Tänast ieh.e 1ü külge

Ohsih number 7 SGllti
Jlmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD»

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT MKRATT" JA KUNSTI ERILISA
nKUNST JA KIRJANDUS"
Toimetas ja talitusi Pikk tin.. 2. Kontot avatud 9—5.
Arijubatuse kõnetunnid 9—ll. Aadressi ..Päevaleht" Tallinn,
Teletooidi Keskjaama väljakutse nt. 428-83 igal tööpäeval kella

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

üle 7 kuu korraga tellides iga
iärgneva kuu eest 1 kr. 25 a.

Välismaale 4 kr. kaas.

Aadressi muutmine 25 s.

2 kuud » 3 » 10 »
3 kuud „ 4 „ Ž5 *

Kuulutuste hinoadi kuulutuste küljel 6 seati, teksti ees 14 senti

B—l 7. Keila 17-oest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

on kasutada järgmised numbrid i nr 428-84 lehe konto, uksehoidja ja
Pika t. raamatukauplusi nr 428-85 tebe ekspeditsiooni nt 428-86 trüki

ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused

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

Kuulutuste koba valikut ei kindlustatu.

kõned ja nr. 428-89 artjnbatus. Pärnu m. ja Suut Karja tän. nurgal

Kuulutusi võetakse vastu lebe jooksvasse numbrisse igapäev kL 1030.
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, koi
vastav postmark on lisatud.

kuni Kr. 3. poole hinnaga.

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr Z4H

1 kuu postita 1 kroon 56 senti

2 kood • 3 „ 60 M
3 kuud „ 5 « »

postkast 433.

Päewaleht

1 koo postiga 1 kroon 80 senti

GsmaspServal. W. detsembril 1537
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B Huvitav Žurnaal
See sisukas luksusajakiri toob õige pühadetuju. Ilu-

Tekstis hulk pilte 3-uäruilises ofsettrükis;

..Huvitava Žurnaali" pühadenumbris on häid asju. Vesteid ja jutte Heinilt. Oskar Lillen
dalilt ja teistelt lugejaskonna lemmikutelt. Luuletusi. Seltskondlik reportaaž mitmevär
viliste piltidega. Köitev kirjutus meie loteriirailjonäride saatusest huvitavate piltidega.
Jean Harlow' suur saladus. Leheküljesuurusi fitmifotosid. Õnneliku abielu retsept;
igaüks leiab tabava iseloomustuse enda kohta. Tartu revüü R. Tiituse teravmeelsete šarži
dega. -Pilte Moskva saatkonnast. Pildirikas ülevaade praegusaja Hiinast. Talvemoe sihtjoo
ni; Pariisi moekäsud piltides. Nukkude moenurk. Pühadeküpsiseid. Veel palju, palju
muud, mida maksab lugeda.
Saadaval kõigis lehemüügikohtades ja raamatukauplustes. 50 s. postmarkide vastu saadetakse

~Huvitav Žurnaal" soovijaile koju kätte. Aadress: Lehemeeste Kirjastus. Tallinn, Vene 13—2.
Postkast 23.

IBuliihinsitusi
Kuld- ja hõbeehted,
kõiksugu lauahõbe,
kellad,
mitmekesised moodsasti lihvitud
kristallesemed jne. jne.
soodsate hindadega
O-U. J. RUBIN,
TALLINN VIRU 17

Suur valik
, , - ; ... et Suprema raadio on kvaliteet —ci
...' 6? . ole mitte õnnelik juhus,vaid' Suprema raa-^^^^B
% dio kõrget kvaliteeti tagab .kompetentsete
f&k »„ . jõudude sihikindlalt arendatud töö, mjs
fšfj on Suprema raadiole toonud kuulsust ja/^^^B
'.'T'; . tarvitajale müüjale naudingut.
Tallinna • Manufaktuuri & Kaubanduse a/s.
Raadio-Ladu, Raekoja Teenri 1.
} i\ Tclef. 426-56, postkast 231. -

KINO Ameerika kuulsaim stepi-tantsijanna ELEANOR POWELL j. t. käesoleva
_ _ aasta suurimas tantsu-, laulu- ja muusikasuurlavastuses
MARS )iSündinud tantsuks"
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_ ~ .. Rida uusi meloodiaid 1 Kõikjal teravmeelne huumor! Mitte minutitki igavust!
osP a 2) HONOLULU Vaikse ookeani paradiis. Värviline vaateKlm.

g Suur edui wiarta Eggertti ja Jan Kiepura

©
Eht Prantsuse ,gg|

ZS 3ä liidul =,JOHEEMI VALUDES"

Marta Eggerthi laulu. Puccini muusikat.
Kodumuusika võistluse tulemusi

..KAUNIS KODU"

oabuuelii ||

tvaevanausiooiisie erakorraline

Auhinnatud autoriteks osutusid J. Aavik, V. Kapp,
A. Uritamm ja J. Bleive.. ! .
Eesti Akadeemilise Helikunsti Seltsi kodumuu- &

kongress Kiviõlis

/T/.wSiixVi '.Mr- -•t;>---«cAc vv

helitööd. Võistluse žürii, koosseisus: prof. S. Ant-j£
ropoff, prof. A. Kapp, prof. Th. Lemba, R. Päts ja;|
O. Roots pidas oma koosoleku 17. dets. 1937, Tal-V.
linna konservatooriumi ruumes. Hindamine siin- *
dis 20 punkti süsteemis. Võimaliku punktide arvu
keskmise ületasid ja pääsid seega vastavalt võist
luse tingimustele auhindadele kokku 11 helitööd.
Auhindade kogusumma Kr. 500. jagatakse nende

Laste Rõõm

40-tunnilist töönädalat kacwandustööstustes

Iga kultuurne eestlane loeb

Pühapäewa! peeti Kiwiõli kaewandustööliste erakor
raline kongress, kuhu oli kõigist ' käewandustööstustest
ilmunud * rohkesti esindajaid. Kougvessi . awas esimees
Raus, kes tvaliti ka kongressi-juhatajaks. Kongressi ka

kest kunsti-, tarbekunsti- ja

ivas oli 1. jaanuaril maksma hwkkaiva ühingu toetuskassa
kodukorra wastuwõtmine, kus ' pikemad ! mõttetuahetused

lekkisid peamiselt Kiwiõli ja Kohtla-Järwe esindajate

arvule,

iõulunumber

Varjunimede-ümbrikude avamisel Seltsi juhatuse

mmi uue ilusa kaanepildiga
Selles numbris algab „Koer- I
poiss Ennu" autori Madis Po- risoo uus huvitav jutt „Unevana". I
Tädi Axmalt on kena „Jõu
lujutt", Henna Foelschilt tore
muinasjutt ..Mustlase ennus- tus".

Eduard Nukk'ilt on. ilus
luuletus „Endu ja jõulu
mees", ka J. Palmilt sama

jusil oli süttinud Sl. Nawilc kuulmva kahekordse puu

maja ühekordne juurcchitns, milles asetses kahetoaline
korter köögiga. Tulekahjust oli saanud teada kõige enne

samas majas kauplust pidaw prl. Ustaw. Kohe kutsuti
kohalb tuletõrje lendsalk, kes hiljem alarmcris endale ap
pi ka wabatcchtlike ronijate jaoskonna.

Ära põles nimetatud korteri mõlema toa lagi, sei
nad ja põrand. Tertvcks jäi waid köök. Samuti hälvi
tas ja rikkus tuli selles korteris eluiscwate wennastc

tetelugejat.

Mõistatusi, lahendusi, kir- «sDW

jakast, vahetalituskontor, kabe

Koolide mööblit.
Tuleõnnetus oleks wöinud suureks kujuneda, kui seda
õigel ajal ei oleks märgatud, sest põloiva maja ümbrn

jne. nagu harilikult.
~Laste Rõõm" ilmub kord W-vA)'-.
kuus.

ses asetsesid mitmed suuremad puuehitused.

..Laste Rõõm" ilmub en
dise hinnaga: aastas 3 AUA •
krooni, poolaastas 1 kr. 50 s., MHU>
veerandaastas 75 s., üksik
number 25 s. UM. ''

Munamüük toimugu ühingute
kaudu
Laupästval peeti Wiru maawalitsuse ruumes Nak
tvare põllumeeste konwendi koosolek. Tähtsamaks väe

ülevaateid.

«Kauni» Kodu" väljaandjad
on kunstnikud ja see tagab
ajakirja sisu kõrge maitse

Kolmanda, päewakorrapunktiua oli referaat rahwuswahe
lise tööbüroo korrespondendilt Oskar Gustawsonilt, kes

stsuka. üldvaate andis kogu maailma tööliskonna ak
tuaalsemast' sotsiaalpoliitilisest Päewakiisimusest töö
aja lühendamisest 40 tunnile nädalas.
, Wiimasena kõneles kaewnrite kutsehaigustest Kohtla

lävive kaewandusc arst dr. Kragge. Kes manis, et pea
miseks kaewnrite haigusteks on mitmesugused luu- ja
nävwipöletikud, inis tekitvad raske töö ja. niiskuse mõjul.
Kuna haigused sageli on raskeloomulised, siis tuleks kae
tvandustesse sisse seada elektrirawilad.

kuse.

«Kaunis Kodu" ilmub 6 kor

Maailmakuulsad

da aastas; tellimishind aastas

Prantsuse veinid
Du Layon ia Vouvray

Kr. 2. Aadress: «Kaunis
Kodu", S. Karja 18—20,
Tallinn. Telefon 444-32 või
E. A. K. K. Tarbekunsti

Ateljee, S. Karja 1, Tallinn.

Tel. 455-09.

Palutakse «Kaunis Kodu"

kohale jõudnud

mitte segada ajakirjaga «Oma

Kodu".

Zfi. fžaarmatm
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tööstustes, kongress põhjeneb oma otsust just raskete ja

Pealeselle veel kuus võist
iusjuttu lasterõõmlasilt, uus
helind, lasterõõmlaste luule
tusi ja nende pilte. Teiste
piltide hulgas on jälle üks
Juku-seeria ja neli huvitavat
„prillntadu". Ka õpetatakse
teid, kuidas võite mängida mõ- j

kahju Kloostri tänatval nr. 14. Seni selgumata põh

F ACKERMAN

anne, millest nähtus, et ühing on wastawalt oma töö
kawale püüdnud arendada oma liikmeskonna waba ha
ridustööd, korraldades omawcchelisi ja awalikke kõne

Lõppeks wõeti wastu resulutsioonid. kus nõuti: 1)
40-t. töönädala maksmapanemist õli- ja kaewaudus

sugune luuletus.

Pühapäewa warahommikul lella Vi 4 Paigu oli tule

«Kaunis Kodu" toob ülevaa
teid meie kunstnike loomin
gust, pakub muusikasõbrale
palju huvitavat; naistele rik
kalikult käsitöö ja moodide

<ir

Teise päevakorrapunktina kanti ette ühingu tegewuse aru

mis. kogu'tööliskonnas head wastuwõttu on leidnud.

Pühapciewa warahommikuue
tulekahju Tartus

kodude ajakirja.

wastu, nii et osa mehi kassast hakkab toetust saama
3-a. liikmeks oleku ja osa 6-a. liikmeks' oleku järele.

koosolekuid, suurima üritusena anti lõppewa aasta sügi
sel tvalja koguteos ..Kaewandustööliste aastaraamat",

ja ..Piduline".

«Kaunis Kodu", meie ainu

ivahel. Lõppeks wõetakse- kodukord -siiski- esitatud kujul

vahel proportsionaalselt neile antud hindepunktide

poolt 18. skp. osutusid premeeritud palade autori
teks: I auhind Kevadele, ja II auhind Toru
pill ja viiul, autor Artur Urit a m, varjunimega
..lidne hiis", 111 auhind Eleegia, autor William
Kapp, varjunimega ..Lord Halifax", IV auhind
Sügislauluke, autor Juhan Aavik, varjunimega
..Akord", V auhind Tants .autor William Kapp,
varjunimega ..Pensionäär", VI auhind Vanaema
menuett, autor Juhan Aavik, varjunimega ..Pidu
line", VII ja VIII auhinna jagavad omavahel Lüü
riline tants, autor Juhan Aav i k, varjunimega
..Akord" ja Humoresk, autor Johannes Bleive,
varjunimega ..humoresk", IX auhind Hetk, autor
William Kapp, varjunimega ..November 1937", X
auhind Polka ning XI auhind Vanaisa tants,
autor Juhan Aavik, varjunimega „Tantsu-ringis"

aastaks 1938
St. Florents

Toetuskassa kodukord wõeti wastu.— Nõutakse

iLMUS ' -

sika võistlusele oli tähtpäevaks saadetud kokku 40 &

kRWX

tvaküsimuseks oli munakaubanduse kohta seisu

ebatervislike tööoludega mainitud tööstustes. 2) Kuna
meil lähemal ajal kchtimahakkawa wanädüs- ja inwaliid
suse kindlustuse wanusc määraks on ette nähtud 65 a.,
siis asub kongress seisukohale, et teiste maade eeskujul
tuleks ka meie kacwandustööstustes wanusc määr wä
hendada 55 a. peale. 3) Nõnda ühingu endise sekretäri
Plaki Iväljõsaatmise otsuse tühistamist. - 4) Otsustati
lõpetada seni ühingu juures olew töö-wõitlüskassa likwi

Hvz 9 !

cs
® ll>

teerida kuni järgmise kongressini.

Kokkupõrkeid Warssawis
Warssawi, 19. 12. (ETSI) (Havas) Wiimastcl

päewadcl on olnud Warssawis mitu kokkupõrget, mis on
ühenduses Poola sotsialistliku erakonna poolt korralda
tud n.-n. mcclcawaldustc nädalaga. Meclcawaldused on
korraldatud Poola wabariigi esimese presidendi Gabriel

Narutowiczi mälestamiseks, kes tapeti 15 aasta eest.
Neil meeleawaldnsil sotsialistid on toonitanud, .et Poo
laS peab tingimata walitsema demokraatlik rcshiim.
Kokkupõrkeis on üks politseinik saanud raskesti haa
mata. Umbes 30 isikut on wangistatud.

ja palju teisi

MMi *
iflii iil BBaa a
Moobliari n

a 3 »: P 5

tüüpe soodsate

maksutingimustega soovitab
Joh. Mitt, Pikki, tel. 433-74.

>C
S. Kar|a 23, tel. 438-69. Z H
|gloria ®
ass ->is on

Perenaistele

mine. Kooölekul tviibisid ka munaekspordi juhatuse
liige N. Rõuk ja instruktor Wirkus. Sönawõttudest sel

RAADIO
Philips, Aga, Telefunken,
VEF, Ret

'

koha tvõtmine ning kohapealse kokkuostu korralduse loo

ID\NC I N G £

pühadeks.

Käärimisviina

gus, et munakaubandusc koondamine ..Eesti Nkunaeks

äädikas. Beef

pordi" kätte on lühikese ajaga annud häid tulemusi
Mvaldati aga nurinat munade kokkuostu kohta, mis e
rahulda täiel määral kanakastvatajaid. Atvaldati ar
tvannst. et igal konivcndil tuleks muretseda eana auto
millega oleks kergem kokkuostu teostada. Kulud aga sc
juhul oleksid liig suured. Lõpuks wõcri ivastu resolut
sioon. milles nõutakse tuletval aastal munade kokkuost
mist munaiihingute kaudu, sättes seega körwale eraette
tvõtjad. Märgukiri esitatakse pöllutöökojale.

XcUige

W'; *' V

%
;

stcaks- ja cabul
soustid. Shelee-

MilkC«KlHlilžVl pulber 20 erimaitSCga. Küpsise
TlžllßßßKHlijMßM pulbrid „Nova"
WWIWWWWWD>W>WW> ~Priima",
A.-S. „ODOR".

Uue aasta
KU... / ->tc lemmikjook. .
Margid: Ecusson, V.S.O.P. Cordon
Bleu, Cordon Argent, „Extra".

vastuvõtuks
on laudade tellimine avatud. Isikli
kult registreerida ärip. pärast kl. %9

õht ja pühap. pärast kl. 4 p. I.

Nr. 340
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Esmaspiictual, 20. detsembril 1937

NSewateht
Riigihoidja kõne koolijuhatajaile

Pärast Itaalia wäljaastumist

Kooliõpetaja peab tundma

Rahwasteliidust

oma rahwa iseloomu

Prantsusmaa tagasipöördumine realistlikule watispoliitikale
„Pätwalthele" kirjutanud Plerre-EilennC Flandln, endine Prantsuse
• \ peaminister
Juba mõnda kuud on rahmusmahelised sünd
mused hakanud üksteist otse taga ajama ja uks on

teisest tähtsam, sundides meid rewideortma Mõ
ningaid waateid. Traditsiooniliselt on SuurBriti ja Prantsusmaa oina poliitika rajannd Rah
wasteliidule. Täiesti kooskõlas Nahwasteliidn põ
hikirjaga, ainult mõningais rakendnswiisides eri
newalt, on kaks suurt Euroopa demokraatlikku
rüki rahwuswahelistcs fllhctcs alati lojaalselt
püüdnud anda ülekaalu õigusele, nagu seda on
määranud sõlmitud lepingud.

meel oinalikult, kuid üldiselt puudutab asi Rah
masteliidu pakti rewidcerimist, õiguse «valjuse
Imendamist, eksima jõu kasutamist une Euroopa
organiseerimiseks.

Mõned nõuamad, et Prantsusmaa ärgu loo
bngu siis osaliselt sellest ideaalist, mida mäljcndab

Nahwasteliidn põhikiri. Nemad pakmvad Prant
snsmaale anStawat, kuid hädaohtlikku Euroopa
sandarmi osa.

Kas Prantsusmaa humid seisamad selles, et
lasta end meelitada niisugusesse ossa?
Senikaua kui maStaStikuSte abistamispaktide
teostamine oli kindlustatud mitte ainult Rah
masteliidu põhikirja moraalse maid ka tegeliku

Ajalugu, wõib-olla, ütleb kord, et. olles «või
dnkad 1918. a. ja omades Pnrnstawalt üleowvaid
sõjalisi jõude, on nad olnud liig sunremeolscd ra
hulepingute süstemaatilise «vägistamise suhtes. tagatisega, et ründaja wnstn astutakse ühiselt mäl
Seni kui Snur-Briti ja Prantsuse ühendatud ai ja, 'oleks Prantsusmaa mõinud seda riski endale
nelised jõud olid Euroopas ülekaalus, tegutses. wõtta.
Praktilised kogemused, mis on näidanud selle
Rahwasteliit rahnldawalt ja tal läks korda rohke
mal juhtudel kui seda arwatakse, wältida kon tagatise nõrkust, oi luba Prantsusmaale enam las
flikte ja säilitada rahu. Kuid ajalugu on õpeta kuda PnhtideoloogiliSse poliitikasse.
nüd, et kui suured ka oleksid moraalsed jõud, nad
Eelkõige, pole küsimuses- mitte rahu kindlus
wajawad toetumist sõjajõule. Alates päeivast, tamine sõja läbi, maid rahu läbi.
Ja on maja, et amalik arwamine Prantsus
millal jõud näis wahetamat poolt, sattus Nahwas
teliit tõsisesse ohtu. Tuleb kiita Neville Ehaul maal ja mätiSmaal mõõdaks selle keerise suurust,
herlaini, kes on julgenud ütelda, et ta pole prae millest Prantsuse diplomaatia Peab saama jagu.
Kui Prantsusmaa wnliks selle, mida hiilitakse
gujel hetkel enam suuteline tagama oma liikmete
julgeolu.
Euroopa douguichotiSmikS, tähendaks see prant
Nii briti kui prantsuse rahwas on wähehaa snse rohivale kohustust ülimal määral rolwastnde
wal weendunud, et nad oi wöi oma julgeolu enam sa militarisoeruda. Ja prantsuse rahwaS ei peaks
rajada Genfi organisatsioonile. Ärkamine on kibe. seda pingutust mõistma ja tõlgendama ainult oma
seda enam, et teda peab saatma suur ja intensiiw rünnatud territooriumi seisukohalt maid ka rüu
ne taasrelwastumise pingutus mis surub riikidele nakusõja seisukohalt teistele riikidele, kuhu ta peaks
wäga raske rahandusliku koormise. Ent nii ühe interweueerilna arivatama ründaja wastu liidu
kui teise rahwa suhtes ületab probleem oma riigi süsteemi järgi, miö oleks nüüd palju komplitsee
piirid, kui ta ei Puuduta ainult emamaad, siis ritum ja Üldisem fui liidud enne sõda.
Wastlwksa, eelistaks.Prantsusmaa liituda le
«vähemalt nende asumaid.
Kes tähelepanelikult on jälginud Hitleri akt pitufe otsimisega ja Püüdega Euroopa tulemast
siooni sest saadik, kui tema juhib Saksamaa jaa suhteid ümber organiseerida liuendntlid ja muude
tust, on wõinnd Panna tähele kuidas „Moin tud NahwaSteliiduS, siis oleks maja, et ta oma
Kampsi" autor metoodiliselt ja järkjärguliselt teos diplomaatias «võimalikult kiiresti loobuks Puht
ideoloogilistest seisnkohnwõttudest, koostööst ja
tab oma poliitilisi põhimõtteid.
Wastolu nende põhimõtete ja Nahwasteliidn opositsioonist ideoloogia nimel.
Pole liialdatud, kui ütelda, et Prautsuse «vä
põhikirja Põhimõtete «vahel on karjuw. Tulowik
lispoliitika
on nimelt ja Itaalia sich
pakitb meile kaht «väljamaadet: kas ootab ' meid
tes juba kuude wiisi olnud juhititd õnneStawast
jõudude konflikt wõi leppimine.
Jõudude konflikt, mis weel ei tarwitse tingi ideoloogiast, mis on meie seisundit Euroopas nõr
ulata lõppeda sõjaga, on Praegu käimas. Tõtati gestaund. Wähmn k«lt tuuagi enne ei tohi Prant
taarriikides on aineliste ja moraalsete jõudude üld susmaa praegu alluda riskile saada isoleeritud.
mobilisatsioon peagu läbi wiidud. Nüüd see on Ja isegi ta paremad sõbrad kardawad kohustusi,
alanud ka demokraatlikes riikides. Peab küsima, mis lasuwad ta «välispoliitikal.
Ärgem uinistagem, et Anieerika, kellelt mõned
kas seda üldmobilisatsiooni wõidakse hoida jõus
ekslikult
ootawad uut «vahelesegamist Euroopa
nii ühelt kui teiselt poolt, illna et jõusttSteem,
mida püütakse luua, paneks end kõikjal kehtima? asjusse, hiilgab «vahelesegamise poliitika isegi
Sel juhul oleks tasakaal rikutud ühe wõi teise Hiina suhtes, kus tal o«ueti ott kaitsta otsesed
hmvid. ... . . .
partii kasuks." Pahempoolsed Inglismaal ja
Briti impeeriumilgi on teisi hutvisid kui Eu
Prantsusmaal usumad see pole uudis —et
rahandus» ja majandusraskused wiiwad langu roopa huwid ja Prnntsusinaa hoiaks seda kerge
fele faschistliku reshiiini Itaalias ja natsistliku muti jõus oma toetust «vastastikustele hutvidele
reshilmi Saksas. Diktatuurriigid omalt poolt Euroopas, mille määritlemiseks. .mul oli. õnn
1986. a. märtsis olla tegeiu, kui need hywid jää
spekuleeriwad demokraatlike maade. parlamentliku
nõrkusega ja arwestawad remolutsioonilisi liiku «vad kindlasti piiratuks ja määritletukS/ '
Wiisteist aastat idealistlikk«« poliitikat, pole
misi Prantsusmaal. Diplomaatlik töö, mis sei
suutnud
kindlttstada ei rahu ega Prantsuse julge
sab ühe järelkäijate grupi ülewõtmise püüetes tei
selt grupilt, on seni, seda peame tunnistama, 01. ol««. PrantsuStnaa hakkab' seda tundma jä muu
nud edukanl Nooma-Beriiin-Tokio telje kui Lon t«nna patriootiliselt realistlikuks. >.
by
don-Pariiö-Mosktva telje üinbec. Londonis polo
and Cooperation).
kaotatud lootust Berliini Berliin-Mojkwa-Tokio
teljest ära kiskuda. Pariisis peetakse palju ker
gemaks Rooma ärakiskunnst. Berliinis aga
püütakse wastuoksa Londonit London-Pariisi tel.
jest ära kiskuda. Roomas pani hiljutine ajakir
janduslik wahejuhtnm uskuma, et seal peeti wõi.
malikuks lähenemist Pariisile. Kuid see jäi kor
raga soiku ja kahtlemata sündis see Berliini ener
gilisel wahelesegamifel.

E. Phillips Oppenheim
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• Tüdruk wajus tugitooli ja madises naerust.
..00, David," kaebas ta, ..miks et ole sa
mõistlik? Mis kasu on sul neist noortest pois
test Abbsi gümnaasiumist, kes on wötnud oda
maid poksimistunde? Miks ei tule sa ega lihtne
jälle meiega? Oleksid tere-tulnud. Wöid tööta
da minuga kui tahad."
David raputas pead.
..Olen läinud üle liini teisele poolele," tea
tas ta. ..Olen nüüd seaduse poolt, mitte wastu."
Tüdruk uuris La ülikonda, ta üldist head
wälimust.

..Hakkad wist elama Neitsi Pisarast?"
..Ma el ole üldse näinud seda Neitsi Pisa
rat," kinnitas teine.
..Mida ma oi kuule!" irwitas tüdruk. „Küst
said sa sits selle raha? Sul ei olnud pennigi,
kui läksid wangtasse, ja sa ei wõtnud wastu ka
seda wiitkümmet naela, mille manamees sinu
jaoks kõrwale pani. samuti mitte oma Frankleq
osa."

„Kust minu raha tuli?" kordas David möt
likutt. „Well, mastan meel kord teie kiisimu
fele. kui wastate minu omale."
..Lase käia!"
..Missuguses stlgulussuhtes olete Tottie
Greeniga jä mis on teil siin tegemist?"
..Kas sa ei arwa. et ma siia kuulun?"
. Weidi küll," wastas mees. ..Kuid siiski
mitte täiesti. Wõin kujutella teid ajamas pead

Üksmeele loomisel valimisteks kooliõpetajal! tähtsaid ülesandeid
MriMikul kõolijuhntltjatc foffühilcfttl eile täitma, mis riik talle seab. Ja kui meie nüüd - oma saadikuna, rahmacsmdajana, si«S nnttc selleks, ct a i
oma ümbrusele, oma isikule, oma kutsele kasu teha,
rahwa mincwikulc tagasi waatamc, siis peame otsekohe
Pidas riigihoidja K. P ä t s järgmise kõne:
selleks, et meie riigile kindlustada alused, unllclc terme
imestama,
et
meie
rahwal
ma
ci
taha
mitte
siin
Lugupeetud koosolijad! Kui meie praegu heidame
rahmas mõib oma tööd sa tegevust raiuda. Ja un?uguse
pilgu maailma haritud rahwaste hingeellu, näeme seal
suurt igatsust kindla pinna järele, igatsust pärast tormi,

neid kurbi aastasadu meele tuletada, aga ma ütlen,
et meie rahwal, keö on elanud wilctsateS oludes, wilct

rahwad on lühikese aja jooksul läbi elanud, igatsust
waiksctc sadamate järele.- Rahwad on pidanud wäga

tulewikuwaateid ci olnud, kellest arwati, ct ta kui too
res tükike ära põleb,

palju endast laskma iile minna, nende hing on wästnud,
nad igutsewad ja kahamad rahu saada, rahulikult töö
tada ja edasi anda oma töõwtlja järeltulematele võlwe
delr. Rahwad on suure õhinaga otsima? uut riigikorda,
uusi aateid ja uusi inimesi, keS peaksid neile teed näitama
waiksctc sadamate poole: Zellc tagajärjeks on. et üks
riik teise järel muudab oma põhiseadust, muudetakse
riigikorda, seatakse uusi inimesi riikide ja rahwaste juhti
deks, suitsetatakse wiirukit uutele aadetele, mis seni olid

et sel rahwal siiski oli jõudu end hingeliselt
koguda ja teiste suurte rahwaste seas end
nagu õrn lilleke püsti ajada

suuri sõdasid, rahutusi ja wiutsutnsi, mis kultuur

tundmata.

Ka meie oma uues riigis oleme pidanud wiimaste
aastate jooksul endast mööda laskma kirjuid ja rahutuid

argu. Meie oleme mitu korda rahwahääletamlse läbi
oma põhiseadust katsunud muuta ja olemegi rahwahääle
tamiscga nii kaugele jõudnud, et oleme oma põhiseadust

wõinud muuta, aga ometi ei ole meie selle muudetud
põhiseaduse järele oma elu korraldama saanup hakata,
waid wcel on raskeid aastaid tarwis olnud, enne kui
oleme lõpuks oma rnhwaesinduse kaudu endale saanud
uue põhiseaduse, mille järele lähemal ajal tahame oma
riiki ja rahwa elu riigis korraldama hakata.

See aeg õit meile raske olnud, see aeg on
näidanud, et riiki inna ja korda riigis sisse
seada on nii raskeid ülesandeid, mis terme

meie kindlale meelele ja tasakaalukusele oleme meie neist
rasketest aegadest ja hädaohtudest möödunud, et nüüd täie

julgusega wõime tulewiktu aötuda wastu uuele aaStale
ja uuele põhiseadusele. (Kiiduawaldused.)
Kui meie oma riiki lõime, siis olid meil suured wõit
lemiscd ees, meie rahwas ei saanud oma hinges otsusele

jõuda, m«S tähendab riiki luua. Meil oli paljusid, keS
arwasid, et riigi loomine et tähenda muud kui politsei
lise korra loomist, et rlik ei tahenda muud midagi kui
kaitseasutnst, et igaükv wõiks rahulikult töötada ja mõnu

salt oma elu maitsta. Ei, riik ei ole mitte ainult sel

lcks, et maist warasid hoida ja ööwahiks olla, waid
riik on rahwale palju rohkem, on Palju tähtsam. Riiki

luues loome ka rahwa enese. Riik ei ole selleks, et

ainult majanduslikke HÜWesid kodanikele luua, telefone
sisse seada, kirju kätte toimetada jne., waid riik on sel
lekS, mis rahwa Peab looma ühtlaseks tcrwikuks, Ühiseks
aatekujnks. (Kiiduawaldused.)
Riik peab meid kui, rahwast seadma kõrgete ja raskete
ülesannete ette. Riik peab olema aatekujukS, mida meie

enda ees näeme ja mida täita püüame ja mis terwe
rahwa peab edasi wiima õnne ja parema elu poole.
sKiiduawaldused.).

Meie oleme palju loonud,

et ci kaotanud lootust ükskord wabaks saada sa ise enese

peremehed olla. sKiiduawaldused.) Nendelt Päritud
Meie ei tohi aga endid ja oma rahwast niisugusena
ette kujutada, et meil midagi parandada ci ole, et nagu
oleksime ikka ükS kange rahwas, kes ka raskete» oludes
kõigega toime tnleb. Meie teame, et kõik, mis looduses
wiletsntcö oludeS tärkab ja elutseb, kannatab kaua selle

wiletsuse all. Nii ka meie rahwaö.
Wiletsnse tagajärjed annawad end kana tnnda,
seda on ka meie rahwas tunda saanud ja meie ei saa
öelda, nagu suured rahwad, et meie elu olek» ikka lahe
olnud, et see oleks päikesepaisteline olnud. Peame ImeS
touta, et oleme rasketest aastatest endile kaasa wõtnud
jõudu, aga meie iseloomudel on ka wäga suuri puudusi
ja teie, keS teie waimuwalgust meie koolidele ja tulemil»põlwedele witte,

peate meie rahwast tundma õppima.
Meie peame kõigepealt teaduta, mis meie oleme,
kuiwõrd lugem meie iseloom on. Meie oleme õppinud
siiamaani ajalugu ja kõiki teisi aineid,

aga oma rahwa iseloomu ei ole meie suureks

Aga küsime, kas.meie oleme .kõik ülesanded, mis. riigi

niisugust elu ette kujutada, kus meie ainult molkstme elu

maiSta. maid meie töö on see, miS meid cda,i on w«nud. TõS. korraarmastus ja sitkus minnad rnctb edasi.

TSö anStamisele peame õpetama oma noor
süli».

Meie peame neile silma ette tooma need ajad. millest
meie esimaucmad on iile saanud oma töö m
Ja kui meie oma maa kasuks tabame leba, mida.igauks
tehn wöib, siis suudame meie selle man. m,S aastasadu

on soodes mettiuttd. kcbma mösaga m lage

olnud, mnttta ilusaks ning ta kultuuri ja Onmlnainoom
tööta kõrgele siirselc. (Kestmad kliduamaldnscd.) Isa
maa-armaStnst, tööarmastust nõuab see ülesanne. Kur
meie tulem põlw lvdewakS iiiäb, kui meil lootust ei ole
selleks, et seda rasket ülesannet suudaksime taita, mis
noore riigi kandsail tnleb enese peale wõtta, in kiu seda
ei suuda järeltulev Põtm enese peale ,võtta, milleks,«3
meie sõdurite lummad sa meri, milleks meie töö ,a macw

ning milleks kõik ohmrid olnud? Milleks koike ,cda tar
mis? Kaö selles lootusetuses, et meil kaSmab noorpolm.
kes kiduraks jääb ja kokku fukab. ct maa tübjaks ,aab?
(si. Akeie tõõ on rajatud teadmisele, ct rahmas tunneb
oma kohust kodumaa maStu, tunneb, ct tema koljud on
kodumaad inimestega täita ja talle jõudu anda, ct see
kiduraks ja wäikesrks ei jääks. Tee annab meile, mane
matele, jõudu pingutada end selleks, et kõik teha. et
järeltuleval Pöstucl oleks kergem ja lahedam elada.
Need ülesanded on riik meile ette seadnud. ,a ma
pean Ütlema, et meie nende iileSannctc täitmisel suurr
puudusi wöime oma cluS näha. Meil kirjutatakse iuba
«malikult, et meie rahmaarw läbcb nasta-aastalt tagur-

Pidi. Mõne aaSta pärast niimiisi. kni meil asi selliselt
keStab,

tt ole meil rnljmaarnm kaSluamist, maid nieie

ümbruskonnas, oma ringkonnas katsuma selgitada rahwa
iseloomu puudusi, tema häid ja halbu külgi ja selle järele
katsuma noorsugu juhtida ja kaSwatada paremuse poole.

Näeme ümberringi teiste rabmaöte kaSmnmist. Tunne,

Enne kui meie ei tea, missugused puudused on meie
noorsool, enne ei saa me neile õiget teed kätte juhatada.
See suur ülesanne seisab ees meie kirjandusel, kunStil,
teadusel ja haridustegelasi!» see suur ÜleSanne, et selgu
sele jõuda, missugused puudused meie rahwa iseloomul

on ja kuidaS neid parandada tuleks. Kui tahame demo
kraatlikus riigiv elada, stiv peame suutma endi keskelt
paremaid wälja walida, peame juhttwatele kohtadele sead
ma inimesi, kellel on julgust, sitkust,

kelle iseloom oleks walmis Hädaohtudele
WaStn minema,
kes tunneksid korda, auStaksid korda, kes armastaksid tööd

ega kardaks tööd. Niisuguseid inimesi wäija walida ja
kaSwatada on utele haritlaskonna ja riigi ÜleSanne.

Sellepärast riik ei saa enam jääda ainnlt
Pealtwaatajaks kaswatuSlikes küsimustes,

' korda saatnud.

WaStn täita. täijnkd.-käs. oleme -ette kujutanud,

töö ja tegevuse suures tuleb kodanikel ohmred tuua,
aga mitte mõnusalt elu maitSta. Mcm ci moi enestele

tegetvn klaasi alla pannnd.
Siin seisab teil suur ÜleSanne eeS. Teie peate oma

oleme paljn oma lühikese noore riigi kestes

waid nüüd, kus perekondlik elu wõitleb raSkuStega, kuS

lodewuS on maad wõinud ja kus isad oma laste ja

raljwas hakkab aaSta-aaStalt wnhenema.

me ja teame, et loodus tiibia kohta ci salli. Kui meie
settest aru ei saa, ct ehitame niimiisi tühjusele, ct ehi.
tame ainult teiste tarmis, et tulevikus teised, mõõrad,
täidaksid tühjad kohad, siis kaob maimustus, siis ci aita
tulised sõnad, ei aita õhutuS, ci aita midagi. üks walja
surew rahmas on sama kui kuStum tuli. Ta tüll immit.
seb, annab mingu ja snitsu, aga elujõudu ja soojust tal
enam et ole. Kas tahame meie niisugustele aegadele
waötu minna? Kas meie rahumS ükskord sellest aru
saab, et need, kes meile riigi ja maa on mõitnud. on
kohuse meile Pannud, et meie seda maad tühjaks ci jätaks,

et meie sellele maale tööjõu muretseksime ja kultuuri
arendaksime, miS oleks määrt teiste rahmastc kultuuride
kõrmal?

Meid ootah selles mõtteS, meie maa arendamise mõt
teS, meie kultunri tõstmise mõtteS, lõpmata suur ja lai
ülesanne ceS. Meie näeme, ct olenic alles esimesi samme
selleS teinud ja meie näeme, kui palju see nõuab inimeste

käest tõsist arusaamist, marandnsi ja ohwrcid. Kõike
seda mõimc ja suudame paremini, kui sihikindlalt sam.
unune oma riigi ülesehitamisel, ühises teadmises, miS
meile kinnitust ja teadmuse annab, ct meil teist teed ci

perekonna juurest ära jookscwad ning need maha jäta

.ole, kui selle maaga koos edeneda mõi snrra.' Jah. surra!

meie läksime kõik riigi wastu lootuses riigi käest
ainult saada, tema kaest nõnda ja wõttn. Meie

peab oma jnhtiwa ja korraldama käe wahelc panema
rahwa kaswatuse ja perekonnaelu juhtimisel. (Kestwad

kõige milrtsam sandikc, kõige wiletsam olemus elu kÜljeS

kiiduawaldused.)

et temaga kõik oma elu ja tulewik täita. Ja see oli

Alrie läheme nüüd waStn tähtsatele aegadele, üle
maa tuleb meil wälja walida meie rahwa hulgast juhte,
kes oleksid walmis ja kes suudaksid luua uut riiklikku

rahmas surra? Meie ci taha surra, meie ei taha hämi
neda. Teeparast peame malima tee. mis meid.ei miiks
maStu rahma kalmule, maid meie tahame loota, ct noor
sugu täis elujõudu endiste põlmcdc asemele tuleb ja

nagu ta aattkuinliselt'peab olemas sa meie pea Me.

ütlema, et mitte. Meie oleme eksinud oma riigi wastu,

ei läinud wälja, et riigile anda, et riigile ohwcrdada,
saatus, miv meie riigi hädaohu äärele wiis. DMHIb ole

me aru saanud, et riiki peab teenima, ct riiki Peab
kaitsma ja hoidma ja.et risk on see, mis wiib meie

rahwa iseseiSlvale tulewikule waStu.

On. riik kadunud, on ka rahwas kadunud.
sKiiduawaldused.)

Ilma riigita on rahwas ainult kirju kogu inimesi, kes on
alatiselt saatuse hoopide all, kes wõib ruttu kaduda ja
kasutuks muutuda. Anult riik on see, kes rahwast rah
wusc loob, keS temale ülesanded annab, kes teda kaitseb,

õpetav, ta tulewlku-ideaale ellu wiib. Seepärast, lugu
peetud koosolijad, kui meie siin sellele seisukohale asu
me, sitS wõime siit tagasi minna oma töö juure täis seda
meeleolu, et meie mõiStub ja tunded on .meid teadmisele

aidanud, et midagi kallimat, midagi kõrgemat ci ole
meie rahwapölwedel,

(Topmilised kiiduawaldused.) -. . :
Kui meie tahame riiki kindlale alusele seada, siis

segi inimesil Moulin Rouge'is. Wöin kuju
tella teid Barcelona matadori lemmikuna. Kuu
ba suhkruistanduse mnaniku-miljonäri armuke
sena. kuid ma ei wöi teid hästi kujutella tege
lemas Tottie Greeni ümber, mälja arwatud
juhul, kui selleks oleks mingi eöiline põhjus."
„See põhjus on oleinas." wastas tüdruk.
..Ta on minu isa partner ja ma äratan ta nüüd
üles. Mis puutub minu küsimusse, siis pole
sul maja sellele wastata. Mul on täiesti üks
kõik. kust sa oma raha said, wöi kas sul se
da on wöi ei ole. llks asi, mis ma sulle tahak
sin ütelda, oleks see: kui sa oled pantinud Neitsi
Pisara kuhugi ja elad sellest, siis on parem
kui annad selle fuba kohe siia. Poisid saamad
sind weel kätte ja mina pole igakord küllalt
lahedal, et sind päästa."
Ta tõusis püsti ja läks hööritades, metsik
graatsia kõigis liigutusis, üle toa sinna poole,
kus istus Äcwid, peatus siis hetkeks witmase
ees, waatas talle silmi ja naeris, kui nägi, et
teisel oli ebamugaw.
..Oled wäga rumal noormees," ütles ta.
..Usun, et kardad mind. Uhel ilusal päewal
jooksed sa mulle meel särele, kuid siis mina
wõtb-olla ei taha sind."
Ta käsi, koormatud kallisktwidega ja liial
datult maniküüritud küüntega puhkas hetkeks
Davidi õlal, keda see lõhnaõli jällegi segaseks
tegi. Siis astus tä edasi ja lähenes toolil ma
gawale kogule. Tüdruku wiis teda äratada oli
imelikult õrn. Ta paitas teda põse pealt, kuni
mehe hingamine jäi rahulikumaks' ja kuni ta
oma silmad awas. Ta waatas korra' mõistmatult
ümber. Siis nägi ta Davidi ja ta käsi libises
könval asetsema laua sahtlisse.
..Ara muretse." Ütles külaline. „Ma pole
relwastatud. Ma ei tegele selliste riistapuudega.
Peaksid seda teadma."
„Kas kawatsed ausat mängu?" küsis ära
tatlld mees. upitades end istuma. „Kas tuled
tagasi?"
„Ei," kolas kindel wastus.

ning teiste kiuSte end iseseiSwakS tunnistada ja oma
riiki luua. Selle eest peame tanu andma meie esiwane
matele, kellel oli niipalju sitket iseloomu ja kauget meelt,

rahwa hinge wabisema paneb.
Meie seisime ju sündmuste äärel, kus meie saatuS
oli kaalul. Ainult tiim meie isamaa-nrmaStusele, tänu

et. meie oleme riigi loonud ja et oleme teda kaitSnud
ja et tahame teda
teda oma
oma tnlcwikn»põlwedele
tulcwiku-põlwedele edasi anda.
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samas sotsiaalses olukorras, rahwal, kellel mingisuguseid

jõuga suutsime selle rnSke Ülesande teostada.

mille üle meie rohkem wõiksiwe uhkustada
kui sellega,

Selles wäljakimültamata sõjaeelses seisukorras

püüab Briti walitsus sajcmdiwanuse poliitilise
traditsiooni järgi teha uusi lepituskatseid. Lord
Halifaxi ülesandeks näis olnud pinna otsimine,
millel Hitleri dünamismiteooria oleks lepitataw
lepingute staatikatoooriaga. Keegi ei räägi sellest

Kasvatusküsimustes ei saa riik jääda pealtvaatajaks

wad, et wöi riik rahulikult sellele waadata, waid ta

korda, riigiasutustele elu nitba. On waja inimesi, keS . loob meile elujõulise riigi jn kindlustab meie rahma
suudaksid aru saada neist rasketest ülesannetest, mis meie
rahwas ees scisawad ja meie rahwast tema rasketes üles
annetes edasi wiia.
Nende ülesannete juure asudes peame kõigepealt üht

silmas pidama, et iikSti rahwas ci saa kultuuris edasi
minna, kui-ta ennast lõhki käristab, kui tal ei ole ühtki
sidet. Kui aga ühisel alusel asuksime sellele tööle, ainult
siis

niisuguse ühismecle loomisel on riigi kindel
käekäik kindlustatud. Seda. üksmeelt palun

ka teid laiali laotada,
sest see on kui kcwadpäike, miS meie rahwast soojendab

ja talle elu ja jõudu annab. (Kestwad kiiduawaldused.)
Muidugi, kui meie nõuame, et inimesed oleksid ühises
meeles ja nõuame ühtlast arusaamist, siiS ci taha meie
sellega öelda, et meie tahaksime inimestel nende pea
ajud kammitsasse panna. Ei, meie tahaksime ainult seda,
et nad oleksid distsiplineeritud oma mõtlemises ja teaksid,
kuhu oma mõtteid pöörata, et nad oleksid õpetatud selleks
ja teaksid, mille eest nad wälja lähemad, mis neid ühisele

eesmärgile aitab wõi mis neid wiib waStu häwingnle

peame kõigepealt selle eest hoolitsema, et riiki kandcw
rahwaS lmiart
Uniärt ja
ja jõuline
jõuline olekö
oleks neid kõrgeid iileSandeid
ülesandeid

ja õnnelastele.
Meie peame teadma, ct kni keegi wälja läheb rahwa-

..Miks pagan tulid sa siis siia?"
..Uudishimust osalt. Mingisugusel saa
danlikul kombel paasid su poisid eile öösi minu
tuppa. Tulin kiisimn. miks nad ei lõpetanud
oma tööd?"
Mees toolil osutas oma määrdunud nimetis
sõrmega tüdrukule: . ...
..Tema ei lasknud neid," irmitas ta teota
mait. ..Läks äkki kas õrnastidameliseks wöi
armas, et elusalt on sinust rohkem kasu."
„Ta armas siis maksti," tähendas David.
..Muutun sulle tüütamaks, Tottie Green."
Pealiku mest tõusis ja mastis; see näis nagu
märguanne seestpoolt, et ta oli ärritatud miimse

..Sa ei näinud nii wäga rtngi waatawat."
tähendas iviimane külmalt. ..Wiimane. mis ma
sinust nägin, oli, et jooksid nagu heitunud jä
nes, Lem sabas, ja ainult ühe mõttega: kuidas
aga oma nahka päästa."
Reubeni ilme reetis ääretut wiha. Ta tuli
pool sammu lähemale, ent walitses end. Ta ru
sikas käed olid sõrmenukkide kohalt walged.
..Ma ei joosnud enne. kui nägin, et mäng
oli läbi," waidles ta wihaselt wastu. ..Waata
sin üle öla just enne. kui jõudsin ukseni. Sina
tirisid parajasti midagi ühest wäikesest karbist.
Nägin maigust sellel. Teadsin kohe, et see oli
Neitsi Pisar. Siis hakkasid sa meile järele tu
lema kuid olid liig kaugel ega jõudnud
enam. Ajalehist saime teada, mis oli edasi juh
tunud. Neitsi Pisar ei olnud kunagi olnud sei
fis. See oli alati selles karbis, kust ta leidsid.
Kas tead. sa siga." jatkas ta häält tõstes ja talle
nimetissõrmega osutades. ..nägin sind seda wöt
mas. Kas kuuled, Tottie Green? Nägin teda
seda wötmas. Mis on tal siis nüüd öelda?"
Nad kõik nõjatusid weidi Davidi poole. Tot
tie Greeni palgeil oli ebameeldiw puna. t)HK
tungis wilistades ta kopsudesse. Isegi tüdruku
näol peegeldus ahnus, mis oli wallutanud ta
kaht kaaslast. Tottie Green pahwatas kõnelema
ja ta hääl näis olewat tõusnud mitu oktaawi.
See oli nagu ahne sea röögatus.
..Wiiskümmend tuhat naela saaksin ma selle
kiwi eest Amsterdamis!" karjus ta. ..Sa tööta
sid ..lammastele" ja ..lammastele" see kuulub.
Sa kas annad selle üle wöi leiad end kuskil,
kus raha ei aita."
Siis rääkis tüdruk, aeglaselt, meidi pülgli
kult. loopides sõnu, nagu tahaks ta. et need

wöimalnseni.

..Sinutaoline kergats juba minule ega mu
poistele muret ei teel" mastas ta pilkamast.
..Parem sülga see teemant mälja. noormees."
..Kui sa mõtled Neitsi Pisarat, siis pean
ütlema, et ma seda ei oma." mastas David
järsult.

..Neetud maletaja!" kostis ukse juurest kar
dina tagant madal ja mürgine hääl.
9. peat ii k k
David ja tüdruk pöörsid kiiresti ümber.
Tottie Greenil läks korda end weidi oma too
lilt tõsta. Reuben oli awanud ukse tasahilju
kesi ja seisis nüüd paar jalga eemal. Ta oli
riietatud nagu tawaliselt tagasihoidlikult,
kontortametntku wõt ka paremajärgulise kaup
mehe kohaselt. Oli tõesti mähe ta wäljanägemi
ses. mis oleks meenutanud kurjategijat, mälja
arwatud silmad, mis asetsesid liig ligistikku,
ja suu, mis oli mäaa ebameeldiw. Davidi sil
mad lõid teda ära tundes korraks põlema.
..Reuben Grossett!" hüüdis ta. ..Lootsin, et
siil on küllalt julgust end näidata. Mis oli see
meeldim sõna. mida sa tnrwitasid?"
..Kui mäidad, et sa ei wötnud Neitsi Pisa
rat. siis oled sa neetud maletaja." kordas noorMees. ..sest nägin sind sellega käes."
Hetkeks walitses maikus. Tottie Green hin
geldas raskelt. Nad kõik. maalasid Daoidile.

Kes siis tahab inimestest surra? Meie teame, et
kinni on, kui clutnnd on lõppemas. Miks tahaks siis

sõimaksid.

..Päästsin su elu eile öösi. Dave." meenu
tas ta. ..Arman, et tllndsin imelikku poolehoidu
su mastu. Keelasin neile seda, mis nad tahtsid
teha. Uskusin sind. Ma ei uskunud, et sul on
teemant. Reuben ei olnud iialgi rääkinud nii

tuleviku. < Kiidnamaldused.)

Ma tahaksin täna meele tuletada üht nähtust tänamn

smvcst. Mul oli õnn ja rõõm uäba meie noorte kooS

olekut meie maa keskpaigas. 3cc oli noor, heale pinnale
kasmatntud mets täis päikesepaistet, julgust ja sitkust.
Kui ma neid noori enese ees nägin, nende mnnnustatud
silmi, öhetamaid palgeid ja maimuötntnd hüüdeid, siis
tuli tagasi tunne enese noorusest, kus kõik meel elus oli

ilus, täiS nooruse tuld ja maimuötust ning hoogu.. Ja
see noorus, mida nägin üle maa kokku tulcwat, see
annab julgust ja lootust, ct meie rahwaS, meie riik on
kindlal alusel, et meie noorsugu on täis mabaduse maimu,

täks julgust- ja tööjõudu töötada ja korda pidada. Ma
amaldan teile siin, kvolijuhütajad, südamlikku tänu noo
ruse eest, keda teie suwcl mulle näitasite. (KiiduaMal
dused.) Kui teie nii edasi kaSwatate, kui meie kool on
selleks taimelamakS, kuS üksmeelt kaSwatatakse, fuf ise»
loomusid kaSwatatakse, kus meil malja areneb põlw waba

kodanikke täiS julgust ja uhkust meie riigi, maa ja tule
miku iile,
üle, siis
siiSloodan,
loodan, et
ct ci
ci ole
ole meie
meie mancmate põlwede
luifit
Mnem nSjata
nSjata olnud, ci ole aSjata olnud
wnew
olnud nende
nende ohmrid,
ohwrid.
kes oma elu andsid riigi
rtirji loomisel,
loomisel, maid
waid siin tuleb meie
asemele uuS põlm täis jõudu, täis elu. täiS armastust
ja täis töötahet.
töötahet. (Kestmad
(Kestwad kiiduamalduscd.)
kiiduawalduscd.)

selgelt. Kui see, mis ta nüüd ütles. on tõsi, siis
ma ei usu, et astuksin meel kord wahele."
David muutis weidi oma seisakut. Ta toetas
wastu lauda, näoga oma kolme süüdistaja
wastu.
„Weel kord. miss Belle." ütles ta. ..tänan
teid. et päästsite mu elu. Minu sügawaim tänu!"
Ta kummardas pildawalt. Siis pöördus ta

meestele:

..Sa kuuled uiiiid tõtt." teatas ta. künel
des peaasjaliselt Tottie Greenile. ..Pead seal
suures meeles pidama, et igakord, kui Rcubcn
ja ta sõber Lem püüdsid seletada oma kaabak
likku käitumist, lukustades ukse minu sa wa
baduse wahel. et neil kummalgi olnuks parem
wüimalus pääsmiseks. nad mõlemad wäitsid
kindlasti, et ei olnud mind näinud. Nad olid
arwanlld, et walisin mõne teise tee põgenemi
seks. Nüüd alles räägib Renben tõtt. Tema
tunnistab seda, mida mina teadsin kogu aeg."
..Selle wüid wahele jätta." kraaksus Tottie
Green. ..Nad käitusid tõesti kui kaabakad, aga
see ei puutu praegu siia. Räägi Neitsi Pisarast'"
..Neuben rääkis tõtt." tunnistas David
..Mul oli aimdus, et Neitsi Pisar on selles
karbls. aga kui wõtsin selle wälsa. awaues uks
i-f.nu selja taga ja ma nägin seal kedagi tüd
rukut. Põgenesin siis nagu teisedki ja. nagu
sulle juba warem olen ütelnud, ei wõtnud ma
teemanti kaasa. oleksin rvötnud. oleks see
m,nu käest leitud, kui mind areteeriti."
Reuben oli wäle küsima:
"r^Ur-^n tCL seda kuhugi, kuidas sele
ad sa sus seda. et omanikele makset! kindlus
tussumma selle eest wälja? Nad ei oleks sulKLT9?* !vfclba' Palegi ei oleks neil
teemandist edaspidi m,ngit kasti."
..Ma ei ,võtnud teemanti kaasa." ütles David
aegla,elt nmg selgelt.
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p;i| on kuukiri, misei tohiks puududa ühelgi aiapidajal ega
h'f:[ kodukaunistajal linnas ja maal.
11 p|I<ä | 1 Kiiretele tellijatele üle 1000 kr. väärtuses kingitusi,
lj II

Lähemalt detsembrikuu numbris, mis on müügil igal pool.

.vH 1.i14 Tellimishind 2 kr. aastas ja 1 kr. 20 s. poolaastas. Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused. Lihtne on tellida ka
" isiklikult otse talitusest Suur Karja 10—2, Tallinnas; tel. 467-30.

Wene endisi diplomaate Ja

peaminister mõisteti surma
Otsus ott juba wiidud täide. Hukatuid süüdistati isamaa reetmises
Moskwa, 20. 12. (ETA) „Tass" teatab:
Nõukogude Liidu ülemkohtu sõjakolleegium aru
Müstiline wahejuhtum Pola-Wene piiril
tas 16. detsembril kinnisel kohtuistungil Jenu
kidze, Karahhani, Orahelaschwili,
ScheboldajeMi, Larin i, Metelewi,
Tahetud süütdata Nõukogude wagunit
Zeckermanni ja Steigeri süüdistusasja.
Kaebealnseid süüdistati isamaa reetmises, terroristMoskwa, 18. 12 (ETA) Siin on awaldatud mine tähendab, et on ebaõiged teated, mis on lewitatud
teadaanne, milles teatatakse unest müstilisest
Nõukogude Wene allikast, ja mille järele Poola raudtee
Mus tegewuses ja süstemaatilises salakuulamises 'ametlik
wahejuhtumist Nõukogude-Wene-Poola piiriliiklcmises.
ametnikud olewat süüdanud ühe Mukogude waguni Sze
ühe walisriigi kasnks. Kõik kaebealused tunnista- jKiiew-Warsfawi reisijatrrongi personaal olewat pärast pietowka
ja Zdolbunowi wahel. ühenduses sellega Nõu
ftb endid täielikult süüdi nende tvastn tõstetud !Poola piiri ületamist Poola ametnike poolt põhjalikult kogude Liidu asjadeajaja WarssawiS on esitanud Poola
süüdistusis, ülemkohtu sõjakolleeginm mõistis i läbi otsitud. Peale selle olewat üks poolakas, kes oli wälisministrile protestnoodi. Pat on wolitatud teatama,
astunud piiripunktis, püüdnud süüdata üht wa
et pärast ametlikku juurdlust on selgunud, et Nõukogude
kõik kaebealused mahalaskmisele. Surmaotsus on 1 rongile
gunit. Poola raudteewõimud olewat teinud korralduse,
juba täide tviidnd.

et wagun, mida taheti süüdata, ja kaks Nõukogude

Moskwa, 20. 12. (ETA) (DNB) Kõik ka
heksa sõjakohtu poolt surmamõistetud isikud seisid

waremalt kõrgetel kohtadel. Karahhan oli
endinedi p l o m a a t. Ta oli Nõukogude Lii
du suursaadikuks Hiinas ja Türgimaal. Z eck er
mann oli warem wälisko missa
riaadi idaosakonna juhatajaks.
Kaukaaslane Orahelaschwili oli
warem Taga-Kauka asia rahw ako
missaride nõukogu esimeheks. Wii
misel ajal ta istus kommunistliku erakonna kesk
komitees ja wõttis osa erakonna
„Prawda" toimetamisest.

Wene poolt lewitatud teated on täiesti waled. Sund

muse käik on järgmine: 14. detsembril, kus Nõukogude

raudteeametnik!» jääksid Poola territooriumile niikauaks,
kuni Nõukogude poolt saadetakse kohale uurimiskomisjon.
Nõukogude piirijaama raudteewalitsus olewat aga keel

Wene rong saabus Poola territooriumile, Poola piiri
walwurid märkasid suitsu wäljuwat ühest Nõukogude
wagunist. Sellele juhiti Wukogude mehaaniku tähele

dunud uurimiskomisjoni kohale saatmast. Teadaandes

panu, keS, tungides ühte kupeesse, leidis seal ühe põlewa
harja. Sellest wahejuhtumist informeeriti ka Nõukogude
Wene wõime. Tuleb toonitada, et tuli on seega tekkinud

üteldakse, et Nõukogude suursaadikule Warssawis on teh

tud ülesandeks esineda protestiga Poola walitsuse ees
selle uue wahejuhtumi wastu.

WarSsawi, 19. 12. (Pat) Poola awalik arwa-

Ülemnõukogu 12. Jaanuaril kokku
Moskwa. 20. 12. (CTA) (TASS) Nõu
kogude Liidu täitew keskkomitee otsustas Nõu
kogude Liidu ülemnõukvLU esimese istungi kok
ku kutsuda Moskwasse 12. jaanuariks 1938.

Nõukogude Wene territooriumil, ühtlasi peab tähenda
ma, et enne rongi saabumist Poola piirijaama olid ron
gil Nõukogude raudteeametnikud, mille tagajärjel Poola
ametnikud ei saanud süüdata Nõukogude wagunit. Tänu
Poola piiriwalwele awaStati ja kustutati tuli waguniS.
Tule tekkimist tuleb seada ühendusse puuduliku järele
walwega, mis on walitsemaS Nõukogude Wene raudteel.
On ju üldiselt teada, et Nõukogude Wene raudteel on
walitsemaS korratus. On kahetsuswäärne, et niisugused
sündmused wöiwad kutsuda esile nii sihilikke kui ka maie
tõlgitsusi.
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PIKK TÄN. 19. TEL. 437-47.
SOOVITAB RIKKALIKEMAS VALIKUS
TASKU- ja KÄEKELLI maailmakuulsast
H-y Moser & Cie vabrikust Le Loele
Schweiz, SEINA-, LAUA- ja ÄRATUS
KELLI, KULDKETTE ja KÄEVÖRUSID
ning HÕBE- ja HÕBETATUD ASJU
Parimat ROOTSI KRISTALLI.
Uudis! Veekindlad käekellad, eriti sportlasile.
Ostame kulda ja hõbedat kõrgema, hinnaga.
K.-Jäewe maapealne kaewandus
suleti
Liigne lumi raskendab kacwandustõid

Kuulus Prantsuse kunstnik külastas Tallinna
Aastakümnete jooksul
võitlusradadel küpseks
saanud ideaalidest peab

jp 00 |f j|| II "I"

Dänawune lumerohke talwealgus muvet

kaslvanduse juhatusele, sest maapealsetes kaewandustes
lumehangede tagajäpiel muutub kiwitootmine kallimaks ja

aega wirtwamaks. Et asjatnist jönkulu-msist ja tööliste
pingutamisest hoiduda, lõpetati K.-Järwe õlitvabrikule
kuulutvas Kawa maapealses kaetvanduses tööd ja alles
kowadel alustatakse siin tööga uuesti. Kohati on bar
jäärid lumega triiki ning lume nöökimine ja ärawedn

nõuaks suuri kulusid. Ka on tööliste olukord tal-tvel

vankumatult kinni ka
uuel aastal.

maapealsetes kaotvandus-tes raske, seist luinerookimise tõttu

langed teenistus ning külmas ja pakases töötamine rikub
teuwist.

SOOVITAME ©
PÜHIKS:
õunamahta, mahlajooke ja
õnnajooke;
jooki Si-So'd, Karjajaak'u, me
simõdu, linnase jooki, sooda
vett ja seltersit.
Talv jääb pühiks püsima
Kuna wiimasei! aastail pole jõulupühade
ajal olnud õiget taliilma. .siis kahtlewad pal
jud kodanikud selle juures, et kas tänawugi ei
saabu suur sula, mis pühib lume ja ajab nur
ja kõik saani- ja suusasõidud. See kartus näib
aga olewat asjata, sest Soomes ja Pöhja-We
ines on praegu 30 kraadi ümber külma ja
Tartu ilmajaam, tehes eile õhtul ennustust käes
olewa nädala ilmastikuolude kohta, ennustas
külma köwenemist. Ja kuna ilmajaama teatel
pilwised ilmad kestawad, siis wüime saada seni
sele lumele weel pühadeks lisa. Ka sellisel juHul, kui peaks saabuma pehmeid ilmu, ei ole
usutaw. et saabuks nii suur sula. mis suudaks
häwitada selle ränga lumekorra, mis lasub
praegu kõikjal maas. Nii näib olewat üsna
tõenäoline, et saame tänawu walged jõulud.

Teda ei juhi ei silmapilgu huvid
ega juhuslikud ajavoolud. Kin
del seisukohi on temast tei
nud mõjuvõimsama teguri Eesti
avalikus elus.
T©ce Jat cygj!u©@
eest seistes on ..Päevaleht" võitnud
suurte lugejashulkade poolehoiu.

Knnlsa prantsnsc knnstnikn F. Lcgeri mnljeid Tallinnast
Soowitas tungiwalt „Töölisteatril „Kolmekrossi ooperiga"
esineda Pariisis
Eile ja üleeile wiibis
läbjsöidul Tallinnas sinu
lus prantsuse maalikunst
nik Fernand Leger.
kes saabus siia Helsin
gist, kus ta oli wiibinud
nädalapäewad sealsete
kunstnike külalisena.
Siin tutwus kunstnik
Tallinna waatamiswäär
süstega, eriti manade
ehitustega, olles mai
mustatud linna ilust ja
ajaloolistest ehituskunsti
haruldustest ja selle roh
kusest, millest Kunstnikul kes muide oma
erihariduselt on arhitekt ei olnud seni ai
mugi. Pealeselle puutus prantsuse kuulsus siin
kokku ka mõningate meie kunstnikega, saades
neilt materjali ja informatsiooni meie kujuta
wa kunsti üle. Erilist waimustust ja kiitust ja
gas prantslane ..Töölisteatris" nähtud „Ko'lme-

Tellimised toimetatakse kätte

7ltnusid uudisteosed:

kiiresti

TAIKO

Tellimiste ¥astii¥ött

KLOOSTRI 18, TELEFON 43872, 48222.
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OSKAR LUTS;

Sallas süttis rehehoone

Wffl» Jagata

Wirumaal, Salla tvalla Kärn külas süttis põlema

Heudrek Palmistole kuulutu Mäuniko talu rehe
hoone ühes heinaküüniga. Hoone põles maani maha
ühes seesoletva kraamiga. Nii jäi tulle wiljapeksuma
sm. rohnniitja. 1700 kg heinu, kuiwatamiscl oletvad
linad, ader. krnupink ja rohkesti laudn. Wiilnascl sil-'
nmpilgnl saadi päästa rehepeksumasina mootor, kuigi see

juba osaliselt kannatada sai. Sanmti toodi tulest wälja
kaks siga. kes hetk hiljem oleksid tules hukkunud.
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Mälestused IX. Hind broš. Kr. 2.50, köites paremal paberil Kr. 3.50.
Siin jatkab kirjanik oma memuaaride jutustamist alates 1914. a. edasi. Teos on sõjameele
oluliselt häälestatud ja Luts kujutab selles elavalt ning tabavalt sõja tagala elu. Ta teeb seda
enamikult heatahtliku huumoriga, kuid teinekord oskab ta olla ka sarkastiline, kui nõuab seda
olukord. Nii ironiseerib ta oma otsese kõrgema ülemuse, vana kindral Polivanovi üle, kes ei

tea, mis on destilleeritud vesi ja milleks on seda vaja. Olles läbi ja läbi biograafiline, pakub see

teos igapidi huvitavat materjali autori eluloole, eelkõige aga huvi lugejale.
Seniste andmete järele sai tuli algus nähtawasti
reheahjust, mida käcti liuade kuiivatamiseks. Omanik

JUHAN JÄIK.

hindab onia kahju 1000 kroonile. Hoone oli tule lau

tu kindlustatud k.-s. ..Talus" 600 krooni eest. Re

hepeksugarnituuri omanikuks oli Johannes Birnbauui.
Wiimaue hidab masinat 4000 kroonile, missuguse sum
ma eest see ka kindlustatud oli. Tamuti olid kindlusta

tud heinad 200 krooni eest. Nohuniiija ja osa teiii
kraami oli tule wasiu kindlustamata, mille läbi tck

Sajupitt
Lastejuttude kogu. Nat. Mey illustratsioonidega. Hind broš. Kr. 1.90.
See raamat sisaldab kümme huvitavat laste juttu. Jutud on esitatud ladusasti ja mõnelgi
100 l on juures üsna tugev seikluslik külg, mis tõstab nende põnevust. J. Jäik on seekordse
lastejuttude koguga järjekordselt tõestanud oma tunnustustväärivad võimeid lastekirjanduse alal

kis omanikule kahju 360 krooni.

PAUL BOURGET

Kauni kodu ehteks

Julm mõistatus

ka kaunid raamatud
Põhjamaade romaanid:

LauMival esitad kreeka uiadik Minion .'I. Põline' riinilitubjolc oma wolitused. Pildil: esimeses rea
(wasakult) Wreofn saadik iiinum A. Coklas, riigihoidja K. Päts. wälisuiinister Fr. Akel; te
ses reas (wasakult) riigihoidja wanem käsundusohwitser kol. H. Grabbi, käsunduskindral G. Joi
son, riigiskeretär K. Terras, protokolliülem E. Kirotar, käsundusohwitser leiwant -L. Teder.

krossi ooperi" mängule ning lawastusele, kin
nitades, et ta, olles seda tükki näinud Pa
nišis, Saksas, Londonis ja New Yorgis, peab
otsekoheselt tunnistama, et jiin nähtud mäng ja
lawastus on parimaid, mida ta on näinud
kuskil. Soowitas teatril selle tükiga tingimata
tulla Pariisi gastroleerima, juhul kui peaks piKendatama Pariisi maailmanäitust.
Olgu muuseas märgitud, et Leger'i instsenee
ritlld oli hiljuti meilgi „Glorias" näidatud H. G.
Wells'i filmi „Tnlewikuinimesed". Siit sõitis
kunstnik Riiga, kus peatub ühe päewa, sõites
sealt edasi Pariisi, oma alatisse elukoHta. Pa
riisis omab Leger omanimelise kunsti-akadeemia.
Fernand Leger kuulub kunstnikuna kubismi
konstruktiwismi woolu rajajate ja tähtsamate
esindajate gruppi, nagu Piccasso, Braque, luan
Gris j. t. Oina stiilist pole ta sugugi loobunud,
maid töötab oma tuntud laadis üha edasi, kor
raldades aegajalt oma erinäitusi maailma suure
mates tsentrumites, nagu Pariis, London. New
Pork jne.

J. Anker Larsen: Marta ja Maria . . . 4.50
J. Bojer: Uus tempel 3.
G. Gunnarsson: Õndsad on lihtsameelsed 3.50
K. Hamsun: Viimne peatükk 5.
S. Lagerlöf: Charlotte Löwensköld . . . 3.75
1? .E. Sillanpää: Mehe tee . .... 3.50
Kaiingurküites iga raamat kallim .... —.75
Need teosed on kaunistatud E. Kollomi puu
gravüüridega ja kuuluvad Põhjamaade romaani
toodangu parimikku.

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.

Prantsuse keelest tõlkinud Joh. Aavik. Hind Kr. 2.75.
Paul Bourget romaanidele ja novellidele on omane ning iseloomuline tegelaste detailsed hin
geelu eritelud, kusjuures autor sageli formuleerib teatavaid vaatlusi ja seadusi elu ja hinge näh

tuste kohta. Selle tagajärjel on ta teostes vähe kahekõnesid, rohkesti aga kirjeldusi ja harute
• lusid. ..Julm mõistatus on üks Bourget' nooremaea teoseid. Seetõttu on selles mingi nooruse
värskus ning ilu.

ILMUVAD NEIL PÄEVIL:

Pr. Tuglas: VAIKE ILLIMAR 11. Romaan. Hind Kr. 3.—, köites par. paberil Kr. 4.—.
J. Kärner: TUULED PÖÖRDUVAD LÄÄNDE. Romaan.
M. Raud: TURG. Romaan.
J. Barbarus: KALAD KUIVAL. Luuletused.
J. Vahtra: OHVRIKIVI. Noorsoojutt. (Rahvaraamat nr. 5.)
Z. Nalkowska: PIIR. (Poola romaanide sari.)
0.-Ü „NOOR-EESTI KIRJASTUS". Raamatukauplus Tartus, Rüütli 11.
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"Ründame lossi! Kuningas loobugu troonist!"

Jõulud ja raamat
Kui väline tegevus on aheldatud kitsastesse raa
midesse, siis tõmbutakse endasse ja tegeletakse oma

Samal ajal,

sisemaailmas. - Ajaloos teame, et surveaegadel ja
kriiside päevil on tihti vaimsed huvid elavad ja

kui Miki

edeneb viljakalt vaimne looming. Mida suigutavam
on väline vaikiv olek, seda intensiivsem on sisemine

püüab päästa

elevus. Kui vällstähcd ei saa vilkuda pilvede ja
halva ilma tõttu, siis vilguvad sisetähed seda hele

Mediokat

damalt.

pankrotist, hert

Seda tingib ühiskondliku elu siseloOgika ja seda

tingib looduski. Suvel on inimesed välises tegevu
ses, vaimsele elule pole palju aega mõtelda. Kui
aga tuleb tali, läheb päike kaugele ja on vähe
välisvalgust, palju aga pimedust, siis tõmbuvad
inimesed oma kodudesse ja majadesse ning ela
vad seal. Vaimsed huvid muutuvad seetõttu elava
maiks. Ja mida hämaram ning pimedam on väl
jas, seda elevuslikum ja valgem on siis toas ja
seda intensiivsem on vaimne elu.Statistika näitan,

sog Varaloti

käsilased Innu

kalt ässitavad
rahvast kuninga
vastu.

et kõige viljakamalt areneb vaimne looming sügise

ja talvekuudel. Sellest kõnelevad avalikkude raa
matukogude andmed. Välise pimeduse päevil janu
netakse sisemise valguse, piiratud vabaduse ajal si
semise priiuse järele.

Kõige vähem valgust ja päikest on meil põhja
maarahval! jõuluajal. Valgusallikas liigub siis vabe
aega taevafoonil, enamikus valitsevad pimedus ja
hämarus. Inimesed liiguvad väljas niipalju kui
hädasti on vaja, muidu on nad ikka toas. Seal
mõeldakse oma mõtteid, tuntakse oma tundeid,
kõneldakse oma kõnesid ja toimitakse oma toimin
guid. Kõige rohkem on igal tegemist endaga.
Inimeste sisemaailm elab ja liigub siis avarates ja
ulatuslikkudes regioonides ja piirides. Suurimaks
naudinguks ja ajaveetmise vahendiks on raamatute

lugemine talvepäevil ja jõuluajal. Seda teevad tä
hapäeval küll kõik, kellel vähegi on vaimset meelt
ja vaimseid huve. Raamat on pimedal ajal Selleks
teguriks, mis sisendab nagu vaimse stabiilsuse tun
net, on selleks vahendiks, mis toob hinge valgust
ja soojust. Päike on looduselu valguseandja ja
kandja, raamat on vaimuelu küünal. Nõnda, nagu
meie ci saa elavat ja liikuvat ning sigivat loodust
kujutella ilma päikeseta, nõnda ei saa meie elavat
ja loovat vaimumaailma kujutella ilma raamatuta,
mis soendab, valgustab ja elustab iga vaimselt
elavat inimest. Muidugi mitte raamat kui ka füü
siline ese, vaid raamatut kandev vaim, mis, kui
ta on hea. purustab kõik vabadust ängistavad
ahelad, kõik valgust kandvad varjud, kõik soojust
hävitavad külmusevoolused inimhinges.
Jõulud on ülilähedal. Nende ligiotu on otse füü
siliselt ja vaimselt tunda. Kõigi mõtted õn suuna
tud lähemaile talvepäevadele. Ettevalmistused on
täiel hool käimas kõigil rindel. Eriti raske on raa
matute valiku küsimus Jõulu vaimutoidulauale.
Juba sisualasid, millelt valida, on palju, mis kõnel
da siis veel üksikuist raamatuist, mida on ilmu
nud aasta jooksul mitmeid sadu. Kuidas siin orien
teeruda, seda mõeldagu järele, sest Uks on selge

osta ja kinkida on vaja sääraseid raamatuid, mis

valmistavad rõõmu, pakuvad tõsist vaimset naudin

gut vastavalt nii noorile kui vanule ja mis on väär
tuslikud oma sisult. Muretseda enesele või kinkida
teisele raamat, mis pole sobiv ega kohane, on
lausa jõulutuju rikkumine. Seepärast kaabitagu põh
jalikult läbi, milliseid raamatuid osta, et pärast ei
tuleks pettumus. Kõigepealt jõutagu otsusele, mis
alalt peavad ostetud raamatud olema. Reaalade
na esinevad siin ilukirjandus, nii algupärane kui
tõlkeline, siis kriitiline, memuaariline ja matkakir
jandus, edasi teaduslik ja populaarteaduslik kirjan
dus, selle järele laste- ja noorsookirjandus ning
viimaks mitmesugused kogu- ja teatmeteosed ning
ajakirjad. Kõik need liigid jagunevad jälle oma
korda alaliikidesse ja aladesse. Nii võime ilukir
janduse alal eraldada jutustavaid, tundeluulelisi ja
lavateoseid, teadusliku ja populaarteadusliku kir
janduse alal teoseid, mis vastavalt kuuluvad kas
humanitaar-, loodus- või praktiliste teaduste valda,

laste- ja noorsookirjanduse alal teoseid, mis vasta
vad noorte mitmesugusele eale ja arenguastmele
jne. Kõigis neis küsimusis tuleb teatava määrani
asjaga kursis olla, et muretseda kohaseid raama
tuid. Tuleb eeskätt teada, mida tahta. Kui ei teata
seda ise, siis tuleb neilt küsida, kes on rohkem as
jatundjad. Kõige vajalisem on sel _ puhul jälgida
raamatute arvustusi ja kirjanduse ülevaateid aja
kirjanduses. See aitab mitmegi raamatu suhtes sel
gusele jõuda, kas seda muretseda või mitte.
Käesoleva kirjutuse ülesanne ei ole hakata loen
dama üksikuid raamatuid, mis võiks enesele muret

seda või teisele kinkida. Neid on nii palju, et

antud kirjutuse raamides ei ole võimalik seda teha.

Palju väärtuslikku on ilmunud meie vaimse loo
mingu alal, mida julgesti jõulu vaimutoidulauale
võib soovitada. Tehtagu vaid seda ja muretsetagu
vaimsete huvide eest.

J. Roos

KALOSSE, BOTIKUID
VI LTSÄAPAID SUURES VALIKUS
N HA
"TEL ,H 73 | PRODUKT
TALLINN.
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Vene propagandaraadio mõju?

Tänane intervjuu
Wõitlus difteriidi wastu

Noormeeste epideemiline "kadumine"

Kuidas on seisukord disteriidi-ja sarlaki
frondil, hra liuna tervishoiuosakonna direktor?
Nüüd nii jõulupuude aeg tuleb wist- laste
Wiimastel kuudel on kadunud üte piiri paarkümmend poisikest ja poisikeseohtu noormeest
läbikäimisega olla ettewaatlik?
Umbkeelsed wenelased kuulawad kommunistide propagandakõnesid ja wõtawad seda puhta kullana
Jah. seda küll, ettewaatlik peab ole
ma!
Andsime
juba hoiatuse jõulupuude aja
suurt osa muugib nende wiimascaegsetc kadu
Narva metsast leiti külma
Slmrjatina möllas, nagu selgunud, 011 läi
järguks. Pole hea, kui kuskile organisatsioonide
miste
juures
raadio.
nud jälle salapäraselt kaduma Uks poisike. See
wöi seltside jõulupuudele wõetakse lapsed kaasa
võetud Tallinna koolipoiss
kord on lootusetult kadunud Sagriwje küla Narwa-taguSteS wene külades on märgatawalt Parane
igast linnanurgast ja mitmesugustest kooli
majanduslik olukord, mille tulemusena ostetakse raa
Narma Piiriäärsest metsast leiti juhuslikult poolkül
wäiketalupidaja Marktsewi 16-a. poeg Sergei. nud
dest. Kui juba tahetakse lastele headmeelt teha.
dioaparaate.
manud poisike, kes amaldaö meel elumärke. Poisike oli
Wanemad teatasid poisikese kadumisest ameti
üsna kergesti riietatud ja jalas ainult wäikesed kingad.
siis saadetagu kingid neile koju. Ning piirdu
Äiuta kogu Narwa-tagune' rajoon on suurema osa
wüimudele, sest neil ei olewat enam mingisugu aastast puuduliku ühendustee tõttu wäliSmaailmast peagu Leidjaks olid talupidajad. keK olid läinud metsa puid too tagu ainult oma kooli jõulupuudega, seal on
Wiibinuks abi mõne tunni mõrra, olnuks laps juba
seid lootusi leidü oma last Eesti territooriumil. eraldatud, siis pole Imegi, et inimesed otsiwad ühendust ma.
ikkagi ainult need lapsed, kellel oli igapsew
surnud.
MäliSmaailmaga raadio kaudu. Õn aga üldiselt teada,
läbikäimist. Ettewaatus on ikkagi wajaline.
Leitu oli tammund sügamas ja tuhkjaS lumes, kii
Poisikeste ja poisikeseohtu noormeeste kadu et piiriäärsete waldade rahwaötiku enamuse moodusta
kaugel eemal, tõenäoliselt juba hulk tunde, ning
mine piiriäärsetest wene küladest näib wötwat wad wcnelased, kcS pole suutnud ligi 20 iscseiswusaaSta ladcst
-- Muide difteriit läheb tagasi?
wäsiuud. Ta oli seadnud endale mugawama kohakese
kestes kätte õppida riigikeelt, wähemalt mitte sel määral,
epideemilise ilme.
Seda küll. Eelmisel nädalal, oli 12.
puhkamiseks
ühe
kuuse
ääre,
kuid.
armatawaSti
üliwäsi
et nad suudaksid osa saada eesti kultuurist kas eeSti kir
muscst. sinna jäänud magama. Ärgates ta polnud enam
möödunud
nädalal ainult 9 juhtumit. Tagasi
janduse
lugemise
wü'
raadio
saatejaama
saadete
kuula
See on igatahes motlemapanew nähtus,
suuteline enda jõul edasi minema, mispärast tal tulnuks
kaudu. Seepärast kuulatakse raadiosaateid wenelas
minek
rõõmustab,
aga peab meeles pidama, et
mille põhjused peaksid äratama senisest enam mise
oodata pikaldast külmnsnrma, kni juhuslik abi poleks
tele arusaadawaS keeles.
difteriit
on
ikkagi
raske haigus, würreldes
jõudnud õigel ajal kohale.
tähelepanu. On raske uskuda, et siin on tege
Et aga wenekeelsed raadiosaated paisatakse eetrisse
näiteks
sarlakiga.
Wiimast
küll pole õieti Tal
Tundmatu
poisike
toimetati
üsna
mäheste
elumär
mist ainult poisikeste seiklustahtega, maid sel
nõretawat sihilikku propagandat, on iildi kidcga lähedasse kütta. kust saadeti hiljem edasi Narma. linnas olnudki, ainult haiglaisse on toodud hai
les tuudumad olemat märksa siiga roani ale täis
selt teada. Pole seepärast midagi imestada, et
Arstlikul läbimantnsel selgus, et kii lm oli wõtnud poi
geid lapsi Harjumaalt.
ulatumad põhjused.
sikesc mõlemad jalad. Saapaid jalast ära Mõttes, sel
lihtsameelne
piiriäärne
uienelaue
wõtab
raa
3n wõitlete...
g»S, et õhukesed niitsukad olid külmanud jalanaha külge
Aastate eest tuli ka ette üksikuid juhtumeid,
kinni. Pärast soojendamist sandi küll sukad maha, knid
diost kuuldud propaganda-jnttn puhta kul
kus poisikesed läksid „laia maailma" seiklema,
Oleme awanud kaks immuniseerimise
lapse jalad olid täieStl elutud. Külmasnrma-eelsest ram
lana.
kuid kõik need seiklused lõppesid üsna lühi
wõi ametliku nimetusega: tasuta aktiiwseks dif
mcstusest toibumisel poisike kannatas suuri mälusid.
dalt: noori seiklejaid hoiti paar nädalat mäng Eriti on aga waStuwõtlik niisugusele propagandale noor
teeria wastu immuniseerimis-punkti; Lai tän.
Ta seletaS, et olcmat pärit Tallinnast» kus olnud
las ja saadeti siis kodumaale tagasi. Nüiid sugu. Pole seepärast imcstuswäärnegi, et noored hakka kooliõpilane. Metsnstlritnks osutus 15 a. Erik A m b r o . 40 ja Sakala tän. 53. Esimeses saab lasta
nägema propaganda mõju all oma kodu ja kodu
scnikS. MiS põhjusel ta sõitis Narwa ja läkS viiriäär
lapsi süstida igal laupäewal kella
aga pole seni ainuski kaduma läinud poisike wad
maad walguses, miS mõjutab otsima seiklusi ja paremat t sesse metsa, kuhu cksiS. selle kohta ta ci suutnud anda
jõudnud enam tagasi, mis lubab oletada, et noori elu kiidetud maal. Jäetakse maha oma wanemad, omai küllalt usutamaid seletusi. On aga armata. et poisike teises igal teisipäewal samal kellaajal. Tu
~seiklejaid" osatakse rakendada otstarbekale te kodu ja minnakse ilusõnade oheliku otsaS ..kaduma".
tegi seda sciklu s h t m » st, mis aga lõppes kurwalt.
leb käia kolm korda, siis on nakkusoht muu
Poolkülmamõctud poisike saadeti edasi Tallinna haig
aeg tagasi kuuldus, et meie ringhääling hak
detud olematuks. Käiakse seal rohkesti. Peale
geitmsalale. Kuigi täpsemad andmed puudurnad, kab Mõni
tegema
laSse. On armata, et noorel seiklejal tuleb amputeerida
tuleb arrnestada miimastel kuudel kaduma läi
selle immuniseerime pisilastekandjaid. mis on
mähemalt ükS jalg.
nud noorte inimeste armu ümmarguselt 20.
tähtsamgi. Kui näiteks kuski klassis haiges
erisaateid piirimaade jaoks,
mis on küllaltki silmapaistern hulk, et mitte
tub üks õpilane, immuniseeritakse kõik kaas
miskipärast ei ole seni tulnud sellest kawatsusest
leppida ainult ühe rnõi teise fakti konstatee kuid
õpilased, kellel ninas ja kurgus wõiwad leidu
midagi wälja. Kas ei oleks aega seda küsimust uuesti
MAWWWWWW»
rimisega.
da taudi- pisilased, ise pole haiged, aga seda
toütta paewakorda? Wõi peakS otsima mõnd teist moo
Hiis wõi milles seisab Poisikeste kadumise tõeline põhi
dust, kuidas sisendada piiriäärsetesse noortesse riigiusta
wõiwad edasi anda. Selliseid on 3—15 prots.
juS, selle kohta on raske anda wastust, kuna puuduwad
must ja lugupidamist oma kodu waStu, sest kõigi eelduste
õpilastest: ise pole hädaohus. on aga ohtlikud
küllaldased andmed piiriäärsetes. wene külades walitsekohaselt pole weel lõpnud piiriäärse küla noorsoo „salaneile,
kes on haigusele wastuwõtlikud, ja ka
Matest meeleoludest, üks naib olewat aga kindel, et
Pärane" kadumine.
enesele, kui nende wastupanujöud millegipärast
wäheneb. Selliselt immuniseerisime oktoobris
2500, detsembris seni juba üle -2000 õpilase.
Nehatu rahwas hädas oma rah
Tapetud metskits traadiga
Kas difteriidi tagasiminekule on aida
"j õ£| tuntakse kõikjal
wamajaga
Puu küljes
nud kaasa ka paranew ilmastik? .
£ix>di metskonna mcisawaht leidis neil päewil Paista
Pooleldi ehitatud hoonet pakutakse haridus
Wist ka. Temperatuur on rohkem ühe
tralla piiris Pautsla tala metsast metskitse õige tummaministeeriumile
Ilses vlltkorras. .üitselc oli traadiots mässitud jala tasane, mistõttu tuleb wähem ette külmetamist.
B PRÖMY
Neil päewil peeti Neyatu algkooli hoole
ümbcr. teine assa kiuuitatud paa külge, kusjuures näh-'
tatrast i koerad irõl metsloomad olin iiiiiviisi aheldatud
kogu koosolekut, kus koolijuhataja Ed. Oja
loomast poole juba ära söönud. Mctsmoaht teatas loost
üles tõstis ka praegugi weel pooleliolema kuri
Tule hiiwitustöö Sallas
kohalikule konstaablile, kes asja kohta alustas juurdlust.
kuulsa Nehatu rahwamaja edaspidise saatuse
Arwatatrasti wigastati metskits salaküttide poolt, kes
Asjatundjailt eriti põhjamaades
küsimuse.

Hoolekogu, küsimust igakülgselt kaaludes,
asus seisukohale, et Nehatu rahwamaja edas
pidine saatus tuleks lahendada juba kõige lähe
mal ajal. Seks otsustati esineda haridusminis
teeriumile palwega, et ministeerium rahwamaja
omandaks ja sinna asutaks põllutöökooli Lää
ne-Harjumaa ja linnaümbruse wäiketalude jaoks,
millise õppeasutuse järele tuntawat praegu suurt
wasadust.

Kui kümne aasta eest Nehatu rahwamaja ko
halike elanike algatusel suure waimustusega ehi
tama hakati, siis ei siiutnud ükski ettewötte

hinnatud prantsuse kvaliteet mark.

PeamUUglkohts
,®Sr Sõjaväe Majandusühisusw
algatajaist enesele ette Kujutada olukorda, et
rahwamaja ehitustööd katkemad aineliste ras
kuste tagajärjel. Praegu ähwardawad aga poo
leliseiswa rahwamaja müürid muutuda ware
meiks, ning et hoiduda waewaga püstitatud
müüride lammutamise eest. ongi nüüd wiimasel
momendi! pööratud haridusministeeriumi poole
eelpool tähendatud ettepanekuga.

aga mõnesugustel põhjustel seda ei saanud kohe ära wiia.

Seepärast köidetigi loom traadiga puu külge, et ta ei
saaks ära joosta.

Wõhma kaupluste rüüstajad
wanglasse
_ Tänawu sügisel pandi Wõhma alewikus ja selle ümb
ruses toime rida sissemurdmist ja lihiwargusi. Nüüd on
Viljandi kriminaalpolitseil läinud korda nimetatud tvar
gusi selgitada, kusjmives wargapoistena tvahistati ja pai
gutati tvangimajjn Oskar Ruuge, 26 a. mana, ja Robert

Jlo (end. nimega Määkcr), 24 a. toana. O. Ruuge

on Ivmm tvargapoiss. kes seisis üleriiklikult tagaotsita
lvate nimekirjas. Da tabati hiljuti Tartus, kaua Robert
Jlo tvahistati Wastomõisa trallas.

Ööl toastu laupaewo süttis Talla walla KarukülaS
põlema taluomanik Indrek Palm i St o rehehoone ja

PõleS maani maha. Tuld märgati liig hilja, et olett

wöimalik olnud leekide hawituötõöle piiri panna. Põlt
nud hooneS olnud wallaSwara ja loomatoit jäi Mk tulle.
Põlenud hoone wäärtust hinnatakse 1500 kr., kindlus

totud oli hoone 600 kr. eest. HooneSse jäänud rohetasu»
garnituuri ja mootori wäärtuS oli 5000 kr., kindlustatud

olid masinad 4000 kr. eest. Tulle jäi heinu, miS olid
kindlustatud 400 kr. eest, ja hulk wähemat põllumaja»duSlikku wallaSwara. Rehepekfugarnituur ja mootor kuu
litftb omaniku pojale Johannes Birnbaumile.

Päewal oli üleS pandud linarehi ja õhtupoolikul

köeti tngewaSti reheahju. Arwatawasti süttisid linad
liigsest kuumusest ning kuiwad heinad ja linad andsid
tulele head kuiwa põletismaterjali.

Eestimaa kuningas
m Mihkel Aitsama ajalooline jutustus
20

Taluõu oli ühtlane ja muruga kaetud. Mõni töö
riist ja vanker viidi kuuri alla ja tehti ruutiii tantsu
jaoks. Torupillimees seisis puu lähedal püsti ja
alustas.
Esimene pool läks kuivalt, sest puudusid tantsu
algatajad. Kui aga ilmus esimene paar murule kee
rutama, lõid teisedki sekka. Tantsu tuju hakatas
vanemaidki mehi, nende jalad ja õlad liikusid taktis
ligi.
..Kui kord minu matuseid peate, siis peate ka
tantsima, elust lahkumine peab olema ilus ja lõbus!"
hüüdis Tõntsu perepoeg Tõnu ja ulatas lüpsikuga
Tiitsule õlut. „Joogem ja olgem rõõmsad ' , kuniks
elu."
Pakutavale pisteti nagu nõelaga külge, ta lõi
käed puusa ja hakkas üksi teiste järel tantsutaktis
hüppama. Keegi tantsijaist andis Tõnule seljatagant
müksu. Mees tuikus ja pillas enesele õlut kaela.
„Mind ristitakse täna õllega!" naeris Tõnu ja
katsus tantsijate ringist kaugemale saada.
Samal ajal pööras keegi ratsanik tallu. Ta oli
tolmune ja nähtavasti sooritanud pikema teekonna.
..Jõudu ja jätku!" hüüdis tulija. Ise hüppas sa
dulast.
Tõnu märkas esimesena tulijat ja ruttas vastu.
„Keda ma näen, see on ju Põua Mait!"
Mehed raputasid teineteisel kätt.
„Säh joo, sul suu muidugi kuiv."
„Sedan'd küll. Oli kuum ja tee tolmune... Mis
pidu teil siin käimas on?" küsis Mait ja võttis lüp
siku vastu.
„Siin peame tantsupidu, seal panime vana pere
mehe maamulda," seletas Tõnu. „Tule ja räägi, mis

sind siia tõi. Kas tulid niisama mind vaatama, või
õn sul suuri asju südame peal?"
Ka Luige Mart õli silihahud tuttavat teõpoissi.
Ta laskis tüdruku poõle ringi pealt lahti ja tuli otse
mat teed Maidu juure.
..Kuramuse pihta, seda meest saab ka harva
näha. Teil ju seal suuri asju sündimas..."
„Sündinud pole veel midagi, aga see võib tulla.
Egas ma muidu siia tulnud, aga Kolli Toomas ütles,
et sõida Kaiu meestele sõna viima, ja siin ma nüüd
olengi."
„Tead, Mait, kui mehi on vaja, siis saada
sõna... Kuramuse pihta, meie mehed ei karda ega
kahetse. Teeme läbi mis teha annab. Enne aga joo,
siis räägi... Ega sul mujale enam minna ole?"
„Meil on mitu meest täna väljas, igal omad
ülesanded. Mina tulin siia, Kolli Toomas lubas
minna Ravilasse, Kolu Tõnu Kuimetsa."
„Tule juba teise peresse, söö kõht matusetoitu
täis ja siis alles räägime edasi." Ta pöördus teistele:
..Tuleme tagasi; kinnitame keha ja siis läheb alles
lahti."
Mart võttis Maidult käe alt kinni ja viis ta õuest
välja.
Pendi Tõnu ruttas juure ja võttis hobuse oma
hoole alla. .
Juba üle põllu minnes seletas Mait uuest seadu
sest, mis põle aga see õige seadus, mis Liivimaal
pandi maksma. Sealjuures mainis ta ka õhtusest
rehepeksu kavatsusest.
..Meil räägiti ka sihukest hullu juttu. Tõstis
aina viha. Ma ütlen, sedasi me. ei jäta, saagu mis
saab."

Tants taluõues torupilli saatel. Joh. Chr. Brotze pildikogust Riia linnaraamatukogus.
Pilt on maalitud 1795. a.
„Seda oleme ka otsustanud. Kolli Toomas laseb
ütelda, et kõik teopoisid peavad ühte hoidma ja oma
asja eest välja astuma. Uks kõigi eest ja kõik ühe
eest! see olgu meie hüüdsõna."
Mait polnud kõnemees nagu Toomas, aga tal oli
hoogu ja ta oskas teisi kaasa tõmmata. Kui ta
pärast sööki õues õunapuu all seletas, kogunes terve
matusepere ta ümber.
Kui tuleb tund, kus on vaja võidelda, tulevad
Kaiu mehed välja nagu üks mees. Kuraasi oli mees
tel õlletagi, seda enam veel aga õlle ja viinaga. Juba
kuuldus ähvardavaid hüüdeid mõisnike aadressil.

Kui päike looja läks ja Mait sadulasse hüppas,
oli teda saatmas kogu matuseperc. Nüüd ei leinatud
vana peremeest, ei tantsitud teises talus, vaid kõgu
matusepere oli muutunud võitlushimulisekš jõuguks,
kes oli valmis võitlema oma Õiguse eest kas-või rel
vadega.
„Vii tervisi Kõlli Toomale ja kõigele Uuemõisa
rahvale!"
Mait pööras veel õueväravas ümber, lehvitas
mütsiga ja hüüdis:
~Üks kõigi ja kõik ühe eest!"
~Üks kõigi ja kõik ühe eest!" kajas sama võitlus
huud kümneist suist.

EsmaSpäewal, 20. detsembril 1937
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Kolmas üleriigiline

koolijuhatajate kokkutulek
Kokkutulekust võttis osa 1500 inimest
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Koolijuhatajate üleriigiliselt kokkutulekult. Esireas istuwad riigihoidja K. Päts, peamin. aset. K. Eenpalu ja t. Kõnetoolis on Parajasti haridnsnnnis.
ter kol. A. Jaakson.
- Pühapäemal, algusega kell 10 hommikul oli
Tallinnas «Estonia" kontsertsaalis kolmas üleni
giline koolijuhatajate kokkutulek. Ehk küll ilmas
tiknolud on Pikemateks teekondadeks ebasoodsad ja

teed maal lumerohkuse tõttu umbed, jäi looduslik
kude takistuste tõttu ainult wäike protsent kooli
juhtidest tulemata. Esimesed õpetajad olid kohal
juba laupäewa õhtul ja nimelt Saaremaalt. Kella
10-ks oli kokkutulnuid registreeritud üle 1300,
peale nende auwõõrad ja külalised teistelt aladelt.
Piduliku koosoleku alguks kontsertsaali kogunes
üle 1600 isiku. Saal oli dekoreeritud rahwnswär
wibega ja loorberitega.
Peale alg-, kest. ja kutsekoolide juhtide kokkutulekust
wõtsid osa haridusministeeriumi kõrgemad ametnikud,

koolide inspektorid ja koolimalitsuste juhatajad. Koos
olekul nähti rohkesti linnapeasid ja maamalitsuSte esi
mehi, kuna Paljud neist oi» ühtlasi haridusosakondade
juhid. Kella 10-ks saabusid aukülalistena Läti saadik
Krecwinsch, Toome saadik Hhnninen ja Leedu saadik
Dailide, siis peaministri asetäitja K. Ce»»palu ja põl

lutööministcr A. TupitS.

Kell 10.10 min. teotasid fanfaarid riigihoidja tule

kust. Tema saali astudes riigihoidjat saatis hari
dusminister orkester hümni. Kogu saal
aplodeeris launsestwalt.
Awasõna ütles haridusminister A. Jaa fso n,

unustanud sihti, kuhu meie Pea mc välja jõud Uta: fee
on meie nue põhiseaduse elluwiimiuc. Ja lubage lugu»

peetud koolijuhatajad iile i«aa, et ma kõikide ühisel

nimel awaldan suurimat tanu ja kiitust meie lugu

keda öpctajatcpcrc tcrwitas soojalt. Haridusminister
ütles muu seas: «Termita»» teid kõiki tänasel kolman

peetud riigihoidjale selle suure töö eest (Kcstwad kii
duawalduscd. saalisolijad tõufewad Pusti ja aplodcc
riwad kaua.). See lahtipuhkenud kiiduawaldns on ilu

dal üleriiklikul koolijuhatajate ptieUHrt, teid kõiki ja neid
üksikud, kes raskete teeolude tõttu ei saa tänasest pae

riigihoidja oma õlul on kannud palju aastaid. Awa

u»ast osa wõtt«. Tee on kolmas kord Eesti mahariigi
kestes, kus koolijuhatajad üle maa kognncmad «Esto
nia" kontsertsaali. Esimest korda oli see 17. meel,ruaril 1935, tui seisime mitmuse suure r«hmahäälclusc
eel. Millise üksmeelega ja milliste järeldustega see
rahwahääletus läbi läks, seda meie mäletame kõik. Ja
teine kord olid koolijuhatajad üle maa koos 8. nomrmb
ril 1938, see oli sel ajal, kui seifide Nahwuskogu wa
limiste eel. Kuidas toimusid need walimised, missu
gune oli NajmmSkogu töötulemus Põhiseaduse näol,
see on ka kõigil teada. Ja täna oleme kolmandat korda
siin koos. Wccl kümmekond päewa ja sel aaStal on
lõpp ning u>cic laheneme uuele, 1938. aastale, mis

sak.z tänuwäljeuduseks selle suure riikliku tõõ eest. mii>n

des kolmandat üleriigilist koolijuhatajate päcwa, pa
lun härra riigihoidjat sõna wõtta."

Haridusminister koi. I. Jaak
soni kõne

Riigihoidja asub tormiliste tiiduawalduSte saatel
kõnetooli. Tcnm poolctunni pikkust kõnet katkestajad

Millised on need tähised, mis uus põhiseadus uute
radade ja sihtide suunas meile teenäitajana nleS seab?

kesttvalt owatfioonid. (Kõue aivaldame teisal sõna
sõnalr.)

Wana põhiseadus puudutas mähe kooliküfimnst,
maaras waid ühes parngrahwiS selle raamistiku ega

Riigihoidja kõne lõppedes lauldi hümni. Tuhande
wiiesaja koolijuhi ühislaul kujunes wägewakS ja «au

seadnud tähiseid ci kasmatuse ega õpetuse suhtes. TnlleS

ditawaks suurkoori ettekandeks; peale koraali ia hümni

kooli, awardusid meie hariduse ja kaSwatuse kauged jn
paljutõotawnd prrspcktiiwid. Emakeelne kool oli kaua
aegsete unistuste objekt ja selle saawntnmisel oli kooli
juhtide seisukohast nagu snnwntatnd see ideaal, mille
poole Püüti aastate kestes. Arwnti, et meie ei wajagi
enam tähiseid, sihte ega uut suunda. Ja kuna ci mõis
tctudki midagi uut tahta, siis piirduti sellega ka endises
põhiseaduses. Kakskümmend aastat omariiklust on ol
nud ka koolielus otsimiste, wõnkumiSte jn sageli pettu
muste ajajärguks. Uue põhiseaduse arutamisel sõeluti

akjuse kawa sisaldas ühiseks laulmiseks ~Snne,
Eesti", „Su põhjamaa päikese kullast" ja „Weel

kaitse kange Kalew..m;.A iseenesest muutusid kont

õigusega kujuneb meie uue põhiseaduse cllumiimisc aas

sertnumbriteks.

taks. Neli wiimast aastat meie riiklikus töös on olnud
täis pi»»cwat tcgcnmst ja riihki. Kõiges selles ülcsehi
ta»vas tege»vnses nii majanduslikul kui kultuurilisel

lakcs ära ka peaministri asetäitja kõne. Tema lahku

alal ei ole meie kõrgem riigijuht riigihoidja

Uus põhiseadus ja kool

Riigihoidja jäi koosolekule kuni wahcajani, kuu

des puhkesid uuesti tormilised owntsioond, kostsid kogu
saali ühised elagu-hiiüded.

wene maailmariigi karmilt surwclt, luues emakeelse

kooliküsimust wäga hoolikalt ning põhiseaduse koostajad
ja arutajad wöisid senistest kogemustest kokkuwõttc teha
ning uued tähised ja sihid üles seada. Nad tegid seda ka.
Uus põhiseadus pühendab kaswatusele ja õpetusele

Kooliõpetajad, eelseiswad

koolis mitmeköitelise paragrahwi, § 22, milles üldjoon
tes on piiritletud meie taswatusc ja õpetuse ülesanded

ja ulatus. Põhiseaduse § 22. ma puudutasin waid

walimised ja rahwarinne
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Peaministri asetäitja K. Eenpalu
könc

seaduse ellu wiia nii, kuidas ta o» wastu wõctud ja

Peaministri aset. ütleS oma kõnes: HaridusminniS
ter tähendaö: et oleme siin koolijuhatajate peres koos
kolmandat korda. Kui meie mõttes tagasi astuksime esi
mese kokkutuleku ajajärku ja mõõdaksime seda praegu
sega, võiksime öelda, et ka koolitöös ja -elus on wahe

weel nutud seadusele tugcnewat elu, waid selleks, et

mõeldud?

Ega sellega, kui seadus on wastu wõctud, ei ole
wastuwõctnd seaduse alusel kujuneks elu, on tarwis tööd
ja meeleolu rakendamist. Eelolcw ajajärk on meile antud

selleks, et riigi ?11-da juubeliaasta puhul teeksime
kõik. et

une põhiseadnse kandn meie rahwale

praeguse ajajärguga, siis nii meie õpetamise põhitöö
uides kui ka õpetamise PõhiwaimuS, mulle tundub, on
nii mõndagi muutunud. Rende sõnadega ci ole mitte
mõeldud, et ettewõtmiste ja korralduste kohta meie
kooli alal enam midagi ütlemist ei oleks, et ei oleks
mingit nurisemist sel alal, ning et meil oleks kõik nii

buma selle põhiseaduse alusel ja et ci oleks miugisugu

Aga milles on siis muudatused sündinud?

tuleks õnne ja edu tema edasitnnsiides

ja et oleks õnne selles lindlas korras, mis veab saa

seid arusaamatusi ega libastumisi selle juures. Eel

olewal ajajärgul peame koos töötama samasugustel
alustel ja wiisidcl ja samadel ühtehoidmise teedel, nagu
see toimus põhiseaduse umlmistamisc ajal.

Põhiseadust ellu wiia, see ou suur ülesanne. Tee

Muudatused on sündinud PõhiwaimuS, suhtumises oma
ettevõtmistesse kool» alal. Sel alal toimunud põhjalike
muudatuste tõttu on meie kool muutunud palju clulähc
dasemaks oma tungides ja püüetes, kui see oli waremail

ülesanne tahendab ühtlasi tegelikus töös seda, et peanic
hoolitsema tulemase iliiigikogu kujunemise eest. Peame
kõik üheskoos hoolitsema, et kõik need asutused, kes
peawad kujunema põhiseaduse clluwiimiscks. teostaksid
ellu rakendamise töös heatahtlikult, taie lojaalsusega ja

aegadel. Meie oleme juba warem rõhutanud seda, et
töötama eluläheda kooli, aga selle sihi saawu
tamisc mõõdupuid, niinelt

Peame hoolitsema, et ci tnldaks wastu

kuidas elulähedaselt töötada,
mida mõista eluläheduse all, oleme hinnanud waga
mitmesuguselt ja alles wiimasc kolme-nclja aasta jook
sul oleme omaks wõtnud tõdesid, mis warematel aegadel

olid meile niisama hästi teada ja niisama hästi tuntud.
Aga meie ei tunginud nende tõdede sisusse, meie ei tuu
giNud sellesse, et need tõed, miS meie Eesti elu kan
nab, millel elu Püsib, et need tõed on löppudc-löpnks
tugevamad tõed, et neile wöib end pühendada ja neile
wõib ohwerdada kogu oma tööd ja tahtmist, ettcwõtmist
ja jõudu.
- Ja kui meie täna siinkohal riigihoidja suust kuulsime
seda, mis ühenduses meie perekonnaga Eesti rahwa
sigivusega, meie järeltulijatele hariduse andmisega, siis
kõike seda oleme ka warem kuulnud aastakümneid. Aga
meie inimesed ci olnud läbistnnud sellest, et Peab edasi
astuma, et seda ülesanne ci Pea mitte kõrgemale sead
ma, waid et kogu meie rüht ja tunglemine on sellega
ühenduses, et need on. Paratamatud, et need ou innne
sest ja tema püüetest lahutamatud. Aga eks warematel
aegadel meie laialt wõtnud ja istutanud endasse tead
tuist, et need, kes on oma elu ülesandeks wõtnud need
ideaalid, et need on wäikckodanlikud inimesed, sest elu
käib wäga suuri radasid mõõda ja kaugeid randu pidi.
Aga need, kes elu lähedale olid asunud, oma perekonItale andunud, need olid wäikckodanlikud. neid kahetseti
pahatihti, nende iile tunti kahjurõõmu, et wandalc, tuil-

Nfed on haritud inimesed ja millisele tegewusele nad
on asunud. Austatud kuulajad, kui ma sette näite jun
reS mõne sõnaga peatusin, siis tahtsin sellega öelda, et
meie oma wiimastc aastate arenemises jn arengus oleme

teinud suuremaid samme elule lähedale jõudmises kui
kunagi warcmalt.
Ja scllc-Poolcst, kui meie kõige loiimnscl ajajärgul
oleme kõnelenud, et peame kindlustama endile riikliku
korra ja peame tõstma oma riigi ja rahwa nuwäärsnst.
et Peame pühendama ja ohwerdama kõik kellele, et meie
rahwas kangeks ja tugemaks mnntnks, et veame pühcn
dan»a kõik selleks, et meil oleks pnsiw kord. et meie elu

wõiks igawcsti edasi kesta ja Eesti elu igawcsti edasi
kanduda, samuti, et väljenduksime kõik selleks. tuis lau
nab meie majanduslikku cku, mis inmnb meie rahwale

jõukust, mi? korraldab lõike keda, et mctc inimestel
vleks hea elada, et tttrlc inimestel oleks ülesandeid jn
sihte nende elus. köigrS selles, tundub mulle, et ole

«reastunud valju lähemale oma e l u l c. Ja
xui seda kandn kooli alale ia kooli rakendusile, siis on

ka selle poolest muutunud wäga palju. Aga milleks
peaksin täna nin hommiknkrl tunnil selle jnrcs pea

tuma ja milleks peaksite seda lunlmn eriti minu suust,
kuna järgnewatcs kõnedes juba otsestctt haridusjuht!delt kuulete mõtteawnldnsi samalt alalt. Kuid ma va

luksin koosolekut lubada mul peatuda iibe meie elu

lähedase ülesande juures, see ou meie riikliku
f o r r a kindlustamise ülesande j'u u r e s sel.
leS ulatuses, nagu see praegu meil ees seisab.
Oleme wastu wõtnud põhiseaduse, Mahwnskogu on

ta kinnitanud, riigihoidja on ta wälja kuulutanud ja

1. jaanntril algab ta kchtiwus. .Kas suudame oma põhi-

sid olema teile kui hariduselu juhtidele lühemad lähe
matest.

peal mõndagi muutunud, kui hindaksime olukorda, nagu
ta' oli siiS ja ajajärku! enne seda ja kõrwutaksime seda

seatud, nagu see peaks olema.

paragrahwi lõppu, mis käsitab taswatusc suunda, ja see
ütleb, et meie peame kaswatnma oma noori r i i k l i -

waimustusega.

töötamise ja kahtluse meeleoludena. Uue

põhiseaduse najal peab kujunema kõwa
ja kindel kord.
Oleme tulnud, et sel ajajärgul meil ci teki weel

Part c is i d. Seda on öelnud mitmel korral riigihoid

ja ja meie oleme seda kuulnud ka teiste suust. Kui ci teki

parteisid, siis mil moel ja mil wiisil läheksime tulcwas

tele walimistcle? Teame ju, et walimistclc minnes
peab olema korraldamist, peab olema organisatsiooni
nende tulemuste saawutamiscks, mis oleme wõtnud
endi sihiks.

Neis ülesannetes Peame kogu aeg arwcstama wii
mastel aastatel juhitud meeleolusid, et mis meie ette
oleme wõtnud koos kogu rnhwaga, selle peame teostama

samal wiisil ühise töö ja innuga. Oleme juba täitnud
suuri ü lii süles aude id ja tuleme nendega toime ka nüüd.

Oleme samuti kuulnud hüüdu rahwa poole, et pea
me põhiseaduse ellnwiimise ajajärgul minema toos rah
wa keskel asntntawa rahwa rindega, et meil oleks üht
lust ja jõudu selle ajajärgu tcgewuscks.

Peame minema üheskoos meie põhiseadnse
ellnwiimise rahvarindena,
jil kui fcc nn fttjnuciiinõ kooskõlas (liiiibfõunnn mcic rali»
ma poole, siis o» siin kutsutud igauks, millisel alal ta ka
ci töötaks, seadma kaasa oma samme. Kui kahtleksime,

kaS see toime tuled ja kas oleme õigel teel. siis pa
tuskaksime selle korra mast», mida tahame ehitada.
Põhiseaduse rakendamise ajajärkudel mcic ci tohikS
rudid tunda eraldatuna meie miimaStc aastate peamis
test ülesannetest korraldada oma riiki, ehitada, tnnn
kindlat korda oma riigi ehitusse. Peame endid tundma
samade lülidena, naa» seda tnnnewad konn rahwa kõik

liikmed. Ja mis peaasi peame olema teadlikud, et

käcsolewa ajajärgu kömadns on tunnetuses: mis ühiselt
tehakse, on hästi tehtud, ja mis on lahkhelidega tehtud,
fcc on halmasti tehtud. lKiidnawnldnscd.)

Juba lvarcm olen korranud mitmel puhul, et tuleMikus, tulemastel aastatel ja tulemaste parlamentide
ajal on meil aega küllalt selleks, et kuuluda erinema
icssc poliitilistesse orgnuisatsivonidcsse ehk parteidesse.

Tulemaste parlamentide ajajärkudel on meil aega kiil
lalt ka selleks, et tähele pauna, mis meid eraldab. PZcil
oil aega küllalt selleks, et meie töölised kui ka põllupidajad
ja teised kipitused möiksid tunda maailmamaatclisi enne
maid jooni.

Eln pnratamatns arvatavasti annab kõike
seda meile.

Elukcer meie umber jn teie tööala ringides seab
üles möga mitmekesiseid nõudeid ja mitmesuguseid aru
saamisi. Aga kui meie õieti kuulatame seda elu ja rahma -

sihid.

Puudutan esimest mõtet riiklikus maimus. Meie
oleme omariiklusega kahekümne aasta kestes niimõrd
harjunud, et mõtame seda kui igapäcmast nähet ning

elu enese umber, siis peamine, mis sealt meile wastu
kostab, on see, et Praegn, kus kõik käärimas on meie
lähemas ümbruses kui ka kaugemates riikides, meie ini

sageli ci oska seda küllalt kõrgelt hinnata. Wõtamc

mitte aeg, et meie lahku läheksime, et meie erinewusi
otsiksime eneste keskel; küll aga peab meie rabwas prae
gnsel ajaloolisel momendil kokku hoidma, end oma riigi
elu seadmise ülesannetes samuti kokku hoidma, nagu seda
tähelepanelikul waatlcmiscl enese ümber näeme suure

määrtusest aru saama alles siis, kui meil õhku ci ole,
kui hingamine on takistatud. Teame mägn hästi, et
asja oskame õige Mnärtusc järele hinnata alles siis, kui

mised on ettewaatlikud ja sitkemad praegu ei ole

mate ja mäbemate rnhmnstc juures. Ja meie inimestel
on see wäga hästi teada, meie inimesed maga hästi
aimawad kõike seda. Ja teinekord meie kui intelligentsi
hulka kuuluwntc inimeste arusaamised nagu ütleksid
meile, teinekord nagu salasosinal,

et kas on öine, milliseid radn pidi meie läheme.
Kui selle poolest kuulatada nende laiade hulkade hinge
helisid, kes meie ümber, nad ütlcwad sinule, et õiged on
need ted ja need rajad, millel sammume.
Ja kui selle poolest ma oma mõtteamalduetc lõpp.

lausete juure tulles praegu teile, anmänrsed koolide
juhatajad, edgsi annan sama palme, samad mõtted ja
soomid, niidu paljudel kordadel mnstastikku oleme Pida
nud tegema kõigil meie rahma kokkutulekutel ja koosale
miStel, siis ärge Mötkc seda nõnda, et sellega oleks ette
panek tehtud, et laskuksime parteipoliitika mõitlnsc alal
dele. Ma Palun mötkc seda nii. et

meie oleme kutsutud oma praeguse aja
rahwuslikn ülesandena riigi ehituse aeg
järgul sama ettewõtmist ellu rakendama

ja ellu wiima.
Ja kui meie rahma keskelt tõuSmns in arenemas ning
kasmamas on põhiseaduse cllnmiimisc rahmarinne ta or
ganite ja tegcmusaladcga. siis sel ajajärgul meie ci saa
oma hinge poolest mitte kaugel olla meie Põhilisest üles
andest ja see on: korraldada oma riiki kindlale alusele,
kindlale Põhiseaduslikule alusele, et lakkaksid ükskord
Mõitlnsc tahted ja Püüded meie Põhiseaduse küsimuste
ümber. l.Kiidnamnldmcd.)

Ärgem arluakem, et meil neid püüdmisi
Mõitluseks ei ole.

esmajärgulise tähtsusega aine õhu. Lhk on meile
majaline hingamiseks, kuid meie ci pane õhku tähele, meie

ci anna temale mingisugust tähtsust ning hakkame õhu

meil seda ei ole. Nii on ka riigiga jn meie oleme
tunda saanud, mis see tähendab, kui oma riiki ci ole.
Kahekümne aasta eest meie macmnlt julgesime unistada

oma riigist, oma riik jn emakeelne kool tundus meile
Suurmaana jn meie kõige julgemate unistuste kehastu
sena. Nüüd aga lähenedes vmariitlusc knhcümncndnlc
aastapäcmale mõtame seda kui igapäemast, arusnadamat

ja cndastmöistctamnt nähet! Meie omariiklust on liig
mähe hinnatud ja sellega on selctntawnd ning selle tu
lemnsenn on meie riigipöörde katsed, mis oli nagu mäng
mäikcstc laste juures, Riikliku kaswatusc suuna tähtsa

mate küsimuste hulka kuulub mõib-olla mnjaduS, et
mancm generatsioon, meie, kes oleme riigi loomise
ajajärgu üle elanud ja läbi mõidelnud, suudaksime nci
lc noortele, kes omariikluse ajajärgul ülcS knsmannd,
oma riigi tähtsust küllalt selgeks teha, et nad oskaksid se

da tnrmilikul määral hinnata. Lehitsegem meie õppe
raamatuid jn muud lngcmismara selles osas, mis käsi
tnb meie iscscismusc sündi, milline hinnang on seal an
tud omariikluse sanmutnmisclc, üleminekule mcnc riigi
osast iscseismnks riigiks? Tee sündmus on kujundatud
lühisõnaliselt, kuimnlt ja nii kahmatnlt, et ci tunnegi
seda ääretut kuristikku, mis meid lahutab tollest mnail
mast ja sellest ajast, kus olime teise riigi kodanikud.
Olime mcnc riigi all, siis lõime oma iscscisma riigi ja
nüüd elame selles. Niigi loomise raskused ja sellega kaa
saskäinud maimustus kipumad meil enestes ununema jn
kahwntuma. Kuidas suudame sellest maalida pilte neile
noortele, kes lunid raamatu mccrgudclt selle suure ajas

chitnSmntcrjal wõib halwa ja wilumatu meistri ka

tcs raisatud saada, ilu maja konstruktsioon nõrk, ci ai

ta ka hea materjal ehitus wajub kottu. Sama näh
tuS wõib korduda ka riigis. _ Seepärast kaswatagcm
meie noori riiklikus wõimuS selles mõttes, nagu lu

gnpeetud härra riigihoidja ette tõi,. et peame mõistma
igas kodanikus knswatada seda meelt ja tunnet, et on
momente, kus isiklikud huwid, kuS partei wõi wastawa
ringkonna huwid peawad taanduma, kus esikohal on

üldsuse, ühiskonna ja riigi huwid. Uue põhiseaduse
nõue on, et kaswataksime oma riigikodanikke tugewaiks,

riigikandjaiks, kaSwataksime inimesi tugewa sisemise
wccndcga, kes oleksid tõõwõimelised, töötahtelised ja
walmiS riiklikus elus kaasa tõmbama ja kaasa rühkima
ning oma isiklikest huwidest taganema, kui on olukord,

kus seda waja üldsuse ja riigi huwidcs. Nii riikliku
meelsuse ja riikliku waimu kaswatus, awaldnscs tugewa
isiku kandu, annab meile riigikodanikke, kes suudawad.

tahawnd ja wõiiuad kanda ja arendada riiki. See ongi
meie kaswatnsc töö esimesi ülesandeid.

Teise ülesandena seab uue põhiseadusega 22 lõpp
osa knswatada noori Eesti wäärikaiks kodanikeks.

Mis õu wnärikas kodanik?
cclbnffc, ct kaswatuscs pcab alati üks ideaal, üks pilt
silme ccS olema ja kahtlemata on iga rahwa kirjanduses
olemas see prototüüp, algtüüp sellest rahwast tema posi

tiiwsete ja negatiiwscte omadustega. Meil ci ole kah
jukS sarnast ühist wõi üldtunnnStatud ideaalset tüüpi,
kuid meil on palju positiiwscid tüüpe, eriti wiimaStel
aastatel ilmunud kirjanduslikes teoötcs. Meie rahwa
pahed ja hüwcd on kajastunud meie kirjanduses ja sealt
leiame nii mõndagi.
Kui uus põhiseadus wiipab nõudele, lnswatnda maa»

rikaid Eesti kodanikke, siis selles taswatusc tühises
peame mõistma ralnvuslilu iaswatuse külge. ??!cie ae
ga wõib õigusega nimetada rahwustc ajajärguks »5t
rahwustcadiikuks ajajärguks. Cn jn nüüdisaegsed rii
gid rajatud peamiselt rahivustclc enam wõi wähem et

nograafilistc piiride ulatuses. Iga rahwas wõi rah

nms näeb endal ajaloos rahwuslikkn missiooni, suurt
ja kõrget rahwusknltuurilist ülesannet, mida ta taotleb.
Rnhwuslus on saanud uueks rcligioonils. suureks hm
gcliscks jõuks, mis kannab nüüdisaegseid riike. Km
jõudsime riiklikule iscsciswusclc. siis tundsime, ct iseseis

wttsc tungi kandjaks oli rahwns. Selleta ci oleks ol
nud meie riiki. Seda wvimc julgelt öelda. Meie rah

wnö suutis õnneks oma rahwust alal hoida ja see ole
suureks wäärtnscks riigi loomisel ning jääb ka suureks
wnärtnscks riigi siseelus, riigi arengus, ta poliitMscS
elus ja kultuurilises orientatsioonis. Rahwnsliku jõu
ta ci saa rahwas püsida, rahwas näeb enese rahwus
luscs mingit missiooni, rahwas on muutunud teatamaks
wccndumuscls, millele tuuakse palju ohwreid. Rahwus
luS on suur wäärtus ja on arusandaw, ct põhiseadus

seda puudutab, nimelt ct meie kaswataksime noort
rahwuSlikns wnimuS. Et Eesti rahwuslik waim peab
jakaStnma kogu kaswatnscs ja õpetuse?, on endastmöis

tctaw. slui otsime neid tegureid, mis meid on wtmud

isesciswn riigini, siis oli, ja jääb ikkagi rahwuslus

tu sündmusi õpilvad, kui raamatute autorid, kcS selle
aja ise üle elasid, on möödunud aegade pahed unuStn
nud ning ci oska neid ega käesolcma aja hilinesid kuju

selleks nurgakiwiks, mis meid hoidnud pikkade sajandite
kestes iscsciswa rahwann. Tänu rahwuSliknle maimule
oleme kõigi raskuste kiuste jõudnud wälja iscsciSwnsem

tuleks pöörata rohkem tähelepanu riikliku maimu kas

kogu rahwas kaasa aitas, ka kool ja koolijuhatajad, õpe
tajaSkond ning õpilased. Meie Vabadussõda on selles
snhtcs meie ajaloo suurim moment, kus wõitlcs waba

tada. Nüüd, kuS oleme iscsciswa (resti kodanikud,

ja selle iscsciswnscni jõudsime wälja just ct

watuselc ning esimene nõue oleks, et need, kes selle aja
ise üle elanud, selgitaksid mincmiku jn tänapncma ma
hcsid meie järeltnlcmnlc põlmclc. kes ükskord meie riiki
korraldab jn edasi arendab.

dnsc eest nii õpetaja kui õpilane.

sirgem nrmnkcin. et kõik nii puhtsüdamlikult tahaksid ühe*

Kui uue põhiseaduse sihil* on lõmcndadn meie riik

ja kaasa minna rahwa rõhuma ja suure enamusega was
tuwöetud ja kinnitatud põhiseaduse alusel. Meie keskel
on küllalt neid, kes tahaksid tulla tillemasse Niigikokku
ja ta koosseisu muuta selliseks, et ta lahkhelisid otsiks

likku konstruktsiooni tugcwamn lcslmõimu loomisega, siis

Mhwnsisctcndwns ja rahluustnnnc kui
riikliku üljlclnuluiunic csimcne element

kuuldub juba hääli, et luandnke, re lugem riiklik mõim

on- wajnlik meie kaSmntnsc nucö suunas

oleks tugcm, tngclva riigikorra juures muutub nörgals.
see armnmine on ekslik, et tngcw riit ..riigistamat" isi
ku, tugema indimidnnlistlikn kallakuga isiku, kui meie

Meile hridctalsc ette nõrka rnhmnstnnnct, nõrka rah
husliku isetcndmust, ja mõib-olla õigusega. Tee <«

riigihoidjaga, kes seatud ja palutud on selleks, et tn
maksmahakknma põhiseadusliku korra veab kindlustama.

Küllalt on itclb, kes tahaksid tulemase Nii

hämitab isiku jn et isik, kes nõrga riigikorra juures

rahlva põhitüübi. Ma ci saa endale ette kujutada, et

ta rahnlolematnst awaldaks kõigele sel
lcle, mis on tehtud, ja et ta isegi oma
enamusega rahnlolematnst awaldaks.

sWahelrhüüe: ..õpetajate hulgas niisuguseid mehi

ci ole!")
see on nõnda, aga rahma keskel on. ütlen seda
mitte mustuseks äsjasele sõnamõtjnlc, maid mustuseks

nii mõnelegi jn paljudele lahlmöitlustessc tungijatele
meie rahma keskel. Aga meie siinkohal peaksime küll tn

et see nii läheb. sKiiduamaldused.)
Aga meie ei taha selle poolest oma rahwa hingest
lahkn minna, maid tahame ühes töötada, ühes astuda
kindlas usus ja kindlas tundmises, et see on kõik meie

Eesti õnne pärast. Ma olen warcm mitmel korral õel
nud, et oleks halb, kui õnn jätaks maha meie rnlnva. Teda

on jnhtnnnd ajaloos jn ma kardan seda ka siin täna.
Aga eesti rahma õnn on ikka tagasi tulnud. Meie tea

mc, millise määrtuscgn on usk õnne ja õnn ise iga

üksiku isik» clns jn tcgcmnscs. üksiku isiku elus ja tcge
muscs wõib tähele panna, kuidas inimene püüab.

et tulemune Riigikogu maimnstntnd cttcmõtjana ja mai
mustatud pooldajana ci töötaks, maid et tn nucSti se
kcldusi ja tülisid otsiks meie riigihoidjnga. Kas on seda

ci ole õnne, ta on küll eeskujulik, tn mõib la pahur olla,
aga õnn on teda jätnud maha. sellepoolest rahwa cl»

Eesti rahma õnne pärast maja? Ei ole?
jiui neil püüetel olcts tulemusi, meie scisnksime cba
soomitamnte mälsaiuaadete ees ja selle poolest kõik, kes

mõtteid ja tunge kõigest sellest, mis meile on ühine ja
kõigest kellest, mis meid ühifelt peab hoidma, neil aja
järkudel pcamad olema teed ja wiisid sellised, mis meid
ühte rada Pidi edasi kannawad. Ja selle poolest, kui mcic
Riigikogu töödele läheme põhimõtetega, mis meid kogu
miimased aastad on kannud, siis need põhimõtted pcak-

meie miimnstcl aegadel üheskoos rõhuma enamusega
oleme hääletanud jn rõhuma enamusega tegelenud, tei
nekord kaalule pannes kõige oma Parema, mis meil on,
usns ja teadmises, oleme mcendunud, et see kõik on
pühendatud Eesti riigi kindlale korrale. Aga meie ütle
uic Päris kindlasti, et kui meie põhiseaduse nii tegime,
siis meie tn nii Miime ka ellu ja selleks kujundame polii
tilisclt kindla tahte. Uskuge, armastatud kaastöötajad

nlaiuiiiirlitfo komplcls, mis sisendanud meile mere nutte
üheks niisuguseks knSmntuslikuks teguriks on meie oma

kõik rahma keskelt usumnd neid tulemusi, kõik ll sumad,

sima endilt, kas Eesti rahmal tn õnne pärast, tn riik
liku ehituse kui ta majandusliku ja hariduselu ja usu

elu ehitamise õnne Pärast. kas on tal türmis seda,

eriti rõhutada.

wik ja millest wõili meid lvabastada meie kaswatus.

gikogn ta koosseisult muuta sarnaseks, et

Aga neil ajajärkudel, mis meil ees scisamad, poliitiliste

ülesannete juure ci saa meel läheneda sellelt
alusel t. Neil ajajärkudel, mis on täis ideesid ja

keks. Need kaks mõtet määrawnd taswatusc suuna jn

saaks ehitada tngcwat maja nõrgast materjalist, maid
ma kujutan endale ette, et tngcwat ehitust saab tuge
wast materjalist ja tngcwat riiki tugewatest isikutest.
Tugew ehitus wajab tugcwat materjali. Ei saa 4-^-5»
kordset kiwimaja ehitada sawiplonnidcst see ehituS
wariscks kokkn enda raskuse tõttu. Samuti ci saa tu
gcwat riiki rajada saamatuilc, nõrkadele riigikodanikele
ja järelikult isiku wäärtus ja isiku tugewuS tema kas
watuses oleks esimene algnõnc meie riigi konstruktsioo
nis. Kuid meie teame ka ümbcrpõördut. Hea, tugew

su oma sõber, õde möi mcnd, ta püüab. aga temal
ei ole teissugune, rahmaste saatns ci ole teissugune. kn>
üksiku inimese oma. õnnel on palju määrata meie elu-?,

õnnel on palju määrata rahmaste ilmlikuS elus. See
pärast uskuge, et meil peab olema palju õnne, et meil
peab olema usku oma rahma õnne sisse. Jn kui man
tame oma rahma wiimascid käike kümnete aaState jook
sul, siis peame küll ütlema, et õnn ci ole eesti rahmast
maha jätnud, et õnn on käinud eesti rahmagn ühes, et

eesti rahwas on käinud õnnejumala saatel. Ja kes
tahaks töötada selle õnne mustu!?"

(Kõne lõppes elamute kiiduamndnstcga. Lauldi:
„õnne, Eesti!")

riikluse tekkimine jn meie pärastised lse

seisuntse ajfijiirgtt, eriti miiinnstc aastate saamutntcd,
millised mõhnad meid täita rnlimnsliku uhkusega.
ei märkagi, kuidas meie oma lahctümuc-anstase rscscts
ivilsc kestes oleme arenenud lõigil clitaladcl, mere rah
ma maimsel alal. nlcic ehituse, majanduse, tcedeworgu
korraldamise, linnade mäljacliitamisc ja ümberkorralda
misc, kultuurilise iimõerkorraldamisc ja muudel aladel.
Jgalpool siin oleme määratu suurte sammudega edasi

läinud, .ttui meie käime manades kultuurriikides, kel
lcl uit fuitreb wnrnndincd jn fnlMtiUit* oma elu fotrol*
damis-eks, siis tvõiil öelda iilit, et la meie ci pruugi ha
hcucda, meil ci pruugi nende ees silmi maha lüüa, selt
meie riigi mincmik on kõigest kadeküutne-aastaile.

eelikult ci saa meie kahekümne aastaga lätte seda wa
lirmnad, niis manad tnhand aastased kultuurriigid ja
,ahmad on lvõinnd sanmutadn, luid meie mõime pea
püsti hoida jn mäita, et meie selle kahekümne aastaga ka

kooli alal oleme palju saamutanud. Esimese tegurina
meie isetcadmnsc tõstmise alal peame silmaS pidama
meie riigi loomise momenti, millest kogu õpetajaskond nii
südilt osa mõttis kogu rahma üldisel kaasaaitamisel.
Kui meie kastvatamc Ümarikust Eesti kodanikes, siis
peab see toimuma rnhmuslikns maimus ja meie peame

kaswatama tugema isiku iseloomujooni, kes esimeses

(Järg 6-dal küljel.)
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VSewalettk

Soome jäälõhkuja Tallinnas

Suri maailmasõjaaegne Saksa staabiülem

Kindral Ludendorfsi seisukord muutus tõsiseks möödunud ööl. Surm tabas 73-aastast kindralit
täna hommikul
umber, ütlcs ta «nuttc, naa» poleks sellest meie «vahel
München, 20. 12. (ETA) Kindral Lnden
ennem iial olnud juttu: „Hntteim on siiski see, et kci
dorff, kelle tertoislik seisukord möödunud ööl äkki
scr lükkab nüüd ka wastutusc Poola asjade luhtumise
rest minule." Mina olin küllalt «viisakas wnikima.
halwenes, suri hommikul 72 aasta manuses.
kuna mind oli õpetanud lühikest aeaa enne seda Krcuz

„Jäiikarhu" täidab onni õlitanke Eesti kiwiõliga. Soome ehitab 32l).0l10 kr. nnc säälõhkuja. Tõe
näoliselt lunjab Soome selgi talwcl „Sn«r Tõllu" abi
Soome mereweo juhataja jutuajamine „Päewalehele"

nachiS saadud kvgcmus, kui mähe Ludendorff talus mns
turääkimist.

Erich Ludendorff sündis 9. apr. 1863 Posenis
ja astus 1882. a. kadetikooli, kust määrati jala
wäe leitnandiks. Kiu puhkes maailmasõda, mää
rati ta kindralmajori aukraadis esmalt 2. armee
ülemkortermeistrikS ja wõttis osa Liege'i ründa
misest. Juba 22. augustil 1914. a. määrati ta
Hindenburgi staabiülemaks, millisel kohal ta asus
Jda-Preisimaa kaitsmisele wenelaste sissetungi
wastu. Suurimad ülesanded ootasid teda, kui ta
1916. a. määrati kindralstaabi ülemaks, milliselt
kohalt ta wiidi üle kindralkortermeistriks. Mõttes
Weimari wabariigi all osa Kapp'i Putschist, Pidi
Ludendorsf põgenema Rootsi. Kuuludes alul
Hitleri rahwussotsialistlikku liikumisse, sattus ta
hiljmi liikumise juhiga wastollu. Oma uue noore
natse mõjul andus endine mäejuht, kes leidis, et
tema teeneid ja andeid kuskil küllalt ei tuimus
tata, saksa paganluse propageerimisele ja sellena
leppis ta hiljem jälle rahwussotsialismiga.

Asi oli järgminc: Mina olin «Bossische Ztg." ar

wustanud Brcst-Litotvöki ja Bukaresti rahulepinguid.
Olin oina nrmustuscgn läinud äärmise piirini, mida sõja
ajal ajakirjandusele lubati ja olin isegi «vihjanud, millest
olin kitsamates ringide? alati nwalikult rääkinud, et tui
saksamaa peaks sõja kaotama, tasuksid tema mnstased
talle kõige eest täie mõõduga. Imelikul lutiflf tsesuur ei
keelanud neid artikleid, Maid oli walitud tee, et kindral

Lndrndorfs wöiks mind ise meenda. Ta wöttiS mind
mastu Krcuznachis kaunis mürgiselt. KestiS puhk ae
ga, enne kui ta pakkus mulle tooli. Tn rääkis minuga
suure Wencmaa kaardi ees seistes. Kindral ««valdas
nrwamnst, et pidi sõjalise julgeolu seisukohalt nõudma
glassiid, et wcnelaStclt tnlcmikus mõtta strateegiliselt
tähtsaid rünnakumaaötikkc.

Vastasin talle, et sellaseid aSju ei arutata mitte sõ
jaliselt, maid poliitiliselt ja et pidin lühikese kõneluse

põhjal, miS mul hiljuti oli olnud Nõukogude Liidust

Berliini saadetud saadiku Joffcga, tema tähelepanu juh
tima, et Ukraina ja Baltimrre maade arawõtmine meel
diks enamlisclc Venemaale pika peale sama mähe kui
tsnristlikulcgi Venemaale. Ludendorff wöttiS pika kepi
kätte ja osutas sellega Wrne Baltimrre piirkonda, ütel
des mulle: „Waadake ometi neid «väikesi maaribnkesi ja
«võrrelge neid hiiglasliku Wencmaaga. See on suhte
liselt sama kui konnasilm suure keha kohta." Mina lu
basin endale mastu rääkida: ..Suuruse suhtes on ckStscl

lcntsil õigus. Kuid siin pole tegemist konnasilmana,
maid silmaga. Selles on suur mahe!" Nende sõnade
mõju oli kirjeldamatu ja mulle täiesti üllatuslik. Ma

ci tea tänapäemani, mis sisu kindrali Mastusel oli.

.Kuid see oli üteldud äärmiselt erutatud toonis ja tõusis
lõppeks sellaseks kisaks, et ta adjutant astus äkki tuppa,
lõpetades sellega kõneluse. Sellest lõpust on mul meel

Kohtamisi Ludendorffiga

meeles püsinud, et ohmitscrid piirasid mind ceStoas

„Pci ew a! chele" kirjutanud Georg Bemhard
Saksa ajaloos elab kolm Ludcndorffi: üks oli kõik
tvõimaS Saksa sõjaoperatsioonide juht maailmasõja jook

sul. Teine põgenes rewolutsiooni puhkemisel 1918. n.
end muStade prillidega tnndmatuks teheS Rootsi. Ja
kolmas ttõitles oma naise mõjul Moosese Kristuse, waLamüürlaSte ja jesuiitide «vaötu ning tahtis ristiusku
asendada saksa paganlusega.

Nii suured kui wõiksidki olla Ludcndorfji sõjalised
teened, tema endahinnang on alati olnud werl palju
suurem. See ilmnes sõja aegu maga selgesti sellega, et

Ludendorsf pidas feldmarssal Hindenburgi maailma
sõja? automaadiks, kellel jäi ainult alla kirjutada, mis
tema käsutaS. Kui wanahärra oli wahcst teises arwa
museS, tekkis neil ebamccldiwaid stseene. Ääretn oli Lu

dendorffi wihakS paisunud põlgus Wilhelm II wastu.
Ja iseloomuStaw tema kohta oli juba tollal kergeusklik
kuS, millega ta kukkuS sisse halbu sõjalisi nõuandjaid

konuas sõdureid. Noorelt rnhmnsnadikult Gustaw Strc
scmanuilt asutatud diskussivonillubis, kuhu kuulus isi

kuid igasuguse poliitilise märwinguga ja mida malit
sus ning mägede ülemjuhatus talusid hoolimata maljust
tsensuurist, olin mina sageli rääkinud iscscisma Poola

asutamise mastu. Minu põhjendused äratasid ühe ko
halmiibiuud kõrge ohwitscri humi. Tn palus mind neid
isiklikult esitada kindral Ludcndorffilc.
Päcma hommikul, millal mind kutsuti suure peakor
teriSse, oli aga iscsciscm Poola riik juba mälja kuuluta
tud. Sellest hoolimata «võttis kindralstaabi ülem mind
wäga humitatult mast», ütlesin talle, et teadsin Maga
hästi, et talle oli esitatud Poola kindralkuberncri kiud
raloberst von Besclcri märgukiri, milles armcstati, et
Poola mabastamiue aunaks Saksa sõjamäele juure paar

kuulates.

sadatuhat uut sõdurit. Nlina aga mõisin talle rnuuS
tnda, et poolakad ci mõtlegi Saksamaa kasukö rclmi
haarata, sest Poola rnhmns ci lepi iial kuigi'kaua ise-

Et Ludendorsf sõja kcStumisega «võitis aina rohkem
mõju riigi poliitilisele juhtimisele, oli kindlasti mitmeti
saatuSlik. Kuid selles pole süüdi tema üksi, nagu seda
hiljem kinnitatud, kantsler BctHurnnn-Hollmcgi nõrk ja

scistvusc pettepildiga. Minu sõnadest üllatunud Ludcn
dorff utöõnis, et te»na silittis oli mänginud osa ainult
Beseleri katva, mille järele sõjatvägi oleks saanud luba
tud abi uute poola sõduritega. Juhtisin ta tähelepanu,

täiesti sidemctu poliitiline hoiak soodustas söjatväelastc
wahelesegamist poliitikasse. Sageli uihutasid riigikants

et ta oli nüüd atvalikkusc ees «vastntatv kogu plaani eest
ja järelikult ka kogu õnnetu poliitilise kontseptsiooni eest,

ler ja MaliSminiSteerium kindralstaabi ülema tahte ja

»«iS poolakaid iial ei rahulda ja õhutab liitlasi körgeu
datud «vnstulnbndustelc «liug «viib lisaks Saksnlnaa jn
Austriaga lahknr«va»nnstele. Kindral keeldus otsnSta

energia oma plaanidest ettepoole.
JseloomuStawamaid näiteid sellest oli iseseiStva Poo

la loomine Saksa ja Austria poolt. See „mäikerah«vas

ivalt poolakate eest «vastutust endale «võtninst, kuid a«val

te «vabastamise" mõte oli tekkinud «välisministeeriumis.

das nrtvamust, et tciua lootus poola sõdurite saamisele
«võiks siiski pnrciiliui täituda kui mina seda kartsin.
Poolteist aastat hiljem ühe meie suure rünnaku luh

Seda polnud ei Poola ega Leedu suhtes tõsiselt mõtel

dud. Siin oli tegemist ainult loori taha «varjatud an
ncktsiooniga, mille ette rakendati teatatvad dünastilised

huwid ja mitte poole artvati «võittvat kõrgema waeju
hatusegi humid «võimalusega saada «vallutatud piir-

tumise järele oli mul Ludendorffign Berliinis kindral
staabi hooneS lühike kõnelus. Ta oli rõhutud ja eruta
tudi Keset kõnelust, mis keerles hoopis teiste asjade

püstitab uue kiriku juba eelfeiswa aasta jooksul,
muidu ei jõuta küllalt aegsasti wabastada Wa
baduswäljak wabadusmonumeudile, milline peab
malmina kerkima juba iseseiswuse 25. juubeli
aastaks sa mille kawandite wüistlus kuulutatakse
wälja aasta alul.
Rüüd on aga weel selguseta, kuhu uus Jaani
kirik püstitatakse.
Wabadussüja mälestamise komitee mõne kuu
eest andis Zaani kogudusele tulemuseks kiriku
asupaigaks walida kolm krunti: 1. Wene turule
aNrwa mnt. ja Merepuiestee nurgale, 2. Nar
wa mnt. ja Pronksi tän. nurgale, ja 3. Sa
kala tänawale Kaupmehe tänama nurgale. Ko
guduse juhatuse seisukoht oli, et kui tõesti prae
gune kirik ära koristatakse, siis wöiks uue ain
sa wüimaliku asukohana tulla ainult krunt Me
repuiestee ja Narma maantee nurgal, tulemusel
raekojaplatsil. Nüüd aga selgus, et komitee oli
teinud oma pakkumise ilma läbirääkimata lin
nawalitsusega. Kui komitee sealt hiljem järele
päris, selgus, et
Tudulinnas nõutakse rahva
hääletust
Koguduse-tülid on jõudnud otsustavasse ajajärku
Delegatsioon siseministri ja piiskopi juure.

Pühapäeval oli kutsutud kokku Tudulinna rah
vamajja lisaku kog. Tudulinna abikoguduse liik
mete koosolek, et võtta seisukoht uue koguduse
asjus. Nimelt asutati paar aastat tagasi Tudulin
na konsistooriumi algatusel uus kogudus, Rahu
kog. nime all. Nii hästi uus kui ka senine abikog.
kasutasid jutlusteks ühist kirikut. Kohapeal tek
kis aga mõningaid lahkhelisid, mis olid suunatud
uue koguduse vastu. Nendes lahkhelides mindi
isegi niikaugele, et tekkisid avalikud sekeldused.
Nende likvideerimiseks konsistoorium otsustas asu
tada Tudulinna täiesti iseseisva kog. ja nii, t senine

lisaku kog. abikogudüs likvideeruks täiesti. See
aga ei meeldinud kohalikele elanikele, mispärast
kutsutigi pühapäeval kokku lisaku kog. pooldajate
ühine nõupidamine. See nõupidamine kujunes
teataval määral küllaltki pinevaks. Leiti, et kon
sistooriumi praegune teguviis kannab surve ilmet,
millega ei saada kuidagi nõustuda.

Koosolekul otsustati saata siseministri ja piis

kopi juure delegatsioon, kellele tehti ülesandeks pa

ltjaa tekkinud olukorra sobivat lahendust. Soovi
takse nimelt, et lisaku kog. õpetajal lubatagu ka

kondadest seletatakse meile järgmist:

..Wabadussüja mälestamise komitee andis
meile kijarlikult wöimaluse walida kolme krundi
wahel. Walisime siis. Ning olime armamisel,
et kui ta juba pakub, siis peab tal olema ka
need anda. Kui niiiid aga selgub, et pakutumate
hulgast wäljawalitut meile siiski ei saada anda.
siis meie tõesti ei saa enam asjadest arul...
See tuleks nagu õrritamisena. Koguduse liik
metest müued juba on ehk ihakanud harjuma
kiriku tulemase asukohaga ja nüüd on asi'
jälle katki.
Muidugi oli ja on meie peamiseks soowiks,
et kirik jääks paigale. Kui aga meist olenema
tult ta siiski ehitatakse mujale, et peaks uus
asukoht olema kaugem ega halwem praegusest.
Seda aga on ..kaks ülejäänud krunti" mülemad:
Pronksi tanumale kiriku ehitamine

Loodetavalt korraldatakse järgmise aasta alul
kontsert mainitud helitööde tutvustamiseks laie
male publikule.

Kino
„Nahkhiir" „Mobernis"
svino ..Moderni" miingukawasse wöeti laupäewa
õhtul Johan Straussi opereti järele filmitud helioperett
..Nahkhiir", mis tbmbas kökkn rosikearivnliselt publi
kut. Selle filmi' wäiirtiis seisab peamiselt ilusas muusi
kas ja suurepärases lawastuses. Sisuks on ühe mees
näitleja seiklused ilmsi sa unes.
Pisaks on kultuursilmi kroonika ja pühadckohanc
naljapilt.

..lääkarhu" ärasõidu eel Soome jääoludest audis jutu

lahe jää kõik teie poolt meie randa ajawad, eks siis

peab „Suur Tüll" jälle appi tuleina.

Soontel on teatawasti õige ela«v kaubaivahetus
«välismaaga, mistõttu raskete jääaegade juures häda

ivajalinc on suurjäälõhkujate abi. Meie ..Suur Tõi

luta", ütleivad soomlased ise, oleks nad olmid wälja

ajamise Soome mcreivalitsuse peajuhataja Ilmari

pääsmatus seisukorras. Mitu «vinnast rasket jääaastat

wiiendat aastat tarivitab nende jäälõhkuja meie kiwi

jäämõitluft.

mastawalt Soome jäälõhkuja õlitangid on ehitatud.
Soomel on teatawasti möga palju sadamaid ja külma

J o k i n e n. Soome mereweojuhataja tähendas, et juba

õli, mis on osntnud mäga heaks ja mille jaoks ka

on ..lääkarhu" ja „Suur Toll"'koos pidanud rasket
..lääkarhu" on «võrdlemisi uus laew sa ületab

Soome raskete jääoludega. Praegu ehitatakse uut

jäälõhkujast.

ning jääajaga tuleb neil lahti hoida wähemalt kaks
lõhkujat, kuid 'see arm on wägagi mäike, arwestades

mereinces Hj. Palme, kes 25 aastat on töötanud

nes. Mina olin 1917. a. Paar nädalat «viibinud Ber

uis ja teistes Schmeitsi linnades ning olin seal leidnud
kinnitust oma endistele meenetele, et isegi läänepoolse
rünnak» õnnestumise puhul ei piisaks sõja lõpetamiseks
ainult Belgia emakuecrimisest, maid Prantsusmaale tu
lrks anda ka maa-alalisi kontsessioone. Pärast Schweit
sist tagasitulekut kirjutasin ses mõttes Ludendorffile, ei
leppinud aga ainult seega, Maid amaldasin oma käel.
„Voss. Ztg." artikli, milles Maatlcsin piirireguleeringutc
möimnlust Prantsusmaa suhtes. Mõni tund pärast ar
tikli ilmumist kutsuti mind telefoni juure. Kolonel-leit
nant Nikolai rääkis minuga peakorterist. Tema sõnade
mõtteks oli, et kas olin hullunud, julgedes paigutada lch
te seda, mis nüüd pannakse keelu alla. Vastasin, et ma
ci saanud selle keelu mastu midagi parata, kuid et pean
siiski soomitawaks, et enne minu artikli keeldu sellest

Juhatuse esimehe wahetus ETK-s
J Pitka lahkub. Uueks esimeheks J. Põdra

räägitaks kindral Ludendorffiga. Ma ei saa praegu

enam korrata sidemeta mastnst, mis traadi kandu sain.

Kuid tunni aja pärast tclcfooniti mulle uuesti ja tea
tati mäga miisakalt, et ekstsellents pole artiklit pannud
keelu alla. Teda humitas maga teada, millist mõju see
artikkel amaldaks Prantsusmaal. Tean, et Ludendorff
oleks tollal, enne teist rünnakut, meelsasti teinud kont
sessioone Prantsusmaale. Välisministeeriumis aga ol
di artpamuscs, et niisuguste pakkumistega oleks Jng

lismäad mihastatud ja seepärast pidas riigisekretär
von Kiihlmann kiiresti tolle. riigipäema kõne, millest ta
toonita?, et Saksamaa ei tundwat mingisugust Elsgss
Lothringeni küsimust.

(Copyright by „Paevaleht"
and Cooperation.)

ETK juhatas esimeeste vahetuse puhul. Vasakult: 11. Reintam, J. Pitka, J. Põdra ja J. Toots.
Laupäeval E. T. K. nõukogu otsustas rahuldada
E. T. K. juhatuse esimehe admiral Johan Pitka
soovi, mille kohaselt J. Pitka lahkub E. T. K. juha

tusest, arvates 1. jaanuarist .1938. a. Uueks E. T. K.
juhatuse esimeheks nõukogu nimetas senise abiesi

mehe Jaan Põdra ning abicsimeheks juhataja Ar
tur Reintami.
'••lv

see oleks meie wcsljatöejumine kesklinnast.

Pealegi on juba seal rajoonis kirikuid
Pauulse kirik tuleb end. Politseiaiale ja Immaa
nueli palwela on teisel pool. Sakala ja Kaup
mehe länawate nurgale jääw krunt aga on esi
teks kitsas ja kirik jääks seal teiste majade'
wähele warsu, ilma wasalise öue ning iimbru
seta. Teiseks tuleks ta
naabriks täiemasele ohwitferide keskkafiino
hoonele.

See tuleivat Kuulduste järele oige suur ma
ja. tema ja lähedane pangahoone warjaksid ki
riku täiesti. Teiseks, olgu nüüd mis ta ka on,
aga kas kasiino on küllalt wbiw naaber kiri
kule? Pealegi nmmistuks siin suurte pühade
puhul liikumine täiesti."
Kuna aga küsimus on kiire, tahetakse ta
lahendada weel aastawahetnsel. Komitee üld
koosolek tuleb kokku 30. detsembril.

vadel J. Pitka teatas, et temal on kavatsus
lähemal ajal tagasi tõmbuda E. T, K. juhtimise
tööst, märkides, et ta on jõudnud juba üle 65. va
nuse verstaposti ning tahaks seepärast tegelikuks
tööks anda ruumi noorematele, aidates ise kaasa
ühiskaubanduse arengule nõuandmisega.

J. Pitka jäi edasi E. T. K. juhatusse kuni uus

juhataja, kelleks kevadisel peakoosolekul kutsuti
J. loots, jõudis tutvuda E. T. K. tööga.
J. Pitka valiti E. T. K. juhatusse 1930. aastal.
Tema on edukalt juhtinud E. T. K. tegevust kahek

sa aasta kestes ning aidanud ühiskaubandusel õnne

likult pääseda üle majandusliku kriisi raskustest.
Tema on ka ühistegelise omatööstuse rajajaid.
E. T. K. juhatuse uus esimees J. Põdra on sün
dinud 1894. a. Kabala vallas, Viljandimaal, talupi
daja pojana. Ta valiti E. T. K. nõukogusse 1923.
aastal, ning alates 1929. a. töötab E. T. K. juhata
jana. Ta on teinud läbi kõik ühiskaubanduse töö
faasid ning omab põhjalikke teadmisi ja kogemusi
sellel alal. Käesoleval aastal täitus J. Põdral 25
aastat sellest ajast, kui ta asus ühiskaubanduse töö
põllule.

Uus põhiseadus...
(Algus I-dal küljel.)
järjekorras oleks Malmis kaitsma riiki ning arendama
moic riiki neis suunadeS, mida nimetame oma-majan>

dnse ja oma-kultuuri orientatsiooniks. Nii siis, usk

meie rahwa rlujõusse, meie rahmusriiki, tema ülesan

netesse ja ecSmiirki, see olekS esimene ülesanne» mida

meie mõistaksime Mäiirika Eesti kodanilu all. Vääri
kas Eesti kodanik peab omama tugema iseloomu» peab

olema töö- ja teoinimene ja aktiimnc rahMuslikus
Maimus.

Ja lõpuks põhiseaduse § 22 lausud, et

riikliku meele ja wäärika Eesti kodaniku
knslvatns toimub riiklikul korraldusel ja

Jõulukingid

järelewalwel.

MARSEI LLE'ST

Härradele:

Mida mõistame selle all? Kas see mast ci tähenda,
et paneksime ametisse praegusest mitmekordne arm inS

pektorcid ja jiirelcmalmajaid, kelle hoolel ja kontrollil

kaS»v«tus toimuks? Kindlasti ci. Kui meie kasma
tame oma noorust riiklikus meeles ja maimus, siis
tea Ute, et igaüks meist Phmah eneses osakasc riiki. Koo

lijuhatajad on walituim ja parim osa meie õpetajas,

konnast, nad on eliit eliidisL Järelikult kogu see jä

rclemalmr Peab. lasuma koolijuhatajalt. Koolijuhataja

Ol> kooli hing ja kehastus. Tema on ja jääd koolis

habemeajamisgarnituure, aparaate, terasid, teri

tamisaparaate, pintsleid jne. ning välismaa anti

septilist habemeajamise vahukreemi,

KAUBAMÄRGIGA „S & M«.
milline oma desinfitseeriva ja õrna mõjuga ära
hoiab ebameeldiva õhetamise.

A.-S. MEY & LANDESEN.
Tallinn, Viru tän. 9.

esimeseks ja tähtsamaks järesemalmajaks, kelle tõõ tu

MADONNA

lemusena saame tugemajd, riiklikult Meelestatud, tu
gema rahmnslundega teoinimesi. Koolijuhataja on ka
esimeseks kaSwatajaks.

Wvim, mis meil ühes wõi teises koolis malitseb,

A.-s.Mey&Landesen,
Tallinn, Viru tän nr. 9.

sugusel põhjusel vastu, siis, nagu kinnitati koosole
kui, senised lisaku kogudues liikmed ikkagi ei astu

uude kogudusse ja selleks ei saa ka neid sundida

karhuga" ühes tuli ka meie lehe esindaja, kelliele

ku« need kagutuuled jälle puhuma hakkaivad ja Soome

rohkem kui seda mõikS otsustada hilisematest laitustest,
oma täit wastutust suure rünnaku õnnestumise eest laa»

tulevikus käia jutlust pidamas Tudulinnas sama
del alustel, nagu see on olnud seni. Kui aga mõne
sugustel põhjustel peetakse siiski tarviliseks senist
abikogudust likvideerida ja lisaku kog. liikmed
via Kahu kog. alla, siis lubatagu korraldada Tudu
linnas rahvahääletus, et jõuda selgusele, kas rah
vas üldse pooldab uue koguduse olemasolu. Kui
aga nii ühele kui ka teisele soovile ei tulda mõne
konsistoorium.

Tallinna sadamas oli Soome jäälõhkujat mastu
ivütmas sadamakapten A. Hein m a a. Soomest „län

«vaiama meie „Suur Tõllu" abi, nagu kolmel eel

misel aastal, J. lokincn «vastas heatujuliselt: „Noh,

sadamat. Praegu on Soomel tööks malmis 7 jää

Kas kirik võib olla ohvitseride kasiino naabriks?

mise komitee

>a kuli sedakordki ennast Kiwiölitagawaraga «varusta
ma, leuna lähemal aial tuleb jäälõhkujast tõenäoliselt
tööle asuda. „lääkarju" wõtab oma ölitanlndesse meie
iuiviüli 1000 tonni. Soome jäälõhkuja wiibib Tallinnas
teisipaewani, millal sõidab tagasi Helsingi.

ta mähcmalt mõni aeg tnluwam. tariti tundis ta palju

Esialgu on aga kiriku asukoha küsimus weel lahtine, kuna kogudusele on pakutawad krundid wastuwõetamatud

linnawalitsnse seisukoht Jaani kiriku „toomi
sele" tulemase raekoja wastn on eitaw...
Nagu kuuleme komiteest, saadab ta lähemail
päewil Jaani kogudusele uue kirja, paludes wa
liba ainult kahe ülejäänud krundi wahel. ..Läi
nud aastal pakuti kogudusele walida terwelt 11
krundi wahel, neist ei leitud olevat ükski wastu
wöetaw. Komiteel ople neid krunte ka löpma
tuscni pakkuda," üteldakse meile.
Samal ajal aga koguduse juhtuvatest ring

Laew teatawasti tarmitab hüttcainena Eesti lumiöli

«võimsat jäälõhkujat, mis läheb maksmka 40 mtljomt
jooine «narka. Uus jäälõhkuja ivalinib 1999. aastaks.
Küsimusele, kas käesoleivaks taliveks Soome peaks

oina mõõtudelt meie „Suur Tõllu". Ehitatud on laew
1920. aastal, pikkus 78,5 meetrit, laius 19 m za süga
inus 0,5 «n. Laciva «necskonnas on 45 inimest, kuna
ülikute ei «vaja suure personaali. Kapteniks on mana

imestades sisse ja küsisid, mis oli juhtunud.
Vastuoksa Ludcndorssi käitumisele ida küsimustes
pean toonitama, et sõja lõpetamise küsimuses läänes oli

Uus Jaani kirik kerkib juba tulewal aastal

Nagu Kuuleme on uue Jaani Kiriku ehita
mine kogudusele wabadussüja mälestamise ko
nntee poolt sa järelikult kä senise kiriku kõris
tamine Wabaduswäljakult tunnistatud kiireise
loomuliseks küsimuseks. Wabadussüja mälesta

Eile pärast lõunat saadus Helsingist Tallinna
sadamasse Soome sinirjäälöhkuja „lääkarhu

Merel mälestatakse ,rTormilinnul"
hukkunuid
Homme õhtul wäljub Tallinna sadamast Käs
mn laewaomanike aurik ..Ella", mis möödudes
..Tormilinnu" hnkknmiskohast korraldab seal lühi
kese leinatalituse. Laew peatub õnnetuskohal,
mille järele kapten Erich Lepni peab palme ja
meeskond laulab maimulikku laulu. Järgnewalt
heidetakse üle parda pärjad, mida senistel teadetel

saadawad Käsmu loomaomanikud ja Kristenbruni

on esmajärjekorras kontsentreeritud koolijuhatajasse,
kes oma sisemise tule ja soojuse näol seda mälja kiir
gab kõigile neile, kelledega ta koos töötab, ja see on
esimene tegur selleks, et meie töötame juba riikliku
kontrolli all. Meie mõimc julgesti öelda, et meie koo
lide juhatajaskond on mastutam, et tn teab ja tunneb
neid ideaale ja omadusi, mis majaliknd selleks, et noori

Tuli külla ja suri
Nõmmel Kreegi tün. nr. 19 elutseva Alma Ke n
ni korteris suri pühapäeval kella kolme paigu p. I.

kaiks Eesti kodanikeks. (Kiiduamalduscd.j
Lähenedes suurte lootustega sellele. aastale, n,t§
kannah põhiseaduse ellumiimisr aasta nime, meie lä
henemx kooli kaswatuse suunalt neile sihtidele, mis

mürgitus.

äkitselt 52-a. Aleksander V i k st r ö m. Laip saadeti

Tallinna lahkatniskambrisse, kus esialgsel ülevaa

tusel mingisuguseid vägivalla tundemärke ei leitud.

kasmatada riiklikus ja rahmuslikus maimus määri

Arvatakse, et Vikströmi surma põhjuseks oli vere

waremalt püstitatud ja miS nüüd markantselt meie
põhiseaduse mastamas paragrahmis fikseeritud, kas
matada noori riiklikus ja rahmnslikus wajMns, kasma

korterisse möödunud neljrapäeva õhtul. Seal oli
ta varsti haigestunud, millele pühapäeval järgnes
surm.
Aleksander Vikström on rahvuselt soomlane,
kuid Eesti vabariigi kodanik. Ta oli kindla elu

tada noori määrifaiks Eesti kodanikeks. Selle tõõ

õhutajaks, nnrgakimiks, alusmüüriks ja ehitajaks on
koolijuhatajad, kes endas ka„uamad osake meie riigist
ja rähmast. Koolijuhataja on alati olnud kooli hingeks,
ta jääb selleks ka alati, kes endast hõõgub soojust ning
riiklikku ja rahwuslikku maimu, mis on esimeseks nur

aakiwiks meie riigile ja meie olemisele. , lKestwad

perekond.

kiiduamaldnsed.)"

Aurulaem ..Ellal" sõidab tüürimehena muu
seas ka hukkunud Emald Kristenbruni metld Jakob
Kristenbrun,

toa, õpetajate fojit cfiiitclie {*•. 9Jiirrhwn« ja teiste koo.
lidc csmdajntc kõned sandctnksc avaldamiseks homses

(Settele järnnennd kool,valitsuse direktori W. Alt
leheS.)

Juurdlusega selgus, et Vikström oli tulnud Kenni

kohata.

Tabati 3 warast
Kriminaalpolitsei tabas ja paigutas vanglasse
30-a. Verner Saarde ja 46-a. August A\ unde r i.
Esimene neist varastas Oskari tän. nr. 49 aset
sevast keldrist 45 kr. väärtuses keediseid ja riide
kraami ning teine Alide A\ asur i n i kauplusest
Võrgu tän. 3 paki küünlaid.
Vanglasse läks ka 35-a. Roman Preitnann, kes
..Tuki" restoranis rvarasfas Herman Tasteri palitu.

Kõik mehed on vareni varguste pärast korduvalt

karistatud.

EsmaspäeMal, 20. detsembril 1937
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Kokkulepe Wälis-Mongoolia,
Jftmus trükist
Hiina ja Wenemaa wahel?
VAIKE ENTSÜKLOPEEDIA
Hiina on saanud Wenemaalt miljardi jeeni wäärtuses sõjamaterjali. Uuel rindel hiinlased eeskujulikult warustatud
Washington ähvardab Jaapanil blokaadiga
Schangha t, 19. 12. (ETA) (Havas) Hankoust teatatakse, et Hiina Mägede uus liin Taihu
zarwest lounapool asetseb Hangtschou ja Sihsieni Mahel. Sel liini! asnmail Hiina mägedel on ees
kujul lk war ustus ja nad on tuge Masti kindlustatud. Teatatakse, et hiinlased
on tagasi loonud jaapanlaste eelmäed, mis olid edasi tungimas Hantschon poole. Edasi teatatakse,
et marssal Tschiang Kai-scheki kutsel on peetud eile Hankous Hiina jnhtimate meeste nõupidamine.
Hllmaste ringkonnis antakse sellele Nõupidamisele suurt tähtsust.

Jaapani ajalehed on armamisel, et selle nõupidamise taga pcitnb Nõukogude Wenc
m õ i u, mis on ühte sattnund uue Nõukogude Liidu suursaadik» Orelski saabumisega Hiinasse. Tokio
azaleht „Jomri" kirjutab sel puhul muuseas, et see nõupidamine tähcndawat kokkuleppe
saamu tami st Nõukogude Liidu, Wälis-Mongooliaja Hiina Mahel sõja
materjali saatmiseks Hiinale. Leht kinnitab, et Nõukogude Liit on saatnud Hiinale sõja
materjali juba üle ühe miljardi jeeni määrtnses. Nõnkogude Liit olemat saatnud Hiinale umbes 1000
lennukit.

1. VIHK

ZS nõukogude lendurit Hankou
kaitsel
Kindral Falkenhausen jaapan
laste wastu
H anko u. 19. 12. (ETA) (Reuter) Nue tõtte ehi

tamisega Jnngtse jõele Kiukiangis, poolel teel Muhu ja
a.Hnkou Mahcl, on julm jõuutd nii kaugele, et jõgi wõi
daksc sulgeda lacwnsõidule ülalpool seda Punkti. Hull

Briti ja Amrcrik asnurtükipantc ja kaubataewu. mis
mitmesuguseil Põhjusil ci järgnenud söjalacwadelc „Cape

townile", „Ooahulc" ja „Ladp-Birdilc" allajõge, on

nüüd suluS ülalpoolc tõket. Loodetakse, et see tõke talis

A - BUNGE
VÄIKE ENTSÜKLOPEEDIA
on teatmeteos igaühele; sisaldab artikleid kogu inimkonna
teaduste, kirjanduse, kunsti, tehnika ja mitmesuguseilt muilt
vaimse ja ainelise kultuuri aladelt. Ta on käsiraamatuks,
millest igaüks hõlpsasti leiab täpseid ning selgeid andmeid
iga olulise nähtuse ja küsimuse kohta.

tab Jaapani söjalacwu ülcsjõge sõitmast ja Hankoud

London, 19! 12. (ETA) (Havas) Parla
mendi ringkonnis antakse suur tähtsus koosole
kule, mis peetakse kolmapäewal. Arwataksc, et
sel koosolekul tulewad arutusele abi
nõud, mis wõet a k s e tarwit u s e l e ju»
hul, flt t seisukord Kange-Idas nt tt 11tu b meel tõsisemaks. Tähtsamad minist.
rid wecdawad jõulud Londoni läheduses, et olla
wajaduse korral käepärast peaministrile. Siiski ar
watakse, et juba kolmapäewasel walitsusc koosolekul

määratakse üksikasjaliselt kindlaks abinõud, mis
wõetakse tarwitusele juhul, kui seisukord ei luba
enam ettewalmistusi. Londoni lehtede arwates
on tarwitusele wõetawate abinõude hulgas ette
nähtud sõjalaewade saatmine Kaugesse-Jdasse
küllaldasel arwul, et suudetaks kaitsta Briti hu
wisid ükskõik missuguse ähwarduse wastu. Kauge-

Pommitamast. kui Jaapani wned asuwad seda linna riiu

geS-JdaS kõigi wahenditega. Arwatakse, et parast nõu
pidamist walitsusc ja sõjajõudude juhtide wahcl

saadetakse Honkongi uusi vägesid
Indiast ja wõimalik, et ka Euroopast.
Waatamata admiraliteedi ümberlükkamistrle, kinni
tat> „Star", et kolmele suuremale söjalaewale on tehtud
korraldus malmis olla sõiduks Kauge-JdaSsc. Mainitud
tatud parast tihedat koostööd Washingtoniga. Wiimanc
olewat Londonile teatanud, et ühendriigid ei nõuStu fel
lega, et Hiina muudetakse ainult Jaapani .eesõigustatud

«vastasest paktist, annab see Saksa kindral ühes o»na staa
biga Hiina sõjamäele juhatusi sõjatcgcivnscks jaapanlaste

maa-alaks.
Ka Nõukogude Wenc naib põõrawat senisest suuremat

Tsingtao põleb

tähelepanu Kauge-Jda sündmustele. „Daily Expressi"
teatel olewat kaitsckomiSsari korraldusel Mustast me
rest Dardanellide kaudu

Itta saadetud laevastik.
mille koosseisu kuulub kakS ristlejat, kuuS mitnirtstlejat

ja 18 allweelaewa. Peale selle olewat Kaugesse Itta

sutakse Prantsuse sõjalaewastikku täitma lahkunud

Uus vahejuhtum Jangtsel

saadetud tugewaid maa- ja õhuwae osasid.

MiS puutub Prantsusmaasse, siiS ka sealt olewat
otsustatud saata toctustuagesid Jndo-Hiinasse.

Parast seda kui Briti sunrtükipaat „Lady-Bird" oli

prowotsecriw. ühenduses sellega on ühendriikide malit
suS saatnud Tokiosse une noodi, mis

Päästnud kaks Hiina kuli. kes laewade kokkupõrkel olid
kukkunud jõkke, teatasid jaapanlased paadi kaptenile, et
kui tulemiküs Peaksid jatkuma niisugused mahelesegami
sed, siiS jaapanlased ei saa wastutada tagajärgede eest.

on koostatud väga teravas toonis.

Hankou ja Kanton ähvarduse all

Washingtonist tuleb teateid, et seal enam ei kahelda

selles, et Ameerika laewade ründamine oli sihilikult

Noodi tekst ei ole meel awaldatud, kuid teatakse, et Amee
rika ühendriigid lükkawad kategooriliselt tagasi kõik seni
saadud seletused ja mabandused ning toonitawad nõudmis
te rahuldamist, m!S ilmselt waStawad rahwa soowidele.
Ameerika ewolutsioneernb wajaduse poole, mõtta tar

wltusele kõige energilisemaid abinõusid. Kuid köik-Wa
shingtonist tulewad teated kriipsutamad alla, et

sõja kuulutamisest Jaapanile ei saa
olla juttugi.
Praegu kaalutakse majandusliku iseloomuga surwe
abinõusid, meremäe demonstratsiooni ja Jaapani blo
keerimist ühendriikide sõjalaewastikn hoolt.

Mainitud laewaStik on lõõgiwalmis. Waikse ookeani

eskaader wõib paar tundi pärast käsu saamist täieS
koosseisus sõita merele. Ta on warnStatnd kõig.e maja
likuga kcstmateks operatsioonideks.

Inglastele teeb muret Jaapani laewastjku koondu

Kuuldub, et Honkongi lähedal Biasi lahes, jaapan
lased maabuwad hiljemalt ülehomme ning tungiwat
Kantoni peale.
Hankoust teatatakse, et sealne Prantsuse konsus on
palunud linnast lahkuda kõiki Prantsuse kodanikke, sest
lähemal ajal wõimat seal teostuda sõjalised operatsioo
nid. Hankoust ewakueeritakse juba ka inglasi.

limine telefoniteel või täitke tellimine meie

kauplustes PIKK 11 VÕI VENE 5 ja kau
ba õigeaegne kohaletoimetamine on Teile
kindlustatud.

Sõjaväe Majandusühisus
Tel. 452-07 ja 429-42.

Ülikooli uute juhtide küsimuses,
keS peawad ametisse astuma 1. jaan., ei ale weel
Helgust. Kindlakujulise!» rektori, prorektorite fui fa
dekaanide kandidaadid alles pnudnwad.' Annata
wasti jiinnib aga nimetamine lähemal ajal.
Briti tunnustagu Abessiinia
vallutamist
Inglismaa seisab küsimuse ees,
kas Euroopa wõi impeerium
London. 19. 12. (ETA) (TNB) Arutades Md

poliitilist seisukorda. Garvin kirjutab ..Observeris" muu
seaS. et Inglise poliitika nõrkuse tagajärjed annawad end
niiiid tunda Kauges-Jdas, nagu seda tõendasid wirma.

sed wahejuhtumid. Briti impeeriumi huwid nõuawad
kõigepealt Briti söjalaewastiku wõimu ja wabaduse ja
luleseadmist. Selleks Inglismaa peab wõtma põhjalikule

rewideerimisele oma Euroopa-poliitika. Peale Saksa
küsimuse tuleks lahendada ka Itaalia probleemi. Keeldu
mine tunnustamast Abcösiinia annekteerimist ci ole too
nud käsn ei Abessiiuiale. Genfis aga Briti impcermnnle.
Seeparast oleks õigem tunnustada Itaalia suweräänsust

Abessiinia iile. Jnglise-Jtaalia sõpruse uuesti jalule

nud.

Moskvas vsngkswti ohvitsere
Warssawi. 20. 12. (ETA) (TNB) ..Express

Poranny" teatab, et MoskwaS on i°lle wang.stawd hulk
ohwitsere. nende hulgas wiis staabrohwetsert ..Moskwa
proletaarsest diwiisift".

Villandi „ALKO"
konjakldi
Superieur V. S. O. P.
Extra trõs vieux V.S.O.
Tres vieux ***

Vieux **

Alkonjak
Brandy.
Esindus j. Indu: A.-s ,,Kaubamaja Estlka .
Tallinn, S. Karja 20/12, konstr. 447-67.

~Väikese Entsüklopeedia" redak
tsioonitofmkonda kuuluvad

Tien tsin, f 9. 12. «s£*) (Havas) Kindlast alli

kast teatatakse, et Jaapani laewastik on blokeerinud
Tsingtao.

JuUf

R. KLEIS (peatoimetaja), H. PÜRKOP, H RIIKOJA ja
J. V. VESKI.
yvVäike entsüklopeedia" ilmub 8 vihus, mis moodus
tavad IGOO-veerulise köite, igas veerus on 71 rida teksti.
Teose väljaandmine viiakse lõpule 1988, a.
„Väike Entsüklopeedia44 maksab eel
tellijaile kuni 2. vihu ilmumiseni:

ta et Pekingi ajutine walitfuS wõib armcStada

KOHEMAKSETAVAS RAHAS brošeeritult 9 krooni, poolnahkköites
12 krooni, nahkköites 13 krooni.
JÄRELMAKSUGA broš. 12 kr. 8 osas k 1 kr. 50 snt. (tellimise and
misel 1 kr. 50 snt., hiljemini iga vihu ilmudes k 1 kr. 50 snt.,
viimne vihk tasuta).
Köitmine eraldi: poolnahkköide 3 kr., nahkköide 4 kr.

Kuomintangi ja kommunismi mõjust. Hiina rahwaS
peab abistama Jaapani söjatvage tugewa müüri ehitami

Rõuge kirikuõpetaja valimised
nurjusid

ieepim&kauabi

Rõuge, 20. 12. Eile olid Rõuges õpe
taja - valimised, mis aga nurjusid, kuna
ükski kandidaat ei saanud nõuetaval ena
must. Kandidaate oli 3: õpetaja Hiiemets,
Keller ja Kriisa. Kõige enam poolt ja vas
tuhääli sai õpetaja Hiiemets, kes seni täi
tis õpetaja kohuseid, kuid tema valimisest
jäi puudu 80 häält.
Valimistel ilmnes mitmeid väärnähteid,
nagu valeteadete levitamisi eriti poliitilisel
alal ja korratus! liikmekaartide väljaand
mises, millest informeeritakse konsistoo
riumi. Kuidas olukord laheneb, pole veel
selge. Oodatakse konsistooriumi seisu
kohta.

'Seepärast on Junghans-kellad väga
sobivad kinkideks. Junghans-kellad
mitmesugustes eriliikides on mUUgil

paremates kellaärides. Nende hea

dust tagab Junghanai kaubamärk.

K/U. „L OO D U S"
TARTU, ülikooli 18. „ , on „ Telef. 411-91, 411-92.
.j . Posti jooksev arve 20-ao. ma T T txt-vt Tr- <.,«
Telef. 4-30, postkast 66. TALLINN, Kinga 6/8.

"Vena-Bena" kapten Villiams põgenenud

Kuuldawasti wiibib ta Pariisis. Vasilakis ootab rahulikult kohtuotsust
Paldiski rclwalaew „Beua-Bena" endine kapten
wõimalnst tõttas nähtawasti kohe kasutama kapten
kindlaks, et ka Williams oli tegew relwalaadungi
Plekisepp surmas alasiga oma
John Williams, keda koos laewa praeguse kap Williams, kuna ta juba nädalapäewad tagasi Ees omastamise katses, mispärast teda ähwardas koh
korterinaabri
teniga Wasilakisega süüdistati laadungi omastamise
tist lahkus. Kuuldavasti olewat ta praegu Pariisis. tnlik karistus.
Tapmine sündis enesekaitseks
Williams oli teatawasti „Vena-Bena" kapteniks,
katses, on Eestist põgenenud. Nii kapten Williams
kui ka Wasilakis, wiibisid eeluurimise otstarbel tea
kui
laew kandis wcel „Jaroni" nime ja Gddnias
Kapten Wasilakis wiibib endiselt Eestis. Ta
Laupäcum õhtul kella poole seitsme paigu lõi 2.
Raewalla tan. 18—1 esutsew 33Rudolf Tireson tawasti mõned nädalad tvahi all. Knesolewa kuu wõttis peale relwalaadungi. Hiljem wiidi aga „Ja peatub Maheldumisi nii Paldiskis kui ka Tallinnas.
alul aga lõppes eeluurimine, mistõttu mõlemad me
plrkisepa waltsimise nlasign surnuks oma korterinaabri
ron" Greeka lipu alla ja laewa omanikuks ning Wahepeal wõtmat ta ette jänesejahte ja nagu kuul
41.a. Aleksander Wallikn. Mõrwar wöcti esialgselt hed 1000-fr. kautsjoni wastu lasti wabadnssc. Seda kapteniks sai Wasilakis. Eeluurimisel tehti aga dub, tundwat ta end siin üsna hästi.
ülekuulamiseks wahi alla, kuna aga surmasaanu oli taht
nud talle Pussiga tormata kallale ja tapmine sündi

enesekaitseks, lastakse Tircson tõenaoliselt jnba lähemail
paewil wabaks.

Valitsusvägede edu Terueli
rindel
Tähtsaim kindlus militsionäär
ride käes
Barcclona. 19. 12. ((£221) sHavas) Ametli

Juurdlusega ou selgunud, et Tircson ja Wällik elut
sesid ühes ja samas majas, kusjuures teisel oli kasutada

teine tuba. Mingi arusaamatuse toitu ioalitses nende
tvahel juba kauemat aega tvaen. Lanpäewl oli Wällik
tartvitanud alkoholi ja selle lõppemisel hakkas ta Tire
sonilt nõudma uue Iviiua ostmiseks raha. Korteri-kaas
lmie keeldus sellest ja aimates, et teda äbwardab häda
oht, lukustas end oma tuppa.
Wcrhe aega möödunud, hakkas Wällik Tiresoni ukse
taga mürgeldmua ja kuna teda sisse ei lastud, purustas
ta ukse, tormates lahtine puss käes kallale Tiresonile.
Wiimane haaras oma toas oletva vlekiwaltiimise alasi ja
wiskaö sellega tvastase suunas. Raske löögiriist tabas
Wällikut pähe. mille peale see kohe tvarises kokku ja suri.
Nagu hiljem selgus, oli alas purustanud mehe pea.

Politseile on ui! Wällik kui sa Tarcson tuntud suurte

mürglimeesteiia, mispärast nad mõlemad Tallinna-

seisab küsimuse ees. kas Euroopa wõi impeerium. Ing
lis maa ci wõi saata suuremat sõjalacwastikku Kaugesse

Bersaillesi wana diplomaatlik mäng on nuud lõppe

Lõpuks ka toimetuse kogemused entsüklopeedia koostamisel annavad tagatise
teose sisulise väärtuse suhtes.

«valitsuse käsitl.

Jaapani sõjamäe abi ja kooStõõd Hiina wabaStamiseks

A.-s. Eesti Fosforiidi juhatuse
esimeheks dir. J. Kark

vincwust Euroopas, toetudes BcrsallcS i waimule. Ent

selgitatud kindral Futschu scis«»koht. nimelt kas ta hoiab
Hiina keskvalitsuse «või jaapanlaste Poole.
Hiigcltnlekahju kohta Tsingtaos teatatakse täiendawalt,
et tugema tuule tagajärjel on tuli le«vinud mitmele linna
osale. Ei ole saadud mingisuguseid tõendusi selle kohta,
et jaapanlaste ketrus«vabrikud on süüdatud Hiina kesk

ruutschi on amaldannd Hiina elanikele üleskutse, milles

Harju prefektilt on saanud kordnwalt karistada. Nii mõrIvar kui ka tapetu olid abielus .

rttta seeparast, et ta absurdsetel põhjustel tahab säilitada

WaStutasukS hiinlased oletvat lnbann dmittc puutuda
jaapani ctte«võtteisse TsingtaoS. Seni ei ole lõplikult

..Soovitus" Pekingi valitsusele

seadmine ja koostöö küsimustes, m,S huwitawad mole
naid riike, ilma igasuguste katseteta tekitada wastolu

Pooma ja Berliini wahel. oleks parimaks tagatiseks
Briti-Jndia ühendustee jnlgcolekule. Suur-Bntannia

Schantungi protvintsi «võhnnde «vahel. WaStamalt sellele
kokkuleppele jaapanlased oleivat kohnstimnd imttc rün
dama promintsj seda osa. mida kaitseb kindral Futschu.

1) teos haarab laias kaares võimalikult kõiki nüüdisaja elu nähtusi
ning mõisteid;
2) ta sõnastus on täpne, tihedalt kokku surutud, seejuures aga
rahvapärane ning üldarusaadav;
3) esitatavad andmed on värsked ja mitmekülgsed ja mitmekülgselt kontrollitud
toimetus paralleelselt „Eesti Entsüklopeedia" koostamisel on teinud
vajalikke eeltöid);
4) sisu täiendavad rohked illustratsioonid ja kaardid tekstis kui ka
esilehtedel; hulk kaarte ja pilte antakse mitmevärvitrükis;
5) teos sisaldab ms. kõik tähtsamad võõrsõnad ning võõrkeelsed kõne
käänud ühes nende keelelise päritolu märkimisega, asendades seega
ka võõrsõnade sõnastikku;
6) teos annab kõigi selles esinevate võõrnimede ja terminite täpse kir
jutusviisi ja hääldamise; teose abil võib seega igaüks õppida võõr
sõnu ja võõrnimesid õieti tarvitama, ilma et ta vastavaid võõrkeeli
tarvitseks osata.

Jaapani mägede juhataja Põhja-Hiinas kindral Te

loomist.

Milleks koormata ennast kaupluses suure
tungi puhul järjekorra ootamisega ja kau
ba kojukandmisega. Andke meile oma tel

Schanghai. 19. 12. sETA) (DNB) Siiasanbu

nud teadete järele on Tsingtaos hiigcltulckahju. »nis on
trkitatlid Hiina «vägede poolt.
Seisukord TsingtaoS, kus on tekkinud tulikahjud jaaPani kctramismabrikuis, on «väga raske. Paistab, et kuni
siiani on olnud mingisugune kokkulepe jaapanlaste ja

kcS osutawad tpastupanu jaapanlastele. .

Hongkongi tugewdamist ja Inglise huwide kaitSmist Kau-

SAASTKE AEGA JA VAEVA.

«vastu.

Puhastusaktsioon Nankingis

sel Kauge-Jdä suure' waenlasc - kominüniSmi wastu.
Ta peab töetama Jaapani-Hiinä-Mandschuuria bloki

PERENAISED!»

siintviibiininr. Hooliiiiata Jaapani-Snksa komintcrni

keStab. Linnas on we.el umbes 20.000 Hiina sõdurit,

maale Lõuna-Hiina rannikul. Amalik armumine nõuab

mine Honkongi lähedale eesmärgiga, saata söjawägesid

tõtt». f

Linna rahtvustvahelist iln«ct suurendab Saksa kindrali

von Falkcithauseni ja tema uipbeS 100-mebclisc staabi

Ida wetesse saadetawat soomuslaewu, ristlejaid ja
miiniristlejaid, mis Praegu wiibiwad Wahemeres.
Mõned lehed kinnitmvad koguni, et sel juhul kilt
Briti sõjalaewade kohustusi Wahemeres.

Hankou on nüüd häSti kaitstud ka öhurctkete waStu.
Hiina kcndureil on niiiid malmetceniStuseS abiks umbcS
30 Nõukogude Wenc lendurit Nõukogude «nasinatega.
Nõukogude lendurid on siin «väga populaarsed o»na sõbra
liku knitnmise ja Kärinisclt peene ia «viisaka esinemise

kolme laema hulka kuulub ka 4?-tonniline lahign
ristleja „Hood". Sõjalaewade saatmine olewat otsuS

„Väikese Entsüklopeedia44 eriti Hinna
tavad omadused, mis teevad ta häda
tarvilikuks igaühele, on Järgmised:

dama.

A.-s. Eesti Fosforiidi uue juhatuse esimesel koosole
kul laupäewal waliti aktsiaseltsi juhatuse esimeheks dir.
J. Kark. asetäitjaks 2. Kampmann. Juhatuse esimeseks
ülesatÄekS on koostada eelarwe ja tegewuskawa. mis
tuleb wastuwõtmisele jaanuaris kokkukutsutawal pea
koosolekul.

Loodetaw ilm
teisipäewal, 21. detsembril

Öösi keskmise kiirusega, päemal merel paiguti 5-Pal

liseid kirdepoolseid tuuli. Suuremalt jaolt pilwes.
Kerget lund ja Iveidi külmem.

ühendus Helsingiga
laewadega on jõulu eol 4 korda nädalas. Tallinnast
Helsingi sõidab esmaspäewiti „A eg n a'" ja ~J lm a
t a r", kolmapäewiti ~O t h o n n a". neljapäewiti ~A e g

na" ja laupäewiti ~O i h on n a".
Lkunuiibcudused on iga Päcw peale piihapnStva, kui
ilmastikuolud wiihegi reisil ende wöimaldawad.

kult teatatakse, et malitfusmäcd on wallutanud Ptuelda

de Terueli, mis on Tcrucli tähtsamaks kindlustuseks.
Walitsusmägedc ülemjuhatus on hoiatanud TerueliS mii
biwaid mägesid ja kohalikke elanikke, et nad lahkuksid lin
nast Sagonte teed laudu.

PariiS. 19. 12. (l£T?l) ($«») Barcclonast tea

tatakse ametlikult, et hispaania walitsusmäed on foori
tannd miimnscil pärmil Tcrucli frondil edukaid operat
sioone. 2,'ad on niallntanud nml>cs 500-ruutkm maa
ala.

Scvilln, l!t. 12 <ET2I) lHvas) Kindral Quci

po de Llano lükkas ümber teated, mille järele walitsus
mäclnsed olemat sooritanud Terueli frondil edukaid ope
ratsioone. Ta ütles muuseas, et malitsnsmnstased on
tagasi löönud maltisusmägedc rünnakud, kusjuures mii

mascd o« jätnud mõitlnsmäljale üle 2000 surnu. Te
rueli linn ci ole ümber Piiratud, malitsuswäelaste poolt,
ütles kindral dc Llano.

Salam a » c a, 20. 12. IET2I) sHavas) Walit

susmastaötc peakorterist teatatakse, et Tcrucli Piirkon
nas on eile olnud ägedaid lahinguid.

Dt Ivan de Lu z. 20. 12. «ETA) (TNB)

Walitsuswägedc sõjatcate järele Barcclonast ön Malit
suswäed Terueli frondil eile olnud edukad. WalitsuSMägede kätte or. langenud hulk positsioone, nende hui
gas positsioonid Eastrnluo de l'Ermitnge'i lähedal ja
Kmstiilia mäeahelikud.

Viljandi O-tl. „ALKO"
napsid:
Valge vein
Subrovka
Pihlakaveln (Rjabinovka)
Koidupuna
Kristall köömel ja teised.
Esindus ja ladu: A.-s. „KaubamaJa Estlka",
Tallinn, S. Karja 20/12, kõnetr. 447-67.

Võinoteering nõrgenes 6 punkti
võrra
noteeriti börfikomitccs cköportmõi hinnaks
1.82 krooni kilo. Uus hind on kuuc punkti mõrra ma
dalam eelmisest noteeringust. Walitsuse poolt kindlus

tatud hinnaks on 1.90 krooni. Teega kujuneb juure
maks wõile eelmise nädala eest 8 sendile kilo kohta.

„Tasuja" saabus Tallinna
„Tormilind" paigutatakse Hangös talwekorterisse

Delbosi Kesk-Euroopa reis
lõppes
Pariis. 19. 12. (ETA) (DNB) Prantsuse wäliS

minister Tclbos saabus täna enne lõunat oma kulaS»
käikudelt Kesk-Euroopa riikides tagasi Pariisi. Waksa
liS olid t.?da tcrwitamas mitmed tvalitsuse liikmed ja
diplomaatliku korpuse esindajad. Saabumisel TclboS
seletas „Paris-Midi'" esindajale, et ta on wäga rahul
oma Kest-Euroopa-reisiga. Ta aStub meel täna ühen
dusse peaminister lZhautemPS'iga. ESmaspäewal ta
annab arwatawasti ajakirjandusele lähemaid seletusi
oma reisi muljeist. Teisipäewal aset leidwal ministrite
nõukogul ta esineb aruandega oma reisi üle. ütlcS Tclbos.

Laupäema õhtul saabus Hangõst Tallinna jäämurdja
..Tasu,ja", mis koos päästclaeiv ..Mctcoriga" teatalvasti
pukseeris ..Tormilinnu" mrakki. ..Mctcor" jäi esialgselt

Kellogg raskesti haige

meel Hangõsse ja lahkub sealt alles siis, kui ..Tormi

Paranemiseks wähe lootusi

lind" on asetatud takikorteriöse.

Nagu ..Tasuja" kapten jutustas, istub ~Tormilind"
30 jalga Mees, mistõttu on raskusi temale asukoha leid
mifcga. LanpäeMal olemat aga siiski üks koht waada
tud walmas. kuhu «Tormilind" ka tõenäoliselt paiguta
takse. Kui need tööd on lõpetatud, lahkub Hangöst ka
pääStclaem ~Mctcor".
Esialgselt miibib meel Hangös ka ..Tormilinnu" kap
ten H. Pahlberg, kes tõenäoliselt sealt lahkub samuti al
leS pärast wraki talikorteriSse paigutamist.

Saksamaal lill kirikuõpetajat
Mangi
Berliin, 19. 12. (ETA) (Havas) Praegu on

Saksamaal mängis 110 usutunnistuSkiriku õpetajat.
Wiimasel ajal on liikunud kuuldused, et õpetajaile kuu
lutatakse jõulupühade puhu aurneStia. Seni ei ole need
kuuldused leidnud mingit kinnitust. Täna mitme» Ber
liini kiriku» pestud jutluste» ja palm ete» ilmnes kar
tuS, mis walitfeb uftrtursniStuttiriku ringkonnis. Dah
lemis tahendas Püha 2lnna kiriku õpetaja, et tal ei ole
tunnet, et on liihanema? kristlikud armupühad. Kunagi
ei ole kirik olnud niisuguste Piinamiste ja kahtluste oh
mcr kni tänapäcwnl. NsutunniStnskiriku 1500 õpetajat
ei tea, missuguses kujuneb nende saaws homme.

Re w or k. 2N. 12. (ETA) (Havas) St. Paulist

(Minnesota osariigis) teatatakse, et Frank Kellogg on
raskesti haigestunud. Frank Kellogg on Briand Kelloggi
pakti ühckS autoriks. Ta on Haagi rahwuswahclise kohtu

koja endine liige. Ta on praegu 81 a. wana. Kuue
nädala eest tal tekkis peaaju trombooö. Eile õhtul lisa
neS sellele kopsupõletik. Haige on meelemärkuseta olekus,

mida katkeStawad lühikesed taie teadmuse silmapilgud.
Arstid arwawad, et on wähe lootust haige paranemiseks.
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Sport

Korwpallimeistri kaotusi Tallinnas
Russ wõitis ASK 55:48. Tänawuste käsipalliesiwõist
luste lõppõhtu
Eesti 1037/38. n. läsipalliesiwõistlustc lõppõhtn toi
mus pühapäewal Saksa kultuurwalitsuse wõimlas kolme
wõrkpalli- ja ühe korwpallimatschiga. Lhtu tulipunktiks

NMKn li punktiga. Lutheri NMKn oma üheainsa wöi

oli juba toorem Eesti tänawuscks meistriks ielgunud

tõttu meeskond loobus esiwõistlustcst enne oma wiimast

Tartu ASK kohtumine RuSsiga. ASK-l polnud selle

matschiga enam wöita wõi kaotada midagi. Rnssil oli
aga kaalul lolmaS koht kaotuse puhul jäänuks ta ncl
jandaks. Wöidu saawutamisekS pani Russ kõik mangu
ning wöitisli täiesti teenitult tulemusega 55:48 (28:18).
Matschi algus mõlema wahel oli täiesti tasawaginc
ning mõlemad juhtisid tvahcldumisi. Rassi meeskond
suurema innukusega mängides pääsis Poolaja keskel jär
jest enam ette ja wõitiöki poolaja kümnepunktilise eduga.
Teise poolaja alul asns Russ aga ootamatult täielisesse

peremehe osaSfc jn saawntaS korwi korwi järele, knS

juures ASK tükil ajal ci saanud ainustki korwi Russ

juhtis juba 33:18. Kosutusaeg „kosutaS" aga ASK-d
tublisti meeskond wõttis enda kokku. ASK lakkama
tud rünnakud osutusidki tulemusrikkaks, iliuss saawutaS
edasi kull rea korwc, kuid ASK mahendas kogu aeg punk
tidewahet. Weidi aega enn-e lõppwilet oli RusS weel ees
ainult wiis punkti teise poolaja algnse 18 punkti waStu!
Waatamata sellele ASK ei suutnud enam ajawahesuse
tõttu korwidesnhet wiigistada. RusS tegi weel ühe korwi
ja wõitis kogu matschi tulemusega 53:48.

Nnss saawutas wöidu tubli mänguga tema wöit

oli teenitud. ASK-l lõi wõidntahe lokkama alles teisel

poolajal ja sellest oli wähe kogu matschi wõitmiseks. Nii
tuli tänawusele üttatuSmceskonnale esimene ja ainus kao

tus esiwõistluStesarjas wõidnd kõigi teiste liiduklassi
meeskondade iile olid ASK waatamata eilsele kaotusele
juba warem meistritiitli kindlustanud.
ASK tuli korwpalliesiwõistluStcl esikohale 10 Punk

tiga. Teiseks tuli Tallinna Kal e w, kolmandaks
RusS ja neljandaks Tartu NN!KÜ. Kõigil neil kol

mel on wõrdselt 8 punkti, kusjuures paremusjärjestuse

on määranud korwidesuhe. Wiiendaks jäi Tallinna

duga paäseS liiduklaSsist wäljalangemijest. Eestimaa
spordiseltsil ei õnnestunud tvõita iihtki matschi ja see
matschi!

Võrkpallis oli juba warem selgunud Eesti meistriks

Tallinna Kalew. Eilsel wiimsel esiwöistlustcmatschil
nENnTO saawutas Eestimaa Spordiseltsi üle wöidu
15:8, 15:0 ja kindlustas seega endale teise koha täna
wustel esiwõistlustcl. Mõlema meeskonna mäng eilsel
matschil oli wigadcrohkc ja nörgäwöitu.
Tallinna ringkonna esiwöistluste sarjas naiste wõrk

pallifinaalis Tallinna Kalew saawutas wöidn 15:6 ja
17:15 nENüTO üle ning tuli seega ringkonnameistriks.
Meeste wörkpallisinaal Tallinna ringkonna csiwöistlnStc

Termis wõitis ja Kalew kaotas ü.-s. Liiwikale
PärnuS
Pärin: linuaNwimlas mõistles ü.-s. Liiwika käsipalli

niecskond Pärntt Kalotvi külalisena. Laupäetral oli

tvastascks wärske Kesk-Ecsti ringlonnameister ivõrkpal

lis Pärnu Terwis. ü.-s. Liiwikal tuli alistuda Ter
wisele 2:l (10:15, .15:4, 15:7). Korwpalli

Euroopa rnaadlusesivõistluste kandidaatidele pü

hapäeva õhtul V. s. Spordi ruumes korraldatud
kontroilvõistlused kujunesid ootamatult nigelaiks, ku
na kindlaksmääratud 25 kandidaadist oli võistlema

ilmunud ainult 5 maadlejat, neile üsaks mõningad
harjutuspartnerid. Väärt võitis Ätännisoo luge
vas matsis 3:0. Edasi Talbak seljatas endast
tublisti kergema Looaru ajaga 11.20 min. Kotkas
oli suures ülekaalus matsil Rohtmctsa vastu sa
võitis ajaga 10.20 min. Võid u 1 a võitis Räätsi

Helsingi, 20. 12. (ETA) Möödunud sügisel

Helsingis aset leidnud maailma laskeesivõistluste koh

ta on nüüd valminud ka majanduslik aruanne. Aru
ande järele läks maailma laskeesivõistluste korral
damine maksma ligi 3 miljonit marka, mis on «kolm

korda rohkem, kui algul arvestati. See summa ei
sisalda aga Malmi lask era ja ehitamiskulusid. Las
kerada ehitati eduskunna summadega ja läks maksma
6 miljonit marka. Võistlusist osavõtjate arv oli
Ameerika tennise edetabel

raja ajamiseks tuisuse ilma tõttu luhtusid. Seepärast

New York, 19. 12. (ETA) (DNB) Ka tänavu
Ameerika tennisliit on avaldanud oma tennismän

tuli võistlejad ajada ise rada juba võistluse ajal.
Kuna Narva piirivalves on terve rida häid suusa
tajaid eesotsas Vello Kaaristoga, siis kujunesid võist
lused pinevaiks. Juba suusavõistluste hooaja algul
heasse vormi jõudnud Kaaristo osutus siiski
teistele võitmatuks ja tuli esimeseks ajaga 39.36,
kuna teiseks jäi Narva tuntud nimega suusataja P.
Munak, kelle aeg oli 41.48, ja kolmandaks P. Vali
ajaga 45.50.

Esimesed suusavõistlused Viljandis

Pühapäeval korraldas Sakala Viljandis tänavu

sed esimesed suusavõistlused, Võistlusi peeti 10 km
distansil, kusjuures start asus järve vastaskaldal ja
5 km pikkune võistlusrada, mida tuli läbistada kaks

korda, oli rajatud võrdlemisi raskele maastikule.

Kuna lumeolud suusatajaile olid kõigiti rahuldavad,

saavutati võistlusel hoopis paremaid tulemusi kui
eelmisi! aastail samal distantsil ja samas kohas
peetud võistlusil. Osa võttis esimesist suusavõist
lusist 20 suusatajat. Tehnilised tagajärjed kujunesid
alljärgnevaks: 1. J. Vaht 38.41, 2. A. Kõrgessaar
40.15, 3. L. Kaur 40.20, 4. Ä. Andresson 40.37, 5
A. Rosenberg 40.52. Kõik eelmainitud suusatajad
kuuluvad s.-ü. Sakalasse ja nende ajad on mitme
minuti võrra paremad endisist saavutusist.
Paides peeti suusavõistlused
Paides peeti eile Paide malevk. korraldusel tänavu
sed esimesed suusavõistlused. Vaatamata sellele, et
suusatajad on saanud eel vähe treenida, kujunesid taga

therina Whintrop.

Harjumaal tõsteti 7200 kg.
Harjumaal peeti korrespondentsvõistlused tõstmi

ses neljas erikohas spordiinstruktor Artur Kuke
korraldusel, kus startis 34 tõstjat ja saavutati
7.204,5 kg.Võistluscd toimusid Hageris, Turbas ja
Koppelis.
Parimaid tulemusi: Sulgkaal 1. 11. R a sei
na ann (Hageri) 220,0 kg; 2. O. Semitov (Turba)
210,0 kg; 3. R. Kalm (Hageri) 210,0 kg. Kergekaal
1. A. Leinson (Hageri) 242,5 kg; 2. A. Eusov,

kaitsevägi, 242,5 kg: 3. J. Alarma (Hageri) 232,5 kg.

Keskkaal 1. J. Part (Rapla) 270,0 (\o,o—Bo,o—
kg; 2. Vain (Rapla) 250,0 kg; 3. A. Ruus
(Hageri) 232,5 kg. Poolraskckaal J. Alarma
(Hageri) 252,5 kg; 2. J. Aus (Rapla) 250,0 kg
3. R. Liismänri (Turba) 250,0 kg. Räskekääl 1. A.
Leismaa (Turba) 260,0 kg; 2. A. Laadoga (Ha
geri) 245,0 kg; 3. E, Leismaa (Turba) 240 kg.

Järva malevas 300 laskurit sisetreeningui

Estonia

300.

abiprefekt Nykänen, kes selgitasid liiklemisega ühenduses

olewaid päewaküsimusi ja põhimõtteid. Selgus, et elu-

kcile.

Äkki ilmub politseiniku ette paras 7—B-aastane
poisipöngcrjas ja jääb seisma. Tötlkckelk kaasas, ise
toredas ja otstarbekas, suusaülikounäs. Peatab kelgu
tänawaristil, ,vahib politseinikule üksisilmi ja paluwalt
otsa.

Politseinik «vehib jälle parajasti paarile autole
möödusmissignaale. heidab siis pilgu ette poisile. „Noh,
nihkugc aga oma kelguga edasi. Ärge seiske siin keset
tänaivat midagi!"

Poisi pilk muutub «veel paluivamaks. Ta tõmbab
käest kinda, askeldab oma riietuse kallal kibeda näo
ga, ütleb siis:

„Ei saa, härra kordnik! Palun, aidake mind!"
Korraivalwuri kätel on jälle parajasti tegemist.
Aga siis kttmmardub ta oma ..postamendil" ettepoole
ja ütleb tõsiselt:
Ära nüüd ivigurda midagi, poja. kui tahad, et sul
ei läheks haprasti. Noh. kähku minekut! Praegu saad

parajasti iile uulitsa..."
..Ei saa! Mul on «valu... Peate aitama!"
Nüüd astub politseinik oma aluselt maha. on

parajasti sõidukite waheaeg. Jalakäijaid peatub, et

I PÜHADERÕÕMU I

Laupäeva õhtul oli Nõmme rinnalaste kodus
jõulupuu, millele ühes sotsiaaltegelastega oli ilmu
nud ka sotsiaalminister Kask. Jõulupuu süütamise
eel koguti mudilased 2—3-aasta vahepeal mängu
saali, kus nad ilusasti rivistati. Vudinat, sädista

tühjendamisele. Kingid olid juba ennem pandud
valmis ka imikute emadele, kes elavad siin kuni

lapse kuuekuiseks saamiseni. Kolmele lauale, mille

ümber emad pärast asusid, oli igaühe jaoks aseta
tud kotike kompvekke, pähklite, küpsiste ja õun
mist, liikuvaid kleidikesi, pöialpoiste punamütse ja
tega. Nõnda said jõulukinkidcst osa ka asutuse
eesti pärgi tillukeste tütarlaste peas liikus siin, sest
noorimad kasvandikud, kes polnud jõulupuul, ma
mudilased ei kärsi oodata. Mängusaali akende alu gades tollal rahulikult oma voodikestes.
Väike, liikuv, haarav, käekesi sirutav lastemaa
mised ruudud olid kaetud võrkudega, sest on juh
tunud, et mõni vallatu mudilane on mänguhoos ilm, kõigil silmad säras ja suukesed sõnu voolimas,
ruudu katki löönud. Teistes ruumides seda küll oli külalisele, kes siin viibis esmakordselt, ilusaks
ei juhtu. Kuna mängusaali aknad on nüüd kind elamuseks. Mõnigi tilluke inimene nabib endale
lustatud, siis oli nende vahele valgele lumivatilc ette kõik asjad, mida aga ulatab kätte saama, tei
asetatud jõuluvanasid ja päkapikumchi, et lastel ne ta kõrval vaatab imestades pealt, kolmas lepib
oleks mida vahtida sealt, kust veel ise ei küüni puust lohe või hobusega, neljas peab aru, mida selle
vaatama seda huvitavat ..külatänava" maailma.
külla seast võtta ja jätta mudilaste tulevase ise
Helide saatel „Oh lapsukesed tulge" paterda loomu algjooncd. Ja ilusad lapsed on nad kõik,
sid mudilased paarikaupa saali, kus jõulupuu oli keda nüüd ühiskond peab kasvatama. Linalakaliste
nüüd süüdatud. Kõige ees olid tragimad tillu hulka on eksinud ka kaks süsimustapäist. Kuid
kesed tiibadega inglid, nende järele pöialpoisid, siis
mõlemad ikkagi eestlased, nagu hoidjad ütlevad,
rahvarõivastes tütarlapsed pärjad peas ja sõled sest emad on eestlased.
Istudes jõululauas, kuhu asutuse juhataja pr. dr.
rinnas, ning lõpuks siniroosaliilclistes kleidikestes
poisid ja tüdrukud segi. Mõndki esimest jõulu- Bürger külalised kutsus, kuulsime, et asutuse ja
sotsiaalhoolekande poolt on uude perekonnasea
Kuud oma elus suuril silmil imetlevat mudilast pidi
oidja käsi saalis edasi talutama, jõulupuu alla,
dussc esitatud parandus, et kui vallaslapse isa on
Pastor Uhke, kes suurema jao neist mudilastest kohtulikult kindlaks tehtud, siis lapsele antaks isa
perekonnanimi.
siin ristinud, rääkiski jõulukõnes lapse meeleolust,
ilma milleta elutormides rändaval vanal ci saa olla
Keset lumistunud maastikku ja tuulehoos kü
jõulutunnet. Ja siis tuli kepiga kopsutades jõulu bemeid puistavaid kõrgeid mändi asetsevasse ilu
vana (kellega lapsi oli paar päeva ennem harjuta sasse, moodsasse, majja jätsime maha selle väikeste
tud, et nad ei kardaks)' ja küsis: „Kas siin oa ka maailma» rutates elektrirongile. Kuid kõigist neist
nalju häid lapsi?" Salmide ütlemise ja laulmise jõulupuist, mida tänavu juba nii rohkesti põletatud,
kunst käib nii pisukestele mudilastele üle jõu, kuid
täitis see südame hellemate tunnetega. Ainult lap
üks neist kandis hoidja abil oma salmi ilusasti ette
sed on, jah, sidemeks vana südame jä jõulurõõmu
ia jõuluvana võis asuda oma suure kingitustekoti vahel.
Ainult postiteel saabuvad välis
maised jõulukingid on tolli
vabad
Hoiatuseks «välismaalt jõnlupakkidc saajaile tahaksin

heameelega jutustada, kuidas minul läks sellise jõulu
kingi saamisel. Minu o«««akscd Rootsis, olles lugemid
rootsi lehtedest, et jõnlupakkidc saatmine Eestisse on
tollitvaba, läkitasid minu nimele a.-l ..Estoniaga" kasti
mitmesuguste asjadega, mis «ninule ja minu omastele
siin rõõmu pidid tvalmistazua, uag«« konserive, «veidi

OULUKINKE
Ä DAAMIDELE JA HÄRRADELE
- pesu ja kosmectikatarbeid.
RIKKALIKUS VALIK-US:
konserve, delikatesse, kuivatatud puu
vilja, kohvi erisegusid, jõulumaiustusi,

kodu- ja välismaa veine, napse,

pähkleid, kohlvi. mõned kaunistused, jõululauale. . rootsi

valmistavad kingitused H
ainult eht H
I JASKA" I
I * .. \ I
I . kAUNI=>IAIUD |
MAHATOOD I
II *
H Suures valikus saadaval ateljee
kaupluses
Vabadu<pl 8. Kunstihoones
Arusaamatuste vä timiseks jälgige
märki TASKA.

näha. mis jcl pisikesel poisil ometi siin politseinikuga
sekeldamist on.

..Mis sul siis wiga on. et ei saa?" pärib polit
seinik asjalikult. ..Wäänasid jala wälja wüi?"
..Ei..wenitab poiss. „Aga mu püksid ..

Lähedalscisjate hulgas keegi juba turtsatab. Polit
seinik waatab esiteks sellele, siis poisile ivalju pilguga.

Paneb siis käe poisi õlale.

„Ole nüüd mõistlik poiss ja ära wigurda. Mine!"
Aga poiss wötab kinni ta käest, kisub allapoole.
Politseinik waatab jälle tõsiselt ümber. Peatanute

viltsaapad

Järva malevas algas igatalvine laskurite sise
treening. Tänavu võtab sellest osa suurem hulk
laskureid kui kunagi varem 22 kohas kokku üle

ministeeriumi liiklemisinspektor ins. Jwand ja Tallinna

wusest haigutan) politseinik ei saanud teha muud, kui
tuli «vahetpidamatult «vehkida kätega signaale sõidu

Keskel sotsiaalminister Kask, temast vasakul pr. dr. Bürger

konjakeid

ajalehti jne. Pakk «viidi juba eile tollimajja ja minule
seletati. n«i««il stmri«naks üllatusel-?, et pakk käib tolli
maksu alla, ja seda seepärast, et see on saadetud laewa
ga ja mitte postipakina. Paluti järgmisel päeival m«esti

tulla, ja täna tollimajja minnes tuli minul , mitte tvä
hem kui kolm tundi seal joosta ühest osakonnast teise,
andes paltvekirju ja allkirju, ja makstes markide ja m«ni
de toimetuste eest kokku umbes 4 krooni (neli krooni),
ja lõpptulemusena määrati minule saadetiselt tollimakiu
?*{» krooni. Palusin mulle «vähemalt tvälja anda rootsi
ajakirjad, «uis ju ometi on alati tolliivabad, selle jaoks
pidin aga «veel sisse andma eraldi paltvekirja. Kuna «nui
see „jönl«lkiuk" olek? läinud liig kalliks, loobusin selle
ivõstuwötinisest ja saatsin selle on«a kodustele (Ztokholmi

tagasi. Olin kaotanud asjata mitu head tundi aega, rää
limata ajast, mida «vajasid minu o«««aksed

paki «valmistamiseks ja ärasaatmiseks. maksin ' mitte
millegi eest neli krooni raha ja ivastn ei saanud mitte
midagi I Mulle auti tollihärradc poolt «veel ..lahkelt, õpe
tust", saata pakk tagasi ja paluda omakseid seda «««ülle

«u«esti saata postiteel, inina aga ci suuda sellest ik
kagi aru saada, mispärast ««cedsamad astjad. postiteel
saates, teissuguse seaduse alla peaksid käima?

Tartu ® Võru • Rakvere • Pärnu • Narva i Viljandi

uks pettunud jõulupakisnaja.

*

Wastaw wabariigi malitsuse otsus wabastab
tollist ainult need jöulukingid-pakikesed, mis
faabuwad postpalns. Igal muul teel saadumad

saadetised käiwad aga harilikus korras tolli alla.
Ülaltoodu, ühe lugeja kirja, awaldame waid
teadmiseks neile, kes saamad wälismaalt kin
gitusi. kuid mitte posti teel.

nägudel-aga peegeldub pönew uudishimu, muud midagi.

J. Tugev 52,35.

esitatud resolutsioonid. Konmerentsil wõtsid sõna ka teede

rohkete kelgutajate, lumeregedc, autode ja jalakäija

tegi tõttu oli nii elaw. Muidu harilikult sel ajal iga

..Oodake, ma ütlen teile körwa sisse!" palub ta.

BOTIKUD

Raudam 44.45, 2. P. Jaksi 45,35; 8 km. vanadele

Pühapäcwal lõppes üleriiklik jõuwankritcjuhtidc kon
lverents. Põhimõtteliselt kiitis konwerents heaks kõik

seisab liikluspolitseinik. Eile päeival, millal liiklus

gäjate edetabeli. Sedamööda on paremusjärjekord

järgmine: Mehed: 1) Donald budge, 2) Robert
Rig g s, 3) Frank Parker, 4) Bryan Grant,
5) Joseph Hunt, 6) Wavne Sahin. 7) Harold Sur
face, 8) Gene Mako, 9) t)onald MacNeill, 10) John
van Ryn, Naised: 1) Alice Marble, 2) Helene
Jacobs, 3) Dorothy Bundv, 4) Marjorie van Ryn,
5) Gracyn Whecler, 6) Palfrcy-Fabian, 7) Dorothy
Andrus, 8) Helene Peterson, 9) Alice Stark, 10) Ka

järjed rahuldavaiks. 12-km tuli esimeseks Ä. Purje
1.03,07, 2. T. Andresson 1.04.05; 8 km. 1. H:

Jõuwankrijuhtide liit sai uue
juhatuse

Tõmblukuga püksid
fths neist wähcstcst tänaivamirkadest pealinnas, luis

1279, neist 972 välismaalast.

Laupäeval korraldas Narva piirivalve omavahe
lised suusavõistlused 10 km-le. Võistiustingjmused

olid eriti rasked, sest paljukordsed katsed võistlus

Pildike tänavanurgalt

(1.5:5, 15:10) ja korwpallis 50:43. Pärnu Äälemi

Maailma las kewõ istluste
bilanss

Vello Kaaristo uus võit Narvas

TALLINN. PIKK ?7

korwpallikaotus oli suureks üllatuseks, kuna ta seni Tcr
wist oli wõitnud ülekaalukalt.

peetavad Eesti vabamaadluse esivõistlused.

„M U M MM
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Pühapäewa! oli wastascks n.-s. Liilvikalc Kcsk-Ecsti
ringkonna kortvpaNimeister Kalcw. Teisel päewal esi *
nesid tartlased hoogsamalt ja Kaletvil tuli tvõtta wastu
kaks kaotust. Võrkpallis wõitis ü.-s. Liiwika kergelt 2:0

siks võistlusiks maadlejaile on jaanuari alul Tartus

G. H. Mumm & Co, Soe. Vinicole de Ch»mp«goe Socceeenr.

AIN U ESINDUS:

seltsil nädalas kasutada nais- ja meeskondadel tvaid kaks
wõimlatundi!

3:0 ja S u m i 1 seljatas Uusbeki ajaga 1.50 min. Järgmi

fAampo^ne

Svcitsi täpsuskell
Antinia g n e c t i 1111 c•tolni u k i n d c 1

matsch oli äävmiselt pinetv- ja tasawägine. Terwis saa
tvittas tvõidu 37:33, kuigi poolajal juhtis weel ü.-s. Lii
wika 15:11. Terwise tvõidud on seda üllatawamad. et

Maadlejate kontrollwõistlused
<fhtfaf ®
O elevus/- . $
Cagraõ/ K
0 QiJ/ ®

JUnina^^

sarjas jäi pidamata, kuna Puhkekodu andis loobnmis
wõidu Lutheri NMKn-le.

kutselistel autojuhtidel ou põhimõttelt samad wanted liik
lcmisküsimnstcs, kui ametwõimude esindajatclgi. Lahku
minewad ou maid need wanted. kuidas liiklemise järele
walwct teostada.

üleriikliku liidu uueks Esimeheks waliti O. Wii k -

mäe (Tallinn) ja juhatuse liikmeiks Raucr (Tall.),
Steinberg (Pärnu),• Klausncr (Narma) ja
Paas (Tartu). Otsustati osaliselt muuta ka liidu
põhikirja.

Kummardabki siis poisile lähemale. See sosistab talle
midagi. Politseiniku nägu läheb imelikuks, ta waatab
jõmpsikale uuesti otsa, kes teeb õige kibedat ilmet.
Korrawalwur heidab jälle pilgu waatnma jäänud jala
käijaile, kamandab siis neile:
..Pole siin midagi wandata! Minge aga edasi. Ärge
kogunege siia!"
Rahwas hakkabki liikuma. Poiss seisab ikka meel,
politseinik tõuseb oma alusele, saadab mööda paar
autot. Tuleb siis uuesti alla, kummardub poisi juure:
„Kas siis tõesti ci saa?" pärib ta.

„Ei saa, onn! Palun aidake!" mmib poiss.

Politseinik wõtab siis oma suure kinda käest, hak
kab rebima poisi tõmblukuga pükste kallal. Aga taga
järjetult. Rahwast koguneb jällegi, keegi naeratab.
Politseinik märkab seda, peatab,' lööb käega, ütleb
poisile:

..Jookse parem ruttu koju. küll ema teeb lahti!"

Ja tahab tõusta jälle oma alusele.
Kuid poiss wõtab tal käisest: „Ma ci iv üi. ma
ci wüi! Aidake. Te peate ju aitama, onu polit
seinik!"

Seadusesilm on päris nõutu. Sellistnnietikohust
pole tal tulnud täita «varem aga ametikohas on ju

seegi! Wiimaks tuled tal hea udu. Ta küsib pealt

ivaatajailt:

„Kas keegi oskad poisil uced neetud uuemoeli
sed püksid awõda? Mehike on ju päris hädas!..."

Tulebki appi üks daam. Poiss «võõrastad küll
wcidi, aga laseb siis daamil rebida. ..Rikis on!"

kurdab daam ja läheb ära. ..Aga mina tean." ütleb
keegi wancm härra kõnniteelt. „Mu rahakott oli ka

nii rikis. Lükake ennem tagasi ja siis alles tõin
makc!"

Nüüd astub tcgcivussc «mesti politseinik. Ta

kuinmnrdub ja sikutab antud nõu kohaselt. Ning kor
raga lööivad säraina kõigi pealtmaatasate põne»vad
näod ja ka politseinikule enesele tuleb ivõidurõõintis
naeratus: pükste tõmblukk aivanes!...
Tähtjalt astus politseinik nüüd üles oma alusele.
..Nüüd aga kao, poja, kuhugi kõrmalisse kohta!

Kähku!" ütles ta ja laskis mööda paar autot. Poiss
Gaasikaitsc kursus lõpeb. Eile hommikul kell lv kor
raldati kodanliku õhukaitse kursuslasicle praktiline õp

petund gaasitvarjcndis Harjumäc alustes wõltokai

kudes. Kursuse juhataja mag. Il mb I i a lassis ..lawas
tada" tõelise olukorra. „Lawastas" tuletörjesuhte hra

Laudna. Alul korraldati „öhuhäire". siis ..gaasihäi
re". õppus õimesius kõigiti. Kodanliku gaasikaitie kur
sus lõpeb homme.

Pildil ttia saf u I: Llmrsuslascd gaäsikinldates

riietes; paremal: tvaade warjendisse.

..Lafcrlnc i" traditsiooniline jõulnpuu. Pühapäerval
õhtupoolikul oli rahivamajn rutiines a.-s. ..Larerme i"
traditsiooniline jõiilnplm. ühiselt lauldi tvaiinnlilie lun
te. mille järele ilunrõ kohale jõnluivana kingituste koormaga. Kingituste «vactinoõtlniscl esinesid noored
mitinesnguste paladega: wiiulisoolod. deklamatsioon, kla

annabki jalgadele «palu. kaob oina kelguga kuhugi wä
raivasse. Rahlvas «vajub edasi. Ainult see lvtincm härra
seisab ivcei ja «vangutab pead: „Et ka niisliguseid kee
rulisi pükse lastele jalga aetakse!"

iverisoolod, tants jne. Esinejad viid kõik iväga agarad,
oõillnivanal polnud põhjust olla kitsi. Esinesid: Elmar
Ewi Toonika. Entinan Snnrna. Harru Nnsch.

„2ah! Uued keerulised ajad ja asjadl" ütleb po

saar. Tamara Bulkin Harril Kalamäe. Niina Tidckiwi,
Artur Ellman, Swjato.üaw Lusgin. Fred Kasu.

litseinik ja on jälle ametlik ja wali. Dido.

Elga Pliis. Harru Piihknr, Harda blladkin. Paul üks

Pä ei oa kohase kõne pidaõ loabritn veadirekior A.

Griinhanm. fcc- tõi termitusi ka Pariisi peafirumlr.

jõulupuu korraldamise ocff oli ennastsalgaioali hoolitsenud
prl. Crna

ei olnud titsi. Kõik lapsed ja

rüöliicd said totikese kinaitu.tcga. Lhtu põnetvam osa oli
loierii. millest lvõttio osa mitmemjapcalinc tehactc-pere.

Loterii oli korraldatud nii hästi. ct kõik toõusid. Wahe
scins maid õnnes: üks sai parcnia aoja. teine weidike ta
aasihoidliknma.

Meeleolurikas koosviibimine jätkus tantsuga
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Siseriigist
jõulukingiks raamati *
? 1 Külastage ma kohustuseta meie ärisid ja tutvuge
jj} meie suure valikuga. Võõrkeelne kirjandus Igalt alalt;
KLUG^UäTRÖI^

Harlumaatt

juba wastawad «voodid tellitud ja wastawad ruumid

Nakkushaigused hakkawad raugema. Kuna kahe
nädala eest tõusis Harjumaal registreeritud nakkus
haiguste arw juba 43-le ja langes ' sellele järgnema!
nädalal 23-le. siis registreeriti möödunud nädala kes

Korraldati suurem töökoosolek pealikutele. Püha
väewal oli Tartu malewas korraldatud suurem pea

ja liirmakandi arstijaoskondades ning sarlakeid 3 juh
tumii Hageri, Raasiku ja linnaümbruse arstijaoskon

Tartumaalt

tes Harjumaal ainult 18 nakkushaiguste juhtumit.
Nende "seas oli difteeriat 9 juhtumil Juuru, Rapla

dades. Peale nende registreeriti kopsutiisikust 4 ja sugu

haigusi ja juhtumil. /
Wäänn suwituskoha pttrkönd laiendamisele. Juba
möödunud kemadel esines Wääna-Iõejuu Heakorra

Kohalikke teateid

Ühing ajutisele maamalitsusele palmega. .te terwishoiu

Tuletõrje juhid olid üleriikli
kult koos
Mhapäowal peeti Tallinnas Seltskondlikus
majasüleriMk, wletörje jtchtide koosolek, millest
wõtsid osa 83 juhtiwat tuletõrje tegelast. Koos
olÄul wiibis ka siseminister K. Cenpalu, kes esines
kõnega. PolitseiMlitsuse direktor R. Weermaa üt
les, et uus tuletõrjeseadus on annud häid taga
järgi. Dir. Weermaa kõneles weel oma muljeist ja
tähelepanekuist wälisreisilt. Pärast kõnelesid weel
tuletõrje korpuse pealik major R. Waharo, B. Melts
ja teised.

Pirita maa-alade tükeldamine
seismas
- Wiimasel ajal on mitmeil Piritasuwitustohn ümli

ruseSasetsevate Kehatu ia Wiimsi valdade maaomanikud

esinenud Harju ajutisele maavalitsusele palnutega, et
netle lubataks kuuluvaid maa-alasid tükeldada.

Et aga praegu on täimas Pirita suwituSkoha nuc
planeerimise katva koostamise tööd ja et uues planeeri
misS kaloaS on ette nähtud ka suwituSkoha ümbruse pii

ride laiendamine, silS on Harju ajutise maavalitsuse
algatusel praegu seiSma pandud kõigi sarnaste tükelda-

pühapäe-tva kohta.

Raskusi pisipakkide wälismaale saatmisel
Kinkepisipakkide saatmisel tvälisriikidesse nõutakse
post! tvöõrkecltes tolli-dcklaratsiocmilehtede täitmist kol
mes-eksemplaris. See nõue tekitab keeli msttewäldalvate
kodanike keskel suuri raskusi. Kas ei oleks lihtsam teha
see ülesandeks ühele keelioskawale ametnikule selle ase
meil, et kodanikud peaksid joosnra mööda linna ringi,.otsi
dez tuttatvaid tvõi paludes wõhilvõõraidti, kes täidaksid
nõutaivad wornrnlaarid.

Orbineeriti 7 uut õpetajat
Eile ovdineoriti Toonrkirikus 7 uut õpetajat. Ordi-

../ neoris piiskop. Õpetaja kutse said: N. Jaama, G. W.
; . Klaus, E. Puusepp, L. Wäbter, J. Liudström, J. Pöhl
' ja H. A. Rosonstein. Pidulikust taliwsest tvöttiS osa ka
rootsi praost Nilsvn.

vete esitamisega oodata kuni Pirita uuS planeerimiskava
on juba kinnitatud.

Awinurme autobus jäi lumme kiuni. Laupäeiva!
katkes liini-autobuside liiklemine täiesti. Viimasena
sõitis meel Awinume rautobus, mis reedel wiis reisi
zad sihtjaama, kuid linnast tagasi tulles jäi ta reedel

Loomade- ja lihahinnad
ebmaSpaewal, 20. detsembril

Tallinna alatisel looma- ja lihaturul on tegewuS

toaga elato. Eriti rohkesti on juba turul mamnohi pea
miselt tapetud sigadega. Kuna ka ülesostjate poolt on

toodird palju tapetud sigu, siis on selle kauba pakkumine

toaga suur. Nõudmine sealihale tväga elaw, kuid siiski
kaldusid kauba rohkuse tõttu hinnad möödunud nädalast
madalamale tasemele. Teiste lihaliikide pakkumine püsib
ttrdisel tasentel ning on üldiselt keskmine.
23 e i s e d nrakswad sama hinda, mis läinud nädalal,
s. o. kesknaises ja paremas ramnrususes pullid ja mulli
lad 68—61 s. tapakaalu ja 28—81 s. eluskaalu kg.

Lehmade hinnad on tväga laiapiiriliselt köiku-

Ivad. olenetvailt nende rammususest. Nii mnksawad ram
musad lehmad 68—10 s., keemised 50—56 s. ja lahjad
48—50 s. piires tapakaalu kg. Lehmade eluskaaluhinnad

juure kinni. ,

Türtt kuuleb dekektorigä.
Tallinna saatejaama
Rakweres dedektor-aparaadiga iildse ei kuule, kuid uut
Tiiri jaatejamna kuuleb ka «väikeste dedektoritega pä

ris selgesti. . .

Tartust
Asutatakse imikute väewakodu. Eesti Lastekaitse
tthing on otsustanud l.' jaanuärist awada laste päewa
kodu juure ka imikute päeivakodu. Esialgu tahetakse
päewakodusse wastu wütta 10 imikut, kelle jaoks ott

n — ——

Tapetud lambad ilma nahata ja pudemeteta

s. piirnes kg.

Tapetud sead: noored 80—85 s., lihasead 75

80 s. ning suured ja tvanad rasivasead 70—75 j. kg.
Tendents selguseta.

WLM U S
Tallinna Eesti Kirjastus-Uhlsuse
kirjastusel

Toodud hinnad on arsvatud Tallinnas.

Lugu

Apteekide ööwalwe

kahest

Tel. 4L4-V7. E. Thubergi apteek. Pärnu mnt. nr. 31
Tel. 459-64. R. Wallneri apteek. Narwa mnt. nr 24
Tel. 804-27. J. Pilli apteek. Wana-Kalamaja t. nr. 7-a
Tel. 440-74.

poisist

Tel. 803-42. A. Pulsotvi apteek, Koidu tän. nr. 43

Mmmek:

äwaldan lugupeetud külalistele ja sõpradele, kes külasta- '•
sid minu „Tseeisari" - etendust pühupäewal, 12. skp. Mind .
üllatasid kmgitwsöd. Tänan südamest tolle ..jõulueelse" '

rõõmu eest. Firma ~Jocket)-llllub'ile" eriline aitäh, kes
imnstuAse ei jäta oma sõpni-näitlejaid.
Wesl kovd tänu ja haid pühi soc»vib ..ivana Tseesar" >

Paul Pinna. -

meremehi, eviti pirrjekate kuumganmi „Tormiliuim" awa«
rii puhul külma haua leidnud kolme meremeest. Seesärgi
pidas cestrkcelse jüulujutlüse õp. L. Wahtor ja saksakeelse

õp. H. Nosenstein. kes mõlemad ordinceriii pühapäewa
hommikul õpetajaametisse. Nootsi keeles kõneles pvoast

Vilunud müü at

PW. Pärast ametlikku osa. milles soololauludega olid
witl kaastcgotvad hrad 51. Aspclin ja H. Jänes sa jõulu
koräale mängis Saksa Kristlike Noortemeeste Seltsi or

Florence Montgomery kuulus noor

. < . . , sooromaan. .

Tänu

7=>, - BfeötlStartUä Mary Sarap. 134 lk. Hind 1 kr. 30 s.
See romaan, mille originaalpealkir
' jaks on „Misunderstood"' („Vääriti
mõistetud"), kuulub maailma enim-'
loetavate • raamatute hulka, olles
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

kohe tarnis suuremasse
rauakauplussc.

kester, järgnes kooswiibimine teelauas, kus kaasa aitasid
teenimisel Meremeeste kodu imiskomitee liikmed ja koha
likud laewakontorid olid oma annetustega meremeeste

Pakk. lit. „M. 12485".

- jõulupuu korraldamist toetanud. Ävostviibimine kestis

hästi ema. on isa lemmik, suureta;
aga elab oma mälestustes emast*
millest ci ole kellelgi teisel aimu.
Alles siis, kui on liig hilja, isa õpib
tundma ka vanemat poega, keda ta
peab üleannetuks ja kaunis tühiseks
poisiks.

HLlisMuni.

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

Wastu tahtmist hobuse oma
nikuks
, Kuidas laadakelmid peaawad kergeusklikke
Türil pensionil olem rongijuht Bernhard Jankeewits
kurtis politseile, et temt on Türi laadal langenud kelmide
ohwriks, mille läbi ta ou saanud kahju 100 kr. ümber
ning saanud waStu tahtmist hobusekronu omanikuks.

J. on wHbinnd Türi laadaplatsil, külastades ko Ho
bnStelaata, ilma et tal oleks kawatsust olnud hobust
oSta. Ringi liiküdeS tulnud ta juure mustlane, kurteS, et
ta tahtwat ühe maamehe käest hobust osta, tuid see must

laStele hobust ci müümat. Mustlane pakkuS J.-le 5 kr.,
kui ta maamehelt hobuse ära oStakS ja temale üle au-

naks. J. nõustuski mustlast selle tasu eest abiStama ja
ostiS soswitttd hobuse, makstes selle eest 130 kr.

PaSfide registreerimise järele teatas mustlane ja üm

rebolijad, et oStetud hobune on tiisikuses. Mustlane
käskis hobuse küreSti ümber wahetada teise hobusega, kel

lest fiiS saawat 260 kr. Ragn kokkuräägitult ilmnSki ko
hale wahetaja, keS küsiS peale 80 kr.
Kuna mustlane teadis wahetusel saadama hobuse jaoks

ostja olrivat, fiiS wahetaSki J. juuremakfn eest haige Ho
buse ara. Kni paSsid wahetatnd olid, kadusid silmapii
rilt mustlane, kellele ta hobust läkS ostma ja ka wahetuscl

Ottpää teeb 500 kr. laenu. Otepää linnamolikogu
otsustas teha Tartumaa koolimajade ehitusfondist laenu

500 kr. laenu. See summa kulutatakse algkoolihoone
sisemuse kordaseadmiseks ja Pikalaenu Pangale osali
seks Koolimaja laenu tasumiseks. Kamatsus on kooli
majja sisse seada ka elekter ja meewärk.
Kallaletung naisele Rõngus. Rõngus tungisid kiri
kumõisa lähedat..metsas ?lmalie Tolmatsile kallale

kaks meest. Rõngulane Karl Aller lõi naisel katki

kttünarluu, tekitades. raske migastuse. Kohus mõistis
Alleri 8 kuuks mangi.
Otepää ljnnawolikogu juhatajad. Otepää linnawo
likoguwalis eelolemaks aastaks linnamolikogu juhata

jaks J. lalwiste jy abiks K. Möttuse.

Elvast
..Elwa Elu" katkestas ilmumise. ..Elma Elu"

katkestas jõulunumbri wäljalaskmisega oma ilmumise.
Pärast wiieaastast nädallehena ilmumist murdsid ..Elma
Elu" majanduslikud raskused.
Rekordne abiellumiste arw. Tänamused jõulud on

Elwale abiellumise armult, rekordsed. Tawalisti pole
laulatusi olnud poole aasta kohta nii palju Elwa ko
gudujes, kui tänawu jõulude ajal.

Viljandimaalt
Kukkus ja sai ajupörutuse. Taewere walla Lal),

muje algkoolis juhtus raske õnnetus koolijuhataja
ema, 70-a. Ann Nööbiga. Wanake komistas alumise
majakorra sisetrepil ja kukkus mööda treppi alla
keldrikorrale, kuhu jäi uimasena lamama. S.-laani

jsk.-arst Hendre waatas wigasaanu üle ja konstateeris
rasket ajupörutust. Wanakese ellujäämiseks on wähe
lootusi.

..Kasstauk" pole wütme hoiukohi. Imawere walla
talunik Oskar Kärt leidis ühel hommikul, et margad

on öösi külastanud tema aita ja ära wiinud terwe

Uus kejkkoolimaja jõuluks katusega. Tapa uus
keskkoolimaja saab jõuluks katuse alla, millega alul
ka ehitustööd lüpewad. Need jatkuwad kemadcl, mil

leks linnawalitsusele riiklikust koolimajade ehitus

fondist on lubatud laenu 70.000 kr. Neil päewit tut
musid ehitustöödega haridusministeeriumi majandus

juhataja Kuut ja teedeministeeriumi arhitekt Eder
berg. kes jäid nähtuga rahule.

Järvamaalt
löulufingid häwifid saunaga. Wahastu mallas

põies maha ööl mastu piihapäewa Wäätsa metskonna
2. jsk. metsniku Roland Heinsoo wihusaun ühes suit
setamisel olemate sinkidega. Tuli algas manast ahjust.
Riigi kahju mahapõlenud sauna näõl on mäike, kuna

saun oli mäga mana. Suuremat kahju sai metsnik,
kuna suitsetamisel oli sinke 100 kr. määrtuses.

Valgamaalt
Wäike-Emajügi sümendamiftle. W.-Emajõgi soos

tab ligi paarilsaial Walgamaa püllupidajal heina
maid ja metsi. Kogusummas soostub seega umbes

10.000 ha, nagu selgub maamalitsuse andmetest. And
mcd saadeti ühes mastama palwega püllutööministee
riumile, kes teostas jõe loodimist juba läinud aastal.
Kuna asi on kiirema iseloomuga, pöörduti nüüd uuesti
selles asjas põllutööministri poole järelepärimisega.
Wiimane lubas selle küsimuse ministeeriumis päewa
korrale mütta ja on lootust, et sttwendustõöga juba
eelolewal sumcl algust tehakse.
Kõik sillad betoonist. Walga ajut. maamalitsuse
poolt on kõigile mallamalitsustele tehtud ülesandeks
kamade koostamine praegu olemate puusildadc kohta.
Maawalitsus tahab tulema aasta kemadest peale kõiki
meel 3. kl. teedel asetsewaid puusildu asendada betoon

sildadega. Wallamalitsustcl tuleb ka järgmise aasta
eclarwcssc wõtta summad betoonsildade 'ehitamiseks.
Sellise sammu põhjustas asjaolu, ct puusillad oma
lühikese mastupidamuse ning metsamaterjalide hinna

tõusu tõttu tulewad kulukad.

Pühapiielvased traawiwõistlused läksid läbi lume ja
tuisu. Tee. mis hommikul lumest puhtaks röögiti, kip
pus tvõistlusie kestwuscl kinni tuiskama. Arusaadalvalt

näitasid traatvlid harilikust nõrgemat kiirust. Kaup

luste jõulueelsest lahtiolekust tingituna oli totalisaatori
läbikäik wäiksem.

Awamisjooksnst wöttis osa 7 traawlit. Eelstardist
tvüljunud traatvlid kaotasid galopiga, kuna Kaja kõr

waldati takistmnata galopi eest. Wedama jäi mära
Corte l l a. Täkk Poiss tahtis iga hinna eest teda

omapäraseid kujusid elustab-huvita
vat tegevust.

kistanud: ta jooksis ligi kõhuni lumes. Cortella ivõitis
weerandsekuudilise paremusega. Wäljamaksud 18 ja 7
krooni. Poisilt makseti 7.00 kr. Argon oli kolmas.
Teine jooks oli 3. klassi traawlitele. Selles jooksus
täkk MacMahon asus kohe wedmna ja tegi seda pulo

talt wõidupostini. Tot. 3.20 ja 3.20 krooni. Temale
järgnesid wõidupoSti Pääsuke, tot. 9 kr. ja Karske. Fa
tvoriidid President ja Kroonprints kaotasid nelja galo
piga. Gold-Jlse ei wõtnud osa.

Kolmas ja kuues jooks oli 2. klaSsi traawlitele.

Joosti esiteks waheldnwa õnnega, alles wiimasel sirgel

pääsis täkk Kindral ette ja wõitiS. Wäljamaksud
11.70 ja 4.00 krooni. Teiseks tuli Faworit. tot. 8.00
galopile wõitis" täkk Boikott, kelle aeg oli kiirem esi
mesest otsast. . Wäljamaksud 19.00 ja 7.70 kr. Täkk
Kuller tuli ootamata teiseks ja andis 11 kr. Alles kol
mandaks pääsis Kindral.

mas grnpis. teisele kohale ja andis 12.00 kr. Kokett

Praegu ehitatakse läbi Tirtsi soo Nakwere-NannaPuttgcrja teed ning teetöölised jutuotnmad. et nad pea
gu iga pnem näewad karusid. Ku«a soo on kaetud paksu
ja pehme lnmckorraga, milles sompnminc ci näi mets
loomadele olewat meelt mööda, ou karud tallanud lnm
me kindla põhjaga teeraja, mida mööda nad liigumad.

WiieS ja fritSmes jooks oli 1. klassi traawlitele.

Eriti sajustel ja tormistel ilmadel on mcsikäpad rahu
tud ja sõrgimad lnmmetallatud rada pidi cdas-tagasi.

Neljas jooks oli wäike händikäp. Loodetud wõit
jad jäid lumme ja üle ootuste WõitiS täkk Prints.

Igalt kahekrooniselt piletilt makseti 87 kr.; wiiekroonised
piletid pnndnsid hoopis. Täkk Poiss tuli ka selles, kõrge

oli kolma?.

Mõlemad jookstjd wõitis hra J. Asmani mära Qn i siQunsi, keS jäi ta ainukeseks kahekordseks wõitjaks.

Tot. 11.20 ja 4.00 kr. Sama palju makseti ja talli

kaaslase Wandereri pealt, kes jäi mõlemad korrad hoo
pis kohata. Teisele kohale tnli esimeses jooksus mära
Lahe, tot. 6.00 kr., teises aga Falkensiein, tot. 9.00 kr.
Kolmanda koha sai Falkensiein ja hiljem Wirwe. Mära
Lahe teises jooksus jõudis küll esimeseks wõiduposti, kuid

see ei lugenud: ta oli jooksurajal teinud kolmele kaas

mära Puppe. Wäljamaksud ka ilusad 3.50 ja 12
krooni. Teiseks tuli Boikott, tot. kr. 10.00. kuna li

„Päevaiehe" raamatukpl.
Pärnu mnt. 10. Kõnetr. 446-11,

Karud Sirtsi SOOS liikvel

479-25. Pikk t. 2. Kõnetr. 428-83

Loomad on õige arad ja inimesi nähes pagctvad kiiresti.
Wiru-Rocla metskonnas Tõntsu MahtkonnaS liigub
itta meel ringi emakaru kahe karupojaga, nagu näitawad
märskcd jäljed. Rii -irtsi kui Tõntsu ümbruskonna met
saametnikud on karude jälgimistega hoolsasti amctiS, et
karud ci pääseks märkamatult magama. Kuna waewalt
on karta lume täielikku ärasulamist, on peagu kindel, et
Wirnmaal tänamu karude magamiskohad metsameestele
poolt ära märgitakse.

wõistlejale krossingu, mis söidumäärustega on keelatud.
SuureS händikäpis wõitis puhta ja hoogsa traawiga

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

ÖLUC6

kr. ja kolmandaks Boikott. Lnx ei wõtnud osa.
TeiseS jooksus mnntns järjekord. Waatamata ühele

miene kaotas kolmanda koha galopi tagajärjel Cyklonile.
Jöulu ajal peetakse tvõistlusi 3. pühal.

Tallasid lnmmr endale teeraja. Tnnnwu saab
karnjahti

saadud hobuse ostja. Nii jäi hobune kätte 210 kr.

Wirnmaa karud pole wcel pugenud pesadesse talwe
unne,, waid liiguwad metsades ringi. Keset Alutaguse

20 kr.

liikmel mitu.

eest. Kättrjäänud setukast pakuti J.-le hiljem aiuult

Tapalt

lüüa ja oleks ka. polnuks lumi möödumiskohal teda ia<

GSmaspäewal ttaStu teisipgewa:

G. Gnadebergi ja Lehdeni apteek, S. Karja t. 4.
Tel. 445-83. H. Mikheina apteek. S Tarw mnt. nr. 45

Trossini apteek. Apteegi tän. 4.

A. Balder. Koos oli pealikuid ligi 109.

nud aita taluomanik» enese aidawõtme abil. Kä.t oli
selle peitnud ..kasfiauku", missugune peidukoht mar
gale pidi teada olema.

Traatvlid jooksid tuisus. Kahe krooniga wõideti
87 krooni

80 s. piires kg, millest kõrgemale tõusu ci ole oodata.
Elustvasikad 85—40—60 s. piires kg.

makSwad 50—65 s. kg. Clnslanmiaste hinnad 30—37

liitute töökoosolek, kus esines felgitamate juhtnööridega
ja ettekannetega kaitseliidu peastaabi üppepealik koi.

hobusekoorma, umbes 500 kg mitmesugust segawilja
70 kr. waartüses. Mees teatas wargusest politseitc. Kui
asuti warguslugu selgitama, ilmnes, ct maras oli pääs

Hipodroom 19. detsembril

Tapetud tvasiknd ühes nahaga nraksüvad 60—

Pühwpäewa õhtul korraldas Eesti MeronriKjoni Selts
MoromseSte kodus traditsioonilise jõulupuu-kooswiibinnse
, TMiyna sadamas seistvate laewadc movomeestele ja ncn

rohkesti ka tvälismaalasi. kuna hilja õhtul oodati iaabn
- tvat ka- Soome jäälõhkujat ..Jäälärhu" meeskonda jõuln
- õhtule. . Koosviibimise - atvas Eesti MercnriSjoni Seltsi
esimees praost Hj. Pöhl, kes aevasõnas tuletas meele
. neid ohwrcid. keda tormine meri on nõudnud, enesele.
Koraaliga ..Ligemal', Juural, Tiri" mälestati hukkunud

walitsenud? tuisu kokkuaetud hangedesse Wiru-laagupi

16—2(2—28 s. piires kg.

Meremeeste jõnlnpnn

' de omastele. Kokku oli tulnud saalitäis neist

..Mootor" katkestas autobusideühenduse. Nagu
0.-ü. ..Mootor" mastamaile asutusile teatamaks teed,
on 17. skp.' alates kuni teede lumest puhastamiseni
ajutiselt katkestatud äutobuside liiklemine Tallinn—
Loksa ja Tallinn—Anija—Raudoja, autobusiliinidel.

Rakverest

" - • RahwaS tegi jõuluoSte

olek pühcrpäetval ja awaldati soowi, et selline korraldus
Peaks jääma püsima ka edaspidi igale suurte pühade eel

nes nüüd ühing ajutisele maamalitsusele uue palwega.
et küsimus kiiremat otsustamist leiaks.

KiSpalwete rahuldamine. Seepärast tuleks maaomani
l, keS soovivad oma maid tükeldada, vastavate pal-

Ärid olid pühapäewal awatud
. Eile oli limpas tunduwalt rohkem eletvust kui talva
liselt pühapäewiti. slrid olid awatud ja rahwas kasu
kas seda pühadeostude tegemiseks. Tänawäil liikuS roh
kesti rahtvast, paljudel pakid käes. Kesklinna ärides oli
.kauplemine kõrkjal wõrdlemiji hoogus. Kuna paljudel
kodanikel pole töö ja teenistuse pärast ivõimalik oste
/keha, siis kasutati selleks nüüd pühapäotva. Wiidi jõulu
. kraami koju ja osteti jõulukuusk ära.
- • Tramm ja Kopli bussid wedasid jälle rahivast wana
kracrmitirrule, kus keeS innukas kauplemine, üldiselt
... WSiS kõikjal kuulda, et inimestele meeldis äride lahti

kaitse alla; möehid piirkonda Wääna-lücsuu sumitus
kohas laiendataks. Kuna ühingu palme seni ivcel mas
tawais ajutusis rahuldamist pole leidnud, ja et prae
gune terwishoiukaitse. alla wõetud. maa-ala WäänaJõesuu suwituskohas tõesti mäikcseks osutub, siis esi

sisse' seatud. ' '

metsi Angnse jn Palasi ümbruskonnas olcwat karusid

võtma tänu ning lilli. Seal ilmus Särevi dramati vanahärra Puuslikust ja tema Pceter-Jaanist? Kas
Naudingu peaobjektiks on muidugi ka nüüd Lutsu seeringust tema kõrvale ta hästitabatud teisik Paul ci-oleks tore, kui nukuteatri publikul oleksid oma
loodud ja. Särevi poolt õnnestunult lavale ümber Maiv e 1 i isikus. Kenad mehed mõlemad, ainult lemmikud, kelle lavaleilmumist ta juba enne
kummale jääb nüüd ainuõigus Oskar Lutsu näo eesriide kerkimist "ootab kannatamatusega?
istutatüd tüübi d. Elav inimene oma kirgede
V. Mettus.
peale? V. Mettus.
. voi kirekeatega on laval ikkq, tähtsam kui mingi
sugused,.Yäljatargutatud probleemid,; ja elavaid ini
..Estonia" teater
Uus nukulavastus E. Draama
mesi Luts Juba oskab anda. Kindel on see, et
sfäär as te tegelastega dramatiseeringuid vaata
Mängukava 20. dets. kuni 31. dets. 1937.
teatris
me hoolimata nende kompositsiooni soovidajätvu
Esmasp., 20. dets., haritüce hindadega operett
s&št palju meelsamini: kui ' mingisuguseid näidendi
E. Draamateatri noorsooteatri nukuteatri uus ~Tatra
tüdruk".
nimele pretendeerivaid filosofeeringuid, milledes kava:
„Reis
ümber
toa",
„L
ill
eha
1
d
j
ad"
Teisip., 21. dets., alandatud hindadega Smetana
vire- ja vaimuvaene autor oskamatult tõmbab traa
ja
„M
ängua
s
j
a
d
e
mäss"
oli
kahjuks
nii
..Müüdud mõrsja".
dist oma paberist nukke. ' • '.
kui lavastuselt ja seetõttu ka mõjulepääsult ooper
Keskn., .22. dets., harilike hindadega Raimani
V Mängus nägime mõnegi tegelase juures ühi sisult
nõrgem
kui
eelmine.
Liig
vähe
oli
üldiselt
laval
seid jooni Draamateatris sama tüüpi- (küll veel liikumist ja liikuvust, liig palju oli tekstis kas operett „Sügismanöõver".
Neljap., 23., reedel, 21. ja esimesel pühal, 25.
mitte osa) mänginud näitleja mänguga. Ma ei minevikku ulatuvaid või kõiksugu õpetavaid sele
dets on teater suletud.
mõtlegi siin kedagi ~kopeerimises" süüdistama ha tusi. Sääraseid seletusi lapsed meelsamini loevad,
Teisel pühal, 26. dets., kell *l*3 p. I. harilike
kata. See oleks ülekohtune, kuna iga töölisteater
ja üldse teatris nad tahavad esmajoo hindadega
„Sügismanööver"; kell «/»8 õhtul
lahe püsis oma individuaalsuse piirides. Ja lõp nukuteatris
nes õigustatult näha tcg e v u skt. Peale selle ei M. Pagnoli operett
pude-lÕpuks need on ju samad tüübid, keda mängi
näidend ..Tseesar".
olnud kava just õnnelikult koostatud selles mõttes,
"Köfmandal pühal, 27. dets., kell %3 p. 1. H.
takse,, ega või -siin ollagi suuri stiili vahesid.
et ..Reisis ümber toa" ja ..Mänguasjade mässus" olid
Raudsepa komöödia „Mees, kelle käes on trumbid";
- Mangjti .üldiselt kõigi tarviliste toonide ja üle pcategclasiks asjad, kuna ..Lillchnldjad" viisid kell %% õhtul harilike hindadega i.Tätra tüdruk".
minekutega." mahlakalt: ja tagasihoidlikult, nii nagu
vaatajaid fantastilisse Hiinasse. Esimeses palas,
2B. dets., kell 4 p.l. lasteetendus „Lõu
olukord seda nõudis. 'Niihästi L. Römmer kui nagu üks väike pealtvaataja ütles, ..toolid kõnelesid natuule eksirännak";
kell 1/28 õhtul Smetana ooper
ka J. Romot (Raja Teele ja Joosep Toots) aga liig palju", ja tõepoolest, kõiksugu asjade päritolu .Müüdud mõrsja". Alandatud
hinnad.
on meid seni siiski nii mõneski osas rohkem haa seletamine läks õige pea lihtsalt igavaks. Teises pa
Keškn., 29. ' dets., harilike hindadega ..Tseesar".
randd kui nüüd, kus nad pakkusid oma ..harilikku" las köitis lapsi kõige enam nelja ..tuuletädi" hüppe
Neljap., 30, detš., "alandatud hindadega W. Sha
"rriängu. Väga hästitabatud Kiir oli Helmut Vaag, tants, ja kolmandas päästis olukorra Miki-hiireke, kespfearel
komöödia „Suveöö unenägu".
ehtbaumanllk ..ärimees" Kippel Ruts Bauinan. kes ühes nuku ja tolaga kuulus eeskava ..elusai
Reedel, 3Z. dets., harilike hindadega Raimani
kenasti filosofeeriv apteeker Aleks. Mägi; oma matc" tegelaste hulka.
operett „Sltgtsuiatioover".
tavalise mänguga võrreldes veidi kahvatu oli Enn
Naeru ja kilkamist oli seekord väga vähe
. 111 sümfooniakontsert
Toona Lestana, selgesti joonistatud kirikumõisa aga naljagi ennast oli niisama vähe, nagu suurejoo
rentnik Alfred Rebane jne. Vähemaist osalisist nelisemat liikumist ja selgejoonelist tegevust.
korraldatakse. Estonia kontsertsaalis teisel pühal; 26.
paistsid nooremaist meeldivalt silma Lembo
Laste ..õpetamine" nukuteatri kaudu on väga detsembril, kell-8 õhtul. ..Estonia" ja riigi ringhää
Mägi (veskipoiss, kirjakandja) ja Elmar K i v i 1 o hästi mõeldav, aga see peab sündima kaudselt ja lingu ühendatud sümfooniaorkestrit juhatab teeneline
Liblena hoolimata oma lavanoorusest kindlasti joo mitte nii kuivalt, nagu me seda nägime ..Reisis dirigent prof. Raimund Rull. Solistina esineb viiu
nistatud karakterkujudega. Päris kahvatuid tüüpe ümber toa". Maha kõik liigsed, ..tegelaste" paigal likunstnik prof.. dr. Rarl Ö r ii e k n e r,.
ei olnud aga ka statistide hulgas mitte, nii et püsimist või kohaltammumist nõudvad seletused!
näit. pulmapiltide ansambl tundus meeldivalt üht Ning vähemalt üh e pala peategelaseks peab
- Töölisteater
lasena. Selletagi elavaid pulmapilte aitasid mit olema laps (või peategelasiks mitu last), ega tohi
Nädala mängukava
mekesistada säärased head tuju sünnitavad vahe unustada ka koeri, kasse ja teisi loomi, keda lap
palakesed nagu näit. H. Tohvelmani tahtlikult sed armastavad.
Esmaspäeval ~Kraavihallid" Uidhindadega.
tahtmatult groteskne tants rentnikuga jne.
Veel üks asi: on ülim aeg, et Draamateatri
Teisipäeval ~Tootsi pulm" 2. korda.
Loodame, et ..Tootsi pulmast" saab Töölis nukuteater hakkaks mõtlema sellele, et tuleb soe
Kolmapäeval „Mehe küljeluu" 25. korda.
teatrile teel parem tõmbetükk, kui „Mehe külje tada ka sääraseid tegelasi, kes loomulikult iga
Pühade mängukava
kord uues olukorras võivad igas kavas jälle
luust" ta väärib seda igas suhtes enam.
Teise püha päeval „Tootsi pulm" 3. korda.
Publik reageeris pakutavale väga heatujuliselt.
lavale ilmuda, nagu näit. prof. Skupa Spejbl, Hur
Teise püha õhtul ~Inimesed ajujääl" 10. korda.
Oskar Luteki oli rahul ja ilmus lavale vastu vinek ja nende koerake. Kas ei saaks asja näit.

laktls pruudita laulatada
Rakke walla Perekonnascisunmetniku juures oli paar
pärwa ' asi koomiline wahcjuhtum kohaliku elaniku H.
K.-ga. ... ilmus pcrekonnafcisuamctnikn juure end Paari
panema ühe kohaliku neiuga, kellega juba kihlatud. Asi

olnuks kõigiti korras, sest kaasas olid ka tunnistajad,
kuid puudus laulatamise juures tähtsam tegelane
Pruut, keda peiu polnud kaasa mõtnnd, nrumtcs, et abi
elu saab registreerida ka ilma pruudi juuresolekuta.
Perekonnaseisuametnikul andis tükk aega seletada, et
sruut5ruut tuleb ikkagi kohale tuua. miS ka lõpuks sündis,

jruut polnud alul kaasa tulnud pulmaroogade malmis

tamisc Pärast.

Säravi koostöö on seegi kord annud häid tagajärgi.

Teater • Muusika
,ilmtingimata igatahes!" j
,iTootsi pulm" Töölisteatris
Kolmest Sär e v i poolt dramatiseeritud Tootsi
loöst on kõige tihedam ja ümmargusem siiski
„Suvi". Joosep Tootsi ja Heinrich „Jorhh" Aädniel

Kiire vahel >'„Kevades" valitsevat antagonismi, mis

„Suves" areneb võitluseks Raja Teele *' pä
rast,' i",näeme „Tootsi pulmas" nii öelda järel
vBitTüs'eha; „Pulma" viimne pilt aga, kus
Toot* Kiirele mängib „pulmatonti", viib . meid oma
vingerpussitamisega jälle tagasi „Kevade" õhk
konda. Ring on esialgu sulgunud. ,
, Mis puutub peategelasisse, ' siis' Tootsi, enda
huvitavus kolmes üksteisele järgnenud lavastuses
on järk-järgult vähenenud selles mõttes, et Joosep
muutub aja edasi minnes ikka ..harilikumaks" ini
meseks ega või seepärast nii* kergesti jääda huvi
keskpunktiks. E. Draamateatri ..Kevades" Joosep
Toots muidugi ka suurelt jaolt tänu Mari Möld
reje oli, kui mitte kõik, siis vähemalt kaheksa'kümmend protsenti. Sama teatri ..Suves" Mäsis
Tootsist meelejäävamalt mõjule R. Tarmo Liblq.
Töölisteatri ,julmas" aga ootad suurema huviga
Kiire uuesti-lavale-ilmumist kui Tootsi enda oma.
Selle fakti konštateerimiöega ma ei taha teha .ert
lisi etteheiteid Tootsi osa asjaomaseile mängijaile,
sest Lutsulgi ei ole pärastine Joosep kaugelt enam
nii tore kui ..Kevade" oma. Ja igavene intrigant
ning. kadekops Kiir pääseb ..Pulmas" senisest suu
remalt mõjule mitte seepärast, et ta oleks abso
luutselt huvitavamaks läinud ei ta on sees
miselt jäänud täpselt samaks väiklaseks inimeseks,

Aga kuna Joosep Toots on jäänud ..mõistlikumaks,
korralikumaks ja passiivsemaks", siis tundub, nagu
Kiir oleks läinud väliselt aktiivsemaks.
S är e v on Lutsu poolt antud rahvapärase ma
terjali alusel loonud niisama rahvapärase dramati
seeringu ja selle ka lavastanud selles ~realistliku
rahvateatri" stiilis, mille Töölisteater on omaks
võtnud. Rahvatükina tuleb võtta „Pulmagi ja
teda ka sellisena nautida. Jä nautida teda võib
mõnuga, sest Lutsu ja dramatiseenja-lavastaja

Raadio
Esmaspiicwal. 20. detsembril.

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 Alsredo or

kester mängib (Heliplaadid.) 18.30 inglise keele tund

algajatele mag. J. Silwet. (Tartust.) 19.00 man

doliinimuusika. Kirilloivi mandolinietide kwintett. 1933
nimede eestistamise wiisminutit. 19 40 päevauudiseid.
20.00 õige aeg. Ilma- ja lääteated. Hiunanoteeringud.

20.05 Ksiilofonisoolosid. 20.25 NN direktori ins.
Olbrei raadiowcstlus. 20.55 Läti konserwatooriumi tno

konsert. 21.55 dipl. pürotchint A Wirge: «Pühade

aegne i«utulestus. 22.15 ajawiite-popurriisid. (Heli
plaadid.) 22.55 päewaudncid.
TciupScwal. 21. detsembril.

7.00 äratusmäng 7.05 wõimlemist. 7.20 päewa
uudiseid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 810 hom

mitpalwuS Jaani kinkust kand. mag. L. Teder. 3.30
turuteade.

17.50 heliplaate sa reklaami. 18.00 laste
tund. «Jõulud on ukse ees". Jõuluwärsse lastelt sa

jõulukönelusi õp. Keri Adcri juhatusel (Tartust.) 18.30
«Jõulukompweki sünd". Erich Remmelgase reportaash.
19.00 kohwikumuusiku ..Kultaseit". 19.40 paelvauudi
seid. 20.00 õige aeg. Flma> ja jääteated. 20.05 wiis

minutit tertviiele dr. med M. Kask. (Tartust.) 20.10
kirikumuusika. (Tallinna Toomkirikust.) 20.55 H. Kleis:

C. N. Jakobson ia Lilli Suburg. (Eesti Rcrhwa Muu

seimn loeng. Tartust.) 2125 operetimuusika. NR orkes
ter. Jub. sy. Nikolai. 22 05 kirjanduslikke uudiseid. (Tar
.tust.) 22.20 NN orkestri kontsert. Juh. F Nikolai. 22.35
väewmuidiseid. 23.00 esperantokeelne nädalakroonikcr.

Kolmanda püha päeval „Mehe küljeluu" 26.
korda.: • ....

Kolmanda püha õhtul „Kolmekrossi ooper" 15.

korda.

Aleksander Arderi lauluklassi õpilaste esinemisõhtu

on täna, esmaäpäeval, Tallinna konservatoo
riumi saalis. Esinevad kõikide kursuste Õpilased.
Kava on koostatud Artur Kapi ja tema õpilaste
helitöödest. Õpilasõhtu algus on kell õhtul.
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V 9 c mait h t
Haigekassa wolinikud arutasid
maja ehitamise küsimust

Juhatusele anti luba teha 40*000 krooni pikaajalist laenu
Tallinn'.? ühise Haigekassa kohalisel wolinike pea
koosolekul pühapäewal waliti koosoleku juhatajaks Aus
mees ja Kruusimägi ning sekretariaatj A. Aben, E. Loot

ja. J. Oras.
Tähtsaima päcwakovrapuiiktninn oli arutusel uue
rawiasutustc majaga ühenduses olQvad küsinmsed.

Majaehituse eelarwe wastutvõttniscl andsid lähemaid
seletusi projekti koostaja arh. E. Lohk ja juhatuse liikmed,
kelle ettekandest selgus, et sotsiaalminister suhtmvat haige-

kassa algatusele pooldalvalt ja et'juba lähemal lvabariig'
U?alitinsc koosolekul tulnvat lnenusaainisc küsimus aru
ttisclc, mille järel nraja ehitaniijega wõidakse alustada
juba nileival kõrvadel. Uue maja kalkulatsioonide juures
puhkewad tvaidlused. kuna tvolinikud püsisid aNvarnisvl.
et 650.000 kr. cclavwcs ette nähtud mahulise rawiasutuse

maja püstitamiseks on liig kõrge. Juhatuse polt seleta
takse, et ehituse kalkulatsioon on mõetud maksimaalsen',?

oi hoiduda lisacclarweist. Tööde tväljapakknmisel aga
alanemat ehituseks määratud krediit tn irduivalt.

htaiviasutrrste maja Püstitamiseks tmjalisc 40.000-h'.
laenu tegemiseks oli juhatus palunud wolikogult otsust
laenutegcmist tvõimaldada juhul, kui tvabariigi tvalitsus
laeiuipalwele mastti ci tule, ka erap.inkade kaudu. Woli
nike koosolek asus aga siin seisukohale, et see wõ!mälus
oleks haigekassale ruiueerriw kõrgete laemrprvtsentide

tõttu, mispärast tuleb jääda ainult riikliku pikaajalise
laenu juure.
Wolinike enamus jäi artvaniisele. et urre rawiasutustc
maja püstitamine on ka terwishoidlikust seisukohast kül-

laltti tähtis smnnl. milleks tvabariigi walttsus peaks
ivõimaldarnä ilma protsentideta laenu. Tõsteti üles isegi
tocittsesaamise küsinms tvabariigi walitsusclt ja töölis
organisatsioonide tvastaw aktsioon raiviasutuste uraja ehi
inse edukaks läbilviimiscks.
Koo sol olu seisukohad rväljcndnsid lvastuivõetnd otsu
'es. mille kohaselt haigekassa juhattrsele jäeti lvabad käed
lälnmäkimiste pidamiseks laenutasumiseks tvabariigi ma
litsuselt, kuna nruidn haigekassa rawiasntuscd pole suute
liscd rahulda»?,? une haiguskindlustuse seaduse alusel
suurencwat liikmete avtvu. kuna praegusegi liikmeskonna
'aoks ruumid kiisaks on jäänud.
Teistest päctväkorrapnnkiidest oli tähtsamaid 1037. a
iisacelaNve ja 1038. a. eelanve kinnitamine, mis kinni
ea ij osi raiud kujul. Eelanve st nähtub, et haigekassas toi

nnlb osaline palkadetõ s t nr i n c, peamiselt ap

reegi personaalile ja inittc-kuuPalgaliStclc arstidele, sa
mirti ka üksikuile administratsiooni jõududele. Ka otsus
tati muretseda nris 3-rniljonilinc rönigoniaparaat.
Cdasi pandi maksma uned abiandmise noomid mõniii
gate jväikseinate mruidatnstega.

Toimetusele
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Nõmme teateid
Rahwamaja asukohaks Waba
duspargi ümbrus
Majaomanike organisatsioonid wõtawad praegu
seisukohti

Nõmme Majaomanike Seltsi Siin osakonna koosole
knl asnti une rahwamaja suhtes järgmistele seisukohta

dele: .

1. Rahwamaja loomulikuks asukohaks Nõmmel, kui
laiapiirilises aedlinnas, on linna geograafiline tsentrum,
sest Nõmmel on kõik linnaosad asutuste mõttes ühelväär
sed wõi kujunctvad wõrdsetcks lähemas tulewikus.
2. Nõmlue rahwamaja peab asetsema tähtsamate liik
lemisteede, s. o. raudtee ja Wabaduspuiestee läheduses.

Veel täna ia homme

saadetud kirjandus
A. Saarna: Linn tellinguis. Romaan. 0.-ii. NoorEesti Kirjastus" Tartus, 1937. a. Hind kr. 3.

See on omapärane romaan, kus romantikat 011
võrratult vähe. Ta on agulirahva elu kirjeldus, kuid
selle vahega, et see agulirahvas ei ela mitte kuskil

linnaservas, vaid südalinnas tagahoovides. Teose
tegelased elavad samasugust vegeteerivat elu, nagu
Enn Kippel! ahnitsejad, kuid kel ci ole aktiivsust
nad aina jutlevad ja arvustavad, pillavad tera
vusi mitmesuguste elunähtuste aadressil ja inimeste

suhtes. Teosesse on poetatud lõikavat sarkasimi,

võib saada soodustust tellides Eesti Kirjanduse
Seltsi perioodilisi väljaandeid „Elav Teadus"
(9 kr.), ..Suurmeeste Elulood" (7 kr. 50 s.) ja
..Eesti Kirjandus" (5 kr.), sest tellijaile antakse
hinnata ilmumas olev A. Carrcli kuulus teos

3. Nõmme rahwamaja! peab oleum alvar, mõnohek
taariliue plats ja park rahwakogunemistcks. suwemunsi
kaks. paraadideks, loteriideks, spordiharjutustcks, liuwäl
jaks jne.
4. Rahwamaja püstitamisega tuleb luua Nõmmel

rahwakooskaimisc keskus kõige nlatnslikumas

..Tundmatu inimene", mis müügile tulles maksab

6 krooni. Tõlkeseeria ..Maailmakirjanduse" tel
limisi võetakse vastu 14 kr. eest; pärast ilmu
mist maksab sama sari umb. 24 kr.

Tellimiste vastuvõtmine ja lähemad teated:
EESTI KIRJANDUSE SELTS,

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

mis ei ole ahnitsejate humoorikas naeruvääristamine,

vaid kuidagi intiimne, kurblooline sümboolika ja
jätab mingi tagasihoidlikkuse ning intelligentsuse

mõttes.

duši saada edaspidi kestuseks rahvakogunemise kohaks ja

mida sellena tulewikus oleks wõimalik küllaldaselt edasi

Sünnipäewalapsi

3. Nõuanc rahwamaja peab asetsema wõimalrkult
lähemal kohalikele suuremaile koolidele, kellel on waja ka
sutada rahwamaja ruume koolipidudeks ja ka wõimlemis

kohtade läheduses.

Koosolskn arwatcs tvastab kõigile neile tingimustele

a. Hind kr. 3,75.

Romaan käsitab üht armastuslugu sõja aial. Teos
on ilmsesti sõjavastase tendentsiga. Nagu kuu vari
langedes maakerale moondab päikesevarjutusena kõik
ilmed ja värvid inimnäos, nõnda muudab sõda inim
likku palet tundmatuseni. See ongi saatana vari, mis

muudab inimese iseloomu ja inimlikke vahekordi.
Romaani ehivad kunstnik A. Vabe joonised.
Mark Twain: ..Prlnts ja kerjus". 180 tk. Hind
2 kr. 50 f. ..Rahwaülikooli" kirjastus.
Noor prints ja temaga üht nägu kerjus waheta

wad oma osad. Prints kerjuse rõiwastuses satub ühest
seiklusest teise, rändab warastega mööda maad, teda
ähwardab isegi surm ja lõpuks ta satub koguni wangi.
Kerjus aga uhkes kuningapoja rüüs tee peawalu hoow

konnale oma käitumisega ja rääkimisega. Wana ku
uiuga surma särele kuulutatakse ta uueks kuningaks.
Lõpuks õnnestub õigel pärijal pääseda troonile. )laa
mat on kunstnik Karin Lutsu kaancjoonisega. Kaaned
on neljawärwi trükis.

Mark Twain: ~Tom Sawyeri imelikud juhtumu
itd". 272 lk. Hind 2 kr. 50 s. ..Rahwaülikooli" kir
jastus. M. Twain kirjeldab talle omase huumoriga

kuidas wiguriwant Tom satub surnuaial mürwa pealt
nägijaks, kui ta läks sinna öösi kassiraipega „soola
tülikaid arstima", kuidas ta siirdub ühes sõpradega
söesaarekesele ..mererööwliks", kuidas Tomil tekib
tung peidetud warandusi otsida jne. Kuid Toini tcm
pude juures ilmneb tema rüütellik iseloom, mis annab

sellele teosele kaswatusliku wäärtuse. Raamat on
kunstnik Karin Lutsu illustratsioonidega. Kaaned nelja

wärwi trükis.
..Rahwasle muinasjutte". Eestistanud Mary Sa»

rap. Hind 1 kr. 30 s. ..Rahwaiilikooli" Kirjastus.

Wäljawalitnd ko.qu mitme rahivuse ilusaimatest muinas
juttudest. Paljude piltidega kunstnik J. Rahalt. Raamat

on heal alfapaberil. Mitmewiirwilised kaaned on eriti
paksnd ja köide tugew.

..Rahu maa peal", ..Eesti Kiriku" jõulualbum
1937. Hind 30 senti. Toimetanud J. Aunwer.
loh. Hiiemets: Cyprianus. Kirikuisa ja märter.

Keeleliselt redigeerinud keeleteadlane K. Mihkla. ..Eesti

Kirik". Tallinn. 1937. Hind 1 kr. 23 s.

loh. Hiiemetsa raamat ..Cyprianus" tahab miia
meie lugejaskonda kangele, kristliku kiriku raskeimaid
heitlusi kajastawasse ajajärku. Eeskätt kerkib see aeg
meie silme ette kristliku usujulguse ja waimustuse kõr
guspunkti ajastuna. Raamatus kirjeldatakse märtrite

elu ühes nende hüwedega ja pahedega. Seda just
Cyprianuse elu ja tema tööde kaudu. Seal on mõn
dagi, mis kahandab märtrite ümber hüljumat kuulsuse
sära, aga ka mõndagi, mis neid austama ja imetlema

sunnib, ütleb autor raamatu eessõnas. ..Cyprianus"
julgustab ka tänapäewa kristlasi nende wõitlustes ja

kinnitab usku ristiusu «võidusse. Raamatut wõib

soowitada kõigile, kes tänapäewa usulises otsingus
tahaivad eeskuju leida nendelt, kes on «võidelnud puhta

uju pärast.
Uhistegewuse kalender IS3B. Eesti ühistegelise

Liidu kirjastus 1937. a. 28. aastakäik. Sisaldab

peale kalendaariumi admete artikleid mitmesuguste
aktuaalsete küsimuste üle.
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Häid praktilisi

jõulukinke,
nagu:

fotoaparaate,
baromeetreid,
termomeetreid,
binokleid,
lornjette,

. - « ~ te^c.

karahvine
ia klaase.

nuge,

küüre jne.

saate suures valikus odavate
Hindadega

Müüa
G. Berger, |
riietetapp 24 kr., caa
Nunne tän. 1. I
moiufnpv - - .'lardilaud Rutake, veel 4 päeva I
48, pähklipuust mööbel
pühadeks. |
kokkuleppel. Aõik pruugitud.
Lai 23, hooivis. tisler.
Hästi tugcwaid

diivaneid
müüa. Hind odaw, soodsad
maksutingimused. Tehnika t.
17, töötoast.

Majad, talud,
veskid,
krundid, ärid ja tööstused
kõigis kohtades ja igas suu

ruscs headel maksutingi

mustel odatvasti müüa sa

rentida. Teat. J. Kühle

Odatvasti tniiittt pruugi
tud

saepuruahi,
tnalmahi. scebilvormid.

raudpliit. Jakobsoni 36—0
Müüa

klassiloterii
pool raamatut.
Kirsad slt. ~1/3561"
tuled

Robert Holst, tulundustegelane, sündinud 21.
Ernst Murdma a, haridustegelane, sündinud

21. dets. 1874. a. Käru v. Järvamaal.

mis ka limmplaauis on ette nähtud Nõmme keskasutuste
asupaigana.

Kuna Nõmme Majaomanike Seltsil on 8 osakonda za

soni on juba 3 osakonna juhatused ühinenud eelpool

Anton Rauk, õpetaja, sündinud 21. dets. 1892.

toodud seisukohtadega, siis wõib oletada, et need seisu

Jaan Sarv, matemaatik, sündinud 21. dets.
1877. a. Saru v. Võrumaal. Tartu ülikooli korraline

millega kahtlematult tuleb ka rahwamaja püstitamise
mõtte algatajail arwestada.

a. Maasi v. Saaremaal.

kohad kujunewad torwe majaomanike seltsi seisukohtadeks,

Gretc Lüd i g, näitlejanna, sündinud 21. dets.

Politseipeegel

1890. a. Tallinnas.

Paul Bourget: 3uhn mõistatus. Prantsuse kee
lest tõlkinud loh. Aaivik. Walimik ilukirjanduslikke
tõlkeid nr. 1. 0.-ü. „Noor-Ecsti Kirjastus" Tartus,
1057. a. Hind 2 kr. 75 f.
Paul Bourget esindab Prantsuse realismis psühho
loogilist romaani. Tema romaanidele ja nowellidele on
omased ja iseloomulikud tegelaste detailsed hingeelu eri

tclub, kusjuures autor sageli formuleerib teatawaid
waatlusi a siadusi elu ja hinge nähtuste kohta. Selle
tagajärjel on ta teostes mähe kahekõnesid, rohkesti aga
kirjeldusi ja harutelufid.

„lulm mõistus" on üks Bourget' noorema aja

Väljasaadetu Tallinnas. Ivan Safurov võetakse
vastutusele seepärast, et ta vastava loata asus
elama Tallinna, kuna ta politseivalitsuse direktori

otsusega oli saadetud asumisele Kihnu saarele. Sa
furov oli Tallinnas kindla elukohata.

joobnu rikkus rahu. Girgensoni tän. nr. 8 aset
sevas majas'lärmitšes • joobnud olekus • Aleksander
Truumees, kelle elukoht Vana-Kalamaja tän. nr.
3—13.

Joobnud voorimees. Raudtee tän. nr. 10—2 elut
sev sõiduvoorimees Edgar Kasevits võetakse vastu
tusele seepärast, et ta joobnud olekus ilmus sõitu.

Koplis varastati toiduaineid. Vene-Balti as. nr.

teoseid. Seetõttu on selles mingi nooruse wärskus ja
ilu hoolimata selle melanhooliast ja pettumuslikust

122—13 elutsev Therese Kangur avaldas politseile, et

lõpust.

väärtuses toiduaineid.

Oskar Luts: Tagala. Mälestused IX. 0.-ü. ..RoorEesti Kirjastus" Tartus, 1937. a. Hind 2 fr. 30. senti
..Tagalas" jatkad O. Luts oma memuaaride jutus
tamist alates 1914. a.. edasi. Teos on söjamceleoluliselt

häälestatud ja Luts kujutab selles elamult ning taba

walt sõja-tagala elu. Ta teeb seda enamikult hea

tahtliku huumoriga, nagu on ikka tema wiisiks. Teine
kord oskab ta aga olla ka sarkastiline, kui seda nõuab
olukord. Nii ironiseerib ta oma otsese kõrgema üle
muse mana kindral ipoliwanowi üle, kes ei tea, mis
on destilleeritud mesi ja milleks seda on maja. Otse

sarkastiliseks läheb aga Luts. kui ta kirjeldab sõja

tagala joominguid sellesama kõrgema ülemuse kindral

Polimanowi osamõtul. Samuti kujukalt kirjeldab kir
janik intriige, mis tagalas malitscmad.
See on pünew ja sündmusterikas raamat, seda
enam meel. et Luts jutustab siin nagu ikka elawalt ja
tujuküllaselt. Nii inimeste kujutamises kui miljöö kir
jeldamiscs on ta ühtewiisi osaw.

Juhan Jäik: Pajupill. Noorsoojutud. 0.-ü. ..Noor-

Ecsti Kirjastus" Tartus. 1937. a. Hind 1 kr. 90 s.
Juhan Jäigi uusim lastejuttude kogu sisaldab 10
lühemat jutukest. Need on kirjutatud elawalt ja ladu
sasti, äratades huwi ka oma seiklusliku elemendiga,

pianiinod
müüa. Paikese 4—2.

16-aastane noormees Albert.L. on esinenud Tal

linnas mitmel pool riigi ringhäälingu assistendina

ning sellena petnud raadioabonehtidelt raadiomaksu
välja:

Nii ilmus ta 9. mail Liivamäe t. Johannes Lerchi

korterisse ja päris seal, kaš Lerchil on raadiokuu
lamise luba. Lerchil luba puudus. „No siis saate ka
ristada," ütles assistent.;,, Asja võiks veel korral

tema kojakapist on valevõtme abil varastatud 7 kr.

Lubamata kiirusega sõitmise pärast võetakse
vastutusele sõiduauto nr. A—lB6o juht. Pealeselle
oli sama sõiduk pimedal ajal tuledeta.
Purustas korteriakna. Sitsi tän. nr. 21—8 elut
sev Anette Kirsipuu avaldas politseile, et Koidu

tän. nr. 17—10 elutsev Aleksander Mars on visanud
jäätükiga puruks tema korteriakna.
Kukuks ja sai põrutada. Vabriku tärn nr. 37 aset
seva maja ees kõnniteel kukkus ja sai põrutada Eka
terina Tisler.

Piinas hobust. Asunduse tänav nr. 10—1
elutsev Hugo Kraus avaldas politseile, et sõidu
voorimees Gustav Kirsbaum on laupäeval jätnud
oma hobuse järelvalveta restoran „Turu" ette. Sa
muti olnud tema saanis 3—l sõitjat. Hobune selle

juures longanud ning vedu valmistanud talle ilmset

piina.

Kaupadel puudusid hinnad. Kullasepa tän. nr.

11 asetseva „Remmeli" äri omanik võetakse vastu
tusele seepärast, et tema vaateaknale pandud kau
pade juures puudusid hinnad.
Peatusloata Eestis elamise pärast võetakse vas

tutusele Harju tän. nr. 18—11 elutsevad Läti koda
nikud Hugo ja Maria Dettmeringid.
Kaklus Kuninga tänaval. Uus tän. nr. 26—7 elut
sev Artur Kalju, Alberti tän. nr. 25—9 elutsev Val
ter Kalju, Ballasti tän. nr. 21—6 elutsev Alfred

Ta pakkus neid Liivalaia t. 33 Henn Heideri

vanarauakauplusse müüa, kuid seal neid ei ostetud.
Asja juurdlemisel aga saadi sealt teada,* pkelle
käes on varastatud asjad.
Ülekuulamisel Hammer tunnistas end süüdi.

Kohus mõistis ta kaheks aastaks vangi.
5. oktoobril varastas Hammer Udu t. 5 keld
rist Terese Raudsepalt 30 kr. väärtuses pesu.
Ka selles asjas ta mõisteti kaheks aastaks vangi
majja.

dada nii, et maksate minu kätte kümme krooni, siis
loetakse seega raadiomaks õigel ajal tasutuks," se
letas assistent.

Lerchmaksiski kümme-krooni.
Assistent lahkus rahaga..
12. mail ta ilmus samal kombel - Vana-Kalamaja
t. 23 Ida Salukivi juure. Seal.oli aasta esimese poole
eest raadiomaks õiendatud, kuid assistent kasseeris

teise poole eest sisse 6,25 kr. ja andis allkirja E.

professor. Saab 60-a vanaks!

Kuke nimel.

11. mail pettis sama noormees Liivalaia tän.
8ä Sinaida Jaagolt samal kombel 7,5 krooni välja.
. Kohtus seletas Albert L., et ta on, seda teinud
häda sunnil, kuna raha olnud'vaja. Kohus mõistis
kaebealuse kui alaealise vanemate vastutava valve
alla.

Rewideeris keldreid
Gustav-Bernhard Hammer varastas oktoobri alul

Koidu t. nr. 103 maja lahtisest keldrist Jaan Altolt

seitsme krooni eest tööriistu: kirve, haamri ja kaks
peitlit.

Järwmnaa rahwarinne
Jartvmnaal on n.-n. rahtvarinde moodustamine
täies hoos. Tõenäolikult jõutakse rahtvarinde moodus

Pani oma wenna wangi
ühel päeval teatas Malmi t. 3—4 elutsev Elvine

Vaatsepp politseile, et ta vend Voldemar, kes elab
oma naisega temaga ühes korteris, on varastanud
temalt päevatekk

Selle teki oli Voldemar Vaatsepp pantinud .Vab
riku tän. vanakraamikauplusse. Pärast seda, kui as

jast oli teatatud politseile, tõi Voldemar Vaatsepa
naine selle teki Elvine Vaatsepale tagasi.
Vaatsepp tunnistas end süüdi. Ta on varemalt
karistatud. Kohus mõistis ta kaheks aastaks vangi
majja.

Ära karanud waras murdwaegil
Richard Tõns oli põgenenud Peresaare vangi
laagrist ja. hulkus mööda maad ringi. 26. septembri
ööl ta murdis Nissi alevikus sisse Voldemar Ma
dissoni apteeki ja varastas sealt viis krooni metall

raha.

Kohus mõistis Tõnsu neljaks aastaks vangimajja.

M. Palgi

tarni'ega juba jõuluks lõpule. Wajangul ivaliti
rahtvarinde juhatusse tvallatvanem R. Hallimaa, tvalla
sekretär A. Tammist, Aatvere «vanadekodu juhataja R.
Karig, kompanii pealik T. Sipsaka ja A. Roosileht. 23.

Toomsoo, P. Kasekamp ja N. Terk. Kapus kuuluwad
rahtvarinde juhatusse tvallatvanem M. Kärme, tralla
sekretär H. Raigna, tegelased E.. Wilmansen. A. Kanne

ja Prl. S. Tchncll. Wäinjärtves tvaliti juhatusse
tvallat vanem A. Aas, tvallasekretär M. Reinut, ärijuht
J. Prooivcl, abipraost A. Pähn, konsulent H. Kallandi,

piimatalit. juhataja K. Tamm, õpetajad J. Ilmneks,
W. Willand. H. Piigert ja põllumees M. Ahe. All i
ku l' kuulutvad juhatusse põllumees K. Tari, tvallasek
retär J. Parts, põllumehed A. Hanschmidt, J. Aasa, J.

HITLER
Elavas käsitluses mööduvad lugeja silmade
ees Hitleri lapsepõlv, nälja aastad Viinis, ta
kangelasteod maailmasõjas, rahvussotsialistli
ku liikumise loomine, 1923. aasta ebaõnnes
tunud mässukatse, Hitleri julge kaitsekõne
kohtus, vangipõlv, ta poolehoidjate tagakiu
samine, valimisvõitlused ja Hitleri võimule
pääsmine. Raamat annab ka ülevaate Hitlefi
ideedest. HIND KR. 1.50.
Raamat on saadaval paremates raamatukaup
lustes.

Pealadu: Erik Priimanni raamatukauplus,

Rakveres. Raamatu hinna saatjaile pealadu lä
hetab raamatu omal kulul.

Uutar ja O. Aatva. Kärus.— tvallatvanem A. Jär Ilmumas:
tvik, kompaniipealik R. Tanvrc, põllumees 23. Madissoo,

kodukaitse esinaine M. 2Soll, tvallasekretär J. Lemet,
metsaülem M. Kama ja pangajuhataja B. Aimre. Tü

Sftalini elulugu.

ri linnas linnapea A. Wiirmaa. notar W. Too-,
me, töölistvaem M. Pakk, ärijuht K. Kroos. tööstur H.
Lang, algkooli juhataja M. Rõuk, seltskonnategelane P.

NiiVson. J. Aimvere, J. Nõmme. H. KmLmmrn, J.
Piiskop. J. Steinberg, K. Luup, pr. Annus ja J. Es Kallaste. A. Wilipõld. A. Tagobert. A. Rodentau. tZ.
tenthal. Säretveres tvallatvanem J. Lai, tval-_ Eslas. M. Salu. J. Loo. H. Papp.
scna, kuigi see on lülitatud 100 lõpuridadesse osawalt
lasekrctär J. Parts, Säretvere riigimõisa tvalitseja J.
ilma eriti silma paistmata. Teost ehiwad R. Mei
Vastutav toimetaja J. T AKL AJA
hästiünucstunud illustratsioonid.
vastu pühapäeva 11 ja ööl vastu esmaspäeva 7. Pääsuke, ärijuht J. Muru, põllumehed A. Taatvet, O.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus
i Usklik noormees
Daamid!
Tertoe
palub laenu
Ärakirjad
Võistlemata headuses
fcyiä
40 kr. pühadeks riiete ost
ja kursused
liita
elektrilokid,
kirjutusmasinatel kohakuula. miseks tagasimaksmine 3
misega asjatundl. ja oda kuuga. Kirj. slt. ~24/3384
j Praktiliselt
Briljante, kuld-, hõbe-»
aurulokid
wasti on J. Kühlc konto
antiikasju
ris Wanaturg 6.
| kinkida
ostab kõrge hinnaga jsootvin ööta Kopli 4. puu vesilained,
Rottidele,
11111111111111111 l
IBEUE I
hootv. Tel. 444-01.
j on praegusaja mõte.
Keskealine naisterahvas või
L.taQMM !
tangilokid
i Suures valikus pesu,
' lutikatele ja prussakatele
meesterahvas, kes laenab
S põlli, sukki, koe
kindel surm ainult Pikk t.
Kuninga
län.
6.
telel
431-59.
juuksevärvimine
tud asju, laste- ja
43—1, Trõkotv.
Ostja
300-400
kr.
beebirüdeid j. n. e.
Haapsalust.
Pühendage
maniküür
HOMMIK.
soovitab
Parima hinnaga - Lsiau kõrge hinnaga (toecl
väikesele tööstusele, saab
kindla koha veel enne pühi.
inc.
MANTLEID,
enne pühi) pruugitud mööb
Õed Böckler
oma waba aeg Pakk. slt. ~47/3507".
Daamide salong
KITLEID,
lii. riideid ja kõike pööniu
ostan i
enesearendami
gukolu. Pal. teat. kirj. slt.
PÕLLI,
Kinga 6/8.
„Frederick"
Einelaua
~40/3520".
sele, lugedes
pruugitud riideid, ülikondi, 1
SUKKI, SOKKE,
Wene 1. frt. 10. teisel korral
palituid, pesu, saapaid, pau
pidajat
Raamatuid,
Kaotatud
KINDAID,
Teles. 436-43.
. dipileteid, õmblusmasinaid.
waja
teiseks
jõulupühaks.
pilte,
ivanu
rahasid
j.
t.
jalgrattaid, mööbleid. Tuleu j
SALLE
Küsida kuni 22. skp. Wi
asju müüa. Kenimani 163 kohale. Suur Karja s—B. j
Wl>
gast. Tõjam. üh. Tall. osaj Georg Siude äris, Pikalt,
jne. ine.
x —r I
6, kl. 11—1 päcival ja
Sanol.
konna kantseleist Tatari 3. wõi selle läheduses
Lstau
pruugitud,
korras
3—B õhiul.
«
Uus
moodne
ajakiri
TUJU
pianiino. '
4 perekonna
ihkab
Korralik
Sanoli tarvit. kurgu- ja hinga
Müüa kantud
üff
Teai.
firma
ja hind kirjal. '
miseiundile haiguste puhul:
pliitlspalitu
TUTVUST
tütarlaps,
Soodus ostukoh'
slt. ~-26/3546".
kui kurk valus ja hääl ära on.
. pilti
Müüa odalvasn keskmisele . keskmisele kasivale ja krae
kes määras kohtamise 16.
nendega, kes on tujust ära. Eht ainult „punase ankruga".
„Päewalehe'
kaswillc diagonaalriidesi ' nahad. Planeedi t. 13—4,
On ise täis elurõõmu ja to
skp.
kell
9
oht.
postimaja
kella 17—20.
Puhtaid |
kaitseliitlase
ette Wene tän., palun cne- (Akaksolly maalid), Pal.
redat naija. Poolsada pilti.
Pisarates
vonnnUliKonrl
sest uuesti teatada ühes tvaewatasu eest ära anda
Tasuta igaühele 2 ilusat palun laenake 40 kr., palun
raamalukpl.
aadressiga slt ..2/3482".
jõulupostkaarti. TUJU mak
(uue lõike järgi) kuub.
G. Stude ärisse.
lvaid
paremate
ning
soliid
Pikad püksid, sinel ja mõlc
sab ainult 25 senti. Müügil
'
kaltse;
semate inimeste poolt. Olen : S. Karja tän. 23,
Müüa
punasest
puust
mad mütsid. Toom. kiri. slt.
kioskites.
pianiino
kõnetraat 446-11 ja
ise heast perekonnast proua,
..24/35,-14".
kuid Ivacne. Tagasi maksan
479-25.
Pikk
tän.
2.
üürile
anda.
Näha kella ka
ostab
tualett ja
Palve.
23. mail. Läbirääkimisele
hest
peale
Nõmmel.
Hiiu
'cõnetr 420-8 j.
Täisil» iehaiged kee- elaivad saan ilmuda õhtutel kell 8
jaam.
Hoie
tän.
15.
Tall.
Eesti
Kirj.-ühisuse
?
Müüa soome
iifo oma knrivemad närivad, fiiij. tlt. „21 '3301
kummut
tellimisi
ladu Pikk tän. 2. ; naluwad lahkeid inimesi au
(..Piewalehe"
dõuiuvans
tõukekelke
liemda raamaliiid ja kuu Suusatajad preilid, ke< ta
võtab wastaiga
ülesostjaid valun mitte tul
kirju, et saakZ kurtvad mõi haks olla 37-a, mehele
. f
kostüüme
ted eemale peletada. Hai
Kaupmehe 5, töökoda.
la. Wiru t. o—7.
sõidukaaslaseks
p«sti»s«tma
?ed ..Liuna Haigete KoduS"
üürile anda 23tnc i. I—2o1—20
Magasini t. 23. tel. 460-13 Kirjad slt. ~23/3503". I
telefon 470-92.
mis on juttudesse põimitud osawasti ja esilctungimata.

Samuti ei puudu lookestel ka oma kaswatuslik ise
loom, tagasihoidlik moraal iga sündmuse järeldu

Bärendson ja Nõmmel Pärnu mnt. nr. 16—1 elutsev
Hermann Kukke võetakse vastutusele omavahelise
kaklemise pärast Kuninga tänaval.
Joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja ööl

II

kontorist. Wanaturg 6," kl.

11—1 ja s—o.

ainult Wabadnspargi ümbrus Nõmmel,

dets. 1885. a. Kambja v. Tartumaal.

„Ma olen Ringhäälingu
assistent..

arendada. ....

widus.
6. Nõmme rahivainaja ci tohi asetseda awaliku joogi

Henrik Visnapuu: Saatana vari. Romaan värs
sides. 0.-ü. „Noor-Eesti Kirjastus" Tartus, 1937.

Lugusid kohtust

mispärast rahwamaja tuleb ehitada paika, millel on eel

ruumideks, milliste järele on Nõmmel praegu suur tar

mulje lugejasse, kuid siiski lõikab nagu vilunud ope
raatori noaga, mis ei tee valu.

Kaitseliidu jõulupuu. Laupäewa õhtul oli Tallinna malewa wõinrlas ntaleiva üldine jõulupuu. Ette
kannetega esines kodukaitse ringkonna laulukoor, soololauludega prl. Karing. Jõuluroana tõi kingitusi.
Pildil: Jõuluwana koos pöialpikapoistega. Tagaplaanil malewa pealik major J. Lepp ja makewa
pealiku abi riigisekretär K. Terras.

EsmaSpiiewal, 20. detsembti! 1937

VSewalettt
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II Vii! dipl. ing. H

HH mälestavad sügavas leinas
H' E. U. S. Põhjala ia Vilistlaskogu H

I Endist kauaaegset esimeest ja asutajat liiget H
I mäeinsener ALEKSANDER KINK'II I

I mälestab Eesti Inseneride ühine? I

HESTONIA" KONTSERTSAAL.
Teisel pühal. 26. detsembril 1937. a>.

111 SÜMFOONIAKONTSERT
..Estonia" ja Riigi Ringhäälingu ühendatud
sümfooniaorkestrit juhatab teeneline dirigent
prof. RAIMUND KULL

Igawesele unele uinunud
mäeinsener H

Kaastegev:

viiulikunstnik prof. dr. KARL BRÜCKNER

Kavas: 1) Beethoven Avamäng ..Coriolan"
21 Mendelssohn. Sümfoonia nr. 4. A-duur

I Aleksander Kink'u I

mälestawad sügawas kurbuses mfielnsenerid.

3) Sinding. Viiulikontsert A-duur
4) A. Kapp. Süit Eesti runoviisidest.
Algus kell 8 õhtul.
Pääsmed Kr. 2.60 kuni 60 s., õpilastele & 35 s.
eelmüügil ..Estonia" teatri kassas.
Estonia" kontsertbüroo.

Müürivahe saun
Tel. 445-57. 30 Tel. 445-57.

Neiu soovib
ärisse (ott tvarem kaubel

Esmäspaetval, 20. dets.,

kell %8 õhtul
82. korda
Mdhindadeaa

Eesti Draamateatri
pühade mängukava.

kraavihallid"
E. Waiguri rahlvatükt
3 waatuses.

Pääsmed 25 ja 50 senti.

Jöulu teisel pühal. 26. dets. Teistpäelval. 21. detsembril,
kell %8 õhtul
kell VJB p. l.
104. karda
2. korda

TEATER
EsmaSpäetval. 20. detsembril

kell pool 3 õhtul
13. korda
harilike hindadega

„Tatra tüdruk"
Operett 3 waatuseö. 15 pii

„Kevade"
A. Tärcwi -O. Lutsu dra
matiseering 6 pildis.
Näitejuht Leo Ävlmet
Latvapildid P. Raudtvee

kell VjB õhtul

11. korda alandatud hindadega

„Miiiidud mõrsja"
B. Smetana ooper 3 vaatuses.

Pääsmed Kr. 1.75—20 s.

„Suvi"
A. Tärcwi *O. Lutsu dra
matiseering 6 pildis.

27. detsembril,

kcll 12 e. l.
Nukuetendus.
Katva S:
1) «Neis ümber tv»"

A. Awenariuse lugu lastele.

2) «Lillhaldjad" A. Ki

Kesknädalal, 22. detsembril, tvika drantatijeering hiina
kell J,68 õhtul
aineil.
3. korda harilike hindadega 3. - «Mänguasjade mäfS"

„SDgismanöüver"

I. Kalmani operett 3 vaat.'
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.
Teisel pühal, 26. detsembril,

kell %3 p. 1. !

4.; korda harilike hindadega

„SUgismanOüver"
I. Kalmani operett 3 vaat
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.

Kell õhtul

3. korda harilike hindadega

Jseesar"
..Kaugete randade" ja „Fan
ny" järg. M. Pagnoli näidend
3 vaat. 11 pildis.
Pääsmed Kr. 1.50—20 s.

Kolmandal pühal, 27. det
sembril, kell V'ii p. 1.

PääSmed 20—125 sendini.

tegija

palub teenistust

G. Helbemäe lugu lastele.

Näitejuht Wold. Alcw.
Latvapildid U. Martin.
Kostüümid Karin Luts.
Muusika koost. W. Ja
kobson.

Pääsmed 20—125 a.

PUhade-mängukava.
Teisel jõulupühal. 26; dets.,

kell %8 p. l.

URBANI & KO.
Wnnaturg 6 (Wiru 2).
S9BBH
TALLINN,
Rataskaevu
22. H
võlluiöömasinatega. Lepib
Parimasse lokaali waja
kohasaamiseks kuu-tahe pä
Terasasjadekauplus wajab kohe
rast. Kirj. Silla, postkast 13 takse
puhvetipreilit,
J. M.
kes on nõus ära sõitma.
Kinnisele 1%-t. kauba Toowitaw mõne tvõõrkeele
müOlnld.
töllale
oskus. Teat. saab Tall.,
vajatakse tööd
Nartva mnt. 22, el.-tehn.
ja odatvat kuuri garaashiks. löösws. 20. 12. 37, kl.
Tcat. slt. ..A/856A".
18—19 ja 21. 12. 37. kl.
Rutulised pakkumised saata slt. ~22/3582".
10—11.
Waja ehitus

harilike hindadega

„Mehe küljeluu"
Kolmandal jõulupühal.
27. detsembril,
kell %8- õhtul
harilike hindadega

12—4 p. ja 6—8.80 õhtul.
J Sulu laupäewal, 24. dets.,
on kassa alvatud ainult kel
la 12—3 päcival, esimesel
jõulupühal on kassa suletud

Reedel, 31. detsembril.

traditsiooniline
vana-aasta Ohtu.
Kassa atvatud: tolinap.

Pääsmed Kr. 2.50—30 s.

Teair: kassad awamd kella'

12—4 p. l. sa õhtul kellas

«Lastearst
Mitmekesiseim las
ta lugemisvara on

majateenija

Dr. Engel"
TTTTfTmfTTfTTff

21. dets., kella 10—11 homm.

„Päeval." talitusse.

Suurem ettevõte fl

vajab 6. kuuks I
vilunud!
MASINAEHITUSE I

Maalt tulnud

INSENERI I

tütarlaps

nud

Maini

projektecrimis- fl
ja ehitustöödele, I
• icat. slt. ~E. fl
12173". I
Waja Jarwamaale tallu
tlldfukut
vSI sulast,

kes oskab lehmi lüpsa. Kau

belda Tartu mnt. 41—7,
hoowimajaS, teisip. kl. 11

eesti, tvene ja ühe wöõrkeele kuni 12.

oskusega, 3-aastase tütar

lapse juure. Soowit. muu
l sika tundmine. Majalised

B|iin ii

|

Koogiteemiat
waja restorani. Tulla Woo

Ausat

maatUtarlast

vajatakse perenaiseabiks. Tul

la Reinvaldi s—ll, esmas:

Tallinna 3. jaoskonna kohtupristav müüb

avalikul enampakkumisel

Lastele algkooli? käimine

23. detsembril 1937. a. kell 11 Tallinna Ring
konnakohtu ruumes, Pärnu mnt. 7 Gustav
Thombergi kinhisvara, mõisamaakoht (tur

na suurus, wanus. koolis

kes on maatööst hutviiatud.

soodustatud. Palgatiugimu
sed. senine tööala, perekou
kaim. klass ja aadress kohe
teatada Tallitut, Naua tän.

13—1, kauplus ..Põllum."

kojamoes.

Tarivis cntic pühi abiks

mis asub Läänemaal, Paadremaa vallas, kinn. nr.
1204. Suurus 7 tiinu. 1234,2 ruutsulda. Müügiks
hinnatud Kr. 600.—, millest algab pakkumine.

roiduainetekauplusessc noort
wirka

seleis.

teisipäewal kell 19 Estonia

Müümisesse puutuvate oaberitega võib tut
vuda Tall. ringkonnakohtu tsiviilosakonna kant

tlldrukut.
kes on tvilutind. ivõib pä
tast ka jääda. Kaubelda

! äris.

otsib teenistust töökotta wõi

ja „Laste Rõõmu'*
kuulutusi ja tellimisi
Jlaroas

Lugupeetud

Teenijat

autoomanikud!
Wõimaldage koht karskele

ja ausale 1.-b liigi anioju
hilc, end. sõidu iile omab

kirjal, tõenduse. Wöiks ka
hakata osanikuks 1000 kr.,

„LASTE RÕÕM". | Mumummmuummmm ühtlasi juhina teenides. Kir
AAAAAAAAAAAAAAAAit jal. flt. ~18/3535".

võtavad vastu

waja. Tulla pagariärisse
Sitsi tän. 16.

: Vennoc R. Jn K. Roosiru,
Suur 24.

Teenijat
' tarwis Tsemendi s—l.5—1.

Vaba korter Teie majas

saab kiiresti üürniku
kuulutuse kaudu

• ~Päevalehes"
Täiesti omaette suur

SUUREM PEA
LINNA KÖITE
KODA VAJAB
UUEST AAS
TAST
Kiitemeistrit
Pakkumised ühes
senise tegevuse kir
jeldusega saata slt.

„E. 12174".

majahoidjat.
Tulla läbirääkimisele Aia

rän. 3-a, ärisse, täna kella
6—7 sa homme kl. 10—11
hästi wilunud

tütarlast
Aia iän. 4, poodi.

Vajatakse praktilise nuhis
artikli leivitamiseks

teenistuse

kaastöötajana kartserini- ja
lihaärisse. Küsida peapost
kont. nurgalt lehekioskist.

Worsti- ja delikatess

ärisse wilunnd

müüjannat
pübade-celseks abiks waja.
Kullasepa 3.

tvajab üksik härra mööblita

suurt tuba
Tcat. pal. teles. 469-16
sakala tän. 21—S, L. E.

agente,

täielise tvöi osalise pau
sirmiga Kaupmehe 31—4.

Tuba

iga päew.
Intelligentses perekonnas

üürile anda soe, uuelt re
noweeritud walge
tuba,

üksikule härrale wöi t daa

mile, mööbliga wöi ilma.
Tina 19—4.
AAAAAAAAAAAAAAAAA

. Ärasõidu puhul üle anda

puuvilja
müügikelder
hästi käidawas kohas.

3oow. kirs. slt. ~20/3580".
ntõlemasi soost isikuid. Väi
Riigiteenistuses poiss
kc kautsjon tanoiline. Tulla mees oisib 1. jaan. 1938.wwwwrrrwwwTfwwwjr
iga päcw kl. 12—4
a. täiesti omaette sooja, pu

liasr korralik» mööbliga
lväikest

tuba

Teat. pal. kirj. slt. ~7/

3367".

Korterit,

Erasissekäiguga. omaette.

kontoriruum
2 tuba köögi sa mõnu
süstega kesklinnas, alunns.

korral, wastu täuawat,

Kolmeliikmeline soliidne

perekond wajab I—3-toal.

korterit

üürile anda. Rataskaewu t.
147—3.

Ära anda

kaks korterit:

et) 2 tuba. köök. esik, 23. C..

teta intelligentne abielupaar. kas kohe wõi 1. jaanuariks, wesi, elekterr b) 1 tuba.
üüri ettemaks wõimalik. köök. 23. C., wesi, elekter.
Teatada sh. ~7/3327",

Kellel ivabancb uueaasta
alul wäiksem korralik

Teat. kirjal, slr. ~21/3341" Mõlemad korterid asuwad

wanemas puumajas. 23.

Kalamaja 10—3.

ärlruum,

Neljatoaline
korter

sooroitaw kesklinna ' rajoonis

Kirjad slt. ~14/333-1".

üksik noormees lvajab
wäikcst !
mööbliga tuba
üirj. slr. ~23.3343" |
jõuluks imellig. perekonda

möbl. tuba
õhtul B—lo teles. 319-20 j
wõi kirjal, slt. ~33/3313"

6—B õhtul.

Tragi aus mees ivähema

enne pühi

roiduainetekauplusesse. Tulla ivõi I—2 wäiksemar tuba.

klaiveri tartvituscga. Teat.

„Atlan". Läbi rääkida kella

Veel

Vajatakse korralikku,

Akeesõpilane otsib pärast- >

Vajatakse pühadeks

möbl. tuba
sobi lv 2—3 isikule, soowit.

Näha wõib kella 3—5 p. l.

kohe tarwis

soovitav 2 tuba ja köök, va
jab kohe kindlas ametis las

le wäikscmassc tallu. Katt kapit. saab kesttva
belda 20. skp. >3—6 Lutri

tän. 27—9.

garaashi. Kirjad sl:. ~38/
3558".

waja. Tulla Tartu mnt. 10.

ärisse, Narva mnt. 29,

Teenijat
tarlvis linna ligidale maa

Majaomanikud!!

rida. üksikule härrale wöi
daamile. 3. Tarni 78—3,

Uude keskküttega majja

pagaripoissi

puiesteel 27. end. Taska

ta, omab head tunnistused.

Autojuht

puuviljakauplus

iile anda.
Küsida Rulkowiuse 13—7,
pärast kella 7 õhtul.

tvähesc mööbliga wälja üü

Korralikku

päeval pärast lõunat ja teisip. ärisse.
enne lõunat.

lasterohket perekonda

..KIDISE-RABA"

kesklinnas, käidavas kohas, l—2
aknaga, detail-kaupiuse laoks
kas kohe vöi edaspidi. Soovitav
tagaruumidega. Pakkumised pa
i lutakse saata slt. „A. 9735".

Köögiteenijat
nõudepesijat
rn :äu. !)—l.
litt? Taimi t. o—l, tulla tarwis rest. Merepttiesiec
kella 3—5.
nr. 10.

1938. a. wajatakse pike
mats ajaks

otsib kohta, oskab hästi kee»

5, 7, 9

6—^69.

õpilaspiletid maksvad ainult .keskn. 22. riet«.

Naiskokk,

Kirj. ffr. ~10/3530".
Paul Nürblger
südamlikus filmis

kes oskab kohalikke talutöid.

Läbi rääkima tulla teisip.,

Vajatakse

JOULU EELkeskn 22 de,sll-10 I
neljap. 23. dets., 10—11. B
reedel, 24. dets., 10—9 B

Hea

sekäiguga

rimehc tän. 3 (hoowis).

baraba)

Hugo Raudsepa komöödia sa.suletud. 2. pühast alates 4—l.
3 vaatuses.
harilikul ajal.
Pääsmed Kr. 1.50—20 s.
Aus ustalv keskealine

Umber töötanud: Agu Lüü
dik. Priit Ardna muusika.

Pärnu mnt. 107.

naisabilist,

soolvitnsed. Nõmme, Nurme

Kolmandal jõulupühal,
27. detsembril,
kell pool 3 p. l.

„Mees, kelle käes on kella 11—1 e. I. ja s—B lauda ja kõiki seltsi sooje
õhtul. Reedel, 24. skp., kella sööke, otsib kohta pidudel
trumbid"
11—1 e. l. 1. pühal kaS< sööke valmistama. Kana tän

Operett 3 vaat., 15 pildis.
Tekst: Juuli Rõõmusaare.

Keskealine poissmees, talu
peremees, vajab maale tallu

tän. AO, tel. 322-13.

..Inimesed ajujääl"

tus olla. Küsida Raudtee
tän. 38—9, Kilu nurgal

mööbl. tuba
Vanem soliidne en-gros firma l intcllig. härrale ära anda
soovib leida
Tina B—4,8—4, ielef. 309-08,
näha kella 5—9 õhtul.üürile anda ilus crasis
äriruume

lukuseppa

harjlike hindadega

kell AS õhtul

{SÜÜ

kesknädalal, 22. dets. , I. 11, 111 ja IV kl.

neljapäeval 23. dets } meestele
reedel. 24 dets ' 111 ja IV kl. naiste'e

Lihtne käsitamiselt.

keldrikorter
ära anda. wõib ka käsitöös

dintaal olla. Töötab igasugu

Teieipäewai, 21. dets. I kl. meeste e. 11 kl naistele.

Jootsl pulm"

KaSsa awatud tga päew kella

„Daam kameeliatega"
A. DumaS' näidend 5 w.
Lawastus A. Tunne,
Lawapildid P. Rmtdivec
Riietus K. LuiS.

iceinjad saatvad kiiresti häid

" on täiesti hitdaohotu |n kiihinahi.

suure wõi iväiksemasie tal tcenistuskohti J. Kiihle ko
lu, ivõib Tartu- lvõi Wiljau hakunlanüse kontori kandil.

Pühade nädalal on saun avatud:

Teisel jõulupühal, 26. dets.,
kell H 8 õhtul

..Kolmekrossl ooper"

42. korda

Lennuk! tän. 21

. harilike hindadega

Jõulu kolmandal pühal,
27. detsembril,

kandjad ja igasugu muud

Waja intelligentset tvilu

„Mehe küljeluu"

M HEIDENIAI
; keetja-ahi on kfilge
. moodsam ja praktilisem,

37-a. põllutöös ja karja Uksiteenljad, passijad,

Polgu saun

Kolmapäeval, 22. detsembrit,

Jõulukink perenaisele) ® I

kasivatuscs tvilunud tööees keetjad, lastehoidjad. ette

tutööstusse. Tulla läbirää
limiselc Oskari tän. 1-a.

~Tootsi pulm"

M. Jotuni naljamäng laulu
dega 3 vaat. 15 pildil.

inimest.

1 ivõib õpilasekoba saada liis

harilike hindadena

13. korda hatilike hindadega 22. skp.,- ja neljap.. 23. skp. valmistab hästi külma pidu

Kell W õhtul
„Tatra tüdruk"

Pärast pühi saun avatud 30. ja 31. detsembril.

kell %8 õhtul.
Jöulu teisal puhÄ. 26. dets.
25. korda harilike hindadega
40. korda

diS. Tekst: Juuli Röömu Näitejuht Leo Kalmet
saare. ümber töötanud: Latvapildid P. Raudwee
Aau Lüüdik.
NOORSOOTEATER.
Priit Ardna muusika.
Pääsmed Kr. 2.50 30 f. Jõulu kolmandal pühal,
Teisipäeval, 21. detsembril,

reedel.

Uues majas suurem

vanemat

nud) ivõi tööstusse. Kirjcrd Palun tulla läbi rääkima
Tähe täu. 4—14.
slt. ..33/3333".

PÜHADENÄDALAL AVATUD.

' Tunnisaunad ia vannid:
teisip., kesknädalal, neljap. ja reedel.
DAAMIDELE: HÄRRADELE:
I kl. teisipäeval, I kl. kesknäd.,
II kl. kesknädalal, neljap. ja
II! kl. neljap. ja „kr teLidalal,
. reedel. 111 kl. neljap. ja

Laste juure tarwis

ivaunitoa, teenijatoa, kesk

Unes majas 4-toalinc

Korter
ivälja üürida keskkütte ning

manniga. Oskari t. 4«a.
1. jaanuarist vabaneb sü
dalinnas 2-toaline erasisse
käiguga soliidne

korter

kütte ja alatise sooja weega

wälja üürida 3akala tän.
(Eesti Panga juures) kuu
üür 120 kr. Lähemaid tea
teid saab Kaupmehe s—l,
tel. 467-70.

Autogaraash
üürile anda. Narma muti
16, küsida krt. 3.

intelligentsele inimesele. Uiir

ühes kütte ja valgustusega

Kr. 42. Teatada slt. ~29/
möbl. tuba
3469".
pühiks (2 nädalaks) otsi

takse kohe. Teat. kella 9—7
teles. 478-29.

Tuba

Kuulutuste kaudu

„PÄEVALEHES"

on soovitud korter
Teil varsti käes.
Illllllllllllllllllllllilllllllllllüllllllllllllllllllllllllitllt

kirjutavad kogenud fl
kirjamehed, auhinnatud B

noorkirjanikud, lootust- I

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllHh

Korteriotsijadl:

Laste Rõõmus

välja üürida, ilma mööblita,
sissekäik täiesti omaette. Ni
guliste 2—3.

KaasUüriliseks
wõib tulla Luise t. 25—5

äratavad algajad, lapsed B
ise ja mõningad salapä- B

rased vaimud miks B
ta ei peaks siis olema B
huvi ta v ?!I

Nr. 346
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MSewakeftl
Mui muret teed kauneima

r MAALING" " jõulukuul 1931. 1
j" TALLINNAS 1

"=o="

P ffW pij M gg pSI NW f||\JpSf ffF flff J&IF
Il ifc'Ž4V llJl UH m Ü jS&ü DM^x:

I /Rrmsad ,aPsefJ_ t«« mjw 1
l _j 7-ste rõõmupühad Hiire raa- 1
I Lähenevad tänavu- teoseid, sus 1
I ta«SSKS«'^

Odavasti ostate

TEKA
• mänguasju
TEKA
• jõuluküünlaid
TEKA
•noakaupa
TEKA
• majatarbeid

M bjä Mii HM
l>IiNklIIiIIIlIINIlIIIIIIIiII!IIIIIIIII,!IIlIIIII!IIlIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII,IIIII,IIIIIIIIiI!II!iIiII!IIIIIII,I!,II,IIII!II!II!IIttI!MIIIIIIII,IIIIiIIiIIiIIIIIIIIII,IiiIIIII!II!III!IIIII!IIIIIIIIIIIiIIiIIiIIiIIiII!II!!I!IIIIIiIjIIItIIIIIiII,II

I alla panna- s voA g A Jcdgo V
1 Jtsflfawa «M ižJsf 1

sws osfoge aegsasti

l ri»t. Ba«ma*#I.°Lnna. Hind Kr-Sf?' pEET", Iwff* \
| Kauemini vastu p.. PEETER JAlekekül- 1
1 Teiseks tuli J 7ttr{g jutustati Põrifferjdst 1 •

Kgl

_D'-ÄvS Y%D 3 VM |
... 7j| \

LSZKSss!
, / k# ;4-MTfr
Triiksärgid

v ii .

1 Näu4jln TJÕBVD" on Eestikeelse I .

suures valikus uudismustrites

Voorimehe tän. 9, äris,

•7. *w X i /'-t\

\ gs-Efe 1

(..Päevalehe" maja).

Keilas
SS."«SS-SSH7

odawasti müüa tantntepuust

kapp-grammofon Kiriku

plats 13.

Ärasõidu pärast müüa

pianiino

j ira

soodsarcl maksutingimustcl

kuni 23. skr. Äismari 12
5. hoowimajas.

Peal adu :K-Ü., Rahvaülikool" ä!^V
Tallinn Harju 48 ja Pärnu m 10.

' Ul+ >r s * fccfc V X **šite>4&4täš&SKji&žv**
-\
> A 4 s -/;?* W*3Öi -• \
C £ **Vl>,tStr^v'"l fc j t .k* J *vtef=S'r
* .^.tö il Tfjfe. *• V. }
f Sk W 1 sz-i~i

Häid saaremaa

pähkleid
müüa Reimani tän. 25,
suusaiööstuses.

W> Häid ümargusi
Isfiõsliaudü

V !i'-' V •« .Aj. . v

Kfi'- \% hvh

' " * ' ' v." •- " NV-->4Lo,

isfeS#.- \,s'4 .:.
I ja toole,
flir"„Päe»alehe" raamatukauplustesse DM

malmist, kuiwast kasc
vuusr. ostate alati
soodsasti A. soometsa
H mööbli- ja puunöude-

Pärnu mnt. 10; kfinetr. 446-11 f 479-25. Pikk tän. 2, kõnetr. 428-83.

CM I

Zõuäekeläe J

sealt leiate sobiva eseme noorele kui ka vanale, tarbekohase ja hlnnapärase
.... . • • • '
D'"'j 1
Lastele pildi,-jutu-ja maali- Pliiatsiteritajaid, penaate,
. mlsraamatutd ja uusimat kir- värvipliiatseid, värvikarpe,
1 r jandust suures valikus. tsirklikarpe,<> taskunuge, soo- .
(I ~v Male-, foto-, tsirkuse-, kitse-, me pusse, bakeliidist tindipot

soovitab I

kauplusest. Tõnismägi

H 18. Töö eest täieline
wastutus.

Müüa vähepruugitud kabi
nett-

õrnblusmasin.
Soovijail jätta kirjad ..Päe

valehe" kontorisse ~29/3509"

Ostke villased

gC . kirbu-, trilma-, Musta-Peetri, jne. jne. : 'MW^
ife-/ merelahingu- jne. mänge, u^Vk5
«M vSijalöike-, klants- ja ära- ;3 .

ED.Möllerton\ I
" {\- tdmbepilte.

voodivaibad
(tekid) ärist Voorimehe t. 9,

#y w&w, VT" .D-i'

..Päevalehe" majas.

. . ' - • .«MV--» vr^;y

raudvoodi- ja traatvörgutööstus
Tallinn, Kopli 10, tel. 439-70.

FM. Tfiltesulepäid,. portfelle, kohvreid, jgfflkji W-pM.
-» : j ,y
;•' •'• ldrjutuslaua-nousid,-.peennahktoid— ' M>A^
taskuraamatuid, blokke, rahakotte,

*»»>»»>

!ij

' lugemispaelu, lauablokke, mangukaardikarpe, postkaardi- ja päeva- .k pildi ai bumeid, kirjapabereid mood- • J t,' . -S~
Suurim walik armaiuu
re. laua- ja seinalampe.

*'lsates mappides, lihevaase, pildiraa- > if a $

Hinnad oma tööstuse tõttu

*WW\ me Jne.- > 7 »

odaivad. Walnustan la tel
limise peale. Müügikohad:

Tartu mnt. 42 ja 2. Wold.
Laanberg. Teles. 311-96.

/

Alati saadava!

riivsaia

"U

X ibJ ?' «fS?" // fi.' ••' i

J. MiHeri leivatööstuses Ka

f . t k-\ •*, . ; * 4 , jW i , , . j ,» r. i \ £ -1?

levi 17, telef. 438-75.

Müüa
/ HsZ^

, »

Viimase sõõmuni
nauding:
KODUÕLU

ÕLLEEKSTRAKTIST
HUMALTIN
Saadaval rodu- ja kolo
niaalkauplustes.

V. Treubiut
Volt» 3 Tolef 440*83

s'4'. V KT 1 • • ' *-</ 5 *.k"

KUULUTAJAILE

SAIA JAHUST

TULNUD

2-kg PABERKOTTIDES

KIRJAD

Müügil kõigis paremates
ioiduainetekauplustes

18. dets, sisse • tulnud. kirjad. . .

=o=

.GÜNT/%j

Reisikohvrid.
Elektripirnid. .
Tõukekelgud.

CZ f/
OfKIL i
Minuti
4 päeva
; jääboQQt
tõutuni...

Harjad mitmesugused.

UUS
NÕUDEKAUPLUS,
Pärnu mnt. 4
(E. Seemnevilja
Ühisuse kõrval)

sukas. Girgensoni t. 6—3.

'

Müüa 23 ha suurune

talu,
umbes 30 km. Tallinnast,

Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus.

kui valmistate oma küp
setuseä ja keetea meie
suurveski

J, PUHK & POJAD

Odav jüulumiiiik
alumiinium- „ ,
s. iDoud

V,--..'--- .—.> — A -

N:<%v •

Nüüd on veel aeg mõelda pühade-eelsele suurpuhastu
sele. Tarvitage ainult E. Güntheri poonimisvaha ja Teie
jääte sellega sama rahule kui kõigi minu kaupadega.

E. GÜNTHER
TALLINN • TARTU » VILJANDI • PÄRNU

jõe lähedal.. Teateid saab

-*

Soodsatel tingimus- H
tel ost a te |

murmel- ja teistest nahka
dest ja naisrerahwa hea ka

jr-' Cv,,r»j C f . ;• 'S .'///> ;.vr'-'- 'X'.C"

Teie pühaderõõm
on täiuslik,

head muhwid skunks-, kotik-,

Esimene partii oda w a t
kristalli
f# -G

KINKE
kohale jõuflnud, seetõttu müü
1
PÜHADE
1/3201- 7 1/2281 4, 123/2383 1 24/2264 V
JÄRELMAKSUGA
me alandatud hinnaga £
2/2282 1 2/2300 2 25/2665 3 25/2305 2
alates
2/2322 5 3/2363 31 25/2345 6 25/2310 .1
3/3043 2 3/2123 3 25/3105 2 25/2105 6
Au&. Arnos
&!*• nädalas
3/2163 1 3/3071 1 25/2585 2 25/2425 / 1
TALLINN, PÄRNU MNT 10.
nagu riiet, pesu,
4/2684 2 4/3004 2 25/3065 1 26/3186 14
jalanõusid, mööblit,
4/2644 16 4/3164 3 26/2106 - 2 27/2227 1
oma tööstusest j.m
Mööblldsärauatl, 5/2645 2 5/2605 1 27/3187 6 27/2547 1
asju.
.
5/3085
1
6/2566
3
Nõmmelased!!
28,2588 - 2 28/3148 1im puhastasin nad
FIRMA
6/2286
1
7/2687
5
29,2309
1
.
29/3189
3
Glasurol'iga
7/3047 1 7/2287 3 30/3190 3 30/2110 1
Kokkuleppel A.-S. .. Eesti Metsatööstusega"
GRIPOL
Glasuroli hind 75 s.
7/3127 3 7/3167 2 31/3071 5 31/3111 1
müün kuivi kasepuid kindla hinnaga 50 sm
om N.- LÄÄTS . B
igas rohukaupluses.
7/3007 2 7/2307 1 31/2271 1 32/2312 1
pikkusi 3 kr. 70 s. ja 75 sm. pikkusi 5 kr. 40 s.
Naryam.4s.t.3ui-4Ö
8/2352 1 8/2328 1 32/3032 1 32/2352 3
Esindus:
jooksev meeter. Saagimine ja kohalevedu eri
tasu eest.
8/3048 1 9/3129 4 33/2393 6 33/2633 1
H.F.O.TREÜBLÜT. 9/2329
1 9/2169 1 33/3073 1 , 33/3033 1
A. OIT, metsaäri Nõmmel.
10/410 1 10/1970 1 34/3114 5 34/3034 2
Tel. 520-14.
10/2450 1 10/3010 5 34/2194 1 ' 34/2634 1
uiuuiüiuau
Jõulukinke:
10/2010 1 11/3051 2 34/1954 1 35/2075 1
11/2251 1 11/2571 1 35/2275 2 35/3115 1
13/3133 4 13/2493 1 35/2035 1 36/3196 6 käsitsi koorud
Veereisi tõn. SIDI
13/2093 1 13/3173 1 37/3197 2 37/2157 2 kindaid, salle, mütse,
14/2654 2 14/2374 1 37/2197 1 38/2638 6 aknakardinaid
pühadenädalal on avatud
15/3135 17 15/3055 2 38/3193 1 • 38/3198 1
sohwapatjn, laudlinu,
taskurätte, lauakatieid.
kesknädalal kella 12—10
15/3015 1 15/2575 1 38/2598 1 39/2399 1
alustatud röid.
neljapäeval „ 10—10
15/2215 1 16/2616 2 39/2279 1 39/3119 1
Haapsalu rätte jne.
reedel 10— 9
16/1696 1 16/3096 1 40/3040 2 40/2280 1
Jõuiusissom
Hinnad odawad.
17/3137 1 17/3017 1 40/2600 1 40/2080 .1
Vana aasta viimsel päeval saun on avatud
kella 12—9.
käsitöö"
17/3177 1 18/2338 2 A. 9588 '2O .B. 5039 ,5: „Moodne
ostmistel
• Nataökaelvu 2.
19/2619 1 19/2259 1 B. 5044 3 ' B/5309;- 1'
20/3100 1 20/1940 1 M. 12354 5 M. 12420 2 Kodukaunistamiseks j
kõige pealt
21/3101 5 21/2661 5 kl. 1388 2 Mari 31 1
vaipu
~T EKA"sse
21/3001 1 21/2581 1
113-73 1
L.aste DiWM m laste õnn!
suures
valikus
saadaval äri;
21/3061
1
22/2622
1
-S-- VIRU 14
E. M. ü. liikm. 921 1
Voorimeht tän 9. .Päeva
23/2343 3 23/3023 'l2
Kokku 345 kirja. lehe" majas.
23/1863 1 23/2183 6
WWW»
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühijuje trM

adwokaar H. Maandi'li
Tallinnas, Pärnu m. 10
13. iga väew kella 6—7
p. r.
j Müüa wähepruugiiud
kontsert

piariHno,
firma Jhse. Hind 700 kr.
Soomiaw. slt. ..34/3474".

Müüa
moodne tammepuust maga
mislnba ja poleeritud kapid
kasepuust. Ostusoodustuscd.

Klaasingi i. 13. töökojas.

Sohva, 2 tugitooli

ja laud müüa. uued. gobc
läänriidcga. Näha iga väem

kella 12—17 Liiwalaia t.
31—6.

Müüa
soodsasti rammeouusl söö
gilaud ja nahkpolstriga too

lid. Käo t.' 20.
Juhuslikult tnüüa wäga
ilus rahjuuslik
kostüüm
wiis eset. Teareid saab
kl. 3—B õht. relef. 410-73
Bküüa uus naisrerahtoa

kasukmantel,
ivälic-maa nahkadest. Näha

teisipäcwal kella 10—2
Merepuiestee 13—8-a.

Diivan ja kušett
nutita. Hind imcodum. Sa
dulsepatöäkoda ..Hicllo"

Niine tän. 1.

