclt. Kc

fede

100 kr. waeivatasu selle
B—l-h6.
Miiiin 4-kordsele häältega ! ballikleidini, suur kursus rõve».kuse tõstmisel, .itursus j hind 2300 fr. Te!. 177-13.
le. kec- juhatab juhuolikulr Ivanaacgseid (antiiks.) mööb
telc registreeruda 28. dets. s. n. iga päeiv kella 0- !2 >
pianiino
j luhiiolikulk odaiuaõti müüa soodsale! tingimuercl müüa leid, kroonlühtreid, pronks Lai tän. 6—l. tel. 469-10.
jn 18—20. . . |
olema
kujusid, õlimaale, pühakuju
akortleoon
Tartus, Aleksandri tiin. 47—4, 2. korral. juhataja. j tuliuued suusad,
Nukukliinik
sid (ikoona). üksikuid rasse,
Tulika täil. 6—5.
maja
seinataldrikuid, ivaase, port
saav.-uisud ja postmarke.
Meistrite ja õppinud tööliste
Piibap. Endla 13—d>.
Odatv nukkude müük.
Tallinnas kesklinna rajoo selanasju, kirjuiuslauagar
juhuslikult müüa

köögi tarivitnsega ära anda.
toa- ivõi kortcrikaaslascks. müüa kestmisele kasivule
NõmMc. Pikk tän. 33. krr. 2.
üksiktt naisterühma juure. i täiesti uus). ?täba Tartu! j müüa. kahe talmrciiga. Zuur
Rahumäe peatus.
Asukohi 3. wõi 4. linnajagu, mnt. 35», thleckamm. Teles. Roosikrantsi B—s.
kuuiiiiriga kuni 8 krooninij 300-47.
YITATTH P A
(OL-OVHHK) canerca 2 KOM kints, wõimalus ka üüri ette
Müüa üks ä-P l-lambiliuc
Pianiino
HBTM II KyXHH, MeÖ.IHpO maksa. Kirj. slt. ..23/3343". ' Philips
BANHIUI N F>CA Meö.. COJIraadioaparaat
Wajait lvcoautoke soodsatel maksutingimustel
He«!Han c ANCKTP OCB II

paar otsib 2—3-toalist

Kõrgema harid, feffcal.
härra soowib iinura salm

tvanaacgscid (mmil-) mööb

! õpetus õmblemises isescisivak-? õmblejaks. mantlijt kuut > j Tiederichs frevco. .Hindel

Korrali>l kindlas teenistu lkl—-..
ses käija neiu otsib

korterit

soe klosen ära anda.

Lapse

moodsaid modelle. Müüme ka
järelmaksuga.

leid porttelankujusid seina odatvasti ära anda. Tcat.
j ja ilusa aiaga. Maksulingi ! taldrikuid, icrwiisc. üksikuid saab Lembitu tän. 14—IS.
mused soodsad, 2aue län.
! rassc. ivaase kriotallasju,
J! 6—l .
kroonlühtreid lana- sa sei
I ..
Tunde
nalühtrcid. pronkskujusid,
Maasõidu
kaminakelli ivaipu. ölimaa

Poori 3—S.

kella õ—6.

käijat neidu otsiwad 1-toal.

miga ja 3-ioal. korteriga

3 tuba. köök. weranda.

(fnMa 47—.".

kübaraid. Soovitame uusi

Ostan

1 müün 2 imncina korteriga

Tel. 445-57. 30 Tel. 445-57.
PÜHADENÄDALAL AVATUD.
T nnisaunad Zs vann cä: 1

värvitakse ja vormitakse teie

Kuninga tän b telel 431*59

j Uus maja

kasukas

i mcester. piibermüts ja tee
masin. Roosikrantsi 4-a -3,

Nõnnncl lahtise viima rnn kuuiiiiriga 10—1.7 krooni.

Tuba

L KiasnoHujsity poes

saan
vankreid
teisip., kesknädalal, ncljap. ja reedel. ||
Intelligentne lasteta abi kestmisele kaSlvule. Miha
|
müüa
Pärnu
mm.
03—10.
DAAMIDELE: HÄRRADELE: li
jalgrattaid ja tõufefelfc soo- ;
elupaar (riigiteenijad) ot karuSuahalöösNlses sluuin .(mrju t. 30—2.
uutan
oma
töökojast.
Hlaa
sib 2—3-toalist
ga tän. 3.
I kl. teisipäeval, I kl. kesknäd., I i iiugi t. 3.
korterit
jäid palun mitte .ülitada!
II kl. kesknädalal, neljap. ja 1 j
Rakveres
Müüa
daamide
praak
Jkömmelc, nüüd lv vi cdaõ
Ilu 5
111 kl. neljap. ja ~ R
peenahkpidi. Tcat. kirj. slt. ~10/
, , II kl. kesknädalal, S
toiiJocra kutsikas
Müüa ~
kindaid
võtavad „Päeva
3099".
reedel. 111 kl. neljap. ja 1
Mr. 2.. 2.50 p. õarju 17—1
le he" ja „Laste
odaivaeti ära anda. Hoidu
reedel.
i
Rõõmu"
3oimiiit Tallinna wõi pehme mööbel punasest puust.' teisel korral.
106—0.
Pärast
pühi
saun
avatud
30.
ja
31.
detsembril,
jj
Nõmmele
1
diiwaa.
2
tooli
ja
laud.
I
Müüa
lautud
RUUME
ejüniisi ja kuulutusi
hinnaga Air. 47)0, elnniba: !
Jõulukinke
pliiiispalitu
j puuwiljalmipluseks ilioc-katp. laud ja tl j .'eskmisele kaSivule ja krae
'fifšl. 2'õõin üle lvõlta ka dilmau,
vastu ja mUUvad
oi;Tto odaiuaio luudadega
lväbcse kaubaga, kirjal, slt. tooli, hinnana Air. :>r>o. Pär naliad. Planeeri t. 13—4,
töö>ji»õ»dekniiplnscst
Üksiknumbreid:
Klaver vabrik
nu
mnt.
IS,
mööblitöäsins. leita 17—20.
~27/3307".
E. Priiman, Pikk 24
Ih. Viide
N. Erna, Lai tän.
Ltsiu 1. jaanuariks ivas-1
Mate pruugitud
Müüa
Miiünmalie J'», tel. 447-S3 3j M. Nurk, Lai tän.
JOH. V HM
ta maid
lapsevankrit,
•2 uut ülikonda keskmisele !
isöögisaali maota*). !j Ed. Läte, Lille tän. 13
i söögimaja ruume
iifc- sü naiv. rinna „Phöuir". i-oovitab ilusa kõlaga- pianiinosid. Soodsad inrelmaksu
> E. Videvik, jaama raa
Wõib ka wäljaspool Talliu kaSwule. pruugitud talivpa leiue mäite ivteiranfer, ja
Minia odatuaori
ja smokiugülikoud lähe- j
matukapp
vrtiiiinUi-fri raitus. Gildi 7 Telefon nr KL 18.
ina alla. Kirj. slt. ~30/ l liin
jõillltõltlllt
peaaegu
uus
male kasinule, ivana oda- >
Joh. Triefeldt, Pikk 17
3270".
nbiilaõiinad
ainult
kasti
L. Rikken, Tallinna 20
Tartus 10. jaanuaril 1038. a. algmrad
fotoaparaat
Ivasti. Pikk tän. 7—2. j
luiift, 3"—32 kilo kask. Nä
Übja Majandusühisus
Pangaametnik, ülikooli lõ
!i:3,5,
vildi
suurus
3X4
luk
iga
väetu,
ka
viihapäewal
Müüa !
Marie Talla, Vaksali 2
pcianu, otsib sooja
sm. müüa Toomvnicötccl
1.1 in'i Uni. iiift iiitliiii
E.Sabolotnik, Tallinna 7
kella o—lo ja 3—4 Vana
10 kork. 1.
möbleeritud tuba

> korral hea tasu. Tcat.' kirj.
kokjanc mittnesnguscl ärialal 'slt. ..2/3322".
äritsemiseks. Läh. teat. saab

L. Telg. Hellermaa. Tel.

iuhkrunahast

juhuslikult müüa täiesti

palutakse kõuetraadil 430-71

ou.i..a Tclliskiivi t. 2'.»—12 ' Teatada slt. „ 12/2732".

Hiiumaal Hellermaa sa

schmensi madaljookiu tõitfl.1 ga Vunnrdiarfa pu'dri f rao na

antiikasju

Daamid ja härrad
KÜBARAÄRIS
Liivalaia 46

ostab kõrgr hinnaga

raadio

Müüa iuur ernnutid |
Müürivahe saun ||

Briljante, hõbe-,

Müüa odamaSii nuo
kolinelambiline raiarci

j cllciumtli tiin. 3—4.

Müüa J
Aiuull asjatundjatele. Müüa
hagijakoera I
kutsikad, 1 harulda>ell kõrge loäänuse

korterit

saama tvasras

I

laskuraamatuid lauakalendreid wesi*ja pliiatsi
wätwe, malemänge >ue jne.

viiul
*aab odawasti möö.:- j
nkauplusest Painu j kuulsa 2i>cr.v kiulstuiku niäu
ligi sada aastal ira
mnt. 29 (Süda tän. j guriist.
na. Hiimaiuäävsclt müüa
nurgal). Tugew töö! , Neimvaldi täu. o—3.

Kirj. slt. ~23/3223".

Korter

4!»—4.

paberit huwitawais pakendeis, nanukörle?
Isuuriaost:

weranda. Nõtnmc-Kiwimäc, häõti köetud. otsitakse mõ

Mesila iän. iv.

palituid, ülikondi,
pandipileteid,
2 veluur
raadioaparaate,
fotoaparaate,
põrandavaina
õmblusmasinaid,
2Vi ><3 Vj nttr. Ui. 'JÕU.—
grammofone jne.
•2 X 3 mn >tr. 160.—
fcälltt tiniift 2. Tartu mnt. Tarlu mnt 1. Ost-müiik.

iil VII • feili i I

jWWWWWD

ostan ja müün

liiiiia

K-m.

töötanud 7 kuud. Osaline i ivalge korall klaaskastiga,;

soowi korral kostiga. Lõuna mctallitöö jaoks. Soovitav

talvkorter

Müüa

moodne 4 +Ulatub. iubcr,

Otsin

õiglase hinnaga

Walige sobiwaid jõulukinke

raadio

poolne

Lanpiicwal, 18. detsembril 1937

P S e ro a l e lj t

kaltse

teenistuses tvanapoiss sooMib

abielluda

iscscisMa jõuka sobima ise
loomuga neiu mõi naisega.

Wanus tähtsuseta. Kirjad
slt. ..40/3240".

ostab
Tall. Eesti Kirj.-ühisuse
ladu Pikk tän. 2

r,Päevalehe" tellimisi
võtab vastu Iga
poitlasutui

Lnnpkiewal, 18. detsembril 1937

Sr. 344

VSewalekt

Mari Kõrvne
I Wilhelmine Ruiso I

sünd. MÄEMURD. I
I Rallis ema, vanaema ja vanavanaema H
Sünd. 30. mftrtsll 1801. surn. 16. dets. 1937. a.

Raske haiguse järele suikus iga
vesele unele minu armas abikaasa,
meie kallis ema ja armastatud ämm
IDA MARIA RAMMO

hauale mälestustahvli
asetamine toimuh pühapäeval, 19.
I Manalaste varisenud
iihinguliikme
detsembril s a., kell 12 päeval Kalamaja kalmistul.

Kirstupanek pühapäeval. 19. skp.
kell 1900 Raua 11—7
Ärasaatmine leinamajast teisipäe
val, 21. skp. kelt 1315 Rahumäele.
Leinavad
abikaasa, poeg, minia

Palutakse kõiki ühinguliikmeid koguneda kalmistule.

Tallinna Trükitööliste ühing. I

«ESTONIA" KONTSERTSAAL.

Hambaarst

Pühapäeval 19. detsembril 1937. a.,

R. Gurevitsch
Pikk 14, telef. 464-77.
Laupäetval. 18. detsenrbril,

W.-w. 16—1 la 4—7.

14. korda

Hambatehnik

kell %8 õhtul

„Kolmekrossi ooper"
J. Gay B. Brecht, lugu
lauludega 8 tvaat. 10 pildis
K. Weilli muusika.
Pääsmed 25—160 senti.

A. Koppel
telef. 312-52.
Kulla- ja kautschukitööd.

Pühapäetval. 19. detsembril.

kell l.
18. ja lõplikult wiimast

Masinakirja

Pääsmed 25 ja 50 senti.

tunnid, harjutus.

esietendus

Harju 29-8.
(hoovis). ,

harilike hindadega

„Tootsi pulm"

ja hügieenilised korraldused".

Esmaspäetval, 20. dets.,

samariitlastele ja muule sanitaar-personaalUe.

ring Oskar Lutsu nowelli
järele 3 tvaaiuses 8 pildis.
Pääsmed 20 125 senti.
kell m õhtul
82. korda

üldhindadega

Sissepääs vaba.

C. Waiguri rahwatükk
3 lvaatuses.

Pääsmed 25 ja 50 senti.

Teisipäewal, 21. detsembril,

kell A 8 õhtul
2. korda

Sakala 39—5. Tel. 438-20.
Kiire konkurentsita meetod
kõikide keelte õpetuses õpe
tajalt-spotsialistilt. Prospek

Ml

kes tunneb lcirna- ja peen
leitvatööd. Kandideeriba
wõiwad nooremad mehed,
kellel olemas kutsetunnistus.
Kirjalikud pakkumised saata:

T/üh. ..Oma-Abi". Tallinn-

Linna ligidale maale ta
teenijat

Promintsilinna

savitööstus
sootvib leida osanikku, rent

nikku rnõi ka ostjat. Was

tused kirjal, slt. ~34/3311".
Wajatakse bolnrsemehi

lumevedajaid

ülikooli haridusega preili, pikemaks ajaks, sealsamas
filoloog, õpetab
ka tormis jalaröölisi. kellel

keelt. Tõlked. Wene 3;—1.

Algebra

njal kiires korras (15-a.
prakt.). Kentmani 16—2.

Laupäelval.- "18. detsembril,

kell A 8 õhtul
39. korda

„Suviu
A. Saretot- O. Lutsu dra

Dr. Pender

harilike hindadega

Jatra tüdruk"
Operett 3 waamscs. 15 pil

dis. Tetst: Zuuli Rõõmu
saare. ümber töötanud:
Agu Lüüdik.
Priit Ardna muusika.

Pääsmed Kr. 2.30 30 j.
Teatrt kassad awaiud kella

12—4 p. l. ja õhtul kella
' 6—Vi 9

Pühapäeval,

19. detsembril s. a.,
Töölisvõimlas

Hermes TTÜ

Dr. Margot Ärak

poksis
maadluses

MiStehaig. ja sünnitusabi.

klubivõistlus

Ojaste 10 a. juubeli

TANTS.

Hugo Lauton ja

wajaline). Jakobsoni tän.
13—1, Wiljandis. A. Heli

Dr. Mari Ambros
ära sõitnud
kuni 10. jaanuarini 1938. a.

korraldab

Korraldaja .Hermes*.

Pelgulinnas

laupäeval» 18. dets..
.* Läti- Seltsi ruumes.

: Narva mnt. 13,

suurejoonelise tuju
küllase mitmekesise

eeskavaga ja jõulu
puuga

perekonna
õhtu.
Lõpuks tants.

Algus k. 20,30.

* * lõpp k 3.00.
* T - • Juhatus.

Laupäewal. 18. dets. 1937.,
ii aaai m

Tooltsvoimlas
Pärnu mnt. 41,

spordipidu.
Käsipal IlvSlstlused.
Wõistluste algus kl. 5 õhtul.
Tantsu algus kell 10 õhtul.
Tamiuks mängib

Bi-Ba-80.
Korraldaja ..Tulewik".

lokkija

Kentmäni 20-a—2s (sisfek.
VZiktänawast). £el. 470-31.

Algus täpselt kell
19.00.

Headel tingimustel saab
kindlale kohale kohe koha

kes teeb ka hästi elckrriloktc

tööliste Ameti
ühisus

tema orkester.

Mis poolteiseaastase lapse
juure. Teat. Tclliskiwi län.
10—7.

10—12 4—5

ühti. poksija Artur
võistlus.

4 Tallinna Naha

Roosikrantsi täii. 15—2.

Era-hambaarstimise
ambulatoorium
Kunsthl»mbad.

17-aastast

poisikest
tvõi ka ivanemat. Kaubel

ja tvesilaineid (kutse pole
nicts.

hobusemeest

3 korda nädalas mõneks
tunniks (Tehnika län. ra
jooni). Zoow. kirjal, slt.
..37/2677".

Tüdrukut
tartvis linna ligidale tallu.

Wastuwõtt kl. 9 homm. kuni Kaubelda laupäewal kella
3—6 wõi pühap. kella 11-ni

Pliit tarwitada. Wilmsi t.
50—106. Näha kl. 5—7

keskkütte ja walgustusega.
adwokaadile wõi kauband.
1 wöi 2 korralikku inimest kontoriks. Tear. saab Mun

Garaash,

Ilus suur

tuba

di tän- 3. krt. 2. Tallinna

siidttööstuse kontoris, teles.
472-37.

Ametis käijale waiksele isi»
kule wäike

möbl. tuba
ära anda. Taue 6—2.

on oma lumelabidas, üles

kojamehekohta

rarwilise mööbliga ära anda
meesisikule. Hind 11 krooni.

3-toaime korter

ära anda Gonsiori tän. 17.

kohe wõi edaspidi, tunneb

perekond. Teeb kõik ette Teqj. saab Raekojapl. aja

tulewad tööd. Kirj. slr. ..26/ lehekioskist.
3346".

Tuba

Kes vajab

Pikemat aega wälismaal
wiibinud noor keskhariduse ausat usta iva t meest garan
ga neiu sooivib töötada ette

tiiga, kas järelewalweks.
kontrollima korteri- wõi

majahoidjaks, wäikese tasu

Lri-töötosruum
ühes elukorteriga tvälja
üürida Tatari tän. 47—10.

ära anda. Koidu t. 16—10.
Preesi tän. uues majas

Sümpaatne noormees 100
krooniga, soowib mingisugust

teenistust

kella 9—12 Sakala 2—l.
Ilus päikesepoolne

mööblita tuba

ühes köögi tarwitamisega

kauplus
ära anda Köleri 24. wõib

ülelugemisega. Teateid saab

A. K.. tegelvliigc. sooivib ma

hctada kohta. Pakk. pal.

Juure

saata slt. „A. 9689".

26-aastane
noormees

leivatööstus

Majahoidjat,
korraliku remondi tegijal,

waja Girgensoni t. 19—12.

ioriruumid wälja üürida

ärlruum
ära anda. Soow. kirj. slt.
..21/3381".

loikaja

Uus Zadama tän. 6-a—3.

käijale intell. isikule. Lem
biiu tän. 11—14.
2 suurt hästimöbleeritud

tuba
Korterid

Kirj. slt. „S/2S4S'\

• Ära anda suur päikesep.

mööblita tuba

suur päikesep.

har. härr.. erasisse!.. teles.,

wann. köögi tarw. Gon
siori tän. 11—3. _•

Ajalebekiosk
ära anda kaubaga wõi ilma.

Toow. kirj. slt. ..4/3494".
Ruumikas puhas erasisse
käiguga

mööblita tuba
köögi tarwitusega wõi ilma.

I—2 isikule. Härjapea tän.

(ira anda, kõigi mugawus

tega. s Parkett. telefon,
66—1, Kölcri tän. nurgal.

Mann). Küsida Narma mnt.

Mööblita tuba

ära anda korralikule maks
4—5-toalised ja äriruumid
palub mõimaldada passija
jale. Tina tän. 29—2,
köha. Kirs, flt. ~34/3274". suure praktikaga wälismail walja üürida. Pärnu m. 32.
näha kella 5—S õhtul.
Suur tuba
Noor, tviisaka täitumisega ja Eestis, ivajad tvasiatvat
kohta
meesteriiete
Äal.
On
Päikesapoplno
erasissokäiguga. möbleeritud,
neiu sooivib
Tuba
juhtinud suuremaid ärisid.
õpilaseks
telefoniga
ära
anda.
Äöib
erasissekäiguga
_
ära
anda,
korter
pudu- ivõi segakauplusse Kirj. slt. „ 18/2775".
soowi korral köögi rarivita ka kontoriks tarwitada. Ta
üürile anda 3 tuba. köök
swarem ka töötanud ärili
misega. ka pansioniga Tai tari tän. 6-a—l.
ses etteivõttes). Wõib algul
ja esik, hind 45 kr. kuus.
me tän. 14—4.

olla täiesti tasuta. _ Koha

asukoht pole tähtis. Kirs. slt.

Poonija

Kesklinnas käidawas kohas

Toakaaslaseks

preili juure tvõib tulla ame
pudukauplus
tiskäija naisterahwas. Gir
lvötab pühadeks ivastu iga
Keskealine naist crahivas suguseid poonimistöid. Too üle anda 1. jaan. 1938. a., gensoni tän. 6—4.

~26/3306".

otsib

teenijakohta

eest >vasw-tab. Hinnad Ivõist

lemata. Kirj. pal. slt. „40/

kas üksiku juure (ivõib ka 2840''.
laps olla) ivõi iväikesesse

perekonda. Kirj. pal. slt.
..17/2607".

Härrad

töösturid!

ühes kaubaga. Kirjal, slt.
..4/3364"

Söögisaal
Kauplusruum

ära anda. Teateid saab

uucy juiii'o3 keskküttega ma Pärnu mnt. 44—3.

Näha-tvöib homm- ft. 10—4
Koidu tän. 42—2.

Tuba
Ivälja üürida ilma mööbli
ta. eraldi sissekäik (mitte
esikust). Niguliste 2—3.

tuba
ära anda, ilma mööblita, 1

jas üüritakse ivälja 1. jaan.
tpõi 2 meesterahwalc, wän»
1938. a. Teateid saab „Er
Juhtumisi ära anda sisse ni tarwitamisega. Uus tän.
keskkUttekUtja
gos". 'Kopli tän. 3.
29—2.
toom
otsib kcskküttckntia-maja Wõimaldage wilunud möld
rile-kraasijale
pärast
pühi
liha-dellkatess
hoidja kohta, ivõib ka ilma
Käidalvas kohas
keskkütteta olla. Omab I jär koht. Kirjad Kase 6. Risto.

Karske 4 aasta: olnud

gu diplomi. Kirj. slt. „3õ/

Nariva.

2713".

Põllutöökooli lõpetanud
karske ja hoolas

tööperemees

pool äriruumi
wälja üürida 3oow. kirj
slt. ~3/3383".

karske

dets. kella 12—3 Zõja tän.

müüjannat
ärasõiduks, ivõib ka wilu
lnaia olla. wäike

Suured
aidad,

korter

wõi korteri eest, teatada
slt. ..29/3349". _

mssins-insener

Kutsetunnistusega täis
kes iseseiswalt keeta oskab
kütja
ia kellel on endal korier. soomib kohta.
Kirjud slt.
Läbirääkimisele tulla 19. ..37/3237".
Tarwis

Köisöbue tän. 16-a.

Kõisebue 16-a. küsida maja
omaniku elumuudatuse tõt hoidjalt wõi teles. 471-71
mälja üürida: 2 tuba. köök. tu ära anda. Kirjad slt. ja 446-64.
tööalal,
~31/2704".
esik. 50 ruutmir.. Teat. slt.
Pudu- ja kirjutustarwete
algpalgaga miitc alla 50 kr.
Määrustele wastaw toidu
kauplus
Kõrgema haridusega suu ..4/2724". '
kuus. Kirjutab masinal, rema praktikaga ning äri
ainete- ja piima
wähese kaubaga ühes koric
Imoruttu
tvalits. head eesti ning ing
riga ära anda. Teateid saab
kogenrustega, tööstuste,
ära anda
kauplus
lise ja ka saksa teelt. Omab
Heeringa 22.
ühingute ja seltside
pudukmlplus wähese kauba
praktika kontoritöödes. Tar
elukorteriga kohe edasi anda.
ga ja odalva üüriga. Kirj. Teateid saab Raekojaplai Ilus suur omaette
tviduse korral kindlustus. asjaajaja
slt. ..40/2720".
tuba
Teat. slt. ..31/3311".
silt lehekioskist.
ära anda üksikule naister.
raamatu1.
jaanuarist
1938.
a.
Palun üle Eesti haritud
Wälja üürida
wõi meestcrahwale. Poska
üürile anda
isikuid! Siin Wenemaal ja
tän. 7—3.
2
tuba
pidaja
Eestis hariduse omandanud
kaks
noor proua palub endale 34 a. toana, otsib wastawat
sobiwad kontoriks, adwokaa
Juhuslikult wabaneb 1.
tungiwalt head. soojaloomu
dile wöi arstile. Näha wõib jaan. 1938 ilus atvar
kauplust
teenistust. Teenistuskoht
list ametkohia, kus wõib wõib ka mujal olla. Teat. suurte peegelklaasist akende iga päew kella 12—6 Kaarli
korter
töötada ja ka puhata, sest
pst. 9—3.
ga, äritänaivas. Kohased ka
olen elanud üle raskeid kan slt. ..10/2770".
2 tuba. köök, esik
kontoriks. Küsida iga Päelv
natusi pärast maailmasõda
Heas rajoonis wäike
5. 1.-j. Mayeri rajoonis.

intelligentsel

Wajatakse

15—16.

alumisel korral elu- tvõi
tööruumiks wälja üürida.

Sissetöötatud hästi minetv keldrid, awar hoow. ja kon

Teat. slt. ~35/3395".
üürile anda I—2 kindlas
Suur
soowitatud isikult. Wõin ka
teenistuses isikule. Koidu t.
tüötoaruum
soowitusi
endast
lubada,
kir
Korralik
17-aastane
poiss
Kingseppi
97—4.
ära anda turu lig.. wõib ka
jeldust senise elu kohta jne. palub
laoks. Wäga sobiw kudu
Kirjmada ..Pnctvalche" kon
tarmis suusasaapaiööle. Ja
mis-, saapa- wõi karbiiöõs
Mööbliga tuba
õpipoiskohta
torisse ~27/3267". enne
kobsoni tän. 37.
tuscks. Soow. kirjal, slt.
jõulu kuni 21. skp., pärast
erasisjckäiguga ära anda. ..22/3382".
jõulu aga jaanuari alguks. auioparandus- wõi mujale
Noori keni
Oskari
2-a—3.
tulla
kella
4
rauatöökotta. Oskab ka na
Mitmekesise tööstus- ja tuke mootoreid käsitada. Kirj. peale.
V. tuba
administratiitvpraktikaga,
pal. saata slt. ~18/3418".
ettekandjaid
Toiduainete
erasissek.
ära anda ametis
keeli tvalitseja

majateenijat

Vanarauapood

ära anda. kaasnnriline saad
Hästiminelo toiduainete uues majas. Keskkütte, wan korteri sealsamas. Kirj. slt.
kõiki
töid.
Teat.
kirj.
slt.
ui. lifti ja teenijatoaga.
Kaupa tehakse Pärnu mnt.
ja piima
Teateid saab Maneeshi tän. „28/3428".
„6/3326". __
66—14 pühap. homin. kl.
kauplus
10—11, majahoidjalt. Teles.
9—12. p. l. kl. I—9.
Kojamehekohta
305-06.
Suur tuba
soowib 3-liiknreline lasteta ierituslikel põhjusil ära anda

äri

ühes õppinud poisiga. Kirj.
sli. ..38/3438".
2 uur 4-toäline

korter

1-ALLI N N A S

Korter
ära anda tuba wahesei

Möbleeritud tuba

wõj ilma. Wiljandi tän.

kohane äriruuMks wõi puh
taks tööstuseks, ära andä

Tuba

näha pühapäcwal, 19. dets.,
kl. 10—16 päettxll.

päikesep.. erasisjek.. ära an

da harit. kindl. teenist. isi

suurmajapidamisi iscseisivalt knle õpetajate 2—6.

juhtinud, 10-aastase prakti
kaga, sooivib ivastaivat pi
kmltsjon. Küsida Nunne t. kaajalist teenistust, kus ka
passijat
11. toiduainetekauplusest.
oleks kuisega naisteenijale
kes ka pesu peseb, tvajaiakse

Ausat ja puhtusearmas

tajat

juuksur

tuba

erasissekäiguga. ära anda.

wõiwad

Kutsewunistusega nais

Ära anda

hedal käidawas tänamas. õhtul.
Kirs. slt. ..2/3242".

Wilunud

dakse esmaspäcwal, 29. dets.

anda Pärnu mnt. 6—35 ja enne. Walits. wabalt
(llrla maja). iga päern kl.
ja eesti keelt nii kir
9—3 p. I. Wõib ilmuda ka lvene
jas kui ka kõnes. Tähele
vühapäetval kella 12—2.
panu leiatvad waid need
!!
kirjad, mis on aivameelselt

Tallinna Linna Turba
tööstus, Punane tan. 14. ja ariõpilast kesklinna koh
matiseering 3 tvaatuseS
ivikussc kohe tartvis. lvõi
TEATER
Näitejuht r- Leo Kalmet. Naha-, sugu- ja põie ülemiste jaama juures, wad ka tvilumata olla. Tul
hafgused.
tvajab
Latvapildid P. Naudwee
la Woorimehe 7. 3. kord.
Kella B—9, 11—1 ja 5—7
Laupäcwal. 18. detsembril,
HDD»BDDTEäTEK.
Wenc
t.
1.
teles.
435-91.
suuremgi
lell õhtul
Teenijat
2. korda.
Pühapäewal. 16. detsembril,
Dr. Ölkenitsky.
har.ilike hindadega
kell j,, l.
keskealist wõi nooremat, wi
esietenduseks
arvul lunut ja keeduoskusega, kes
Sisehaigused.
„Siigismanöi)ver"
Nukuetendus.
käiks oma korterist, rarwis
Eriala: mao-, soolte- ja
J. Kalmani operett 3 waai. 1) «Reis ümber toa"
maksaHaignsed.
Jakobsoni tän. 10—'2.
.JookStbahaigused
Pääsmed Kr. 2.30 30 s. A. Äwenariuse lugu lastele.
veovoorimehi
(rsuma j. t.).
Pühapäewal. 19. detsembril. 2) «Lillhaldjad" A.Äi
3 talu
hiina WasnNvõtt L. Il)— 12 ic turba tväljatveoks linna.
- &n:/% 3 p. l. 1 ' wika dramatiseering
%6—.%8.
aineil.
•' 'l°o. korda - '
teenijat
3. «Mäflguasjadc, mafS" Rüütli 2—5, tel. 433-66. 14—18*0.
alandatud hindadega
tütarlast
Helbemäe lugu lastele.
tvajamkse Wiljandimaale.
„Müiidud mõrsja" G.
22. detsembril
(sooivitaw maalt, wene keelt Kmibelda wöõrastemajas
Näitejuht Wold. Alew.
23. Smetana ooper 3 waat. Lawapildid U. Martin. katkestan haigete wastutvöw oskaja) wajatakse wäikes.
„Ost,", tnba 1, kella õ—B.
kolmeks kuuks.
perekonda. Läbi rääkima tui
Pääsmed Kr. 1.75 —2O f. Kostüümid Karin Luts.
Dr.
Muusika koost. —W. Ja
la kl. 9—ll ja 7—9 Ja Waja
Kell %S õhtul
kobson.
71—5 (maja hoo
teenijat
2. korda • • •
Aliide Lepasoon kobsoni
kus).
Pühapäewal. 19. detsembril,
kes oskab keeta. Aia tän.
harilike hindadega
hambaarst
kell õhtul
5—12, sissekäik nurgalt.
~Tseesar"
Teenijat
Sakala 30.
Tulla kl. 10—11 ivõi kl.
„Must,suvi"
„ randade" ja
Sirge näidend
tarivis mähemasse korralik 3—l.
..Fannh - ' järg. Marccl Nudols
3
waatuses.
ku
tallu. Toolvitaiv Hiiu
Pagnoli näidcird 1 tvaaiu
Tagasi jõudnud
Wäikesesse perekonda iva
Näitejuht Andres Säretv.
mõi Taarcmaa neidudest.
ses (10 pildis).
Pärn Naud
Ivanemates aastates. Kirj. jatatsc kohe noort, puhast ja
Pääsmed Kr. 1.50 20 j. Lawapildidwee.
silmaarst
ausat
slt. ..11/3231".
Esmäspäclval, 20. detsembril
teenijat
Kassa awatud kella tl—l
. kel! pool 8 õhtu!
Vanainimest
Teateid
saab
Jmanta tän.
Dr.J.Hanssoo
e. l. ja 6—B õhtul.
18. korda
kes oma korterist käib. tar- 13—3.
ESTONIA

taja. Paul. Kirj. slt. ~35/

tuba,

Puuviljakiosk
kaasaariliseks
metallitreial
tulla wöi omaette toa saada,
omaniku surma puhul ära köögi tarwiiusega. Septemb
soowib õhtusi töid. Teat.
ri tän. 3—3. 2. korral.
Maale tallu tarlvis 16— kirjal, slt. ~39/2719". _ anda. Uus Kalamaja 18. Liiwamäe
tän. pöörata.

lusse maja

Ettewalmistus eksameile.

trigonomeetria, analüüsi jne.
Pääsmed 20—125 sendini. tunnid, kolledshi eks. ja nõr
KaSsa awawd iga päetv kella kade parand. pühade tvahe

Eesti Draamateater
Tallinnas

pagarimeistriti

tid. Proowitund inaksuta.

Inglise ja saksa

pool äriruumi

rekonda. On puhtusearmas kllbarategijale. kesklinna lä

3275".

Ilma mööblita

juures

niaalkauba mälsawedasat

Tõlked.

„Tootsi pulm":

12—4 p. ja 6—8.30 õhtul.

Majahoidjat
maja. korralikku, soowitus
tega. Lähem. teat. Jmanta
tän. 29.

1. jaan. 1938. a. korralikku tvõi kindla garantiina, kolo

Berlitz School

harilike hindadega

+Y£A-rei!!?

torani.

mõib ka pühapäernal kella
wotres, asutuses
9—l päetval.

Pühapäetval, 19. detsembril, English conversation iessons
kell H 8 õhtul
given by an Englishman.

Andres Säretvi dramatisee

demonštreetiinise arstidele, velskritele, õdedele,

palub toapoisikohta üksiku
iva ja Nartva mnt. 13. res härra juure mäiksemasse pc

I Ära anda oudukanpluse

karsket

belda Jcrkobi tän. 23—2,

~Hätfa õnnega"

25-a. noormees

T/üh. ..Oma-Abi" Tallinn
Koplis tuajal) arivates

rnöib ka adrnentist olla. Kau

korda üldhindadega

..Itaalia valitsuse poolt Ida-Aafri
kaš ettevõetud tervishoidlised

1

Elan nüüd Narwa m. 4—3. Koplis. Wene-Balti 19.

J. Kihulase komöödia 3 tv.

Eesti Punase Risti Peavalitsus ühes Itaalia
Kultuur Instituudiga korraldab pühapäeval,
19. detsembril 1937. a.. kelt 12.00 päeval, KINOS
~H EL I OS" väga huvitava Itaalia senaator
Castclani juhtimisel kobstatud filmi

«1

Koogiteenijat

[Pika raske haiguse järele suikus
Mälestavad sügavas kurbuses
poeg, minta ja õde.
Kirstupanek laupäeval, 18. dets.
1937. a., kell 7 leinamajas, Veerenni
tn. 37, matmine pühapäeval, 19. dets.
s. a., kell 1 Rahumäele, Pühavaimu
koguduse kalmistule

köetaw. Ivälja üiiSribo. Luise ära anda, mööbliga wöi
üürile anda '
ilma. Keskküte, elekter ja
kella 10—11 e. l. 3. Tartu tvajab kestwat kohta meeste tän. 12.
2
mööbl. tuba
Mann.
Kreutzwaldi
tän.
mm. 51, hoowis.
töö alal kindlale palgale. Willardi 15—5
6—ll.
Teat.-stt.
..37/3317".
köögiga.
K. Kalamaja 7—3
Suuremasse ettewöttesse
näha kl. 13 alates.
väike
tuba
wajatakse kautsjoniwõimelist
Korralik abielupaar otsib

öetlltar Ja omaksed.

EESTI HELITÖÖDE KONTSERT
Juhatab teeneline dirigent prof.
Raimund Kull.
Kaastegevad: Ida Loo (sopran), hrd.
H.M ald r e (tenor), K. Shypris (orelL E.
V. Tallinna Konservatooriumi segakoor, „Esto
nia" ja Riigi Ringhäälingu ühendatud sümfoo
niaorkester.
Kavas: M. Lüdig'i, A. Lemba, H. Elter*!,
E. Aav'a, R. Tobias e, J. Aavik'u, A. Kapp'i
helitöid. Algus, kell 8 õhtul.
Sissepääs Riigi Ringhäälingu raadioabonenti
dela tasuta— pääsmetega, milliseid antakse
teatri kassast (kassa nr.2) ringhäälingu kasuta
mismaksu kviitungi (1937. a. II pool või 1938. a.)
ettenäitamisel (iga kviitungi peale üks pääse
täht). «Estonia" konisertbüroo.

Omaksed.

sünd. PEINAR
Sünd. 21. 05. 1883. surn. 17. 12. 1937.

Sünd. 5. juulil 1870. a., surn. 17. dets. 1937. a.

kirstupanek on täna kell 5.15 Jaani kirikus, matmine sealsamas
homme kel) 2.30, muldasängitamine apostl. õigeusu Al.-Newsky
kalmistul.

Matmine on Kirbla kirikus 21. dets. 1937. I
Mälestavad kurbuses lapsed Ja lastelapsed
perekondadega.

Jftlfred £uõevg'i I

igavesele unele minu armas ema -

Meie armsa lahkunu

MARI VAAN, I

17

naga, ühes auiogaraashiga

22—1 S.

2. Tartu mnt. 31, l,

ära anda. wäbesc mööbliga,

Möbleeritud
tuba

köögi iarw. 1—- kindlas

töökojaruumid

Hõbe tän. 3—l.

Korter

teenistuses preilile. Luna t.
saada tuba köögiga, kuiw,
6, krt. 10.
soe, elekterivalgusws. Wal
perenaise-karjaraivitsejakoht. erajisjekäiguga härrale wälja
>e tän. 13-b, lõunapoolse
Möbl. tuba
niajaka ees.
Garantiilised sooivitajad ja üürida. W. Kalamaja tän.
tunnistused. Pakknm. pal. 5—2.
erasissek. intell. ametisk. isi
Ilus mngaw
teat. slt. ~10,2370".
kule lvälja üürida. Raua ja
korter
Ära anda lööstusivoolnga Kreutzwaldi tän. rajoonis.

500 kr. sellele

üürile anda 2 tuba ja

'Ühendage
oma waba aeg
enesearendami
sele, lugedes
WM

löök, päikesepoolne. Näha

pärast lõunat Heina tän.
45 wõi 90 rn1 põraildapin
24—3.
Korter
naga.
laoruumidega
ja
elu
autojuhile. 9-a. sõiduprakt:Ametiskäisa prl. woib
ka, ivarem 3 a. riigiteenis korteritega. Näha pühap.
tuses olnud, ivõib olla üks kella 11—1 ja ärip. 4—6 3 toa. teenijatoa, wannitoa

Linna lähedale tallu waja kes soowitab koha riigitee

sulast ja

nistusse 37-a. IA liigi

kl. 3 õht. T?l. 471-20 Pärnu mnt. 108—8.
Telliskiwi 34—2
tüdrukut
Kohe tarwis
ja köögiga ära anda. Küsida
JkAkkäJ»\AAAkAAAAAA
hoidjat
Kaub. pühap. tl. 7—9 Lõu kõik missugune koht. Toowi p. l. Wolta tän. 32.
Graniidi tän. 22—3.
tused iväga head. Kirjad
2-a. lapse juure. Tulla na tän. 16, poes.
Masseerija
Kuiw ja soe. päikesepoolne
Kopli l. 13-i. krt. 8, raud Wajatakse praktilise uudis iii. ~6/3286".
ErasiSsekäiguga
tee m. (2õja tän. kohal).
tuba
mööblita
tuba
Wilunud
poonijad-parketi
artikli lewiramisek?
Emilie Leppik
ühes köögi rarwitamisega
vuhastajad
köögi tarwiramisega niies wälja üürida ühele wõi ka
Majasulane
agente
Kaupmehe tän. 15—2. tel.
majas. Näha wõill kella bclc kindlas ametis naisrc
otsivad tööd
460-32 Wastuwõtt 10—1 (c-:- on keskküttega ivilunud, mõlemas! soosl isikuid. Tulla
6—9 õhnil Planeedi tän. rabwalc. Näba viibaväewal
leiab kestma teenistuse. Tea iga Päew kella 12—4 Lem
12—4.
ja 4—6.
kella 12—15 3. Ameerika
tada
slt.
~17/3257".
TTTTTTTTTTTT?
bitu 9—l.
Teat. slt. „20/3260".
l3—S.

kaasüiiriliseks

tulla Heeringa 10-ä, krt. 11.

5-toaline
korter
aia anda. parkett, inann jft
muud müuusused. Käupckthe

män. 31—1.

Soodus ostukoh;
..Päewalehe'
raamatukpl
S. Karja täri. 28
kõnetraat 446*11 ja
479 25. Pikk tän. 2.
'iõrieti 129*8 i.

18

Nr. 344
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PSewaleki!

-=©=

Jj

ME TUNTUIMA KOHVITÖÖSTUSE

teadaanne.

KAHVI °/y
1900. AASTAL
üllatas IDEAL ma;»i'ma
Ta oii esimene saksa
täiesti nii lita na kirjaga
kiriutusmasin •
Ka tana pakub IDEAL

Xäesoteva&a teatame, et /komme,
30ME KOHV
KAHVI O-Y praetud kohvioad on müügil
t Ilmus müügile alandatud tolliga
V4-kg originaalpakendites

DMWITIhPOJAQ

pühapäeva/,

Meie

19. dets. on tki. 12 fiurwi tkt. 10 (lai/innas

jõulukinkide

ärid avatud

palju paremusi •

seeriamiiük
Kr. o,so—Kr. 2

evisordis

on alanud.
Paar portse!, kohvitasse,

lTattinna Jfaugimeeste tfetts

dekoreeritud —.50

kandil, lõigete vaagen

klaasist —.50

kolme jalaga värvil.

Kr. Saar & H©

klaaskauss —.50

paar jaapani tasse —.65
laste kruus ja taldrik
dekoreeritud —.65

värvil, klaas, lillevaas —.75

________ AINUESIND. EESTJS J. PUHK & POJAD

ioitiQ afa
LJjicd j kjaa^tiukste^'

ci paku edasipüüdjaile,
teovõimsaile isikuile nii
võrd avaraid võimalusi

dek. leivataldrik 2 kõr

EDMöllenon I
raudvoodi- ia traatvõrgu tööstus \Yv H
Tallinn, Kopli 10, tel. 439-70. I

madele selget nägemist igas vaate
suunas. Iga klaas on täpsusteos, hoo
likalt lihvitud ja poleeritud, kahe
ja kolmekordselt katsetatud ning
ainult ühes headuses: ZEISS.
Ka Teie silmad võivad kasutada
punktalklaaside eeliseid nõudke

miseks eius
kui kindlustusala •Teo
võimsale kutselisele vä

tingimata

listegelasele on tee lahti

suur kuulvaas värvil.

näha ka pühapäcwal.

kristall-üHevaas 2.

tasse 2.
keraamikakauss 2.

•R
l#
. tJLi .

®

NOe.umisaparaat,

ERIALALINE NÕUANNE OPTIKULT
Selgitusbrošüür „Punktal" saadaval I
tasuta firmalt Carl Zeiss, Jena.
"taRI 7rß>i Peaesindaja Eestis: EESTI A/S. I
c- SIEGEL, Tallinn, Lai 27, kõne- I
traat 426-07. I

Pühapäeval avatud
kella 12—4.

F. E. Plsarev

jalgrattaid ja palju muud
soowitab

K-m.Mich.Schaefer,Rataskaewu 5
ÜUllemUUiatele soodus oslukohi.

TALLINN,
MAAKRI 28.
• MONPANSJEE,
• KARAMELLID,
• ŠOKOLAAD,
• ŠOKOL.-KOMP
VEKID,
• MARMELAAD,
• VA H V L I D,
• KÜPSIS ED,
• DRA2EE ete.
Võrratult odavad
VäikemUUk
ka otse

PISI-KIRJUTUSMASIN I

tarvita jaile!

KeMei see aparaat juba olemas Ja kes soo
vib näha aparaadiga töötamist, palun lah
kesti sisse astuda igal kehaajal ja lasta demonst
reerida aparaadiga nõelumist

lossis ja soojendab jalgu.
Daadawal
suuremates ja.anõudeärides.

4 % meetrit ehtsat Püsi
müüa. Lähemalt kuni kol
mapäetvani, 22. detsembri

ni. Liiwalaia 4—lo, kella
10—12 ja 4—5.

Jlug. Jtmos
TALLINN, PÄRNU MNT 10.
Tähelepanul
Väga odav

järelmaks kergendab ostu!

VALMISRIIETEÄRI

jalanõude väi jamOOk
äri likvideerimise puhul
ka pühapäeval kella 12—4.

Saapaäri Dubas
VALU 4

MOELA oj
TALLINN, HARJU TÄN. fir7
Pühapäeval, 19. skp. on äri
avatud kella 12—4.

ÜHINE OTSENE KAUBA WEDU

Talünn - Hamburg -Tallinn

A. Kirsten Ernst Russ M. Gehrckens
Agent: Agent: Agent:
Carl F. Gahinbäck ThomasClayhills&Son A. I. Trankmann &Ko
Tel. 450-30 Tel. 435-58 Tel. 442-57

24. detsembril 31. detsembril 8. jaanuaril 1938. a.
aur. ..CORDELIA" aur. „ERNA". aur.„PITEA".
Kaubaülesandiuisi ülalnimetatud agentide juures.

tän. 12.

elektrimootc

Müüa uus moodne

raadio
„Zuper" 3-lämb., 3 laine

Soowitan pühadeks

..16/2736".

siid- fa tseftofaanvarje.
Võetakse ka tellimisi. Hinnad võistluseta.

oakohwi, koloniaalkaupu,
maiustusi, weine, napse
ja likööre

IÜ

I Ovoma^n^B

kõige kasulikum kink on elegantne soe

KARUSNAHKMÜTS
Leba ostate Müürivahe 17,
P. TÕNISSONI juurest

I
,1

Tartu Aiawilja ühisuselt
DAAMIDELE

i
i

c-

H. 0. WALDMANN

' .—'*«äsa(«4Ws^sf

Müüakse kuni 21. skp. anda. Liiwalaia i

ka-ivatajalt oise tarwitajale

Tallinn, Raekojapl 16 Telef. 429-11.

"VVajatakse kohe peenraua- ja masinatekauplusse

Suurim valik armatuurc,
laua- ja seinalampc. Valmis
tan ka tellimiste, peale. Miiü

Suurem soliidne organisatsioon vajab
kohe või edaspidi
MM [Uit

1 või Poom'i kaudu saadaval.

muujat

4—6 toa ja eriti suure saaliga. Kirjal,
teat. slt. „A. 9671".

suures walikus: sooja ja siidpesu, põlli, sukki,
sokke, kindaid, beebitarbeid põllekesi jne.
IPühadekingitusi
EHAN D
Kullasepa 11.

| gikohad: Tartu mnt. 42
ja 2, telef. 311 -96. Vold.
Laanberg.

wilunud ja osawat

Saadaval ajalehekioskites, raamatukauplustes jne.
• Edasimüüjatele kalendrid «Rahvaülikoolis", „Pressa"

Pesu kauplus

Müüa Lutheri

kirjutuste
rulooga kaetaw ja j
peerimisaparaat (i

tunnis) piiritujetu
daka tee 10—2.
man.

Jõululaat
Kanaaria»
lindude kas-

wand Pikk'
jalg 6-7
U odawat

Parim,

päewa. Sealsamas kumml»

puuet müüa. Kclla 10—2

jõulukir

ja pärast kella 6.

elektritriikra
elektripliidid
elektrikohvi
kannud,
elektrikeedu
elektrikeedu
kolvid.

Müüa keskmist kastv. meesterahwa

Soowitan daam
härradele elegam
wastupidawaid

> Ulikonel Ja

talvmantel

kellel on soowitused. Pakkumised ühes palga suuru
sega sit. ~12/2812".

Laste Rõõm on laste õnn!

Müüa meesterahtva kantud

kasukas
karakulkraega. Luiri tfin.
•26—22.

Tammepuust

magamistuba
ja muid mööbleid müüa

Cand. rer. mere. Hans Margens

Raamatupidamise 'ursused
Lõpp- ja avabilansid. Sisseseadmine kasulikel
uuemad, ka läbikirjutamise viisidel. Viru tän.
14—8. Kõnet. kl. 5—7 õhtul.
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühijuje trükk

Kollane 5. töötluses.

Hea

õlleankur
müüa. Walgewase 11—7.

jalanõu:
soodsa hinnaga.

Näha pühap.. 19. dcis., ala E. Kurison T. Ka
tes kl. 10 homm. Hermanni (Laenupanga majc
tän. 3—19.

Ilus
kotikman

Soodsast!

odatva hinnaga _ ki
karusnahatööstuses

pa t. -i, 2. korral.

ostate

tldi

Müüa 2 kohwer

Uus tän. i,

Lai tän. 1. Tel.

riiete-, raamatu-, puhwet
kappe, söögi- ja diiwani
laudu, toole, dinvaneid,
puuivoodeid, tualette jne.
Uue- län. 3, mööbliärist.

Aknüa uus moodne
(paurschid) ..Pola?

sohvalaud

saapad müüa. su

ja 2 tugitooli gobelään
riidcga. Näha iga väcw

13. litt* tän. 26-

kella 12—17 p. l. Liiwalaia
:än. 31—6.
Müüa meesicrabwa tuhk

ruuahasr. busamkraega. häs
tihoimd

kasukas

teskui. kaemulc. Wahellkaup

Äri awatud pühap. kella !2—4.

Astroloogiline kalender 1938,
tähtis linna- ja maarahvale.

i

pianiinc
odamasti müüa lui

Jakobi tän. 22—3.

hokey-u

tuntud headuses wärskelt põletatud

Hea tvälismaa

alaga. 180 kr. eest. 1 a. jä
rclmaksuga. Soow. kirj. slt.

nahku

Peaaegu uued

WW J-Tinjts

tän.s, saapa
tuse masina

nukuvankreid
soowitab ..Kotkas". Raua

4

j soovida kantud
j ülikonnas või
J palitus —on nagu
piinlik.
M Meie suurest valikust
\ | \ leiab iga daam ja härra
\\ \ endale sobivat. Rahali
y \ y sest küljest pikaajaline

20. skp. ke
müüakse I

Lapse-ja

Tallinn, Wene 1.19, tel. 469-49, 472-64.

kohale jõudnud, seetõttu müü
me alandatud hinnaga #

flksji

tiSdewdgge

sobib igaühele kui praktiline W
JÕULUKINK! «
Illustreeritud prospekt moodsate
MERCEDES kirjutusmasinate kohta
maksuta peaesindusest MEHKS & KO, Bj

Kõigile sobiv Jõulukink.
Imanta S t. Tallinn. Tel. 451-07.

f Esimene partii odawat

Tartu mnt. 1.

kaitseb kinga hõõrumisest ka

Juhuslik ost

nukke, tegewusmänge,

on mõeldud kootud esemete parandamiseks, nagu
sukad, sokid, kampsunid, kootud pesu jne. Tema

ning võima dab suurt aja kokkuhoidu.

vabriku reste.

kiagakaitse

ronge, pasunaid, plüiischioomi,

hinnad.

tarvitamine on äärmiselt lihtne ja kerge

Kodu* ja Inglismaa
villast lõnga
..Pääsukese" kangalõimi

Daamidele uudiskaup,

ehltuskaste metallist ja puust,

ei la te läbi ulfr»puniieid kiiri ja on aeetõtto

si ametnike juhtimisel.
jMBM Kirjad slt. „M. 12400".

Lauavahariideid
Laudlinu
Põrandariideid
Põrandavaipu
Aknakardinaid

Uudis!

tos. valgeid portselan

Jlusaid kinke lastele:

Peale tellei URCLpanklilklmid, mixuguird
mõnusad kandmisel kunstliku Talgute juures.
UMBRAL-valguikaitseklaasid. KATRAL-klaaiid,
PERIVIST-täisraatlusprillid,

Narlva mnt. 39 töökojas,

V. Karja 7. Estonia pst. 13,
S. Tartu mnt. 13.

TÄIUSLIKKE PRILLIKLAASE

Tasuta väljaõpe ja sisse
töötamine kindlustusselt

kohvitasse 1.50

lcivakast lakeeritud 2.
ja palju muid praktilisi
kinke.
A.-s. D. Mirvitz & P-d.

ZEISS-PUNKTALE

kindlapalgalisele juhti
vale kohale •• Eeltead
mised pole nõutavad •

suur dek. portsel. salati

juurest,
Tartu mnt. 1.
Kohale jõudnud:

suur nikkelsuhkrutoos 1.50

Iga päev lahkuvad Zeissi tehasest
tuhanded mitmesuguse optilise mõ
juga prilliklaasid, ei võimaldada tu

handetele puuduliku nägemisega sil

F. E. PisarevM

klaasist 1.50

täpse väljatöötuse.

edasijõud

magamistuba
ja kirjutuslaud müüa (ramm
pähkliga). Doodsad hinnad.

vaagen 1.50

kinke ostate

Moodne

vaga I.

3 paari dek. portsel.

A tingivad iga klaasi
PUNKTAT kujundamisel peale
ir teadusliku väljaarves/M tuse veel võrdse ja j

kiireks

kauneid riidekauba

portsel. dek. laste supi

soovitab

üks headus

Jõulupühadeks

akordeoon
spohner), suurus 47 sm.,
taldrik —.75 J
portsel. dek. lillevaas I. 120 bassi. Näha Heruc i.
7—9, kesla 4—B p. l.
tos. puuviljataldr.

dfejt ZõuäQäeiäe j

Tuhandeid
r== klaase—kuid

Müüa wähcpruugnud

dek. salativaag. fajanss —.75

klaas I.

Ükski

TALLINN > TARTU

lejail miitc iulla. Lembilu
län. l^l—S.

Ldamaeii müüa ülimood
said

lapse- ja
nukuvankrcid
..Äkodern", Wiru tän. 2.

hoowimajas. näha ka püha
päewal.

! Pruugitud
õmblusmasin
ulüüa. Teateid saab
täu. 28. imest.

Müüa odavasti
fnf* miivicr. lalwvalilur.
iiiccc-ici'. kasukae', sügierali

hi, fnfõ tumedal ülikonda
luus ja prmlg.) ur. 38—
16. pesu. raudwoodi. riidc

uagi ja muud. Lille 3—l
(Lillekülas).

grammol
..Hi-? Maister's 3
me

ülikond. Willardi t
(Endla nurgal).

