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4XXII aastakäik

Knna. ««etoiTf(lÜlSlHt Saatke enesest ülesvõte, sünniaasta ja -kuupäev, lühike tegevuse kirjeldus. „Oma
° 8 valmis- I Kodu1' avaldab oma tellijaskonna juubeli tähtpäevi ühes pildiga ja üllatab juubi
tate rõõmu kui tellite are õnnesooviga ja kingiga. Pikendame kiirtellimiste vastuvõtmist 1. jaan. 1938. a.
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1938. A. PEALE

. r~A«„™Tc« TELLIMISTE HINNAD:
TOIMETUS ja TALITUS 1 gZHta Kr. 3.80
TALLINN, LAI 46. TELEFON 474-33. Va aasta Kr. 2.
Kuni 1. jaanuarini 1938. a.
„Oma Kodu", alustades 1938. a. II aastakäiku, on sisukamaks ja tüsedamaks kiirtellimise hind Kr. 3.
' kuukirjaks kogu Balti riikides, ilmudes 48 lk. paksusena, mitmevärvitrükis kaa- aastas ainult posti jooksva
ne ja sisu lehekülgedega. arve 657 kaudu.
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Sisuks 1938. aastal.
Kirjutusi avaliku elu tuntud tegelasilt. Huvitavaid populaarteaduslikke artikleid. Kodusisustamisest ja -kaunistami
sest. Arhitektuur- ja ehituskirjandust. Pilte ehitustest kodu- ja välismailt, maastikest, kunstist jne. Ilukirjandusest:
valitud novelle, kaks paralleelselt ilmuvat romaani, millest üks on põnev armastus- ja seiklusromaan, kuna. teine on põnev
ajalooline jutustus. Teatri- ja kinoosas: Pilte meie näitlejaist, lauljaist, tantsitaridest jne. Stseene meil lavastatud näiden
deist, operettidest j. m. Filmiuudiseid nii sõnas kui pildis. Seltskondlik fotomontaaž pidudelt, koosviibinguist jne.

-«wle r Shlrley saab jfiulukinaiks I
vanaisa majakese I

' i Ja mõistete
jälle

ELEGANTNE DAAM
I s.o. „Oma Kodu" moeringvaade. Kuidas riietuda kodus, seltskonnas, ballil jne.
. mnnfioo I Milliseid ehteid kanda, kuidas käituda, et meeldida kõigile. Lisaks hulk ülesvõt
ulüUUõa W teid kauneist naisist ja moodsast riietusest.
fgm I KOSMEETIKA NURK
9aMmJ M MwM Ilu on kallim kui kuld, seepärast hoidke teda. Moodne kosmeetika ei tunne ine
vni ennvikorral : I tuid naisi. Vaja ainult tahtmist ja veidi püsivust, et olla ilus. See nurk tuntud
kosmeetiku toimetusel on oodatud igale naisele. Tellijate küsimustele vastamine
ja nõuanded.
Kr. 2500.— I EESKUJULIK PERENAINE
I Te loete tehnika määratuist edusammest. Kõikjal leiutatakse otstarbekamaid töö
viise, kuid Eesti perenaise töökoorem ja -vaev on jäänud nagu sada aastat taga
õnneliku kingisaaja nime H si. Uuendust ja kergendust toob „oma Kodu" 1938. aastal praktiliste nõuanne
avaldame maikuu numbris. H tega majapidamises.
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MMMWWMWWWWWM Nõudke „0 M A KODU" jõulunumbril.
2. ja 3. pühal kino algus kell 12i I

Ei tohiks olla Ohtki perekonda Eestis, kes jätab jõuluks tellimata „OMA KODU" 1938. a.
Tallinnas kiirtellimiste vastuvõtmine „Oma Kodu" peakontoris, Lai 46. Telefon 474-33. • ' r *.
G. Paju ajakirjanduse kontoris, Harju t. 43 ja Viru t. 21 ja Ploompuu raam.-kpl., Nuhite t. •s'.
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Jeatame,
Lasteßõõm

et alates 22. skp. on

* Praktiline jõulukink

meie telefoni kodu
keskjaama number

jõulunumber
on RÜK'ist ostetud

410-OO

mm» uue ilusa kaanepildiga

ÜLIKONNARIIE
Cvaliteetkaubad kodumaa ja inglise
vabrikuist.

Selles numbris algab «Koer

poiss Ennu" autori Madis Po
risoo uus huvitav jutt „Une

Riieturite ühiskaubamaja
TALLINN, 8. Karja 19, tel. 455-77.

vana".

A. TONISSON & Ko

Tädi Annalt on kena «Jõu
lujutt", Herma Foelschilt tore
muinasjutt «Mustlase ennus

TARTU, Aleksandri 5, tel. 16-20.

tus".

TALLINN RUUTLI 28/30

Eduard Nukk'ilt on ilus

luuletus „Endu ja jõulu
mees", ka J. Palmilt sama
sugune luuletus.

Pealeselle veel kuus võist
lus juttu lasterõõmlasilt, uus
helind, lasterõõmlaste luule
tusi ja nende pilte. , Teiste
piltide hulgas on jälle üks
Juku-seeria ja neli huvitavat
«prillmadu". Ka õpetatakse
teid, kuidas võite mängida mõ- J

Liuväli Kadrioru tiigil

tetelugejat.

UUS SAADETIS

Mõistatusi, lahendusi, kir
jne. nagu harilikult.
«Laste Rõõm" ilmub kord

KOHALE JÕUDNUD.

Elektri-pliite
Elektri-armatuure
Elektri-triikraudu

jakast, vahetalituskontor, kabe

Elektri-ahjusid

kuus.

nm

Elektri-keedunõusid

ostate soodsaimfni

«Laste Rõõm" ilmub en
dise hinnaga: aastas 3 MM,
krooni, poolaastas 1 kr. 50 s.,
veerandaastas 75 s., üksik
number. 25 s.

V. Enesel'!
Juurest, Tallinnas, Pikk 39. Tel. 444-53.

MM.
VIRU KOHVIK

1/l/luuMkariLst
valmistab kõigile.
Suur valik hinnad kõigile kattesaadavad,

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

soodsad maksutingimused.

Trio Šumiätšer I
JOH. MITT

eriprogrammi järgi. H

Ilmus

muusikaäri
Pikk 1, tel. 433-74.
Homme. Kesknädalal. 22. dets., kell 19 aivab riigi'

parkide walitsus möödunud aasta eeskujul Kadrioru

tiigil liuwälja. Liuwüli on piiratud iluja lumest müü

riga ja on huwitawate wärawatega. Kamas on samuti
eelmiselgi aastal muusika, noorte eneste esinemised,

uduviltide-öhtud. karnewalid. uue-aasta ivastuwütt jne.

Tiigi kaldale on püstitatud Punase Risti telk joo

lendamiseks. Awamise õhtul korraldamad Tallmna ,a
Römme gaidid. Tallinna noorjepad ,a Tallmna. Röm-

mc jn Harju skaudid liuiväljal ühijelt jõulupuu. Sellele
järgneb kümnetel lõkketuledel jõuluworstide praadi
mine ja söömine. Tiigil on muusika, gaidide ja noor
seppade ettekandeid. Nulilivana uiskudel. Pääs liu
«väljale uisutajatele noortele ivaba. Registreerimine
riigiparkide «valitsuse kantseleis kl. 13—13 ja 17—19.

Liuwäli on awatud iga päeiv «väikelastele kuni kl.
14-ni. koolinoortele 13—19 ja «vanematele 19—21.

Pildil: Liuwälja ..miiiirc" ja wärawaid.

PASSILIKUD JÕULUKINGID
Kodumaa ja välismaa parfümeeriat kui ka
klaas-jõuiupuuehteid ja ladvatähti
suures valikus soovitab

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

Villem Luhasoo I
Varsaoja pärisperemehed. I
Noorsoojutustus.
Kirjastus H. Kivistik, posti j.-arve nr. 758,

Pealadu PLOOMPUU raamatukauplus, I
Tallinn, Nunne tän. 11. ||
Hind Kr. i.60 IWWWWWMUWMV

Ostke pühadeks kondenseeritud
Seisab
värske steriilses plekktoosis
tßammu-piima

mitu kuud •

Müügil paremates toiduainetekaup
lustes
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Õpetaja tööst koolis ja seltskonnas
N. Kann
Ikka sagedamaks muutuwad hääled õpeta
jäte ajakirjanduses ja ka kooliõpetajate päewa
dcl. et õpetaja ja eriti maal - asuma rahwa
kooli õpetaja on muutunud ..seltskonna töäli
seks". ..seltskonna teenriks" ja et temale ei
waadata enam kiti seltskonna juhile. Kooli
ümbruskonnas olem seltskond peab seda juba
endastmüistetawaks. et kooliõpetaja maal. ale
wis ja wäiksemas linnas on kohustatud wöt
ma osa iga kooli lähedal olema seltsi tegewu
sest.- Õpetaja peab olema seltsi juhatuse liige,
koorijuht, näitemängujuht. raamatukoguhoidja
jne., peab endastmöistetawalt wötma osa kaitse
liidu tegemusest, peab olema selle mõi teise
noorsoo-organisatsiooni liige mõi juht, peab juh
tima õpiringe, on ju 46% õpiringide juhtidest
koolide õpetajad. Õpetajad seltside liikmetena
mõi juhtidena peawad kaasa tegema kõik selt
side poolt tonnepandamad peod, ja nii mõnigi
kord tuleb kaasa teha ka öised kooswiibimised.
Kõik see mäsitab õpetajat ja koolile ei saa
ta anda kogu oma tööjõudu.
Õpetaja seltskonnategelasena on meie rah
male muutunud endastmõistetawaks kujuks,
on ju õpetaja, endine koolmeister, olnud aas
takümneid meie rahwawalgustajaks, tema ju
hiks ja ma ei eksi wististi mitte, kui ütlen,
et meie koolmeister, meie rahwakooliöpetaja,
on olnud jee, kes enam kui ükski teine meie
rahwakiht on wiinud meie rahwa wastu ise
seisma riigi loomiseni. Ei saa meie salata ka
nüüdki, et iga meie kooliõpetaja ei ole mitte
palju wähem tähtis tegur meie riigi iseseiswuse
alalhoidmisel kui meie sõdurid oma juhtkon
naga. Ja seda on tunnustanud oma kõnedes
ka meie mägede ülemjuhataja kindral Laidoner.
Kooliõpetajate tähtsust rahwa iseseiswuse ja
rippumatuse säilitamisel ja isegi selle mõi tei.se
riigikorra kindlustamisel hindawad kõik riigi
walitsused, ja mitte üksnes demokraatlikud ja
monarhistlikud, maid ka konununistlikud ja fa
sthistlikud, alias rahwussotsialistlikud riigid ja
nende walitsnsed. Wanemad õpetajad mäleta
wad meel, kuidas meie weneaegsed õpeta
jäd pidime kõnelema koolis „ob jedinoi,
nerasdeljnoi Rossii" (ühisest jagamata Wene
maast) ja igaüks, kes kuulab raadiot, teab. et
praeguses kommunistlikus wene koolis räägitakse

tüütuseni ..suurest seltsimehest Stalinist'. Sa
mal ajal on koolid ja skautide organisatsioonid
Saksamaal ja Itaalias muutunud faschistlikeks
jq Saksamaal awatakfe Hitleri koolid, mis
peawad walmistama rahwussotsialistlikke juhte.
Õpetajad puutuwad kokku kogu rahwa noorsoo
ga. puutuwad kokku ka noorsoo wanematega.
ja seepärast on arusaadaw, et õpetaja koolis ja
waljaspool kooli awaldab suurt mõju kogu rah

ivale.

Tuleb küsida, kas ka meie ei peaks wötma
rewideerimisele meie luusse ja lihasse tunginud
korra, et õpetaja peab olema maal, alewis
ja wäikeses linnas tingimata iga seltsi juht wõi
liige, kui meie nüüd juba igas maakoimas wõi
me leida küllaldaselt haritud/jõude ja ka pensio
nile wiidud elujõulisi õpetajaid, kes wõiwad
asendada koolis töötawat õpetajat ta töös seltsi
tegelasena. '
Heidame pilgu sellele, mida nõuab kultuur
riigi walitsus ja seltskond oma koolilt ja oma
koolide õpetajailt. Hiljuti lugesin Austria õpeta
jäte ajakirjast ..Pädagogischer Führer", milli181 5 3 Pca'e tuntakse kõikjal

i WdUV
Asjahindjailt eriti põhjamaades
hinnatud prantsuse kvaliteet mark.

BfSfl PeamUUgikoht:
Sõjaväe Majandusühisus

E. Phillips Oppenheim

seid nõudeid esitatakse praeguses Austrias rah
wakooliöpetajaile ja -õpetajannadele.
Rahwakooliöpetaja peab kaswatama lapsi
isamaalises maimus, mille all mõistetakse
demokraatliku wabariigi korra waimu. Ta peab
kaswatama lastest usklikke inimesi, sest usu
lise kaswatu.sega loodetakse istutada rah
wa hingesse peenetundelisust ja armastust oma
kaasinimeste hädade ja rõõmude wastu. kuid
peamiselt usku Jumalasse, kelles inimene oma
rasketel elutundidel leiab tröösti ja lootust pa
rematele aegadele. Ta peab kaswatama noor
tes armastust kõige wastu. mis on ilus sa
kaunis.'sest kunstiline kaswatus ha
rib inimese iseiloomu ja arendab ta hinge, südame

ja santaasia jõude. Kunstilist kaswatust saanud
inimene katsub Kaunistada ja meeldimaks teha
oma kodu ja ümbrust, et sellest tunneksid estee
tilist naudingut mitte üksnes tema kodu liik
med, waid ka turistid, kes tuhandetena külas
tawat igal aastal Wiini ja kogu Austriat. Õpe
tajal tuleb kaswatada noori hoolt kandma oma
terwise, oma kehalise ja hingelise
puhtuse eest: tuleb kaswatada noort kodanikku
nii, et ta oleks wiisakas mitte üksnes oma
kaaskodanike, waid kõigi turistide wastu,
kellega koolilaps igal sammul puutub kokku:
tuleb noorsugu kaswatada nii. et ta armastaks
tööd ega teeks wahet ..musta" ja ..puhta" töö
wahel.

Ega Austria õpetajale esitatud nõuded
lähe lahku meie nõudmistest oma rahwakoolt ja'
iga teise kooli õpetajale. Austria walitsus ühes
tema selja taga seisma rohivaga wõitleb ühelt
poolt selle wastu, et pahempoolsed rahwakihid
ei haaraks uuesti wõimu endi ja teiselt
poolt selle wastu, et rahwussotsialistlik suur
rahwawool ei teostaks ühel ilusal paewal oma
anschlusfi foowi rahwussotsialistliku Saksamaa
külge.

Ka meil on olemas sisemised lahkuminekud,
nagu igas teises riigis, kuid milles oleme üks
meelsed. see on meie iseseiswuse ja rippumatuse
küsimus. Meie rahwa üksmeelt selles tähtsaimas
küsimuses tuleb säilitada ja seepärast peab meie
kodu. meie kool istutama suuremal määral noor
te hingesse hõöguwat armastust meie kodumaa,
meie esiwanemate ja meie praeguse pölwe isa
maa wastu. Kui meie rahwa noorsoo hinges
põleb kustumata armastus oma isamaa wastu,
siis ei lase see wöimas tunne ka sisemiste lahk
helide aegadel unustada teda ta täisealiseks
saamisel, et mõne tühise tüli pärast ei saa pö
tetada oma kodu, milles asud, ei saa müüa
mõne rublakese wöi margakese eest oma wa
ba isamaad.

Kõik teised nõudmised, mida Austria
esitab oma üpetajaile-kaswatajaile, kordame, on
ka meie nõuded. Alla kriipsutada tuleks waid
weel, et meie õpetajad kaswataksid meie noor
soos armastust töö wastu ja. mis weel tähtsam!
et nad katsuksid kaotada arwamjse, et kehaline
?öö ei ole nii lugupeetaw kui waimne wõi
n.-n. pealöö. See -manast wene ajast, päritlid
..häbi" põllu-, käsi- ja wabrikutöö wastu wiis
meie iseseiswuse algaastail tuhanded inimesed
Argentiinasse, Brasiiliasse, Ühendriikidesse ja
Austraaliasse. Seal aga tull ja tuleb neil lep
pida selle tööga, mida nad oma kodumaal põl
gasid. Kui kaob see ivale häbi kehalise töö
eest, siis wäheneb meie wäljarändajate wool.
niille asemel oleme sunnitud suurtele naabritele
näitama, et meil on liig palju maad ja sül
jele wastawalt wahe elanikke, kes jõuaksid ha
rida kõik põllud ja teha kõik tööd meie wab
rikutes.
Meie nõuame, et meie õpetajaskond kaswa
taks meie noorsoos salliwuse tunnet meie wä
hemusrahwuste ja wöõrrahwaste liikmete was
tu, kes asuwad meiega enamusrahwusega
ühise riigi territooriumil ja kes Eesti koda
nikena on kohustatud ühes enamusrahwusega
kaitsma meie ühist riiki, Ühes sellega nõuame,
et ka wähemusrahwuste koolides kaswatataks
leplikkuse waimu enamusrahwuse wasiu.
Kõigi meie koolide õpetajad on oma peale
lalt otsa. Hetkeks kahetses ta oma wäljakutset.
Tüdrukul oli omapärane maade, mis ei olnud
sõnul seletataw.

„lah, sa räägid mõib-olla tõtt. David,"
ütles ta. ..Kuna pöördusid minule. Kas sa ei
seletaks siis meile, et kui sa Neitsi Pisarat
ära ei toonud, mis sa siis sellega tegid pärast
seda, kui olid wötnud ta karbist?"
David ohkas ja raputas tuhka oma sigareti
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..Mis tegid sa siis sellega? Kuhu sa ta peit
sid? Kes tõi selle ära?" nöudis Reuben peagu
anudes. ..Waata temale, isa. Tal ei olnud mi
dagi. kui ta sinna läks. Siin on ta nüüd. nagu
ülespuhutud kergats. Ei taha puudutada sinu
miitkümmet naela ega oma osa sellest, mis teised

kalliskiwid sisse töid. Tuleb siia autos, peatub
härrashotellis, räägib Abbsi beebide palkamisest,
kes peaksid meid maa peast ära pühkima! Kiist
sai ta selle raha? Ütlen teile: ta peitis selle
teemandi kuhugi ja saatis müne söbra seda ära
tooma. Niisugune oli tema mäng ja see oli
küllalt kamal. Ainuke asi on. et meie seda ei
kannata. Oleme teile juba näidanud, mida suu
dame. Järgmisel korral on parem, kui Belle peab
oma suu!"
Davidi esialgne wihapuhang läks mööda. Ta
011 pinguli ja tähelepanelik, aga muidu täiesti
rahulik. Ta süütas sigareti.
„Ma ei wülgne oma rikkust nutte Neitsi
Pisarale." seletas ta. ..Minu wanglasoleku ajal.
milles on süüdi see noormees ja Lem. surid
mõned mu sugulased ja. nii imelik kui see
ka on sellest hoolimata, et olin wang
langes nende warandus minule. See on kogu
töde. Kui sinu salaluurewörk. Tottie Green,
olnuks selline, nagu sellest räägitakse, oleksid
sa teadnud seda juba ammu. Päranduse teel
nii sain ma oma waranduse. Miss Beile, maa
dake korraks minule... Rii! Teie usute mind,
noon näen."
Tüdruk pööras pead ja waatas talle kind-

otsast.

..Teadsin, et targim teist kolmest seda kord
minult küsib,"'ütles ta. „Mis ma sellega tegin?
Tõtt ütelda, ma ei mäleta."
Wihane pomin kostis mõlema mehe poolt.
Tüdruk naeris.
„Kas arwad, et pääsed sellega!" hüüdis
Reuben.

kui ma teemanti käes hoidsin,"
jatkas David rahulikult, ..awati uks minu selja
taga. nagu teile juba tähendasin. Waatasin taha
sa nägin seal kedagi sinises pyjamas tüdrukut,
õigupoolest alles meel last, aga ilusat nagu pilti,
kes waatles mind igasuguse hirmutundeta näol,
fiagu kuuluksin ma mingisugusesse näitemängu.
Tema taga nägin ma walgust ja kuulsin trepist
üles tulewate inimeste hääli. Ma ei mõtelnud
enam hetkekski teemandist. ' Jooksin oma wa
baduse eest. Arwasin. et jõuan parajasti ukseni,
enne kui nad mind kätte saamad, kuid ma ei
teadnud siis meel, milliste kaabakatega ma koos
töötasin. Jäin kimbatusse ja wöitlesin. Ja kui
nad minuga lõpetasid, olin ma meelemärkuseta.
Kui ma haiglas meelemärkusele tulin, olin ma
unustanud kõik. mis puutus Neitsi Pisarasse.
Te teate, et seda wõib peaajupõrutuse tagajärjel
juhtuda."
Sellest järgnes imelik waikus. Tottie Green
nõjatus üle tooli käsitoe, täitis klaasi poolest saa
dik miskiga ja lisas siis mett. Ta jõi kärarik
kalt, suurte lonksudega, ja kui ta klaasi lauale
pani, oli sinna meel ainult pool järele jäänud.
Reuben niisutas keelega huuli.
„See on siis see lugu? See on siis lugu,
mida tahad, et usuksime?"

raõtnuö löögu tähtsad jä. ma ütleksin, pühad
kohustused, kui nad asusid tööle rahwahariduse
ja rahwakaswatuse põllule. Sellest tööst ei to
.hiks meie seltskond neid ära kiskuda, kui ta
nõuab, et öpetaja-kaswataja käiks tööl ka köi
gis wöi peagu kõigis seltsides, mis tema kooli
läheduses töötawad.

Meie ei tohi unustada, et ajal, kui kool
mahlajoogid ja laua
töötab, ei tule õpetajal töötada koolis mitte
veed kahtlemata suurendavad kõigi
iiksnes s—o tundi päcwas, maid palju roh
kem, sest tal tuleb ette walmistuda järgmise
*mmm pühaderõõmu.
päewa tundideks, tuleb parandada õpilaste klas
sitöid, tuleb walwata internaadis laste toitlus
õunajook „P OMil N" sisaldab
tamije ja nende töö järele.
35—40% puhast käärimata mahlal
IslWWNftlti o*l aa öll
Mida paremaid tagajärgi meie soowime saa
CH-®" TFt M 030»
da kooli kaswatuse ja õpetuse alalt, seda roh
«WWK UvoN „ffi «'»•
kem peab õpetajal olema aega ennast ette wal
mistada sellele tööle. Temal peab olema käe
pärast pedagoogilisi ja teaduslikke töid. millest
ta ammutaks ikka jälle uusi teadmist edasiand
miseks lastele ja uusi näpunäiteid oma kaswa
tustöös. Seks tuleb koolide iilalpidajail suuren
Tartus luuakse akadeemilisi klubisid
dada kooli- ja kooli lähedal olema rahwamaja
raamatukogusid, tuleb luua mõimalusi, et õpe
taja-kaswataja saaks oma õpilastega käia eks
Seni loodud neli klubi kirjanduse, riigiteaduste, rahwuskul
kursioonidel, et tutwustada meie noorsugu meie
tuuri ja waidluskunsti wiljeldamiseks. Registreeriti Eesti
kodumaa waatamiswäärsete paikadega, näida
Üliõpilaste Ühingute Liit
ta muuseumides ja pildigaleriides meie rahwa.
ja meie kunstnike teoseid, wiia õpilasi kontser
ühel ajal uute üliõpilasühingute asutamisega on
Itffc küsimusi. Klubi asutajatena sigureeriwad. A. Loa
iidele ja laulupidudele, wiia teatrisse, kus eten Tartus moodi läinud ka uue organiseerimismoodusena ring, A. Koemets, A. KompuS j. t. NeljaS klubi on
datakse laste-näitemängusid. wöi kinosse, kui akadeemiliste klu b i d.e asutamine mitmesuguste akadeemiline põhjamaade kultuuri klubi, kus asutajatena
see pakub õpetlikku meie noortele. Õpetajäl-kas küsimuste «viljelemiseks. Ellu kutsutud ja ülikooli «va on alla kirjutanud J. Tõster j. t.
litsuse poolt registreeritud on seni juba neli akadeemi
matajal tuleb näidata linnades meie linnakul list
Peale eelnimetatud klubide on esitatud ülikooli wa
klubi, üks klubidest kannab nime akadeemiline
tuuri ja maal meie põllunduse kultuuri kõrget kultuuri ja kirjanduse klubi. Asutajatena sel litsusele kinnitamiseks meel akadeemiline ra h »
taset. sest. kõik see tõstaks noorte hinges ar lcle on alla kirjutanud H. Mark, luuletajad B. Kangro wuskultuuri klubi ja akadeemilinekõne
waidluskunSti klubi. Nende põhikirjad on
mastust ja lugupidamist oma rahwa oskuse ja ja A. Sang j. t. Klubi sihiks on üliõpilasi tihedasse ia
aga esialgu mõnesugustel põhjustel kinnitamata jäetud.
kontakti
wiia
kultuuri
ja
kirjandusega
ning
koondada
Lli
ta töö tagajärgede wastu ja ärataks noortes õpilasi «vastastikuseks «viljastamaks sõpruskonnaks. Sa
ülikooli Malitsnse poolt on registreeritud ka
tahet seda tööd jatkata weel suurema innuga.
muti taotleb klubi ülesannet populariseerida kirjanduse
eSti üliõpilaste ühingute Liit, mis ka
Kui õpetaja täidab kõiki neid nõudmisi, mi ja kultuuri problee«ne.
juba tegcwust on alustanud. Nute üliõpilasühingute toe
da esitab temale kool laste kaswatamise ja õpe
Teine klubidest on Akadee «n i n e riigi t e a - tuSpalwe suhteS on ülikooli walitsns leidnud, et toeta
on wajaline. lst ülikooli walitsnscl aga puuduwad
tamise alal. kas jääb temale siis weel palju dns t e klubi, mis taotleb eesmärki sütveneda küsi mine
selleks summad, ja samuti ei ole tal ka ruum.? ühingutele
riigiteaduste alal. Klubile on asutajatena alla
.aega tööks ja jooksmisteks seltsidesse, nende lnuSsc
kirjutanud H. Randalu, H. Tõnisson j. t. Kolmas klubi
anda, siis on ülikooli walitsus ühingute palme oma
koosolekutele ja pidudele? Arwan, wist küll on akadeemiline ühiskonnateaduste klubi ülesandega poolse toetusega faatüud edasi haridusministeeriumile.
mitte palju, kuid sellele waatamata nõuaksime koondada ühiskonnateadllStcst huwitatud üliõpilasi iihi Teatamast! paluwad wärSkeltasutatud üliõpilasühingud
õpetajalt meelgi tööd, millest tal raske on en seks sõpruskonnaks jn populariseerida ühiskonnateadus- toetust slXlv krooni.
nast lahti ütelda, kui ta oma kaswatamise- ja'
öpetamisetööd armastab.

Ja Kas ei ole foowitaw, et öpetaja-kaswataja
Kaubandus-tööstuskoja pea
Õpetajate häälekandjas ..Õpetajate Lehes"
äwaldatakse arwamist, et õpetajad olewat selts teaks, mida teemad tema õpilased skaudid ja
koosolek 8. jaanuaril
konnas kaotanud oma autoriteedi. Ma ei usu, noorkotkad. gaidid ja kodutütred oma koos
Kaubaudus-tööstuskoja nõukogu eilsel koosale
et kõik õpetajad on kaotanud oma autoriteedi,, olekutel koolis wöi mõnes teises ruumis pä
kuid selge on. ef osa autoriteeti on wis rast lõunat, ja kas ei ole tal huwitaw jälgida kill otsustati koja täiskogu uues koosseisus kut
seda noorte enesekaswatamise ja eneseharimise silda kokku 8. jaanuariks.
tisti kadunud, ja seda mitte seepärast, et õpe tööd.
tajad on osa wõtnud seltside tööst, nende pidu
Peakoosoleku päewakorras on koja liikmete
Ei saa minu arwates nõuda, et õpetaja
dest ja wõib-olla ka seltsi liikmete omawahe
walimiste
kinnitamine ja juhtuvate organite wa
listest kooswiibimistest, waid lihtsalt seepärast, oleks kõigi noorsoo-organisatsioonide tegelane, limine.
et kooliõpetaja maal ja alewis ei ole enam ai millest wütawad osa ta õpilased, kuid soowi
Walimistulemused maatab läbi peakoosoleku
nüke intelligentne. inimene, waid intelligentseid taw oleks,, et ta oleks wähemalt ühe noorsoo poolt walitaw mandaatkomisjon. Peakoosolek wa
inimesi leiame peagu igas talus ja isegi sauniku organisatsiooni tegelane. Laste kaswatus wöib lib nõukogu, juhatuse ja juhatuse esimehe. Täis
hurtsikus. Igatahes on iga kooli ringkonnas anda ainult siis häid tagajärgi, kui kaswataja kogu koosoleku eel toimnwad sektsioonide koosale
palju suuremal, arwul intelligentseid inimesi teis teab. et tema tööd jatkatakse samas wmmus kui kud, kus walitakse büroo juhatused, määratakse
test kutsetest kui Oina lugupidamise, ta seda teeb koolis oma parimate äranägemiste sektsioonide hääletajad peakoosolekule ning seatakse
kui see peaks plema wähenenud, saab õpeta ja kogemuste põhjal.
Kui õpetaja teeb seda suurt ja wastutus üles kandidaadid juhatuse ja nõukogu liikmete
jaskond aga tagasi oma 'tööga koolis ja ka
rikast tööd koolis ja kooliga tihedas ühenduses kohtadele.
neis noorsoo-organisatjioonides, mille töö on
Peakoosoleku algus on kl. 8 päewal.
seiswates noorsoo-organisatsioonides. siis faab
seotud kooliga. Ma nimetan siin kõigepealt
noorte punase risti, skautide ja gaidide, noor seltskond aru. et temale ei saa panna peale
Suri Ivl-aastane saarlane
kotkaste ja kodutütärde organisatsioone: nime meel teisi kohustusi seltsides, ja nad leiawäd töö
Muhus suri wauim saarlane Läks. Ta
wn. edasi algkooli lõpetanud noorte jaoks kor tegijaid ka teistes haritlaste ringkondades. Kui
raldatud õpiringe, nimetan maanoorte organi aga siiski katsutakse sundida teda selleks, siis oli wana 101 aastat 7 kuud. kadunu maeti
satsiooni. Õpiringides jatkawad noored, kes on tuleks õpetajate kohapealsetel ühingutel pöör Rinsi koguduse kalmistule.
.--lõpetanud algkooli wöi täienduskooli, wabataht duda õpetajate koja poole nõudmisega, et see
likult oma haridust. Õpetajail on wöimalik õpi? pöörduks haridusministri poole palwega selgi
ringides teostada oma kasivatuslikke taotlusi tada küsimust koolide inspektoritega, kas kooli
edasi kooli lõpetanute juures ja säilitada oma töö on õpetajale tähtsam kui töö seltsides.
I 3afttls LLOCLLS ! |
Ei saa wist selle kohta olla kaht arwamist.
mõju nende juures ka pärast koolist lahkumist.
Ministeerium on sunnitud nõudma, et õpetajad
teeksid kõigepealt kaswatamis- ja õpetanus
tööd koolis ja neis noorsoo-organisatsioonides,
milles töötawad kooliõpilased ja hiljuti kooli'
lõpetanud noored, siis oma kutselistes organi
TERMOL
satsioonides, kaitseliidus ja mõnes üksikus selt
sis, milles õpetaja töötab wabatahtlikult ja mitte
seltskonna furwel..
Ka noorsoo-organisatsioonidest osawütt peab
Selle uue juuksevõie erioma
olema õpetajale täitsa wabatahtlik, mitte
v duseks on, et ta ei määri pea
aga ei tohiks teda selleks sundida mõni liig
katet ega pesu, teeb juuksed
ühekülgne koolide inspektor, nagu ]ee wiimasel
pehmeks, annab neile ilusa läike ja püsiva
soengu. Daamidele eriti soovitav enne
ajal on sündinud. Tööl noorsoo-organisatsioo
lekkimist tarvitada. Proovige tingimata!
nis on ainult siis häid tagajärgi, kui selles töö
tatakse sisemise weendumuse, mitte aga selts
konna wüi mõne ülemuse surwe mõjul...
. David noogutas hooletult. Ta «võttis kii
bara «'a kepi:
..Kui kellelgi ei ole selle kohta enam midagi
ütelda." lõpetas ta. „ei leia ma põhjust selle
Jutuni unise pikendamiseks."
Tottie Greeu lõi oma raske kepi paukudes
wastu põrandat. Hetkeks meenutas ta inimlikku
olendit. Wööras tõsidus paistis ta näost, uus
kindlus kõlas ta häälest:
..Kuule nüüd. David." ütles ta, „oled wan
nuiatud ..lammas" ja seega mitte waba. Sa
ei ole seda meel pLlwimid, ega paista ka selle
järele wälja. et sa seda pälwiksid. On lollus ütelda,

et sa ei mäleta, mis sa tegid «viiekiunnetuhande
lise teemandiga. Näib mulle rohkem selle järele,
et peitsid ta kuhugi."
..See on kindel." pomises Reuben.
..Sa tead. David. et sa ei pääse sellega."
'jatkas Tottie Greeu. ..Sellist asja ei ole juh
tiimid enne minule ega mu kambale, ega juh
tu ka iial. On juba küllalt raske hoida neid
poisse sinust eemal, kuid. nagu neile ütlesin,
meil ei ole endil maja riskida. Tean «vähimalt
tosinat selli, kes saadaksid sind teise maailma
ühe kümnelise eest. ja pealegi heameelega. Kuu
la nüüd mind. Ma ei kiitle. Ma ei ähwarda.
Kui ma midagi ütlen, siis see ka juhtub. Kas
kawatsed meile ütelda, mida tegid selle teeman
dign'>"

Hoolimata selle mehe ebameeldiwusest, too
rusest. jämedusest, langusest, oli midagi mõjuma!

ta tõsiduses. Isegi David heitis enesest hooletu
oleku.

„Minu endine pealik," ütles ta, tüürides
ukse poole. ..Olen ütelnud sulle kõik, mis teadsin
Neitsi Pisarast."
Ta Jatkas teed üle toa. Läivelt waatas ta
tagasi. Ükski kolmest ei olnud end liigutanud.
Ta «vajutas ukselingile. Kõik olid näoga ta
poole, aga keegi ei ütelnud sõnagi. Ta läks
trepist alla imeliku tundega, nagu oleks nende
«vaikimine kttrjakuulutawam kui nende ähwar
dused.

10. peatiikk
Abbsi wõimlemiskoo! läks paremini kui ku
nagi enne. David. kel oli seljataga pikem kö
nelus Sammy Mestiga, maatas rahuldusega
alla saali.
'..Täis maja täna õhtul, Sam!" ütles ta.
Sammy Mest, kelle «välimus oli weidi ri
kutud mitte just kõige õrnema kohtlemise taga
järjel äsja aset leidnud «võitluses, kiitis agarasti
kaasa.

..Ma ei wüi neile kõigile ära ütelda, sir,"
pihtis ta. ..Tegutsesin teie juhiste järele ei
ühtki pühapäewakooli noormeest, ühtki nõrga
kandilist ega pirisejat. Nad ei saa sellest aru,
kuna tükivad ju raha eest. Ntlen neile, et wö
tarne neid hiljem. Tahate ju noormehi, kel on
julgust, sündinud «võitlejaid?"
..Just nii. selliseid," möönis David.
Sammy Mest köhatas.
..Palun «vabandust, sir," jatkas ta «väikese
«vaheaja järele. „kas oleks see minu poolt liig
ne julgus, kui küsin, «nillele tllllrite? Olen saa
i«ud juhised, ja need on küllalt selged. Pean
treenima «viiskümmend hunt kuuskümmend
noormeest, kes suudaksid seista enese eest tänaw

kakluses, ja õpetmna neile East Endi jõukude
autuid trikke. Jõuan hästi edasi. sir. Möiksin
«võtta täna tosina poisse ja wastutada, et nad
saaivad hakkama teise tosinaga missuguses kak
luses tahes, aga kuhu fee kõik «viib? Te ei
loobi kõike seda raha ometi tuule. Ons siin män
gus too teatrid jõuk, kes teid nii halwasti koht
les?"
..Saate ükskord kõigest teada. Sam." lubas
ta tööandja. ..Wahepeal tahaksin äga kuulda
teie arwamist ühe minu teooria kohta."
..Palun wäga. sir."
David tõusis püsti ja kündis edastagasi «väi
keses kontoris.
..Minu teooria on." jatkas ta. ~et noor
mees. kes on kärmas ja tunneb natukegi jiu
jitsut, eriti randmehaardeid, on ühel pulgal mis
tahes gangsteriga, kes kannab nuga wüi rewolw
rit> juhul. hui ta on «viimasele küllalt lähedal."
Sam West tõsines weidi.

..Ma ci usu, ct oleksin teiega selles suhtes
just ühel arwamisel, sir."
..Peate aga nõustuma sellega." jatkas David,
..et mõtab aega enne. kui jõuate haarata kas
nuga lvoi rewolwrit. Kui teine mees on teile
küllalt lähedal, jõuab ta teid selles takistada.
Ta on siis peamine mees. kuna tal on käed
wabad ja kuna ta on paremini tasakaalusta
tud kas saate minust aru? kui see
mees. kes on teinud liigutuse. Ainuke asi, mis
ta peab tegema, on, et ta peab teisele kiud
lasti jõudma küllalt lähedale. Tosina sammu
kauguselt näiteks ei oleks tal mingisugust wöi
mälust, kui teine on relwastatud. Ta peab ole
ma tähelepanelik, et mitte saada püütud tosina
sammu kauguselt, see on kõik."
..Nõuab teatud jao julgust rünnata relwas
tamatult mõnd neist gangstereist," ütles Sam
West.

~Ma ei taha enda ümber mehi, kel ei ole
seda teatud jagu julgust." kõlas järsk wastus.
..Teil endal on küllalt, West, tean seda. Pea
asi on see. et tahan, et neid treenitaks just
selle mõttega lähiwöitluse mõttega. Palju
tööd randme ja küünarnukiga. Pange tähele.
Sam," jatkas ta. ..Seiske seal. kus linoleum
lõpeb, umbes poolteist jardi minust eemal...
Jah. umbes seal. Nüüd, teil on nuga siin
taskus teatud taskus muidugi, just all
pool mesti ja teil on rewolwer tagumises
taskus. Kui olen lugenud kolmeni, waadake.
mida saate teha. Ärge ütelge mulle, kumma jä
rele kawatsete haarata."
Nad seisid teineteise wastas, Sam West
wöibolla toll pikem kui D.avid. Ta käed wäri
sesid. silmad jälgisid wastase liigutusi. Wiimane
seisis aga kui kalju, üks jalg maid ase
tatud ettepoole teisest. Ta silmad näisid olewat
terasest. Ta luges: ..Nks kaks kolm."
Sammu Westi äkiline walukarje ehmatas ma
sinakirjutajat noormeest teises toas. Sami pa
rem käsi. haaratud momendil, kui see oli meel
mitu tolli nüksitaskust eemal, wäänati raudse
mõttega taha. Daoidi parem rusikas wöinuks
ta igal ajal knock-outi lüüa. Ta astus naeva*
tusega tagasi.
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Jaapanlased süüdistawad Ameerika
laewa tuleawamises
Suurtükipaat „Panah" tulistanud esimesena Jaapani lennukeid ja jalgwäge. Pealtnägijate tõen
duse järele wajunud paat põhja kinnikaetud suurtükkidega
Vahskord ühendriü inev
. Schanghai, 20. 12. (ETA) (Havas)
Kindral Harada poolt ajakirjanikele antud seletus
„Panay" wahejuhtumi uurimistulemuste kohta
kestis enam kui kaks tundi. Jutuajamine möödus
pinewas õhkkonnas. Pärast aruande ettekandmist,
mis kutsus esile teatawat imestust, sest see andis
wahejuhtumist senisest täiesti erinema pildi, was
tas Jaapani kindral ajakirjanike poolt esitatud
küsimustele. Seejuures ta kasutas sagedasti oina
nõuandjate ja Jaapani merewäeesmdajaie näpu
näiteid. Jutuajamine muutus mitmel korral
wõrdlemisi ägedaks. Küsimustest ja mustustest
selgus, et mitmed wahejuhtumi üksikasjad ei ole
lõplikult selgitatud. Kindral Harada ei teadnud
ütelda, kas laewad seisid wahejuhtumi silmapilgul

üle kuulatud ..sõjalistel põhjustel". Jutuajamise
lõpul jaapanlased seletasid, et kindral Harada aru
annet ei awaldata.
Ajakirjanikud, kes elasid üle „Pauay" mahe
juhtumi ja wiibisid ka jutuajamisel, seletasid, et
„Panay" suurtükkidelt ei ole wõetud katteid kuni
silmapilguni, millal laew uppus.
Tsingtao põleb 14 kohast
Senised kahjud 200 miljonit jeeni
Hankou, 20. 12. (ETA) (DNB) Ajaleht „Sao

tangpao" teatab, et Tsingtao on põlemas 14 kohast. Tu
gewa tuule tõttu tuli on lewinud ka tööliste linnaosale.
Jaapani luurelennukid ristlesid kogu eilse päewa Tsingtao

kohal. Ent lennukeilt ei pillutud alla ühtki pommi. Ta
kungi saare lähedal on ristiemas mitu Jaapani sõja

ankrus wõi mitte, kas nad kandsid lippe. mispärast

laewa. Hiinlased on sulgenud sissepääsu Tsingtao sada

Jaapani ohmitserid ei awaldanud järgulise 21
tunni jooksul pärast wahejuhtumi! teadaannet ega

waStik on tegemas ettewalmistusi Tsingtao kaitseks. Sei
sukord on wäga pinew.

masse, lastes põhja mitu laewa. Hiina kolmas lae

teatanud kohe, et Ameerika sõjalaew on esimesena

Tok i o, 29. 12. (ETA) (Havas) Ametlik ajakirja»-

awanud tule Jaapani jalawäele. Kindral Harada
tähendas muuseas, ei kapten Hirottoku, kes on
Ameerika laewu tulistanud wäeosa juht. ei ole

duS ei ole weel reageerinud Tsingtao sündmustele. JaaPani omanduste häwitamine Tsingtoas on kutsunud esile
suurt härma jaapanlaste seas. Senised kahjusid Tsing
taos hinnatakse 200 miljoni jeenini.

Havasi kirjasaatja kuuleb, et jaapanlaste sõjaline
aktsioon Lõuna-Hiinas on algamas kõige lähemal ajal.
Jaapanlased kawatsewat wallutada kogu Schantungi
prowints.

Jaapani ..nõuandjad" Pekingi valitsuse
juure
Tokio, 20. 12. (ETA) (Havas) Domei agentuur

teatab Pekingist, et Hiina ajutine walitsuS on otsuSta
mid tarwitada Jaapani ekspertide ja nõuandjate abi
Hiina tööstuse, kaubanduse, transportide ja kultuuriliste
ja poliitiliste asutuste reorganiseerimiseks.

Kes meist poleks vastuvõtlik

Patrician Oid Lavender'i lõhnu
puhtusele? See ühendab suure
pärase värskuse meeldiva õrna

lõhnaga, milline kunagi tüüta
vaks ei muutu. Patrician Oid
Lavender annab tarvitajale ta

gasi värskuse ja enesekindluse

maid seletusi, kuni ei ole saabunud täielik aruanne mai

nitud vahejuhtumi kohta. Vahejuhtumit uuriva ko
misjoni aruannet ei ole oodata enne kaht päetoa.

Sehanghai, 20. 128 (ETA) (HavaS) Kind

ral Harada andis ajakirjanikele seletusi Jaapani uuri
mise tulemusist ühendriikide suurtiikipaadi „Panah" aS

juS. Ta kinnitas, et „Panay" oli avanud lennukiaõrje
kahureist tule Jaapani lennuk eile. Samuti oli lastud

„Panay'lt" mitu mürsku Jaapani jalaväe üksustele,

mis asusid parajasti Jangtse jõel. Ewt jaapanlased ei
wastanud tulistamisega, sest nad asusid kahe kilomeetri

kaugusel. Edasi ta seletas, et vahejuhtumi silmapilgul
walitscs selge ilm.

Vihased võitlused Terueli pärast
Terueli front, 20. 12. (ETA) (HavaS) Pärast

Puerto de Escandoni langemist, mis kaitscS Terueli ida

poolt, jätkasid valitsusväed edasitungi. Nende suur
tiikiwägi hoidis linna ägeda tule all. Warasel peale
lõunal oli Teruel-Saragossa maantee juba läbi lõigatud
ja isegi kuulipildujate kuulid ulatusid kuni linna süda
mcni. Ka lõunast, läänest ja põhjast tungisid valitsus
wäed peale ja hiljem jätkusid võitlused juba eeslinnades.
Linna kaitsjad sooritasid mitu meeleheitlikku wastnrün
nakut, et purustada rõngast ümber linna, kuid kõik nende
katsed osutusid asjatuiks.

Jaapan kardab rahwuswahelisi sekeldusi

Tok i o, 20. 12. (ETA) (Havas) Jaapani wailitsus

ja föjaväevõimud on otsustanud edasi lükata suure era
korralise konverentsi, mida pidi juhatama keiser. Kon

verentsil pidi Vastu Võetama tähtsaid otsuseid Hiina
kohta. KonVeretsi edasilükkamise põhjuseks paistab 01,--

Vat asjaolu, et peetakse Valalikuks ära oodata rah
vusvahelise seisukorra arenemist ja eriti Suur-Britan

Briti ristleja „lõks«s"
Hankou, 20. 12. (ETA) plleuter) Wõib juh

nia, ühendriikide, Nõukogude Liidu ja Saksamaa seisu
kohawõttu. Hästiinformeeritud ringkonnis arvatakse, et
konverentsil pidi otsustatama Kantoni piiramise küsi
mus. Kahtlemata oleks Kantoni vallutamine tähtsaks
saavutuseks jaapanlaste strateegilise kava läbiviimisel,

oma sõidul Jangtse jõge mõõda alla, ei pääse läbi

ent kardetakse, et Kantoni ründamine võib esile kutsuda
rahvusvahelisi tagajärgi.

tuda, et Briti sõjalaew ..Eapetown", mis läbistas Auhu

Puhtus.

riikide vastutavate Võimude rahulikule suhtumisele.
Välissekretär Hull keeldub andmast igasuguseid lähe

Kiangyini tõkkest, sest ei näi jatkuwat küllaldaselt wett,
tõkke selles osas, mis on jaapanlaste Poolt läbi murtud.
Koma tagapool asetseb Kinkiangi tõke, siis ..Eapetown"
wõib osutuda äralõigatuks nii Hankoust kui kä Schang
haist. Niisugusel korral naised ja lapsed wiiakse ~Ca
Petownült" üle mõnele wäiksemale laewale, mis pää
seb Kiangyini tõkke läbimurrust läbi.

PÜHIKS:

Briti wõib saata laewastiku
Kaugesfe-Jtta
London, 20. 12. (ETA) ..Morning Post'iS" kir

nime all, et wajaduse korral wõidakse saata KaugesseItta foomuslaewad „Rodncy" ja ..Royal Sovereign" ko
dulaewastikust, lahinglactv ~Hood" Wahemere laewaö
tikust, ristleja „Neptun" Lõuna-Aafrika baasist, ristlejad

kiiresti

~Aork" ja ..Exeter" Põhja-Ameerika baasist, ristlejad

Mrilim M-MMI
Jünger & Gebhardt Berlin
Vaimustab oma puhtuse ja
omapärase lõhnaga

Lab. S. Schncider, Tallinn

kottu koosneks siis Briti laewastik WaikseS ookeanis

wiiest soomuÄaewast, miS on relwastatud 48 sentimeet
riliste suurtükkidega, seitsmest ristlejast, üheksast kerge
ristlejast, ühest lennukiteemalaewast, üheksast miinirist
lejast ja 15 allweeilacwast.

Pinewus ühendriikide ja Jaa
pani wahel on endiselt suur
Washington. 20. 12. (ETA) (Havas) Siin

seis poolametlikes ringkonnis ollakse arwamisel. et pi
newuS, mis tekkis ühendriikide ja Jaapani wahel ..Pa
nay" wahejuhtumi tagajärjel, on endisillt suur waata
mata Ameerika ajalehtede tagasihoidlikkusele ja ühend-

Tartu linnal 50.000-kroonine ülejääk
Majaomanikud nõudsid maksude tvähendamjst. Linnaametni
kele anti pühadeks lisatasu. Linnawolikogule waliti
endised juhid
Esmaspäcwa õhtul peeti Tartu linnawolikogu wiimne
koosolek sel aastal. Koosoleku alguses linnapea kandis
ette teadaande, millega tehti linnawolinikele teatamaks,
et riigihoidja poolt dekreedina 5. nowembril 1937. a.

antud seaduse põhjal on olewate linnawoli
kogude wolitused pikendatud kuni 15.
augustini 1939. a. Edasi järgnes kohe wastawalt
linnaseaduselc linnawolikogu juhataja ja ta asetäitjate
walimin-e jargucwaks aastaks. Valiti kõik wanad tagasi,
s. o. juhatajaks prof. A. Piip ja abideks prof. P. Tarwel

ja prow. J. Lill. Tulumaksukomisjoni kaasistujateks
waliti Jaan Raudsepp ja F. Torm ning nende asetäitja

teks J. Miitra ja M. Wcllema. samuti waliti weel
uusi liikmeid hoolekogudesse.

Linnawolikogu korralisteks koosoleku
päcwadcks 1938 aastal määrati: 31. jaanuar, 28.
weebruar, 11. ja 28. märts, 25. aprill, 39. mai, 13.

%TAI!<S
KLOOSTRI 18, TELEFON 43872, 48222.
Eesti-Poola läbirääkimised
jaanuaris
Eesti-Poola kaubanduslepingu läbirääkimised
uue kaubanduslepingu sõlmimiseks algawad' arwa

tawasti tulewa aasta jaanuari keskpaigas. See
kord peetakse läbirääkimised Warssawis, kuna eel

misel korral need peeti Tallinnas.
Langew puu surmas wanakese
Pebferi walla, Tiwikowo külas küla konna metsa ma
halöikamise juures sai õnnetut surma samas kulas elut
sew 77>a. Zlkulina Snätvin. kes jai langewa puu alla..

fee moiuö rayustawaU la fIT^nr 4jruiTi|ftMttf
L#moH politsei on letbt
iStuffllle kõrkjal. wSaa \by fjiti. Peale selle on
I ' 'aäti't>ftš[irof)tlt.

ja 19. detsember. Järgnewalt kinnitati rida ehitus

krundi saajaid Tamme ja Ropka linnaosades. Karin
Otterile anti luba kohwiku awamiseks Lossi tönaw 1.
Platside wäljaandmine senisel liha- ja kalaturul otsustati
lõpetada 1. jaanuarist 1938. a., kuna turuhoone walmis
saamisega teostub liha ja kaladega kauplemine edaspidi
turuhoones.

Viimase päewakorrakunktina kuulati ara linna

1936/37. a. aruanne. Aruande järgi on olnud linnal
möödunud aastal tulusid 1.028.553,10 krooni ja kulusid
3.979.137,58 krooni, seega ülejääk 19.115,52 krooni.
Eelarwega wõrreldes on aruande järgi saadud korralisi
tulusid rohkem eriti just maksudest ja nimelt tulumak
sust 31.232,88 krooni. Linna Lacnukassa on annud pu
haskasu 32.366,77 krooni.

Aruande kohta puhkesid üsna elawad sõnawõtud, kus

juuni, 5. ja 29. september, 21. oktoober, 28. nowember

juures wolinik J. Lill awaldas soowi, et uue eelarwe

Läänemaa tööstuskool sai aja
kohased ruumid

linnavalitsus kaaluks majaomanikelt
võetava lisakinnisvaramaksu vähen
damist või ärajätmist,

koostamisel

kuna linna tcgcwuS on lõppenud ülejäägiga ja linn ei
ole mingi äriline cttewötr, kes peab taotlema ülejääke.
Lnw. Panksepp arwas, et ülejääki oleks wõinud kasu
tada tööde peale, eriti heakorra alal, mis kogukonnale
tarwilikud. Lnw. Reebcn arwas, et kui maksude wähen
damisest juttu saab olla, siis wõiks wõtta rewideerimisele
ennem kogukonnamaksu suurust. Linnapea wastates sö

Asutati Eesti-Ungari selts

Tellimised toimetatakse kätte

„Emerald" ja ..Entreppisc" Singapurist ja ristlejad

„Emerald" ja „Entrprise" Singapurist ja ristlejad
„Eanbcrra" ja «Austraalia" Uue Merimaa baasist.
Praegu KangeS-Jdas wiibiwate Briti söjalaewadega

*SUKULAAIs*

õunamahla, mahlajooke ja
õun ajooke;
jooke: Si-So, Karjajaak, me
simõdu, linnasejooki, sooda
vett ja settersit.

jutab üks mereasjanduse tundja „Nauticuse" warju

Saadaval veetlevais ilupudeleis
mitmes suuruses

xl/ I^šL" Jilft ALL

SOOVITAME ®

TgarlaseS teew
.ŠffÄW v Mttawat
HiSmoc tegelased? »- Ungari leidur
, ' tutwunes W. I RÜlikooli õppesöud
u»l°.l!d-iHeinrich Görög.
ni.it
i I Ungari
metei
meu hs(l
on paewa
' -t I ,°f
.....
ne. mi« roõit\ V leiutatud.t<
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18. dets. Kutsuti Budapestis ellu EestiUngari Selts.
Meie pildil on toodud seltsi juhatus (va
sakult): J. Szabja, B. Vikar, Ivan Nagy,
pr. Eetri. R. Jõffert (Eesti esindaja Buda7.3 W kg kodumaa lambawilla
11 Kuu jooksul on Karja Keskühisus kodu
maist lambawilla ostnud kokku ümmarguselt
7300 kg. millest 1. sorti 2300 kg.. 2. sorti 1700
kg ja 3. sorti 3200 kg.
Kokkuostetud will anti keskühisuse poolt
warem kokkulepitud kindlate hindadega edasi
kalewi- ja wilditööstusele. Lambakaswatajaile
maksab keskühisus noteerimiskomisjoni poolt
määratud hinna ja pealeselle riikliku juure
maksuna weel 1. sordilt 1.25 kr. ja 2. sordilt
1 kr. kg-lt. mis on mõeldud ergutusena lamba
kaswatuse arendamisele.

Peab märkima, et kodumaine lambakaswatus
on k. a. annud waid 0,19 °/o tööstuses tarwi
tatud lambawillast, kusjimres antust on 44« o ka
lewitööstusele wähekölblikku 3. sordi willa.
Van Zeeland soovitab viie riigi
majanduslikke läbirääkimisi
London, 20. 12. (ETA) (Havis) siinseist

Poliitilisist ringkonnist seletatakse, et van Zceland awal-

pestis), pr. Jõffert, Aladar Ban, Paul Petri,
seltsi esimees, riigisekretär Paikert, parun
Villani, A. Molnär, O. Koritsanszky, prof.
J. Mägiste, A. Tülei-Szänto, prof. Zsirai,
dr. Virängu, T. Suhajda.
KÕIK KIIDAVAD, ET

on parem, huvitavam ja sisukam
Lehitsege, ostke ja veenduge
dab kõige lähemal ajal aruande oma nurimisist rahwuS»

wahclisc majandusliku seisukorra üle. Aruanne tÄe«
wat uulbes 35 lchckülgc pikk. Aruanne sisaldawat üht
lasi ka konkreetseid lõppjärctldusi, mis olewat juba heakS

kiidetud Pariisi, Londoni ja Washingtoni poolt. Aru

ande tekst teatatakse ka Rooma ja Berliini. Van Aee
land tcgewat aruandes ettepandku koheste labiräaki
miste algamiseks Londoni, Pariisi, Berliini, Rooma ja
Washingtoni wahcl. Lõpuks ta tegewat ettepaneku «H»
wuswahelise majandusliku uurimise keskuse loomisM,
nagu seda oli soowitanud Belgia kuningas Leopold ühes
kirjas, mis oli adresseeritud vän Zeelandile, kiri ta oli
peaministriks.

J.ij k/tegewuspö
Idlflft q gasid.
Ze algasid Tallinnas

| ZI ilhistegUlSte kesk.
. . . » :?«listegemltspäewad.
.--II- «msM Yir^mbcr.

nawõtjaile rõhutas, et kui tahetakse, siis wõib ju linna
walitsus tulcwal aastal linna tcgcwust nii juhtida, et

-chui-i

ülejääki ei oleks ühtki senti, kuid seda tema ci pea õigeks.

Lisakinniswaramaks kuulub wormilisclt riigile. Linna
pea abi K. Luik ja lnw. J. sütt märkisid, et ülejääke on

eeslit-"«»» WlaionbuiUiU^;,,

alati kasutatud mitmesugusteks hädawajalisteks ülesan
netcks. ülejäägi olemasolu tõttu ei saa weel hakata tu

Pidulikku

lusid wähendama.

jöuluwalgust

Hääletamisel wöeti aruanne wastu. samuti otsus
tati linnawalitsuse ettepanekul laeuukassa puhaskasust
määrata Laeuukassa ametnikele ja teenijaile ühekordseks

lisatasuks 2062 kroom, mis jaotatakse ära proport
sionaalselt nende palga suurusele.

on ainult siis tele

kodudes, kui elektrl

armatuurid on ostetud

Ii lg a ck K o
ELEKTRI OSAKONNAST

Tallinn, Harju 23
Tel. 46798, 48283 (Q
Hukkus kolm Läti kalurit
Riia, 21. 12. (ETA) Kuramaa põhjarannal Roja

Täna. tciiipäewal. õnnistatakse Haapsalus pidulikult
Läänemaa löösmc-tesliooli uued ruumid, mis on kõigiti
ajakohased ja missugustes koolil mvardmvad kõige pare

lahedal hukkus neil paewU kolm kalurit. Tugemas lai
netuses läks nende paat ümber 17 meetri kaugusel ran

mad wöimaluscd edaspidiseks tcgewuscks kutsehariduse h*
witamise alal Lääuentaa noorsoo peres.

Niidil Läänemaa tööstuskeskkooli uus hoone

Haapsalus. Zupeluse tänawal. mille omandamisega kool
on saanud kõigiti ajakohased ruumid.

TALIINN'PIKKG7

naft. Waatamata kiirele abile ci suudetud päästa ka
lureid. Kaldale toodi nende paat. Kalurid saadi hiljem
kätte laipadena.

Lapsed, tooge leiwakoornkcsi nälgivatele lindudele! Kadriorgu on' seatud üle£ lindude
kuhu tuuakse lindudele toiw, nagu näha Äalolewal pildÄ.
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„Ma andsin käsu tulistada rahvast!"

Tänane intervjuu
Õpilaspere läheb pühi pidama
Homme kell 12 algab wabariigi õppeasutustes
jõuluwaheaeg. Õpilaspere läheb ' pühi pidama.
Koolitöö algab uuesti 7. jaanuaril.
Kuidas jäite rahule möödunud koolitöö
poolaastaga? küsitlesime haridusministrit kol.
Jaaksonit.

Õppetöö on arenenud üldisel: edukalt. Pi
newus, mida mõis märgata seltskonnas kooli
wõrgu ümberkorraldamise puhul, on waibunud.

Teisipaewal, 21. detsembril ISS7

PSewa I e h t

Vihane jõuk
piirab lossi,
andes voli

oma ktiningaVihkamisele
' ja lastes

KartuS, nagu ei pääseks kõik lapsed edasi õppima,

elada hertsog

osutus põhjendamatuks, sest algkoolide lõpetajad
suudeti paigutada edasi õppima gümnaasiumi

. Varalotti.

desse, kesk- ja kutsekoolidesse.

Kuidas on õppekawadega?

Algkoolid said uued õppekawad juba sügi
seks. Gümnaasimmdes ja keskkoolides areneb õp.
petöö seniste õppekawade alusel. Uute õppekawa
de walmissaamiseks läheb weel kuu wõi kaks maja.

Tähendatud õppekawade koostamisel-.oleme Päri
nud kooliwalitsuste ja haridustegelaste' seisukohti
ja materjali on tulnud kokku Palju..' Loodame,
et tvalmiwad õppekawad rahuldawad kõigiti güm

MM njol Kuulsad lüait Disney vMsed Miki-hiire hellgrotesKid S, ..GLOMA PALACFis"

naasiumide ja keskkoolide nõudeid..

Kas haigused takistasid koolitööd? r
Ei saa ütelda, et palju. Käre külm saa

laadi kohane. On jn ineie rahlvas seda korduwalt tun

bus järsku, seetõttu mõnes kohas haigusjuhtumeid

kuidas suudame demokraatlikku riigikorda mi maksma
panna, et ta oleks meie'riigi ja rahwa arenemisastmele

nistanud.

Raskem on küsimus, ,

oli. Läinud nädala andmete järele õli üTerttgi
liselt suletud ajutiselt 7 kooli, peale selle mõnes
koolis üksikuid klasse. Massilist haigestumist ön
neks õpilaste hulgas ei ole olnud.,
Ja õpetajaskond?
Oli innukalt töös. Wõiks märkida ka õvc
tajate Palgarefornn, mis wiidi äsja läbi. _

kõigiti kohane.

Eesti kool peab andma tarku inimesi,

hea.

gale.

haridusministri kõnesid wõtsid sõna kooliwalitsuse

Tuleb wist mahukas hoone?
Jah. Kolledshi! on praegu juba õpilasi 600
ümber. Näib, et rahwas pooldab selliseid kooli
tüüpe, kus on wõimalik õppida wõõrkeelt kohe alg
koolist alates. Kolledshis on algkool ühtluskool,
keskkooli osas on aga ette nähtud poeg- ja tütar
laste eriharud.
Nii et kaswatajad ja õpilaspere wõiwad
rahuliku ja rõõmsa meelega jõulupühi pühitsema
minna?

direktor, õpetajate koja esimees ja kolm koolijuha

Riigivanema I auhinnaga ja Tallinna linna
auhinnaga kroonitud A. Kivika romaan
Jfimed marmortahvlit.
E. Järve kaas ja siseillustratsioonid.
Hind Kr. 6.—, kalingurköites . Kr. 7.50.
Riigivanema kõrgema auhinnaga kroonitud
M. Metsanurga romaan

Arneni iöet.
E. Järve kaas. Hind Kr. 5.40, kal.-köites Kr. 7.—.
M. Undcri luuletuste valikkogu
Ja tiha sai sõnaks.
Iluväljaanne. H. Mugasto kaas ja siseillustrat
sioonid.
Hind Kr. 5.25, kal.-költes Kr. 6.75 ja pool
nahkköites Kr. 7.75.

J. Kärneri valimik armastuse-, looduse-, kõdu
ja isamaaluulet.

viisftümmeiid aastat
eesti tuutet
Iluväljaanne. 250 luuletust. E. Kollomi kaas ja

puugravüürid. Hind Kr. 3.85, ka).~köites Kr. 5.25

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus.
Benesch külastab Prantsusmaad
Pariis, 2(1. 12. (ETA) (DRB) „Temps" tea

tab, et Tschehhoslowakkia wabariigi president dr. Be
-nrisch on wötnud wastu Telbosi kutse sõita Pariisi. Ta
saabub Pariisi ametlikule külaskäigule tulewal kewadcl.
kirjutab leht.

demokraatlik kord meil makswusel oli, ei olnud kõigiti

Rahwas ootab Riigivolikogu ja Riiginõukogu peat
set kokkuastumist. Ometi on meie inimeste hulgas

„Meie miljon peab olema eranditult riiklikult mõtlev rahvas"

PühaMtva! koolijuhatajate üleriiklikul kokku
tulekul ptttle riigihoid-ja, peaiuinistri asetäitja ja

ainult püsi va väärtusega teosed!

kord üldiselt oleks halb, tvaid et see kuju, millisel

kuid weel rohkem hästikaswatatud iseloomusid

Sötnwö aastal ehitati juure ja remõnditi
üldse 48 koolimaja. Tulewal aastgl saawad Rak
wöre jä Tapa gümnaasiumid uued hooned. Tal
linna tehnik:,mi. hoone jaoks on krunt juba Pär
nu maanteel ostetud. Samuti on Narwa maan
teel krunt ostetud riikliku inglise kolledshi jaökS.
Kolledshi uus hoone tuleb Hollandi tänawa nur

Jõulukingiks

on sünnitanud suuri raskusi tema Kuid
raskused ei ole tekkinud sellest, et demokraatlik riigi

Kas koolihoonete alal on uusi kawatjusi?

Loodame seda.

Oleme ju näinud, et demokraatlik riigikord sel ku
jul, nagu ta oli maksma pandud Asutawa Kogu poolt,

neidki, kes eita Walt suhtulvad tuletvastele tvali

mistcle. Kui neile esitad küsimuse, missugusel teel siis
tahetakse jõuda põhiseaduses ettenähtud demokraatliku
korra juure, ega ometi «vägivalla wõi korralageduse

Õpetajaskonnal tuleb valimistel aktiivselt kaasa aidata

tajat.

Meie teame, et keskhariduse lõpp-punkti, ülikooli wä
rmvale, jõudmiseks mi' kaks haru: reaal- ja hnmani
nitaarharu. Leida tasakaalu nende tvahel on raske
probleem, kuid siin on pandud rõhku sellele, et tvormi

lised takistused ei wõi olla takistuseks isikule, kes
püüab hariduse poole.

Kooliwalitsuse direktor W. Alttoa ütles oma
kõnes järgmist:

Meie ei wõi raisata ühtki annet wormilisel teel
wõi poliitilistel põhjustel.

IW7. aasta jääb Mi saastaks kauaks ajaks meie
kooli ajalukku. _ Tänawu on nimelt teostatud seadus

õpetuse suhtes ei pruugiks mures olla. Meie koolid

likud alused, mis peawad määrama Eesti kooli tee.

(Kiidualvaldused.) Ma avlvan, et meie koolid üld

teewad keskmiselt paremat tööd, et mitte rohkem öelda.

Aga mitte üksi seadused ei ole need, mis on uut
toonud, waid ka teised asjaolud, ja see on kooliwõr

Wõib-olla meie nõuame liig palju, kuid mina kriip

aastal fikseeriti keskkoolide wõrk, kuid see ei ole üksi
keskkoolide küsimus, waid samuti kõigi koolitüüpide kii

ala.

gu fikseerimine. 'Meie teame, et käesolewal

simus, terwe rahwahariduse küsimus. Aga ka algkoolide

wõrk oli tänawu kõne all. Meie näeme, et oleme jõud
mid alles nüüd üle kriisiaegadest, sest alles tänawu
aasta awardus kriisiajal nii kitsaks jäänud kooliwõük.

Meil on juure loodud terwe hulk uusi klasse. Kol

mandaks wleb tvälja tõsta, et meie koolid on saanud
uued õppekaüvad. Kõigile algkooli jnhatajaile ja alg
koolidele on need kawad lätte saadetud sügisel enne
tööd ja keskkooli ja gümnaasiumi kawad on praegu ival»

mimisel. See on lähema ühe «või kahe kuu küsimus.
See on terwe ha.iduselu katva, alates «väikesest esimesest

õppeaastast kimi ülikoolini.' Selles leidmväd' praegus
tele oludele korraldatud reeglid, raamistik ja kawad. '

Iga uus asi tekitab kaksipidi mõtlemist'.

On alguses tunne wana juurest iile minu es. nagu olek»
sid kaardid segi löödud jä.peäd halkama otsast pmlePraegu ei ole see suund «veel nii kusuner.nb.iiagil tas

hame. õppslawä'.on aritmeetiline keskanv,
sest ei ole niisuguit kooli, kuhu see katva sajgprotscndi

liselt sobiks- Eesti õpetajate «vastu on suur usaldus.
Meie koolide laavad on iga õpetaja enda teha. See
nõuab õpetaja tvastu suurt u s a ld u st, ja seda meil
oma õpetajate «vastu on. (Kiiduawaldused.)

sutan alla weel teist asjaolu, mida ka härra haridus

minister alla kriipsutas, see on põhiseaduses märgitud

Meie miljon Peab olema eranditult riiklikult
mõtleja rahwas.

(Kiiduatvaldused.) Meie kodumaa rikkus, meie koou
maa jõukus seisab selles, kuiwõrd meie suudame oma
kodumaad nmuta ka materjaalse kultuuri alal jõukaks,
tugewaks riigiks, ja selles peitub meie noortes suur
wäärtns, meie töökäed. Peame arendama maast ma
dalast mõtlema, et töö on suurim wäärtus ja töökan

gelane on suurim kangelane. Peab hoiduma, et ei

tuleks etteheiteid, et kooliharidust saanud noor ei taha
tööd teha. Teame, milliseid raskusi oleme pidanud üle
elama seepärast, et meie juhtüvad tegelased on lvõrsu
uud popsisaunadest ja nletsanurga külqdest. Peame
püüdma kätte saada . seda et ei oleks' haritud. inimese

tunnuseks see, et ta hästi riietub, sööb ja et tal on
kombed, waid et temal oleks seesmine wajadus wäli

Seal ei räägita niipalju õpetamisest, kui kaSwatamiscst.

Ha eks ole nii, et tas meie kõik ei ole mõnikord oma
töö kallal tähele pannud ja. mõelnud ning pead lvan
gutauud, et meil aeg läheb õpetamisele, millal meie
weel siis kaswatämp noori! Peame leidma ühes õpe
tnsega ja õpetuse kõrwäl wöimalusi, et meie noorsugu
rohkem kasivatataks, sest just kaswatuse alal nõuab
isamaa palju. Ta nõuab tarku inimesi, aga seda roh
kem hästikästvatatud kodanikke. Peame kaswatama ini

mesi ja neid inimesi, keda ei saa piirata ühe kitsa

alaga; peame'kaswatama kodanikku, kuid eriti just wäi
kerahwa kodaniku. Ja wäikerahwa kodaniku kaswatns

nõuab oma õpetajailt, oma kaswatajailt erilisi üles
andeid, sest meil ei ole andeid raisata, samuti ei ole
raisata kodanikke. Peame eriti oma tulewasi kodanikke

wiimistlema, wõimalikult kaugele wiima nende indi
widuaalsed wõimed. Meie "ei tohi arendamata jätta
ühtki wõimct meie noortes. Samuti ei saa olla meie
oludes riiklikult ükskõikseid inimesi. See on wõimalik

suurte juures, kus küllast on sellest, et 20
miljonit op riiklikult mõtlejad ja ülejäänud 3 miljonit
tvõib seda -olla wõi mitte olla.

seks

korralikuks, käitumiseks. (.iliidnawaldused.)

Meie temne, et meie rahwas on palju seda gentle
ülani,. seda on.tväga palju maainimeses. Tatvalises ta
lumehes on seda seesmist ausust, seda kooskõla wormi
ja sisetväärtuse lvahel. See nmamees ei ole mees, kelle
sõna saaks murda, kes kunagi rohkem tööliselt paktiks,

kui ta' seda suudab. Selle gentlemani tüübi juure jää

da, seda wälja arendada ma ei taha küll mingit
pastlakultuuri propageerida seda gentlemani ele
menti, mis on omane meie rahtvale, seda peame kas
jvätama oma noorsoos. (Kiidualvaldused.) Peame

meeleS pidanm, et inimese haridus,' rah»va tsiimlisat
sioon ci tväljcndu ainult wälrscs iluies,
peab. olema ka sisemist tsiwilisatsiooui.

Meie - peame noorsoo kaswatamisel silmas pidama, et
saaksime igasugusteks löökideks tugctva tvastupanuga

järeltulijaid. / -

Siin on tee lahti kaswatuse alal igasugusele kooli
tüübile, siin on wõimalus näidata üksikutel õppeasutus

tel, mida nad suudawad. mida nad wõiwad. Selle

järele, kuidas kujuneb homne kodanik, hinnatakse täna
päciva kooli." (Kestwad kiiduawaldused.)

Keskkoolide kawade kohta ei saa midagi öelda lõp»
likult, sest need on kujunemisel. Siin on pöördud laia

Seepärast ongi teoreetikute hääli kuulda, et parem oleks

Kui öeldakse, ei õpetajaskonnal ei tule üldse tege
mist teha poliitikaga, siis ei ole see õige. Õpetajad on
täieõiguslikud demokraatliku riigi kodanikud ja ei saa

neile keelata tegelemist poliitikaga, mille sihiks on
rahwa ja riigi üldised huwid. Misstnus wõib kaalu

misele tulla ehk tvaid sellest seisukohast, kas on taktili
selt õige, kui õpetaja rakendab end poliitiliselt ainuüksi
mõne maailmawaatelise rühma teenistusse, kutsudes
seega esile opositsiooni enda wastu «vastupidise maa
ilmawaate pooldajate poolt.
üldriiklikku demokraatlikku poliitikat teha ei tohiks
õpetajaskonnale keelatud olla.
Õpetajaskonnale on alati südame lähedal seisnud
meie kooli, meie hariduse ja kultuuri küsimused. Õpe
tajaskond ei tohi olla ükskõikne küsimuses, kes tulewases

Riigivolikogus hakkawad kaasa rääkima hariduse ja
kultuuri küsimuste lahendamisel.

Kuid weel tähtsam fui ühe olgugi õpetajaskon

nale lähedase ala küsimuste otstarbekohane lähen
damine on kõikide tähtsate riiklikkude küsimuste ausa
püüdeline. tark ja otstarbekohane lahendamine, kuna
riigi üldisest. heaseisukorrast oleneb ka kultuuriliste kü
simuste otstarbekohane lahendamine. Tuleb seepärast
saata Riigiwolikokku meie ausamad jn asjatundlikumad
kodanikud. Õpetajaskonnal, eriti meie maakoolide õpe
tajail, on selles asjas möjuw sõna kaasa rääkida. On
jn maaöpetajal oma ümbruskonnale «väga suur mõju.
Tema moraalne kohus on seepärast ka tvalwel olla, et
Riigiwolikokku pääseksid ainult need. kes seal midagi

Algkoolide juhatajate nimel
köneleS koolijuhataja E. Raidal,

Riiklik demokraatlik poliitika ei tolliks õpetajaskonnal

kes atvaldas tänu riigihoidjabe ja ütles talle toaga
tunnustawaid sõnu.
Ta ütles weel muu hulgas:

keelatud olla

Edasi on raskemaid probleeme keskkoolide ka
ivade ulatus. Kuuleme etteheiteid kahelt poolt,

õpetajate koja esimees (5. Murdmaa
ütles oma sõnawõtuS:

ivabarnk. kus kõrgeima riigimõimu kandja on rahwas."
Demokraatlik riigikord, mis on maksma pandud juba

poolt, et koormame lapsed tööga üle. Meie peame tord
sellest üle saama, peatne leppima sellega, et kõiki neid

„Warsti algmv uus aasta on pöhjapauewa tähtsu
sega meie riigielus. Hakkab ju uue aasta algusest keh

hakkalva põhiseaduse nurgakilvi, ei ole endast absoluutne

wäärtus, Ivaid ta IväärwS suurem tvõi Ivähem

edaspidisele arenemisele. Selle põhiseaduse esimesest
paragrahwist loeme: „Ecsti on iseseiscw ja sõltumatu

kuiwõrd ta on rahlva kultuurilise taseme kohane. ArIvan, et demokraatlik riigikord on meie rahwa hinge-

tima uus põhiseadus, mis on aluseks meie riigielu

Eestimaa kuningas

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus m
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TUNDMATU KÜLALINE
Lutsu tallu sõitis pühapäeva õhtul tundmatu rat
sanik. Ta polnud mõisnik uhke täkuga ja peen
nahast sadulaga, vaid külamees oma tööhobusel.
Peremehe küsimisele, keda võõras vajab, vas
tas see:
„Kas teosulane on kodus, mul on tema juure
asja."
Sulane Jaan juhtus kodus olema. Temagi ei tun
nud võõrast; muutis aga kohe tooni, kui kuulis, et
tulija oli Uuemõisa mehi Kolu Tõnu.
„Kas saaks veel mõnd teosulast kokku?"
Jaan mõtles hetke ja ütles:
..Meile ei tule täna teopoisse, aga võiksime
minna külasse. Mul oligi mõte sinnapoole jalutada."
Teel kohtasid näd Tiitsu Antsu ja Tõnu Mihklit.
Mõlemad olid 20-aastased tragid poisid. Jaan oli
nendest kuue aasta võrra vanem.
Mehed istusid teeveerule ja Kolu Tõnu jutustas
lühidalt Uuemõisa meeste kavatsusest ning side
mete loomise vajadusest naabrimõisade teõsulastega.
Tema on üks-nendest, kes täna Kõlli Tooma soovil
on tulnud Kuimetsa maad kuulama. Mõisnike kor
raldus ei pea teosulaseid ootamatult tabama, siin
tüleb vastu panna.
..Kuidas on teie pool uue seadusega?" küsis
Lutsu Jaan, „Kas teopäevi ja tükitööd on vähen
datud?"
„Kõik on vanamoodi, midagi pole meil teisiti,"
vastas Tõnu. „öötöö on uue seadusega keelatud ja
seepärast ei taheta seda välja kuulutada. Mõisad
loodavad rehed enne ära- peksa. Eestimaa seadus
olevat hoopis teine kui see, mis Liivimaal pandi
maksma."

pooldan seisukohta, et õpetajaskonnal seda teha tuleks.
(Kiidnawaldused.) Rahwa esinduskogu kokkuastumine
on ometi tähtsaim sanrm demokraatliku riigikorra teos
tamisel ja seepärast tuleb õpetajaskonnal «valimisi iga
pidi toetada.

õpetajaskonna suurt tähtsust meie riigielu üleSehita
misel." (Kiidnawaldused.)

Valimistel tuleb aktiivselt kaasa aidata

lises suutvas kasivamad meie noored.

haritud inimesi ei saa õpetada kuivadega keskkoolis, weel
ivähem sunduslikuks teha igale inimesele. Raskusi kesk
kooli katvade teostamisel teeb weel kahesuunaline tee.

must, kas tuleks õpetajaskonnal walimistel akti i tv selt kaasa aidata. Eelmainitust peaks selge olema, et

otseselt kõnelema tähtsal momendil, sellega rõhutades

üht ainet õpetada juba esimesest päewast peale. Loo
mulikult meie ei saa seda teha, sest meie ei tea. mil

ühelt poolt, et meie ei õpeta küllaldaselt, ja. teiselt

lvõtta. Kuidas seda teha. sellest ei saa siin lühikese ette
kande korras jutt:» olla. Tahaksin lvaid puudutada küsi

Lõpuks ei saa ma õpetajaskonna poolt jätta awal
damata südamlikku tänu hävra riigihoidjale ja häova
dele ministritele, et nad on tulnud meie hulka meiega

Kooliõpetaja ja poliitika

olla. ja awaldatakse seisukohti nii palju kui wõimalik.

keskkooli alal on aga soe probleem wõrratnlt raskem.

tajate kojal Riigivolikogu «valimistest aktiitvselt osa

P head korda saata suudaksid ja tahaksid.

de ringkondade poole, kes «võitvad kawadest huivitatud

Muidugi ei saa leida kawasid, mis rahuldaksid kõiki.
Lisaks kõigele on meie elu muutunud äasta-äastalt
koinplitseeritimiaks ja seepärast on üles kerkinud nii palju
aineid, millede mahutamine kooliraamatutesse on raske.
Algkooli ainete paigutamine raamatutesse on kergem,

teel, siis harilikult jääb küsimus lõastamata.
On wõimalus antud ka kodadel feega ka õpe

Tõnu lõpetas, sest teekäänakult paistis ratsanik.
~Põua Mait tuleb Kaiust tagasi. Kuuleme, mis
tema seal nägi ja tegi."
Ratsanik oligi Mait. Ta peatus, kui nägi Tõnu
ja teisi teeveerul.
„Kaiu mehed lubasid kaasa tulla kui vaja," oli
Maidul esimene mainida. ..Kuidas siin lood on?"
„Alles harutame asja, teopoisse ei saa rohkem
kätte."
„Kui Kaiu mehed tulevad, siis tuleme meiegi.
Tõmbame kaasa perepojadki." See oli Lutsu Jaan,
kes seda lubas ja lisandas:
..Kui homme mõisa lähen, räägin teistega läbi."
Ants ja Mihkel lubasid omapooltki kaasa aidata,
kui aga keegi vanemaist teosulaseist algatuse enda
kätte võtaks. Vanemal mehel rohkem kaalu.
Tõnu vaatas Jaani peale ja näis vastust ootavat.
„Kui tarvis, võtan selle töö enda peale. Saatke
aga mulle sõna, kui abi vaja, ja mis te seal olete
otsustanud. Meil on ühised mured."
„Kas siin ollakse vana seadusega rahul?" küsis
Mait.
..Nurisetakse üldiselt. Mitte üksi teosulased, vaid
peremehedki."
Veel vahetati mõtteid ja siis jäeti jumalaga.
Tõnu ja Mait kihutasid Kose poole.
Teel puutusid nad kokku mitme Uabaja ja Oja
soo mehega. Raske tööorjus mõisades liitis mehi ja
nad olid valmis haarama kinni igast vähimastki kat
sest, mis tõotas tuua parandust nende ellu ...
Juba siristasid linnud ja koit punetas hommik
taevas, kui Kose kiriku juures said kokku neli ratsa
nikku. Kõlli Toomaga oli seltsinud veel Pauna
(praegu hüütakse Paana) Joosep Kurena külast.

Asntaiva Kogu poolt ja mis on uuel aastal kehtima
oleneb sellest, knilvõrd ta on rahlva hingelaadi kohane,

Tooma kavatsuse kohaselt olid naabrimõisades
loodud rakukesed, kelle ülesandeks jäi värvata
poolehoidjaid. Igal rakukesel oli oma juht, kes
pidas ühendust teistega ja andis edasi vajalisi käske
ning korraldusi.
ÜKS KOIGI EEST
Esmaspäeva hommikul Kõlli Toomas hilines
tööle. Ta oli väsinud pühapäevasest ringsõidust ja
jäänud raskesti magama. Kui ta mõisa jõudis, olid
teised teosulased juba kõik tööle paigutatud.
Toomas läks kupjalt tööd küsima. Kubjas Tõnu,
Hiiepere Luiga talu peremees, ehk oleks asja samuti
jätnud, aga valitseja Johann Gottlob Zeibig (ka
Zeibich) juhtus jaole.
Zeibig oli tuntud karmi mehena. Ta oli pärit
Dresdeni linnast Saksamaal. Uuemõisa tuli ta aed
nikuks, kus ta oma valju käitumisega pälvis mõisa
omaniku Carl v. Tiesenhauseni tähelepanu. Zeibig
sai varsti mõisavalitsejaks ehk rahvapärase nimetu
sega opmaniks.
„Sina, laiskvorst, jääma hiljaks!" põrutas ta
Toomale.
„Kui jäin, siis jäin."
„Mina õpetama sind töö tegema."
„Oskan tööd teha ilma sinu õpetuseta," sähvas
Toomas vahele.
Valitseja polnud sellist vastust oodanud. Ta
viha kasvas. Mitte sedavõrd vastuse kui Tooma
eilse ülesastumise pärast. Keegi palvevend oli juba
valitseja jutul käinud ja rääkinud, kuidas Toomas
Aruvalla kõrtsis rääkinud uue seaduse vastu ja lait
nud selle maha.
„Kus sina eile käima?"
..Eile oli pühapäev ja igamees võis teha mis ta
tahtis."
„Sina ei olema uue seadusega rahul?"
..Muidugi ei ole rahul. Mispärast on see seadus
halvem kui Liivimaa oma. Kas opman ei võiks seda
lähemalt seletada?"
„Mina seletama seda talliõues. Siin maksma
mõisa seadus, mis panema tõrkujad ja laisad tööle."

„Ei ole teist elukutset, mis seisaks rahtvale mi
lähedal, kui seda on algkooli õpetaja. Koolijuhataja ja

-õpetaja on koha peal ka seltskonnaelu juhiks. Ta

peab omama seltskonnas autoriteedi ja seda autoriteeti
Peame meie kasutama ka «väljaspool kooli, eriti riiklikes
ja rahtvuSlikes huwidcs.

Meie kõikide Püüd on meie rahwaesindusse pari
mad kodumaa pojad, kes pühendatvad kogu oma jõu

(Järg 6. Ihk.)

„Ma pole tõrkunud, teen kõik tööd, mis kätte
juhatatakse."
„Sina ei tohtima härra vastu suud pruukima,
õhtul saama oma palk!"
Opman pööras Toomale selja ja läks. Kubjas
saatis Tooma miiüritööle.
Kui Toomas jõudis teiste juure, käis töö täie
hooga.
„Kuidas läks?" küsis Korjuse Jaak, kui nägi
Tooma mossis nägu.
..Õhtul algab nahaparkimine," oli lühike vastus.
..Nahaparkimine" tähendas teosulase keeles ihu
nuhtlust, mille määras opman või mõisahärra ise
ning mis anti talliõues kätte.
Toomas töötas morni näoga ja vaikis. Ta tea
dis, et mõnigi asi viiakse härra ette, ja see tooks uue
nahaparkimise. Toomal olid omad plaanid ja neid
viimistles ta endamisi.
Lõunasöögi ajal oli Toomas samuti sõnakehv.
Jättis vastamata teiste teosulaste küsimused. Sõna
kehvad olid teosulased alati, kui määrati karistus.
Seda teadis igaüks enda käest.
Kolli Toomas lõpetas müüritöö ja tahtis hakata
koju minema, kui opman astus ta juure ja ütles:
..Tulema talli ja võtma oma kuuskümmend
vastu!"
„Täna pole veel laupäeva õhtu," vaidles Toomas
vastu.
..Täna pole ka pühapäev, kus sina võima tegema,
mis tahtma."
Toomas tahtis lahkuda, aga kolm meest asusid
opmani käsul ta kallale. Toomal polnud pääsu.
Selle järele, kui sai teatavaks Tooma pühapäe
vane agiteerimine Aruvallas ja ta hilinemine tööle,
oli Zeibigil küllalt põhjust minna Tiesenhauseni ette
ja nõuda Toomale ihunuhtlust.
..Tema ei ole uue seadusega rahul ja ajab ka tei
sed sulased mõisa vastu. Mõis peab teda sõnakuul
misele sundima," lõpetas Zeibig oma ettekande.
(Järgneb.)
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Hukkamises "heledaimaks leheküljeks
Pauligi r^>
Nõukoguse luure ajaloos"
kohvi saate nüüd % JjMHfeL
odava hinnaga,
suure tollialan- ITTyjQj
duse tõttu!

Tscheka juubeldab
Mosk ma. 20. 12. (ETA) (TASS) Kogu
Nõukogude Liit märgib täna Tscheka GPU
siseasjade rahvakomissariaadi 20. aastapäe
wa. Ajalehed onpeagu täielikult pühendatud
sellele aastapäewale. awaldades terwitusi. ar
tikleih DshershinsKi, leshowi ja teiste silma
paistwamate tschekistidc pilte.
..Prawda" märgib, et oma olemasolu kes
tes Tscheka GPU siseasjade rahwakonlis
sariaat on armutult tabanud kõiki Nõukogude
rahwa wacnlasi salakuulajaid, kahjureid,' di
wersante, üldse kõiki, kes takistasid sotsialis
mi wõidukat ülesehitustööd. Leht kirjutab: Sta
lini kaswandiku, üleliidulise kommunistliku era-

konna keskkomitee sekretäri leshowi juhatusel,
kes erakonna poolt saadeti siseasjade rahwako
missariaati kõwendama, Nõukogude luure on
hakanud andma armutuid ja tabawaid lööke
Trotski. Nökowi ja Buhharini bandiitidele.
Trotski-Buhharini jõugu häwitamine on hele
daimaks leheküljeks Nõukogude luure ajaloos.
Kogu maa on uhke sellele wöidule. Kogu maa
on õnnelik teadmises, et tema käsutada on nüüd
äraproowitud karistusorganid. kes häwitawäd
armutult salakuulajaid, kahjureid, diwersante ja
teisi Nõukogude rahwa «vaenlasi.
..Isivestija" kirjutab: 20 aasta kestes Tsche
ka GPU siseasjade rahwakomissariaat on

sooritanud kuulsusrikka kangelastee. See pro
letariaadi paljastatud inöök langeb armutult
Nõukogude wöimu «vaenlaste peadele. See mõõk

puhastab meie maad rahwa «vaenlastest. kah
juritest. diversantidest, terroristidest ja salakuu
lajaist.

kohvilt on alandatud Kr. 2.30 vorr;;
1 kg. pealt. Kohvi tarvittamine ei o!t

Riigikaitse rahwakomissar marssal Woro
schilow oma terwituses ütleb: 20 aastat Tsche
ka'd GPU'd siseasjade rahwakomissa
riaati on 20 aastat «võitlust ja wõite iga sorti
ja iga wärwi rahwawaenlaste üle, kes on saa
detud meile piiri tagant, wõi kes on kaswanud
meie endi maal endiste ekspluateeriwate klassi

enam luksus. • kohv on
#Toll Soomest sisseveetavalt
praelu>.
knnliaitn kohv Soomest
® Pan Ha'i
kohv on segatud kuulsaimatest kohvi

sortidest, õige! viis»! praetud, aroo
miVine, puhas ja vwrsfee. • Teha?
tagab kohvi headuse ja ta kõrge väär
tuse ainult oviginaoÄpaicen^w.

de jäänustest.

Saksamaa leinab Luden
dorfffi

on talvel

Kindral aimas oma surma ette
München, 20. 12. (ETA) (DNB) Mõni tu:rd

JUUBELI• eOLOMBIA- HUOMIO

Parast kindral Ludendorfsi surma hakkasid saabuma esi
mesed kaastnndctelegrammid. Teiste seas on saatnud
kindral Ludendorfsi lesele kaastun.detelegramme ka Hit

IH H
§ Paremad kui lumeketid
MULTI-GRIP lume- ja mudakummid
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ler, sõjaminister seldmarssal von Blomberg ja propa
gandaminister dr. Gõbbols. stindral Ludendorfsi snr
numaski wõttis professor Beeker. Kindral Ludendorsf

PAULIGI KOHVI!

oli aimanud oma surma ette, awaldades cmie seda oma

kindlustavad Teile julge sõidu
Esindaja : 0.-ü. H. LAGUS & K-o,
Tallinn, Vene 13, tel. 437-18

abikaasale Meel oma wiimased soowid. Kogu linnas
on lipud poolwardas. Kindral Ludendorfsi surma Puhul
on kõik Saksa ajalehed piiratud musta randiga.

Peaesindus: K/K Kütt ja Ko Rataskaevu 20 Tallinn

Saksa siseminister teatab, et ühenduses kindral Ln
dcndorffi surmaga lastakse kõikidel asutustel, kui ka
koolidel lipud poolwardaSsc täna, 20. dets., ja kiud
ral Ludendorfsi matuscpäcmal. Matusepäem nwalda
takse hiljem. Kõikidele elanikele on awaldatud üles
kutse lasta lipud poolwardaSse täna kui ka matuse

Kõrgemad tuletõrje-juhid olid koos

paewal.

M«uc h e n, 20. 12. (ETA) Kindral Ludendorfsi

Kirjanduslike jõulu-uudiste õhtu kohvikus
üritns leidis Head wastnkaja

matused Poetakse kolmapäewal, 22. detsembril. Ma
tuStele saadumad armatawasti ka Hitler ja sõjaminis
ter feldmarSsal von Blomberg. Ta maetakse Tutzingi,
kuS ta miimati claS.

Berliin, 20. 12. (ETA) (Reuter) Endine keiser
saatis Toornist kaastunbetclegrammi Ludendorfsi le
sele. Endist keisrit esindab Ludendorfsi matusel fcld

marssal Mackenscn.

Hitler oma ütleb: Saksamaa

on kaotanud suure sõduri, ühe oma parimaid ja trui

maid poegi, kelle nimi jääb igawrseiks Saksa ajaloosse.
Kuuldub, et matused Peetakse Ludendorfsi »,Saksa
usu" kommete järele, ilma maimuliketa ja'ilma palmus
'cta.
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Siseminister K. Eenpalu tuletõrje-juhtide keskel
Ka tuletõrjet kutsutakse rahvarindesse
Pühnpäemal peeti Tallinnas Seltskondlikus Majas

üleriiklik tulctörjcjuhtidc koosolek, millest mõtsid

osa tuletõrje liidu jnhatusliikmed, brigaadipcalikud,
nende abid ja dimiisipcalikud, kokku 8!i tuletõrje kör

wöim s n st küllalt, et ühes oma rahwaga töötada.

gemat juhti.
Koosolek algas kell 4,15, p. l. tuletõrje korpuse pea
liku major 91. Waharo nmaköncgn, kes kiiduamaldustc

awaldnSte saatel.

saatel soojade sõnadega tarwitas siseministrit, kelle

juhtimisel on mäljn tõotatud Eesti esimene ja ka
teine tuletõrje seadus. Korpuse pealik kinnitas üht
lasi et kogu tuletõrje korpus tahab sammuda täiel

rindel kaasa nende põhjapanematc uuendustega, mis
on teostumas praegu meil riikliku mõimu juhtimisel.

Selle järel wõttis sõna siseminister K. Een >

palu, kes oma tunnipikkuses kõnes amaldas kõige

Otse orkestripoodiumi wastu oli asetaiud kõne
lejale pult ühes mikrofoniga, mis häälekõwendaja
.kaasabil tegi ettekande kuitldawaks ka kange-

Pildil: Näitleja H. Laur katkendit lugemas

fiuU&oixs

Kolmemootoriline reisilennuk suuskadel

' OUNAJOOK
Jääolud Heltermaa-Nohuküla
wahel on muutunud raskeks
Wiimastcl päewadel oa jmiolud Hcltevmaa ja Rohu
küla maheliscs lväinas niliuiuiliid õige raskoks. .Praegu
peab sol liinil ühendust ..Hansi" jäälõhkuja ..Morikarn"

abil. jiuna ilnrasiik külmcncb üha. siis pole saadud
ka täpsest sõiduplaanist kiuni pidada. Cuue pühi sõidab
..Hausi" meel kard Rvhukülasl Hellermaale ncljapäewa
hrmimkul kell 6 ja kui jäüoliid lubaivud, siis teeb „Han.si"
reisi ka Holicnnaalt tagasi.

Kreenholmi töölised said
jõulukinki
Kreenholmi wabr.-walitsus tegi oina töölistele tä
nmvu ka jõulukingi. Igale töölisele andis wabr.-walit
äis 5 tr. lisatasuna, mis maksti esinaSpäeival tvälja.

: Eile saabus Tallinna „Temsche Lufthansa" koline
mootoriline lennuk. nns on iunbcr urontccritud suuska
dele. 3ee on csiitakordne jiihils, kus nii suur lennuk
maandub Tallinnas suuskadel.

Nimetamd lennuliin veab iiheiidiin Berliin—Hel

singi wahel. Berliinist kuni Königsbergini lennatakse

Viljandi O-ü, „ALKO"
veinid J
Portvein
Madeira
Parisek

Dessertvein
Marjavein

Lauavein

Kodumaa vein j. t. ,
Esindus ja ladu: A.-s. ..Kaubamaja Estika",
Tallinn. S. Karja 20/12. kõnetr. 447-67.

ratasleiniukitel. sealt edasi kuni Helsingini juba „snssi
dcl". Nii tagatakse suure lume aial korrapärane ühen
duS.

Pildil vlcw lennuk, mis saabus eile Tallinna, on

17-isimelinc; peale selle wccl meeskond.

Haifas tapeti politsei
inspektor
Jcruus a l c m, 2<l. 12. IETA) (TRB) Haisns
on saamid täna surma üks arnablnuc-politseiinspcktor.

Mõnvar on pniisnud põgenema. JcrnusalemaS on
leitud möödunud ööl surnult üks juudi kaupmees. Tn
na on «vangistatud Jcrunfalcutas Palestiina manim
araablaste schcik Passiuc Pakri. Läbiotsimisel on lei
tud tema korterist hulk dokumente, milledest selgub, et
ta on pidanud ühendust wäiismanlc põgenenud araab
laste juhtidega,

pole täielik, kui neil puuduvad järgmised
raamatud, mis on valmistanud jõulurõõmu
juba miljonitele lastele:
H. C. Andcrsen: Muinasjutte. Piltidega. 3.50
.. .. Inetu pardipoeg. Muinasjutt. —.25
.. Kindlameelne tinasõdur. —.25
„ „ Kiirjooksjad. Muinasjutte. —.25
.. .. Keisri uued rõivad. Muinasj. —.25
„ Vigane. Muinasjutte. —.25
.. Ling. Muinasjutte. —.25
.. „ Sitikas. Muinasjutte. —.25
.. Ole Sulesilmad. Muinasjutt. —.25
„ Vana tänavalatern. —.35
„ „ Reisiseltsiline Muinasjutte. —.50
.. .. Majahoidja poeg. Muinasjutte. —.50
„ Paju all. Muinasjutud. —.st
Vennad Grimm: Muinasjutte. 3.75
„ „ Jänes ja siil. Muinasjutte. —.7.
.. .. Punamütsike. Muinasjutte. —.75
„ „ Kuldlapsed. Muinasjutte. —.75
„ „ Truu Johannes. Muinasjutte. —.75
„ „ Laulev lõokene. Muinasjutte. —.75
.. .. Vahva rätsep. Muinasjutte. —.75
W. Hauff: Muinasjutte. 3.50
Karavan. Muinasjutte. 2.
Ch. Dickcns: Meie Issanda elu. I._
K. Tšukovski: Muinasjutte lastele. 2.75
„ „ Loomade mäss. Muinasjutt. —.35
„ „ Limpopo. Muinasjutt. —.35
Lasteõgija. Muinasjutt. —.35
Varastatud päike. Muinasjutt. —.35
.. .. Köögi Kata mure. Muinasjutt.—.3s
„ „ Telefon. Muinasjutt. —.35
„ „ Pese-Ise-sa. Muinasjutt. —.35
.. .. Hiiglane Prussakas. Muinasj. —.35
„ „ Kärbes Piriseja. Muinasjutt. —.35
€csti Kirjastuse Kooperatiiv Tartus

rima ka naistuletõrjc. Naised on majalised meile,

kui jõud ohu puhul, kus mehed peawad ära minema,
nagu sõja korral. Seda näemegi teoStumaS PoolaS ja

Teine küsimus on meie tuletõrje warustus.
Warnstamine oli seni meil jnhuSlik. Nüüd tahame
hakata warustama kogu riiki kindla süsteemi järele.
Paralleelselt oma otseste ülesannetega tuleb tule

Meie püüd on, rt aga kodanik oleks warustatud gaasi
maskiga, ka wäctid lapsed kaasa arwatud. Ma usun,
et lähema kümne aasta jooksul saame oma warustusega
kannis kangele.

Meie rnhmal on tähtis, millises suunas töötumad
meie suured organisatsioonid. Tuletõrjes on tegewad
inimesed kõigist. rahwnkihtidcst ja elukutsetest. Mida
suurem on organisatsioon, seda põhjalikumalt peab ta
ajama ka neid ühismagusid, milleks meie oleme kutsu

Peale wõitlusc tulega ja korra malwcl scisteS tule
tõrje peab olema kasuks mitte üksi ligimesele, Maid ka

tnd meie põlisel kodumaal.

gutega.

isamaale. Meie peame olema patrioodid. SelleS
mõttes ühineb töulctörje eesti rahwa suurima lähema
aja ülesandega põhiseaduse ellurakendamise toimin

Järgnewalt refereeris korpuse pealik major R.
kuna tuletõrje inspektor F. Parm a s k andis oma

seda tuleb meelgi sümendnda. Tuletõrje organisatsioon

Wah a r o põhiseaduse kchtimahakkamise tähistamisest,

togu oma ulatuses peab enesele mõtma selle joone
hoidmise, külwamisc ja arendamise. Kui tuletõrje selle

ettekandes juhiseid toetussummade määramise ettepane

toritcet meelgi. Tuletõrje peab kogu oma tcgcmusc
ulatnsse mõtma isama a l i s c knsmn t n s c. Meie
peame esiplaanile tõstma mahendid, mis meid lähen
dawad rahma paremate tunnetega.

Tuletõrje organisatsioon peab teramalt tähele Pa
nema kõike seda, mis sünnib meie awalikkuses. Wcel
enam! Ta peab selles suhtes olema initsiaator ja pio

neer. Sellcmõrra rohkem meie amnlikkns meel kö

mcnrb. _ Tehke kõik, mis tuleb kasuks meie üldsusele
ja tuletõrje autoriteedile. Wötkc ette rahmnslikkc asju.
Meie teame, et tulema! aastal ootamnd meid põhi
seaduse clluwiimise ülesanded. Endistel aastatel tuli

meil wiia riikliku korra wõnkcid õigetele roobastele.
Endise miha ja macnn asemele oleme nüüd istutanud
kodanike keskele armastust ja ühtehoidmist. Selle jnu

rcs ci ole meil olnud ci mcrcmalamist ega rcwolut
sioonilisi puhanguid.

kntc tegemiseks. Tuletõrje liidu esimees B. Mel t S
käsitas lõpuks tuletõrje õpperaamatute, katsekawade ja
tuletõrje nuc wormiröiwastnsc küsimusi.

Korpuse pealik major R. Wah a r o oma lõpp

sõnadcS kinnitas koosoleku nimel, et tuletõrje wötab
täie tõsiduse ja andumusega enda peale need suured
rahwuölikud ülesanded, mis algatval uuel aastal meil
scisnwad ees, kuna see töö tuleb kasnks ning HVwan
gnkS kogu Eesti rahwalc ja riigile.
Koosolek lõppeS hümni laulmisega. Riigihoidjale,
sõjawiigcdc ülemjuhatajale ja mabariigi walitsusele ot
sustati saata tcrmitnstclcgramm.

Toetusi kindral Laidoneri nime
lisest ivaliidide kapitalist
Kindral Laidoneri nimelise inwaliididc kapitali ko

ühiseks cttcmõtmiseks. Pöördudes kõigi meie korral
datnd ridade ja nmalikknsc poole, on seega pöördutud

mitrc määras oma otsusega toetusi jõulupühadeks 397
imvnliidile ja wacstc pooldajaile kogusummas 11.800
krooni. Toetussummad saadeti esmaspäewal, 20. dets.,
postiga abisansailc wnljn.
Abisnajail, kes oma elukoha muutmisest Pole komi
teele teatanud, tuleb endil hoolitseda raha kättesaamise

ka kogu tuletörjcpere poole.

rest lähemast postiasutnscst endise elukoha järele.

Meie oleme Pöördunud eesotsas riigihoidjaga kogu
maa Poole, et Põhiseaduse cllnwiimist tuleb mötta täie
tõsidusega, ja lugeda kogu organiseeritud seltskonna

Meie peame korraldatud ridadega minema kaasa
ühes teistega, et meil tekiks põhiseaduse cllnmiimiscks

ühine rahwar i n n e.

Minu palme on, et tuletõrje korraldus ta kõiksuses
osa mõtaks tulema aasta töödest ja Praegu käimasole
matest rakendustest. Teie kõik olete kutsutud sellest
osa mõtma. Minu ülesanne oli seda teile ette panna

ja kutse edasi anda. vlesannc on üldine ja patrioot

Teie laste jõulurõõm

pidada. Ta märkis, et nüüd meie peame orgamsee

tõrjel hakata tegelema agaralt gaasikaitsega.

poolest teeb oma tcgcwnsc sisukamaks, kasmab tema nn

ja waade publikule.

tõrje alal ning soowitaS neist mõndagi ka meil silmaS

ülihästi õnnestunud demonstratsiooni eest. Et see dc
monstrntsioon nii wöimsalt toime tuli, seda on tunnus

Tuletõrje Patriootlikku joont meie tunneme, kuid

"OUN Z

Kõneleja tntwuStaS koosolekut tuletõrje uuendus

tega, mis ta tähele pannud oma tule

Kõik, mida aga meie muretseme, tuleb muretseda hästi.

Oma kõnes minister K. Eenpalu märkis kokku

sooja poolehoiu osaliseks.

wiimine on esimese aaSta jooksul läinud häbti korda.

pealinnas korraldatud ülemaalisel tuletõrje snnrparaadil

wõetult alljärgncwat.

keda muidu wäga hariva seal nähakse.

-elle järel kõneles politseimalitsnse direktor R.

W ccr m a a, kes märkis, rt une tuletõrjescadnse ellu

Saksamaal.

tõrjejuhtidcle ja meeskondadele agara pingutuse eest.

masse kohwiku nurka. P. Wiidingu kirjutatid
ülcwaate kandis ette F. Moor, millele järgnesid,
uilte teoste katkendite ettekanded H. Lauri,
Aderi ja F. Moori Poolt.
See esmalaadiline Fatfc Tallinnas sai Publiku

Minister K. EenP a l u lõpctaS oma kõne kiidu

pealt südamlikku tänu kõigile tulctõrjcpealikuilc nende
pingutuste eest, mis nad on nuc tuletõrje seaduse ra
lendamisel wiimase aasta jooksul enda peale mõtnud.
Edasi tänas minister kõiki tulctörjcjnhtc augustikuus

tanud kõik. Selle üle peab tänu ütlema kõigile tule

„Noor-Eesti" korraldusel oli eile õhtupooli
kul kohwik „Kultases" kirjanduslike jõnlu-uudiste
õhtu, millele oli ilmunud wäga rohkel arwul ini
mesi. Peale nimekate kirjandussõprade ja mwa
liste kohwikukülalistc oli piibliku hulgas ka neid,

ei wöi ega tohi. Wõtkc ja tehke, et põhiseadus Knd

las korras ellu rakenduks. Teil on wõimu ja

lik, et sellest pcamad kõik osa mõtma. Loidust siin olla

Abipalujad peaksid tulcmikus wõtma arwesse seda,
et komitee ci pea koosolekuid iga nädal ega tule aru
tama iga üksikut Palwckirja ja et ta ci saa jätta kooS
oleku pidamist Pühade lanpäewaks, mispärast kõik wii
mastel päcwadcl enne Pühi sissetulnud palwed jääwad
Paratamatult arutamisele järgmiseks koosolekuks. Seha

asjaolu tuleks abifoowijail arwrstada ja saata oma

palmed komitcclc mähimalt paar nädalat enne jõulu- ja
lihamõttepuhi.

Haapsalu rätte Austraaliasse
Sidney eestlasest suurärimees A. Lints soetab turgu
Haapsalu naiskäsitöö saadustele

Esmaspäeval saatis Haapsalu linnavalitsus esi

mese suurema saadetise Haapsalu naiskäsitöid Aust
raaliasse. Saadetis, mis sisaldas 30 Haapsalu rätti,

CHAMPAGNS

läks teele Austraalias, Sidneys elutseva eestlase,
suurärimehe Arnold Lintsi tellimise peale, kes

ry

v/j/S/Ay

oma kaubamaja kaudu tahab hakata Haapsalu nais
käsitöö esemeid propageerima ka Austraalias.

Nagu A. Lints Haapsalu linnavalitsusele kirju

tab, ei puuduvat meie naisküsitüöde ulatuslikumaks
turustamiseks Austraalias väljavaateid. Võimalik ai
nult, et sinna eksporditavate esemete valmistamisel

L +S+*

THV

raalia tarvitajaskonna erineva maitse juures tundub
üsna loomulikuna. Kuna meie käsitööd hinnalt aga
on võrdlemisi odavad, siis on loota, et juba tuleval
aastal võib Haapsalust Austraaliasse eksportida üsna
hulgaliselt kohalike naiste käsitöösaadusi.

Tallinna suurärimees A. KimHaapsalu aukodanikuks

va//6<J.

7

edaspidi tuleb täita mõningaid erisoove, mis Aust

n
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Maison fotwiee en 1760 .

CHAMPAGNE

Haapsalu linnavolikogu erakorralisel koosolekul

esmaspäeva õhtul valiti seoses linna uue algkooli

hoone peatse valmimisega maja ehitamisel linnale
suuri ainelisi teeneid osutanud Tallinna suurärimees

Ostke sisukas suurajakiri
KÖIQILE* 6

August Kimb e r g Haapsalu linna aukodanikuks.
Auliikme diplom antakse A. Kimbergilc üle uue
koolimaja pidulikul avamisel, 6. jaanuaril 1938. a.

August Kimberg on päritolult haapsallane, olles

sündinud ja saanud esimese koolihariduse Haapsa

lus. Praegu elutseb ta alatiselt Tallinnas, kuid tun

neb elavat huvi kõigi kodulinna ürituste vastu, olles

Ilus kaas. Palju pilte. Kuldne sisu.

sageli nende läbiviimisel abiks mitte üksi nõuga,
vaid ka jõuga. ,
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Kooliõpetaja ja poliitika

12 milj. krooni enamtulu põllumajandusest

(Algus 4. lhk.)
meie kalli kadumaa rahulikuks ülesehituseks!" (Kiidu

Põllumajanduse turutoodang tänawu 102 miljonit krooni. —Ka
pitali tasuwus 4 protsenti
Toodangu suurenemine jn hindade taseme tõus

kujunes põllumajanduse tasnMus mõrdlculisi rahul

on tundnMalt snurendannd tänamnst põllmnajan
dusc tasnwust. Asjatundjate hinnangul knjnncb
põllumajanduse tänawnnc tnrntoodangn määrtns
102 miljonile kroonile eelmise aasta 90 miljoni
krooni Mastu. Eelkalkulatsioonide kohaselt saab
põllumajandus tiinaMn rahalist tulu rohkem 12
miljoni krooni mõrra. Tähtsamate põllmnajan
dussaadnstc nagu Mõi, junstn, kartulite ja kana
munade MäljaMcoMäärtns on snnrencund 12%.
Tähtsamate põllumajandussaaduste hinnad on
näidanud tõusutendentsi: lambaliha (25%),
wasikaliha (20 ) ja sealiha (19%),
kuna teiste põllumajandussaaduste hindade kõwe

damaks. Põllumajandnssaadnste hindade kõmene
mise tõttn tõnsis kogusaak kr. 99-lc tnl.-man ha
kohta, s. v. 14% mõrreldes 1935./30. r.. Knna

nemine on Mäiksem.

Kuigi 1936. a. kujunes nmawiljnstoodaug 20
milj. su wõrra madalamaks 1935. a. toodangust,

käitiskulu tõnsis mähem (11%), snnrenes pnhtsaak

kr. 14,95-ie ha kohta, mis moodustab talnndcisse
paigutatud kapitalidest ümmarguselt 4%. Seega
saaMntati 1936./37. a. põllumajanduses kõrgeim
tasnMns, mis on olnud miimase 12 a. jooksul. Ar
westades põllnmajandnsse paigutatud kapitalide
normaaltnsuMnseks 5%, tuleks põllumehel 10-tnn
nise tööpäcwn tasnks kr. 1.40, 1932./33. a. kr.

atvalduscd.)

Keskkoolide juhatajate nimel

kõneles direktor T. Koik,
kes ütles muu hulgas:
..Kuigi meie töö ei vle puudusteta, areneb meie kool
pidetvalt, ja kui me saaksime kord tvõrrelda oma kooli
iseseisMusc algul ja praegu, siis oleksime üllatatud tema
edust, kui riikliku elu edust muudelgi aladel.
See «viib jällegi seosele rahtva elu terlviklikkuse ja
tema noorsoo hariduse ja kastvatuse wahel: neid ei ole
«võimalik teineteisest lahutada. esimese hästisuunatud
awaldused tootvad paratamatult kaasa teise tõusu.
Seeparast ongi meie õpetajaskond, rohkem kui pea
liskandsel tvaatlnsel näib, tulnud ja läinud tvaistlikult
kaasa «valitsusega ja püüdnud teostada oma igapäewa
sel tagasihoidlikul tööalal ülesandeid, mida ette kirjutab
talle kohusetunne ja isamaa-armastus. Seda teed tahab
käia õpetajaskond edaspidigi."

0.29 mastn.

Kutsekoolide juhatajate nimel wöttiS sõna
direktor A. Wctdcrma.

KvkknMõttes mõib tähendada, et põllmnajan
dnsseisnnd Eestis 1937. a. knjnnes üldiselt rahul

Ta ütles:
..Kool ci seisa «väljaspool aega ega ruumi. Kõik

daMaks ning paremaks kni 1930. a.

ühiskondlikud liikumised, tõusud ja «««Sõnad kajastuwad

ka koolielus, nad soodustalvad «või häiritvad kooli kas
watuslikkude ülesannete teostamist.

20.000 walitsuswäelast ründab Terueli
Franeolased pommitasid Bareelonat kuus tundi
S alam au ea, 20. 12. (ETA) (DNV)
Wõitluste kohta Terueli lähedal teatatakse muu
seas, et seisukord on paranenud eile walitsuswas
taste kasuks. Rünnakuist walitsuswastaste Posit
sioonidele on wõtmäs osa umbes 20.000 '.valitsus
wäelast. Edasi teatatakse, et Campillo sektoris on
langenud wangi hulk walitsuswäelasi. Walitsus
wastased on häwitanud wiis Nõukogude Wene
päritoluga tanki. Õhuwõitlustes on alla tulista
tud kümme walitsuswägede . lennukit, milledest
t»iis on langenud walitsuswastaste tagalasse.
Walitsuswastaste lennukid on pommitanud eile
edukalt Barcelona sõjawäelisi ehitusi. Pommita
mine kestis kuus tundi.
Barcelona, 20. 12. (ETA) (Reuter) Walit
suswastaste lennukid teostasid täna öösi kolm retke Bar

celonale. Kesklinnas langes hulk pomme Briti konsu
laadi ja Briti klubi lähedale. Kesklinna majades ja kit

reid. Ka teistesse linnaosadesse on kukkunud palju pom
me. Kardetakse, et ohwritc arm elanike keskel on wäga
suur.

Arwatnkse, et pommitusrctked Barcclonale on ette
wõetud kättemaksuks Terueli ründamise waötu walit
suswägede poolt. Võitlused Terueli ümber jatkuwad
raugematu ägedusega. Barcelona teate järele olewat

Terueli linn walitsuswägede poolt ümber piiratud.

ZccwaStu walitsnswastased teatawad, et kõik walitsus
wägede rünnakud on tagasi löödud, ja et walitsnswasta
sed püfiwad Tcrurlis kindlasti oma positsioonidel.

kohast loobus ega lasknud end enam valida ülikooli

nõukogu poolt nim. komisjoni. Rektor .1. Kõpp on
olnud komitee esimeheks selle asutamisest (1922. a.)

peale senini. Rektorile avaldati suurt tiinu kauaaeg

se ja juhtiva töö eest komisjonis. Teisteks juliatus
liikmeteks valiti prof. K. Kogermann abiesimeheks,
dr. F. Puksoo sekretäriks ja mag. F. Linnus abisek
retäriks.
Peale selle arutati komitee koosolekul, veel mit
mesuguseid jooksvaid küsimusi. Kõne all olid ka

Balti riikide regionaalsete näituste korraldamise kü
simused. Näituste korraldamine peeti soovitavaks.

Samuti puudutati suvekursuste korraldamist Balti
riikide üliõpilastele. Mõlemad küsimused on alles
veel algstaadiumis.
Vaimse koostöö Eesti rahvuslikku komiteesse
kuuluvad praegu ülikooli nõukogu poolt valituna:
prof. A. Piip, prof. T. Lippmaa, prof. L. Puusepp,
prof. G. Suits, prof. P. Tarvel, prof. K. Schloss
manh, prof. A. Oras ja dr. F. Puksoo. Viiljaspoolt
ülikooli kuuluvad komisjoni 12 liiget: haridusminist
ri abi V. Päts, välisministeeriumi poliitilise osakonna

direktor dr. N. Kaasik, Tallinna tehnikainstituudi
rektor prof. P. Kogermann, Eesti Õpetatud Seltsi
esimees prof. H. Moora, Loodusuurijate Seltsi esi
mees prof. IL Kaho, Eesti Rahva Muuseumi direk
tor mag. F. Linnus, Eesti Kirjanduse Seltsi esimees
kirjanik F. Tuglas, Tallinna konservatooriumi direk
tor prof. J. Aavik, ..Pallase" kunstikooli direktor
A. Starkopf, Penklubi esindaja kirjanik J. Sempcr,
prof. J. Mark ja H. Kompus.
Komitee ülesandeks on kaasa aidata vaimse koos
töö küsimuste viljelemisele Eestis ja neid koordi

neerida.

Wabadussõja Soome wabataht
ixt abiellub eestlannaga
Rakwcrcs kuulutati mälja soome kapteni T. E. H i l ti e >t t ja prl. Lhdia iil n u d s e p a kihlused ning lähemal
ajal ott oodata hõimnpulmi.

Uus raamat jõululaual:

LAO-TSE
TEE JUMALA JUURE.
DAO-DED2ING (TAO-TE-KING).
Hind ühes saatekuludega Kr. 1.50 (ka postmarkides).

NÕMME. POSTKAST 65.

sõja ajal wõttis Hildön osa lahiugutegemusest ning tema
lahingukaaslased tnälctawad teda kui ivaga tublit jn jul

Esmaspäcwai juhtus Aumere jaama juures raske
õnnetus talupidaja, 33» a. August Waai i p n. Mees
oli teel küttepuukoormaga metsast koju. Jaama lähe

üleriigilisel turniiril Tartus
16 wõistlejat
28. dets. Tartus algawal üleriigilisel selrsiklassi tur
nüril wõistlctvad Tallinna poolt: Palm, Golikow, Favre

(TEMS), Nich. Prnn-n (NMKü) ja Sasowc-ky (Saksa

Maleselts)'. Pärnut esindawad Rud. Pruun ja sintlane

Kuningas. Teisi linnasid esindawad: Tiks . Tapai,
Põder Nõmmet, dr. Taich Rakveret, Sirgmets
Paldiskit. Peer Mõisakülast ning Tulem ja Tamm
Tartut.

I.ssvael pukiks kaugetel meredel
„Eestirand" Ameerikast tagasi
Lige hea hulk Eesti laewu ja nendega üheS mere
mehi jääb jõulupühiks mõõrfile kaugetele meredele. kus
neil pühadest pole midagi suuremat märgata.
„WcdaS" selles suhtes Eesti suurimal laemal „EeSti
rannal", keda juba homseks oodati Ameerika-reisilt tagasi

Inglismaale Liverpooli. On mahe tõenäoline, et ta

paari päewaga jõutaks tühjendada metsalaadungist ja
juba pühiks peaks jälle minema merele, edasisõiduks Lon

doni. Samade laemadc omanike „K alar a n d" sai teel
Põhja-Aafrikast Bisrapal kõwa tormi ja mõib-olla wal
jnb juba eittic pühi Saksamaalt Emdenist Lõuna-Prant
suSmanlc.

Kõige kaugemale EcSti aurikute hulgast pühiks jääb

Käsmu lacwnomauikc „M inn a" nimelt kuuma

Ainulaadset kiirturniiri üritab korraldada pühade
aja! Tallinna Eesti Malesolts. Tawalise mõtlemisaja
40 käiku 2 tunniga asemel on mängutempo hoo
pis kiirem.' nimelt 50 käiku tunnis. See teeb mängu

~E ln a" teel Tsaxist GlaSgow'sse. „K otk a S" wee

mat Tallinna maletajat. Settele suurele anvulc w.ra

lainata ivältab wöistlus kõigest 1 midala. Algus on

jõuliilaupäewal kell 3 p. l. Pühadeajal mängitakse kellu
10—15.30 ja argipäowiti kolla 48—23.30.

dab pühad RlshccrinS Bougie's, „M aia" aga Mahe

merel.

Tallinna Laewaühisuse laewadest jääb ~Kajak"

pühiks Inglismaale, „M aret" aga merele, teel Bou
gie'st Inglismaale, samuti „K n l ew" teel Jafast Lon

doni. „P irc t" jõuab just jõnlulanpäewal West Hart
lrpooli, „S ule w" jääb Sfaxi, „T orn i" KotkaSsc,
»»M al l" jõuab pühade ajal Gdyniasse, „M ai" aga
Inglismaalt pühikS koju. „A lr w" ajalepingul olles
ou teel Enrdiffist Bayonne'i. „O l e tv" tvist Portugalis,

Pärnu laiendab haiglat
Kuurnipmidusest tingitud täiendamine läheb maksma
140.000 krooni

Pärnu linna haigla, mida ruumidelt on seni

damisele. Haigla laiendamine on tingitud haigla

valt kõiki haigeid vastu võtta ja laboratooriumidel

ning crikabiuottide asutamiseks puuduvad võimalused

hoopis. Eriti kitsais oludes töötab sünnitusjaoskond,

millel on praegu kasutada vaid üks 6 voodiga pa
lat, kuna sünnitajaid on vahet 20 päevas.
Haigla laiendamine teostatakse juurcehituse näol

„M a ri" tväljnb Rotterdamist Gdyniasse, 8 rtv a -

Pühapäetval wiibisid La ura wallaS Feodofö külaS
Mihail Golowanowi juures mõõrsil sama kiila elanik
Grigori Litwinow. 30 a. wana. keS ko»S teiste naabri
tega jõi paar napsi wiina ja umbeS kella 19 paigu heitis
põrandale magama, kust ta paari tunni parast leiti ssr
nult. Kohapeal ülewaatust toimetanud Laura jaoskonna
arst dr. Orlow armas, et surma põhjuStaS sudameraban
duS, kuna G. Litwinow põdeS südamehaigust.

Murdwarga sissekukkumine
Tehnilise haridusega murdtvaras Aleksander Walt
kukkus laupäetval jälle wähi alla. Augustikuus tvaba

neS ta tvauglast. kus ta oli ära istunud 3Vi aastat
wangistust ühe wavguse pärast.

LaupäetvvZ lõuna aja! läks Rüütli tmi. 4 elutsttv
Wiktor Plaks kosti ja leidis üllatuseks, et ta korteri uks

on awatnd. Lkks pidi aga olema lukus. Suuremaks

üllatuseks oli aga Platsile see, et ta korterist astus tvälsa
tvõõras prillidega mees. P. pidas ta uksel tinni. Meeste

ivahel algas niseluS sa maadlus. Nõnda jõuti 4. korra
trepist alla.
Seal rääkis tvõõras prillidega mees P-Ie augu pähe.
et „mis te minust politseisse tviitc, ega mina pole halba
toimid. Ust ma ei ole atvanud. uks oli lahti. Korterisse

aga läksin sellepärast, et enne elas seal keegi proua,
kellega ma kurameevisin. Lätsi,, seda otsima. Olen ise
abielus ja oleks tväga piinlik, kui teie mind politsei
kätte witte".

Et mees oli tvälisolt mioll-igentne, polnud sugugi
tvarga moodi, siis laskis P. teda minna.
Kui aga P. selle järele oma korterisse läks, nägi ta
seal, et raadi oaparaat on pandud mantlile walmis ära
tviimseks. Nüd taipas P., et mees oli ikkagi waras.
Tund aega hiljem ta kohtas sama meest Rüütli tän.
Müd toimetas P. mehe politseisse. Koridoris poetas
mees nmuikrmm taskust maha.

Politseis selgus, et on tegemist tuntud intelligentse
muvdivargaga Aleksander Waldiga.

Koolinoorte käsipalli
wõistlused

Rotterdami, „W ir»rn a a" tväljus täna Grange

dub ka mootorpnrjek „?l p o l l o ".

Elas üle paarikümne aasta
wale nimega
häbistamisele tuli lea 10-aastane abielu
Koerus kohaliku üldtuntud ärimehe K. Hanseni

perckonnakirjadc korraldamisel Wäinjärwe walla Pere

konnaseisuametniku jnureS awaStati, et meeS elanud üle

teostamiseks on võetud riigi tulevase majandus
aasta eelarve kavasse 65.000 krooni. Koos sisus

ole Hans e n, waid hoopis Ha«s e r. Asjaosaline ise

anda tuuri tummal, tiit otike Jõulukingikt

foome riidc&aupfus M
O Estonia teatri maja nr.

Napsitaja suri südame
rabandusse

mouthist, jõuab Tallinna alles pärast pühi. Pühiks saa

haigla peahoonele. Projekt on juba valmis ja esi
tati sotsiaalministeeriumile, kelle poolt laiendamise

Põllumajaudusjektsiooni alal nweti 1988/39.
a. töökamasse rida uurimusi, mis puudutawad
meie põllumajanduslikkude waranduste '"ojõu

ma a" weedab jõulud Baltimerel, teel Kotkast Tyne'i,
„K a i" jõuab lanpäewal Tallinna, „L La n e m a a" aga

paarikümne aasta wale nimega. Väljavõtte järgi Koeru

halinasse asendisse, et ta ei saanud wähimatki ette

polnud wõimeline kõnelema weei esmapäewa õhtul.

Roosikrants! 19. tei. 435-02.

Lääne-Anfrika sadamasse Takari wõi jõuab sealt pühiks
siiski wäljuda, sõiduks Tankerque'issc. Merele jääb ka

koormat edasi nihutada. Talumees sattus aga nii

abi andmist toimetati Narma linnahaiglasse ramimi»

Ji-m
W &emin

PiiHadeacgue knrturmir Tallinnas

elawamakS ja ka pealrw<rab?jail ci hakka igaw oodates
iga kaiku iovivc igawiku. Wõistluscst wõiab osa 16 vare

Konjunktuurinstituudi IS3B. a. tSõkawa
Konjuuktuurinstituudi wiimasel üldkogu kooS tasustamist. Põhjalikuma analüüsi alla wõetakse
olekul otsustati wõtta töökamasse järgmised uuri
maawiljuse küsimus, põllumajan
mustööd. Majandussektsiooui alal:
duse mehhaniseerimise ja ratsionaliseerimise, põl
1) maailmamajanduse wiimase kriisi käigll lumajanduse krediteerimise Msimus jne.
Jnstitlludi 1938/39. a. eelarwe wõeti tvastu
analüüs, 2) rahwamajandusliku sissetulek!» uuri
mus. 3) industrialiseerimise areng ja selle mõju 99.850 kr. suuruses, milles oodatakse toetust rii
rahwamajandusstruktunrile ning elatustasemele, gilt 35.000 kr.
1) eesti tööstusstruktuuri analüüs 1937. a. ma
jandusloenduse andmeil. 3) eesti kaubandusstruk
Aknakardinaid,
tuur ja selle kujunemise tegurid, 6) eesti kapitali
turu areng ja organisatsioon. 7) laewanduS taat
töil- ja etamiin-, portjeeririiet, chlnzl, tekke,
lva alana ja selle arengu eeld""
vaipu, laudlinu jne. uutes mustrites soovitab

KASTANEID.

tvõtta osa grnpituruiiride järgmised ivöitjad: Laurine,

laldane.

sele. Kuna W. on saanud muljuda ka peast, siis ta

puhastatud greeka

Schcermänu ning nende wastased Pruun, Kalde ja Sapp
berg said ilma sõrme liigutamata wõidnpunkusse.
Uuel aastal algamast esiloõistluSte finaalist wõiwad

1 tvõii K-undzinschilt.

Kapitaliturg ja maksusüsteem eriuurimisele

K E RAS U ND REI D

suhtes, ci ilmunud :võistlema Wiisituaa. Kärner ja

seotud, siis ei lagunenud see. kuigi hobune püüdis

saanud jedawõrd raskesti wigastada, et ta pärast csma

PÄHKLEID

ivahelüliks nõrkade ja tugewate wahcl. .
Wnmascle ivoondc, uus oli otsustandetv esikohindc

oma mõlemad wastased, kuna Fvicdcmauuil on ainult

Raamatukauplus Tartus, Rüütli tän. 11

ja maksukoorniis jne.
Värskeid puhastatud greeka

ivõvra kära emad iviimasest kmicst. Weldemann osutub

duses läks aga koorem haiiva tee tõttu ämber ja matt
tis mehe enda alla. Ähina koorem oli tugemast! kinni

Õnneks tulid teised talumehed metsast ja nägid
õnnetust ning päästsid mehe puukoorina ait. W. oli

*

wahcl. See ivahc näitab, et esimesed kuus au klassi

tusega läheb juureehitus maksma 140.000 krooni.
Puuduva osa muretseb linn oma summadest. Haigla
sellekujuline laiendamine annab võimaluse voodite
arvu tõsta 50 võrra, mis lähemaiks aastaiks on kül

wötta enese abistamiseks.

rai« mitte ainult tõe kuulutaja, ivaid ka tõe otsiia." '
Lõpuks kinnitas kõneleja kahtlejate usk». kKiidu

sa Põder 2 \'i ja Löiisimaa !! 1 .
Torkab silma suur 4-p>uiktiline jvahe 5. ja 7 kaha

tegevuse tõusust. Praegused ruumid suudavad vae

Talunik jäi ümberläinud
Puu koorma alla

tee on ainuõige. õpetaja peab wõima ütelda: „Si«n
ma «eisan. Teisiti n«a ei «või!" Õpetaja ei ole scepä

jäid: Gütrnmm 4, Schcevmann 3 V->. Puis 3. Kärner

claivnid sõpru. Tänawu suwcl wõttis ta ainukese soom
kasena osa Vabaduse Risti kawalcride mäljasõidupäcwa
dcst Taaremaale. Tiis peatus ta pikemat aega Rakmcre
lahedat res.-ltn. Johannese ja kpt. Raudsepa, oma wa
ka tutwns, mis nüüd on jõudmas abielusadamasse.

Ka sellena ei inõju ta mitte ainult oina mõtete sü
gatvusega, onia aadete kõrgusega ja ennastsalgaiva ener
giaga. «vaid esniajoones oma tvankumato usuga sellesse,
«nida ta õpetab, ja kaljukindla tveendnmnsc.ia. et teina

Pruun ä 8 ja 6. Acldcnraun õV-i punkti. Auhinna-ta

peetud eeskujuiikemaks, tuleb eeloleval aastal laien

nade lahingukaaslaste juures. Tel külaskäigul sõlmiti

kastvataja. «vaid manade ajalooliste traditsioonide järgi
ka rahtva juht. tee ja s««,ma näitaja.

Peale Tiirui tulid wcel auhindadele: 2.—3. Kalde
ja Salppberg ä 8 sl: punkti, 4.—5. Golikotv ja Nich.

gct seltsimeest. peale sõja lõppu ei unustanud Hil

dõn Yestit, maid külastas tihti siinpool Toome lahte

koolide peainspektor algkoolide alal:

giga) ja n-üitcs ülejäänud wastased.

Fricdemann. Selles on edukas Palm. sost ta wõitis

0.-ü. „Noor-Eesti Kirjastus"

ütles Ai. Raud,

TEMS-i esiwöistlustc pühapäewases grupis tuli eile
iifcfnali-falr Joõitjafc- eksmeister Jvh. Tür n. Ta saa»
wutas \o\ii Punkri, tehes kõigest ühe tviigi (Suppbcr

kow ja Sa-ppborg (seltsiklass). 9. wõisrleja leidmiseks
käib'kahorlngilinc järcb.võitlus Palm Kundzinsch

A. Antson: KIRG. Romaan Kr. 3.50
J. Barbarus: KALAD KUIVAL. Luuletused. „ 3.
P. Bourget: JULM MÕISTATUS. Romaan. Tõlkinud Joh. Aavik 2.75
K. A Hindrey: RÄNNUD, RANNAD, RIVIERA, SÕSARSAARED ja SAVOY. Reisi
kirjeld. „ 3.50
K. A. Hindrey: SÜNDMUSTETA SUVI. Romaan .. 3.50
Aug. Jakobson: VAIKNE ÕHTU. Romaan .. 5.25
J. Jäik: Pr»-UPILL. Lastejutud ,» 1.90
E. Kippel: KUI RAUDPEA TULI 11. Romaan .. 4.60
J. Kärner: TUULED PÖÖRDUVAD LÄÄNDE. Romaan .. 3.75
J. Kärner: LEHED TUULDE 11. Esseed Ja artiklid .. 5.50
O. Luts: TAGALA. Mälestused IX „ 2.50
O. Luts: KEVADE I (Kogutud teosed 1) „ 2.75
O. Luts: KEVADE II (Kogutud teosed II) », 3.20
O. Luts: SUVI I (Kogutud teosed III) „ 3.
Mait Metsanurk*. KUTSUTUD JA SEATUD. Romaan .. 5.
A. Mälk: TAEVA PALGE ALL. Romaan ~ 4.50
A. Mälk: AVATUD VÄRAV. Jutustus „ 1.90
A. Mälk: RANNAJUTUD. Novellid. Teine trükk „ 2.50
Z. Nalkovska: PIIR. Romaan. Poola keelest tõlkinud L. Skömorovska „ 4.75
J. Ollik-Andevei: NÕIUTUD LOSS. Laste jutt .. 0.50
M. Raud: TURG. Romaan
R. Roht: UMMIKTÄNAV. Romaan .. 4.50
J. Ruven: JULIUS JÜRGENS VÕIDAB ENESE. Novellid „ 1.60
E. Kamin- KODUKÄIJAD SEIKLEVAD. Noorsoojutt .. 2.
A. Saarna: LINN TELLINGUIS. Romaan .. 3.
M. Sillaots: TRIPS, TRAPS, TRULL HAAPSALUS. Nõorsodjutt .. I.
J. Sütiste: RINGKÄIK. Luuletused „ 2.75
K. Laagus: NÖIDHUNT. Draama värssides „ 1.50
Fr. Tuglas; VÄIKE ILLIMAR 11. Romaan „ 3.
Fr. Tuglas: FELIX ORMUSSON. Romaan .. 2.25
M. Under: KIVI SÜDAMELT. Luuletused .. 2.50
H. Visnapuu: SAATANA VARI. Romaan värssides ~ 3.75
J. Vahtra: OHVRIKIVI. Noorsöojutt ~ I.

Lõpusõnad

TEMS-i maleturniiri võitis Joh. Tiim

Äillard, Sepp, Tiiru, Kalde (liidnllass), Favre, Goii

Soovitame kõigile meie kirjanduslikke Jfiulu-uudlseld.

kaasa rahlvarindes.

atvaldiiscd.)

sipt. T. Hildvn on mana (vesti sõber. Wabadussõja
ajal tuli ta tvabatahtliktinn koos lipn. W. Koljosc, kpt.

Äorcli (landes wabndnssõjaS) j. t. 4. jalawäe Polkn.
Hilden oli tol ajal 17-aastane lipnik, ftogu mabadus

peab olema teadlik, et riik ei ole asutus, mis seisab tval
laspool kodanikke, kellelt ainult tvõib nõuda, lvaid kõik
meie olenie riik. tema on «neie su««rim tvara. meie õnn
ja rõõm. tema paremale tuletvikule. kindlusele ja hü
wcle peab olema suunat««d kogu meie elu, töö ja tahe.
Noortel peab oleina kindel tveendumus. et meie suu
dan«e ainult sel puhul seda kallist lvara hoida ja kaits
ta. kui kodanikke ühendab üksmeel, «vastastikune lugu
pidmnine ja arusaamine, et üldsuse hutvj on tähtsam»
kui üksiku isikn möödulv kasu ja hütve."
Kõneleja kii«niias lõpuks, et õpetajad sannnuivad

..Eesti õpetaja ei ole mitte ainul: laste ja noorsoo

faStel tanawateil on pommitamine nõudnud palju ohw\

Vaimse koostöö Eesti rahvuslik
komitee valis uueks esimeheks
prof. A. Piibu
Rahvusvahelise vaimse koostöö Eesti rahvuslik
komitee pidas esmaspäeval Tartus ülikooli nõu
kogu saalis oma koosoleku. Koosolekul valiti ko
mitee uueks esimeheks prof. A. Piip, kuna komis
joni kauaaegne esimees rektor J. Kõpp sellest

Koolitvaim ei saa olla mõne kildkonna ja tvaenu
liku arlvustusc «vaiin, mis meid lahutab, «vaid kooli
«vaim peab ühendmrui kõiki kodanikke riigi ja rahtva
ühiseks ülesehitamistööks. Iga noor, kes tuleb koolist,

®eie pttAad on töiefiftud rddmupfiftad, Aui roriistaie
endid pAAifis, v&iirtumtthe raamuiufetfa.
JifinAides roamaiuid Aintfiie parima, mest raamat
tiiUb alles piAAadefts aetfadeAs-

koguduse sünnimeetrikast selgus, et ärimehe õige nimi ei

mäletab, et „nimemuutmine" teostunud Wenc söjawaeS
teenides, mil aga sellele ci ole erilist tähelepanu omiSta

nud, pidades seda väikeseks pisiasjaks. Sõjaväest va
banedes ja segastel aegadel jäigi uimi parandamata, nii
et kõik dokumendid anti wälja Hanseni nimele, millise
nime all mees elama jäigi.
Kuna aga nüüd selgunud, et Hansen pole õige nimi,
siis waStawa seaduse järgi kõik selle nime all sõlmitud
seaduslikud lepingud kuulutvad tühistamisele. Tühista

mifele selle järele tuli ka abielu, miS sõlmitud 1927.

käsipalliesiwõistlused on jõudnud pinetvasse

järku. Pühapäewal oli kaitseliidu ivõimlassc lvõistlusi
jälgilua kogunenud rohkearioulinc pealtwaatajaskoud.
Esimesed mängud olid tütarlastc-wvpkPallis. 3. giimn.
iDõiii* kolme»gmue'ilises nmugus Leuderi gümnaasiumi

6:15. 15:8 ja 16:1-1. ja kommerlsgümn. wõiti- erakol
ledshi 2:0. mõlemad game'id punktidega 15:6. Meeste
gümn. A-kl. võrkpallis kohtusid riiklik kolledsh ja West
holmi gümn. Esimese game'i tvöitis r. koll. navilt-napilt
17:15. Teise gamc'i alul läks r. koll. juhtima juba 10:3,
kuid siis panid westholmlascd ..pressi peale" ja tvõitsid

sen 15:13. Otsustav sett läks jällegi riikl.

kes seega võitis kogu mängu 2:1 (17:1 ö: 13:15;
15:12).

Sama klassi kortupallis karikavõitja 2. giimn. oli
koos saksa günmaasiumiga. Poolaja tvõitis 2. giimn. 3
punktiga. Teisel poolajal olid vahepeal sakslased juhti
mas. ja näis juba, et pcasavoriit peab alistuma. Kuid
lõpuspurdis 2. gümn. läks jälle juhtima ja tvõitis män

gu SS:3I (16:13). B-Kassi korvpallis tehnikum tasus
oma kaotuse plusSringis võiteS miinusrtngi finaalis
Westholmi gümnaasiumi 83:1 L (11 :S).

Kale-wa tvõimlas võistlesid keskkoolide korvpalli
meeskonnad. Real- ja kutsekolide A-klassi? tehnikumi
tvõitis Hansa realkooli 25:0 (10:3) ja 2. realkool või

IKui leil pole võimalik
Jõulukingi oslmiteki välja
Tudengilaulik

aaStal Tapa-lakobi koguduses. Seega mees 10-a. abielu
järel? muutus tahtmatult Poissmeheks. Kurioosumina
tuleb nüüd siis uuesti abielluda oma enese siiamaalse sea

2, täiend, tr, 497 eesli- ja 77 võõrkeeltel laulu.
Hind 2,35 kr., kal.-kõitei 2,90 kr., nakkköit. 4 kr.

B-kla:sis Westholmi pxogümu. võitis 2. progümnaasiumi

dusliku naisega Ärimehel on aga wale nime tõttu wcel
teisigi sekeldusi, mis nõuavad kulu ja waowa.

likult kolledshilt.

tis Gustaf-Adolfi realkooli 22:7 (3:2). Progünui.

20:19 115:7) ja 7. progümn. sai loobumiswöidu riik

Eesti Panga aruanne
15. detsembril 1937. a.
miljonites kroonides

I'S. 12. 37 7.12.37 H 5.12. 36

Kuld 34.2 34.2 34.2

Välisraha 15.5 15,2 5.9
Sisewekslid 13.0 13.1 11.1

La«md 11.0 10.1 10.4
Muud aktiwad 23.2 23.5 16.3
Bilanss > 101.5 100.7 82.3
Pangatähed 49.0 47.8 44.6
JookStvad arwed 32.7 33.2 24.7

Sellest:

tvalitfuse 23.2 23.6 16.9
pankade 6.9 7.5 6.3
Muud pasisiwad 13.9 13.8 7.2
Kandetvara % 60,85 61,0 57,75

(Eesti Panga aktiwas pole aruande-nädala jooksul
sündinud olulisi muudatusi. PassitvaS on töuSnud pan
gatähtede rmgtvool 1.2 milj. kr. tvüvra ja jooksivad ar
wed tvähenenud 0,5 milj. kr. ulatuses, sellest sõltuwalt
on ka kattewara protsent jäänud püsima peagu endise nä
dala taseniel.

Jõulueelne kinniswarade
oksjon Wiljandis
Esmaspäeival peeti Wiljandi ringkonnakohtus jõu
lueelne kinniswarade oksjon. Suure-Jaani jaoskonna
kohtupristawi poolt oli nimetatud päewaks müügile mää

ratud 6 kinniswara. Tegelikult müüdi ära aga ainult
üks. kuna teiste kinniswarade kohta oli oksjon mitme
suguste! põhjustel ära muudetud. Samuti 6 kinniswara
oli määratud müügile ka Põltsamaa kohtupristawi poolt.
Nimetatud kirmiswaradest leidsid uue omaniku neli.

Nii müüdi S.-J oani pristawi poolt ära Marga

rete Silla Mikko nr. 194 talukohast, mis asetseb Kabala
wallas, kakskolmandittu mõttelist osa. Talukoha suurus
on 119 tvakamaad, ning pakkumist alustati 4000 kr.
Kaks kolmandikku talukohast omandas Ollepa tööstur,
makstes selle eest 6450 kr.

Põlisa m a a kohtupristawi poolt nrüüdi äri wai

muhaigeks tunnistatud Erich Leibevgile krmluwatest ob
rokikruntidest, mis asetseivad Põltsamaa linnas, kum
mastki kaks wiieteistkümneudikku mõttelist osa. Kinnis
tvarade sundmüüki nõudis Põltsamaa ühispank. Mõle

mad krundiosad omandas Arnold Leihbergi wolinik,
makstes kahe krundi eest kottu 8000 krooni. Jmawere
wallas asetsemast Anna Jürgensoni maakohast, mille suu

rus 16.09 ha. omandas neljandiku osa Kärstna mees
Aleksander Muiti 7*25 kr. eest. Weel müüdi ära Salme

Meisieri laralt olo,v iväikctalu Uuesauna Jma

were wallas. Maakoht, mille suurus 12.89 ha. oli müü

giks hinnatud 2ZOO kr. Selle uueks omanikuks sai
Karl Jõemets, kes koha eest maksis 2600 kr.

22 diplomiga perenaist
Särewerest
Säreroere kodumajanduskool saatis pühiks wAja
lennu 22 lõpetajaga. Kooli lõpetasid: KamiNa Kilgas
Marine Kolnc-. Hilda .Kävje. Linda Lang. Ermilde Lub
ja, Aliide Pärc. Linda Rodendau. Helmi Õunapuu

Hilja Epro. Leida Joihmn. Hilda Leis.
Anna Mittnl. Leida Paderuik. Anmnda Pops Leiba
Pukk. Helmi Raudsepp. Telma Doobal. Maimo' Wald

mann Viljandimaalt; Miralda Kleimnor Alicc Mii
me! Pärnumaalt; Endla Kurg Taimaalt ja
Lmda Weroman Laanemaalt.
Loodeta*' Ilm
kesknädalal, 22. dets.
Öösi kõivu päewal raugetvaid kirdest põljja ja soo

dcs,c pöörduwaid tuuli. Zuuretnalr iaolt Ko

hati lund. ja oosi wi-ku. Öösi sisemaal kuni 13 kraadi

{et päetvÄ 7—12 kraadi külma.

Teisipaewa,, 21. detsembril 1937

Nr. Zt?

PSenialeyt
Ilmusid '., .

Siseriigist

A. PALM !

Villem Reiman
.. . J®riest heledamalt hakkab silma paistma selle nõrga tervisega Kolga-Jaani pastori elutöö
võitluses eesli rahvusluse eest Vene surveaegadel. Kuigi teisiti ja avalikkusest rohkem kõrval
1.1 i ,'a';o's®on. ja J. Hurt mõjustas Reiman oma aja vaimu ja kujunes rahva juhiks. Käes
olev elulugu toob juure hulga uusi materjale Reimani töö ja isiku tundmaõppimiseks. Nendega
tutvudes kasvab lugupidamine sellest eesti suurmehest veel enam. 180 lk., 18 pilti. Hind 1 kr.
JU s., koites 2 kr. Suurmeeste Elulood nr. 40.
WILLIAM SHAKESPEARE
Valik sonette
Tõlk. prof. A. Öra s.
. . , Shakespeare*! sonetid kuuluvad tänapäevani maailma lüürika tippsaavutiste hulka. Neist
kuuldub toone, milles on niisama sügavat kõla kui „Hamleti" ja „MacDeth'i" parimatel mono
t-m®1 • Shakespeare'! 154 sonetist esitab see kogu tervelt 60. Hind 2 kr.
Lahemail päevil ilmub
J. MADISSON G. NEY P. TARVEL J KONKS
Ajalugu gümnaasiumile I, 2. vihk.
Humanitaargümn. I kl. kursus. Sisuks: Rooma Varane keskaeg (untb kuni 1000. a. p. Kr.)
Eesti ajalugu (kuni muistse Vabadusvõitluse lõpuni). 164 lk., 22 pilti, hind 2 kr.
EESTI KIRJANDUSE SELTS,
Aia; 19, Tartus, tel. 6-01, posti jooksev arve 20—36.

Haapsalust
Liyna uus mapp kinnitati. s)aapsaiu linnawoii

kogu koosolekul kinnitati linna uus mapp ja lipp. mis
on wälja töötatud Linnade Liidult ja heaks kiidetud
siseministeeriumilt. Uus lipp erineb senisest märksa oma

Samal koosolekul «valiti ka l i n n a m o l i k o g u

luha t u s 1938. aastaks. Lnw. Laine ettepanekul

walitr senine juhatus, koosseisus: juhataja T. Aivar

maa. 1. abi J. Lipstik. 2. abi 5). Õlschlägel. tagasi.

Algas kehwade laste toitlustamine. Täna algas

linnmvalUsusc korraldusel ja sotsiaalministeeriumi. toe
tiisel puudustkannntawate laste toitlustamine. Lastele
antakse iga päew sooje lõunaid. Esialgselt «võeti toitlus
tamiscle 39 puudustkannataivat last. *

löusureisid Hiiumaale ja Wormsi. Kuna ühendus
saartega raskete jääolude tõttu tänamu märksa ware
mait muutus raskeks kui tamalisclt sügiseti, tekitas see

Hiiumaa ja Wormsi elanikele raskusi. Kuna paljud
mandril clutscivad hiidlased pühadeks tahawad minna

kodujaart külastama ja õpilased, kes on Haapsalus
koolis, samuti pühiks tahawad minna kozu. saadetakse
weeteedemalitsusc korraldusel praegu Muhu wäinas

wiibiw jäälõhkuja enne pühi kord Hiiumaale ja
kord Wormsi. Hiiumaale sõidab ..Merikaru" nelja

Laulukoori-.juhi juubel. 22. dets. pühitseb Narma

tuntud koorijuht J. Arhangelski 23-a. juubelit koori
juhina. A. alustas tegewust koorijuhina AZarssaiois

Milleks kahekordne paberite
täitmine?

ja nüüd on ta juba hulk aastaid juhtinud menc laulu-

koori Narmas. A. koor on Narmas üks kuulsamaid.

Kuressaarest

Jõuluks ja
vana aasta lõpetamiseks

maksuametile nõuab karistuse ähwardusel täpset elanike

nimestikku ka linna rahandusosakond isikumaksu mää

ramiseks. Mõlemad nöuawad üht ja sama. Tawa

klaas head ..LIVONIA"
Pilseni,

peaks siiski oldama weidi inimlikum.

Eksport-Pilsenl,
Müncheni

määramise otstarbel ühenduses olewate wormaalsustega

Suur tung ehituskruntide järele Meriväljal
Hiljuti planeeris Viimsi vallavalitsus oma maast,

mis asud vallamaja juures, 26 ehituskrunti ä 450
ruutsülda, mis nüüd valitud isikuile müügile las

ÕLUT

takse 50 sendi eest ruutmeeter (umbes 2,20 Kr. süld).

Et maasoovijaid oli saja ümber, siis oleks kõige

Tallinna ladu MVeltamo".

krunte ei ole, kelledest aga on loota, et nad asuvad

lähemal ajal ehitamisele ja kes krundi hinna kohe

või lähema aja jooksul lõplikult tasuvad. Sellega on
tahetud kõrvaldada spekulatsiooni, mis aga ei anna

Noortekino küsimusi

Tallinna linna pedagoogiline muuseum lähtudes
seisukohast, et noortekino tuleks organiseerida üle
riigilises ulatuses, moodustas hiljuti haridusosakonna
nõusolekul kümneliikmelise noortekino komisjoni, ku
hu kuulub koolinõunikke, muuseumitegelasi, tegevaid
pedagooge, Kadrioru noortepargi juhataja ja Punase
Risti instruktor.

Hiljuti pidas mainitud komisjon koosoleku, kus

puudutati mitmeid küsimusi noortekino alalt.
Komisjon seadis oma ülesandeks uurida terves
ulatuses noortekino | küsimusi teistes riikides ja aja

kirjanduses, selgitada korraliku noortekino organi
seerimise võimalusi Tallinnas ja kogu Eestis, selgi
tada ka noortekino varustamist laenutamise teel
nii normaal- kui ka kitsasfilmidega ja vastavate
aparaatidega.

1500 walda warustab pealinna
piimaga
Piima tuleb isegi 150 km kauguselt
Kaesolewal snwcl toimunud Tallinna piimatarbingu
waatluse andmete läbitöötamisega on nüüd jõutud lõpu

le. Sellest selgub, et pealina piimataMng wiimastc

aastate kestes ci ole nimctamiswaärselt tõusnud, waid
Püsib Peagu muutmatult Paigal, keskmiselt aastas um
beõ 0,37 liitrit elaniku kohta.

WaatluS toimus teatawasti juunis, mil piimatar

bing hooajaliselt on suurem. Waatluspäetuadel on kesk

mlselt tarwitatud 76.600 liitrit, mis annab . päewas
elaniku kohta 0,53 liitrit. Selgub ühtlasi, et piimatar
bing Tallinnas kõikidel nädalapäewadel ci ole kaugeltki
ühtlane. Suuremad plimapädwad Pealinnas on neljaPäew, laupäew ja tcisipäew, tunduwalt wähem Piima
juuakse aga pühapaewal, esmaspaewal, kolmapäewal ja
reedel.

Piim walgub pealinna peamiselt kahel teel

takse wankritel. Siiski näitab autotransport kaswu.

Piima kohta, mis tuleb Tallinna raudteel, on kindla
mad andmed. Aaöta keskmiselt weetaksc Tallinna raud

toel päewaS 30.800 liitrit. Tallinna piimandnSlikuks

Kooliõpilaste malevõistlused

Male on leidnud õpilaste seas palju poolehoid
jaid. Koolides on asutatud maleringid, kus korral
datakse nii liikmete omavahelisi kui ka koolidevahe
list võistlusi. Kahel möödunud pühapäeval toimus
Prantsuse lütseumi-ja Vesthoimi gümnaasiumi vahe

line malevõistlus. Kumbki kool oli pannud välja

oma 10 parimat mängijat. Lütseumi uude koolimajja
kokkutulnud noori ..kereseid" tervitas maleringi esi
mees koolinõunik Grünthal. Selle järele algas mäng.

_ Esimesel päeval Vesthoimi gümnaasium võitis 8
partiid ja kaotas ühe, kuna ÜKS partii lõppes vii
giga. Teise vooru võitsid samuti vestholmlased,
punktidega 6:1. Sellega võitis Vesthoimi gümnaasiu
mi meeskond oma esimese malevõistluse Wk&h'

Pärast jõulu kavatseb võitja jõudu katsuda ka teiste
pealinna koolidega.

Jaanuaris algab Tallinna kooliõpilaste esivõist
lus linna õpilas-meistri nimele.
Eesti kunstsarve tehase tööliste koosolek
toimus 18. detsembril. Käitise tööliskonna arvust,
mis on 271, oli ilmunud 152. Päevakorra valusai

maks punktiks oli kolmepäevase töönädala küsimus.

Käitise juhataja L. Kirsipuu selgitab, et tellimiste
puudusel on juhatus sunnitud muutma tööliste töö
lepingut. Nimelt tuleb üle minna 5-päevaselt töö
nädalalt 3-päcvasele töönädalale. Kuid juhatus loo

dab, et see 3-pSevane töönädal ei kesta kaua, sest
' käitise 10-aastased kogemused on alati näidanud,

talveti tellimiste vähesust. ... . .
Töölised soovisid määrata tahtaeg, miilent kes
taks 3-päevane töönädal. Sellele juhataja vastas,
et see võib kesta kuni 1. märtsini, kuid võib olla,
et üldse ei tule tarvidust üle minna 3-päevascle töö

'nädalale, sest käitise kaup on hooajaline ja nemad
ei või kunagi ette teada, millal ja missugust kaupa
tarvitatakse eelseisval hooajal. _ . _ ,
Esitatakse kaks moodust: kas töötada 2 vahe
tusega, või 3 päeva nädalas ja 3 vahetusega. Hääle

tamisel selgub, et suurem enamus töölisi on 3-päe
vase töönädala poolt, kuid on nõus töötama nn
ainult kuni 1. märtsini,, siis nõutakse juba ülemine
kut 6 päevasele töönädalale.

Välislaevu sadamas

on praegu 12. Sadamas valitseb praegu võrdle
misi suur vaikus. Uues sadamas seisab saksa tank
laev ..Hiddensee", mis täidab oma õhtanke meie
põlevkiviõliga.

radade ehitamisele Rakkes, Länedal, Wäätsal ja

Roal. Ka seisab malemai ees rida suuremaid laske
«võistlusi. Taktikalise «väljaõppe alal on ulatuslike
«naks ürituseks 12. «või 13. «veebruaril Türi ja Paide
malcivkondadc «vahelise t a k I i k a l i s c ö p v u l e kor

raldamine. Sportliku kasivatuse alal oleks uuem'eks
njuin i j c propagccrilniue >a kcrgeftustikus naaber
malewatega suhete loomine, mida on tehtud juba teiste»
spordialadel.

jalgratas, mille ta oli «varastanud Uus t. nr. 18

clutjeivalt Marie Silmalt. Ott «vahistati ja paigutati
wangimajja.
Ajutakse rahwarinde organiseerimisele. Rahwarinde

organiseerimiseks on Wiljandis kokku kutsutud Kolma
päeival, 22. dets., laiemaulatuslik nõupidamine, kus
ühtlasi tahetakse kaaluda ka küsimust, kuidas Wilian
dis tähistada uue põhiseaduse maksmapanemist. Nõu
pidamine peetakse ..Koidu" saalis ja selle kokkukutsu
jaks on linnapea Ä. Mararnaa.

Viljandimaalt

Tartumaalt
Ran««l«s ristsed 20-aastasele. Rannu koguduse äsja
ival,«unud aastaaruandest on näha. et suremus ületab
sündiivuse 40«/ o «võrra, kuna mullu oli see prots. 30.

Ristitud on ka üks 20-aastane isik.
Laste päewakodu Otepääle. Otepää linn sai pä
randulena 1200 kr., mis äsjasel linnaivolikogu koos

olekul määrati laste päeivakodu heaks. Linn "omandas
ministceriukni 1300-Kr. toetuse abil päeivakodu jaoks
maja ja loodab ümberehituse jaoks saada «veel 3300 kr.
Wastaiv iildsinnma laste päeivakodu jaoks «võeti lisa
eclanvc korras 6200 kr. suuruses «vastu.

Rahwarinne Tarwastus ja Paistus. Rahwarinde
«noodustamijeks on Wiljandimaal eelkoosolekuid pee
tud juba paljudes kohtades. Tegelikult on wastawad
komiteed aga ellu kutsutud kahes wallas Tarwastus
ja Paistus. Tarwastus moodustati komiteele üheksa
liikmeline juhatus, «nillc esimeheks «valiti 3.. Rennit
ivallawalitsusest.

Wallowanemad said wasarad. Wilsandi OJ. maa

«valitsuse esimehe M. Hanseni poolt oli neil päe

«vii maa,valitsuse ruumesse kokku kutsutud kõigi Wit
jandimaa ivallaivancmatc koosolek, kus ühtlasi toimus
«vasarate üleandmine ivallategelastele. Wasarad on
tumepruuni ivärwi, kau«üstatud riigi- ja maawalitsuse
«vapiga ja kannawad «valla nimetust. Maaivalitsuse
abiesimees sõna «võttes sooivis «valla«vancmatele õnne

BOTIKUU viltsaapad

ja edu uute «vasaratega «volikogu koosolekute juhata

mijcks. Ühtlasi ta jagas juhtnööre uute eelarwete
koostamiseks.

Maawalitsuse juhte terivitas ivallaivanemate nimel

omakorda Wiljandi «vallaivanem 3. Sumeri. Maa

«valitsuse liikmetele hüüti kolmekordne ..elagu".

Ilmus huvitava sisuga detsembrinumber. Tellimishind aastas Kr. 2. Tellim. võtavad vastu

Setu lauluema Anne Wavarna
60-aastane
Kogu Eestis tuntud
setu lauluema Anne
Vabarna pühitseb 22.
detsembril oma 60-dat
sünnipäeva. Anne Va
barna on tuntud harul
dase improviseerimise
võime poolest. Ta võib
igal ainel ja igale soovi
jale silmapilk laulu
luua, seda ühtlasi ka
ettekandes. Laulude
hulk. mida Anne on
loonud, on väga suur.
Peale oma loomingu
oskab lauluema ka roh
kesti: vanu setu rahva
laule. Lauluemalt on
100.000-dc regcvärsi.
Muusikamuuseumi

ringreisidel on Anne

Vabarna esinenud 1932
1935. aastani ümmar
guselt 150-ncs saalis nii

peadele, seltside esi
meestele jne. kes muu
seumi ettekandeid olid
tulnud jälgima.
Peale kodumaa reisi
de on Anne ka Soomes
rsincnüd, kus teda vä
ga hästi vastu võeti.

wal 6000 liitrit, teisel päewal 3000 liitrit. .Kulm

... et võita pruudi armastust
Heinz Rühman õpib taltsutust...
Pühade ajal kinoteater
GLOR!A-PALACE'is

mõlematele. Eelolewal aastal asutakse uute laske

Waras tabati maanteelt kraamikoormaga. Wiljan
di politseiivöimud said andmeid, et Wiljandis tuntud
«vargapoiss Edgar Ott kawatseb ühel õhtul linnast
iviia «naale bobusekoorma «varastatud kraami. Teele
saadeti walwe ja politseil läkski korda warast tabada
maanteelt linna ligidal. Wargat leidus «vankris üks

Tunne iseennast ja ema elu mõtet!
1938. a. hakkab kuuendat aastat Ilmuma
..VAIMSUSE IDEOLOOGIA"
Ajakiri käsitab salapärasald hingelisi nähteid ja vaimuelu.

piima kogus on wäga kõikuw. Esimesel päewal tuli

neljandikku kogu maanteed kaudu tulewast piimast wce

Mees, kellest räägitakse...

on sammunud teiste maleivatc hulgas esirinnas, kuigi
on pidanud loomutama rea nimekaid laskureid teistele

Jõululaat kalliste lehmadega. Elwa jõululaadal
csmaspäewal oli halwa tee tõttu müügil wähewõitu
kondajaid, kuid seda enam hobuseid. Lehmad olid
kallid, nende hind kõikus tvl) kr. ümber, pullidel 150
kr. ümber. Hobustest nõuti kuni 600 kr., põrsastest
8—23 kr. Rautamata reed maksid 20 kr.

hästi lauludes, kui ka

sada teed 14.000 liitrit, teisel Päewal aga ainult 2000
liitrit. Paldiski maanteed kaudu saabus esimesel päe

naerupommis

Malew eelolewal aastal. Lärma malema staabil
malmis 1933. a. tegewuskawa, mille järele on ette
nähtud uute alade * miljeldamist ja tegewuse inten
niivjeinaks muutmist. Eeskätt tahetakse omistada tä
helepanu laske t a j e m el e, mille poolest malew

laskerada asetseb Kuressaarest 2 km eemal Loode

maanteil ja raudteel. Kaugelt suurem osa tuleb maan
teid kaudu. Kahe waatluspäewa keskmiselt tuli maau
teed mööda 50.000 liitrit, sellest 20.000 Narwa maan

teed kaudu. Tartu maantee 10.000 liitriga jääb tei
sele kohale. Pärnu maanteed kaudu liuni walguw

THEO UH6EN

VUlandist

Estonia

kirjalikult, et krundid antakse välja isikuile valla
valitsuse valikul, eeskätt neile, kel mujal

erilisi tingimusi.

sus, mida juhatasid Eesti töstemeistrid £. Kukk ja
A. Jürgenson. Kurjusest osawötjaid oli 20.
Weedruaris toimuwad Elwas Eesti B-kl. tõste
esiivõistlujed.

Elvas!

, Baaremaalt
Söriku preester lahkub. Söriku ap.-õigeuju ko

Raskejõustiku üritust Sinas. Esmaspaewal lõp

pes Elwas nädalapäewad kestnud raskejõustiku kur

Järvamaalt

laskerada iväikckaliibrilisest püssist laskmiseks. Teine

õigem olnud krundid müügile lasta enampakkumise
teel. Seda aga ei sündinud. Kõigile soovijaile teatati

soovitud tagajärgi, kui selleks ei võeta lepingusse

karjase kohuseid Pärsamaa preester G. Karmla.

Awati uus laskerada. Kaitseliidu Saaremaa ma

guduse preester Aleksander Aas lahkub l. 'jaanuarist

hoidnud ära ülearuse paberi- ja ajakulu. Maksude

Kuni uue preestri «valimiseni täidab Õörikul hinge

lewa poolt awati Kuressaares, Pikk tän. 42, uus
mererannal.

lise ühe wommrlnari asemel majaomanikel tuleb nüüd
täita Kaks.
Kas need asutused ei oleks wüinud kokku leppida
ühiseks teadete hankimiseks elanike kohta, mis oleks

teenistused.

diseks.

Harvast
Kohalikke teateid

ametist. Ta jääb edasi tegutsema ainult koolipõllul.
Jõulupühil peab preester Aas Oärikui wiimased jumala

märwide asenduselt, kuna mapp on jäänud peagu en

päewa warahommiknl Roluiküla sadamast, ja Wormsi
samast kolmap. keskpäewal.

Tallinna 7000 majaomanikul ei ole sel aastal era
-kordset tööd mitte üksi rohke lumewedamisega, waid
ka igasuguste ankeetlehtede täitmisega. Paralleelselt
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tagamaaks on 30 km raadiusega ring. SelleSse kuulub
12 walda. • Wiimased annawad pealinna piimatarwidu
-fest 70%. ülejäänud kuuluw osa wcetakse raudteel ko

hale kaugemalt, isegi 500 km tagant. Tallinna Piim
tuleb ligikaudu 1200—1500 majapidamisest.

Miks müüakse toiduainete kanplusis petrooleumi?
Tallinn on viimasel ajal rikastunud paljude nä
gusate toiduainete kauplustega, mis ilu ja otstarbe
kuse poolest nõudlikema otstjagi rahuldavad.

Lugusid kohtust

Politseipeegel
Joobnu wisati kõrtsist tänawale. Politsei koostas
protokolli selle kohta, et pühapäeval kella 7 paign õhtul
wisati Tarw maantee 85 restoran ..Tartust" täna Ivale
joobnud mees. kes si-nna lamama jäeti. - Joobnu oli

Aoldcmar Sild. elukoht Lutri 19. Politsei wiis mehe
arestimajja Iväljamagamiselc.

s!ais salaja Soomes. Luise täu. 18 clutsew Feodor

Parantsew sõitis !8. detsembril salaja Soome aurik
..Oihonua" söevunkris ja saabus nüüd jälle tagasi. Tal
le tehti protokoll piiriseadusc rikkumise pärast.

Peksis naist. Weue-Balti asunduses 104—11 elut
sev Elisabeth Õispuu kaebas, et tema eluseltsiline Au
gust Waldman on peksnud teda.

Must „prnnikuwal>rik". Politsei koostas proiokol
li Wilmji tän. Iv asetsetua leilvatööstusc omanikule JoHannes Neinborgile, kes Ivalmistas präuikuid katuse
kambris, mis oli äärmiselt must ja kus ka magati.
Tõugati woorimchc saanist ivälja. ..Mõskma" wõõ
rastemajas clutscüval Wccra Trassmannil murdus sää

reluu. Teda oleirat Knndcri tän. ühest woorimchc
saanist wälja tõugatud.

matele tcgelastcle-linna

Margnsi pealinnas
Leena Siuliufelt marastati Pühatvaimu tän. nr. 7

319 lk. ja 325 joonist, hind köidetult Kr. 4.—.

sault Jwanowi restoranis laua alla imustatud Pakk

A. Kalmus'e

hoomi kontorilt kasukas. Mihail ?iõult ta purjus olles
kuskil tänawal rahamapp 80 krooniga. Aleksander Pas

riietega. Martin-Ewald Rikaselt Jsracli t. j 230 kroo
ni raha. Karl Bclomasilt Kopli t. ..Tuki" restorani.? 30

Kopli tän. nr. 18 asetsevast majast varastati
Richard Paomehele kuuluv ukse õhusurve vedru
Arnold Palmiste riiete taskust varastati Vci-zenbergi tän. nr. 27 asetseva tööstuse riietehoiu
ruumis 27 kr. raha.
Leena Kotkase korterist Rüütli tän. nr. 6 va

„J9äkarhu" sõitis Soome tagas!

teel asetsevas restoranis 9 kr. raha, raudtee sõidu

Vahtrikule.

Voldemar Räpi n i 11 varastati Estonia puies

Täna hommikul kella 9 palgu alustas teekonda

peeti eile õhtul Seltskondlikus majas. Koos oli 100
inimese ümber eesotsas ülemjuhataja kindral Laido
neri, siseminister K. Eenpalu j.t. valitsusliikmele, po

litseijuhtide ning avaliku elu tegelastega. K. Een
palu kõneldes juubilarist hindas teda kui teenekat
politseijuhti, kes pole mitte mingi kabinetlik töö
mees, vaid hinnatav inimene ka seltskondlikus elus.
Politseivalitsuselt tõi tervitusi direktor R. Veer
maa, politseiametnikelt abidir. J. Sooman. Kirjas
tajate ja ..Päevalehe" perelt tõi tervitusi dir. J.

Sihver. kes konstateeris politsei ja ajakirjanduse hea
sõbralikku koostööd.

Miks nii?

pilet ja rahakott kokku 17 kr. väärtuses.
Nõmmel Võidu tän. nr. 19 asetsevast keldrist
varastati 70 kr. väärtuses Hilda Kilgase keediseid.

SUUR VALIK. ODAVAD HINNAD.

A.-S. F O. Treub'U , Piku 18, Tartu m. 7,
Nõmme, turu ääres,
Lõhnaõlid PULVEKHAATORID, MANIKÜÜRKAR
BID kummimntid, puu• •ritoo.Md, harjad Kummid,
peeglid, kummipõited j n o. !. u .e.

Apteekide ööwalwe
Schnickeri apteek. Paldiski mnt. nr. 0 Tel 431-18.
W. Knigi apteek, Liimalaia iän nr 34 Tel. 461-70

K. Schneideri apteek. Raekojaplats 11. Tel. 431-65.
Nõmmel:

Trossini apteek Apteegi tän 4..

Kõige kohasem

iga aasta tüseda summa kontsessionäärile. Kuld

Soojad wiltsaapad,
soojad witt-toakingad,
wärwilfsed.
Pea- ja riideharjad.

Toodi sisse 4200 kasti puuvilja

Tõnisson & Baumann

Neil päevil tõid välislaevad sisse 4200 kasti mit

mesugust välismaist puuvilja, mis läheb nüüd tu

rule alandatud tollihindadega. Peagu iga sissesõitev
laev toob kaasa mitmesuguseid frukte.

Tmnnti saadeti iran silosse AngustKasnkas. kes oli
Marastaimd Linvarnäe Kai. 13 metallist migkli.
Kohilas mime pandid lapsetapmisßx'.? wõcti peale
tapja Tokratesc meel mähi alla 51-aaSianc Johanna
Paaln. kes oli olngd iaviale nõnandjakö sa kaa-?teal>iak-?.

Omakultuuripäewude kor
raldustööd alanud

R. Georgini apteek. Wirn Kiir nr. 15 Tel 450-89.

jõulukink.

viimane ei näi suuremat hoolivat lepingutingimuste

Kriminaalpolitsei iabas ja saati? wanglasse elukurje-

Xifc marga (i«w:i Mändi, fcs oli ivarastannd Paldiski
maanteel Marti,, Toom-vnnu 7 latti randa.

Teisipäcwol ivast» kesknädalat:

va lume koristamisega on jäetud täiesti hoo
letusse mitmed tänavad kesklinnas kui ka linna

täitmisest.

Paigutati wanglasse

Ka leie olete rahu<, ku-mei>t os<ate

Samal ajal kui-majaomanikud näevad kurja vae

servadel. Sellistena võib märkida Vabadusväljakut,
Veneturgu, Pärnu maanteed (Saksa teatrini!. Tornide
väljaku kõnniteed, Paldiski maanteed jne, «kus läbi
pääs koristamata lume tõttu on takistatud. Nende
tänavate ja väljakute . korrashoiu eest maksab linn

Elektrotehnika õpperaamat.
258 lk. ja 215 joonist, hind brošeeritult Kr. 3.—,
on müügil kõigis Raadio Kooperatiivi kauplustes,

Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Posti
kaudu saab raamatuid tellida Raadiolehe talitu
sest, Tallinn. Narva mnt. 27.

rastati 35 kr. väärtuses väärtasju.

Vene tän. nr. 16 asetseva maja trepikojast va
rastati 200 kr.' väärtuses sealiha, mis kuulus Filh

viibimine

Raadiotehnika õpperaamat.

laulatussõrmus, Juhan Neialilt Narwa mnt. 37 puu

davaks, oleks aeg, et petrooleum tagaudataks tema
..aukohalt" toiduainetekauplusis.

Prefekt N. Reimo 50. a. sünnipäeva aktus-koos

purustatud. Nähtawasti oli wanakeselc enne surma

A. Kalmus*e ja V. Issako

25 kr. väärtuses.

ter on majapidamises tehtud hinnalt nii kättesaa

Soome tagasi jäälõhkuja ..Jääkarhu", olles täitnud
oma õlitankid meie põlevkiviõliga. Eile külastasid
laeva veeteede valitsuse direktor E. Ävlk ja ..Suur
Tõllu" kapten Valter.
„Jääkarhu" jääb jõuluks Helsingi. Tema tööpai
paigaks oleks Helsingi ja Viiburi sadamate lahti
hoidmine. Kuna eeldatakse külma talve, siis on
võimalik, et selle talve jooksul tuleb .Jääkarhul"
veel paar korda tulla Eestist tooma põlevkiviõli.

Konstaablile paistis asi aga kahtlane ja teataS
sündmusest kriminaalpolitseile. Laiba ülewaatufel teh
tigi selgeks, et wanakc on tapetud, sest laiba pealuu oli

Kohvrid, kaelakeed, parfümeeria ja pcennahk-tootcid,

kr. raha.

Kuigi toiduained on asetatud maitsekalt, tundub
puudusena, et rööbiti nendega müüakse petrooleumi.
Müües vaheldumisi petrooleumi ja toiduaineid, puu
dub sageli vahepeal võimalus käte pesemiseks, mis
tõttu toiduaineile petrooleumi maitset lisaks antakse.
Petrooleum pole ju toiduaine ja nüüd, kus elek

2S. juulil k. a. teatas Sinalepa walla Amuta külas
clutscw Sepa talu omanik KuStas WinglaS politseile, et
sama päewa hommikul on ta leidnud oma ämma. 73aastase Liisa Kriitbcrgi wiimase elukohas Martna wallaS
Haeska asunduses. Kaasiku taluS rchcalt surnuna. A.
WinglaS oletas, et wanainimene on saanud õnnetut sur
ma. et ta on redelit pidi lakast alla laskudes sellelt maha
kukkunud ja selle tagajärjel surnud.

sunnitööle koos õiguSte kaotamisega.

Lauluema omab lapsi

tust. Anne elurõõm on kustumatu.

uimelt oma 73-aasase wanacma tapmises.

julma teo korda lootuses pärida wanacma talu ja asuda
sinna koos emaga elama, kuna isa kohelnud neid mõle
maid kodus halwasti.
Ka kohtus tunnistas kaebealune oma süü LlcS, pa»
liides kergemat karistust. Ringkonnakohus mõistis A.
Winglase oma wanaema mõrwamise Pärast 11) aaStakS

laule kõikidele tähtsa

kurvastanud, kuid laulus leiab ta ikka jälle lohu

lus tuli arutamisele Sinalepa wallast Pärit olewa 19aastase Aliidc Wing l a s e süüteoasi. Neiut süüdistati

mingi kõma asjaga pähe löödud. Kohtulikul eeluurimisel

Samal ajal on ta loonud

lest üks, nimelt poeg õpetajana tegev on.
• Meeleolult on lauluema alati rõõmsatujuline ja
aitab igal tuju tõsta, kellega iganes kokku puutub.
Suure perekonna mured on lauluema sageli vägagi

wanacma

Tallinna ringkonnakohtu Haapsa

tunnistaski lõpuks ?l. Winglase tütar Aliide WinglaS
üleS. et wanacma mõrwajnks olnud tema. Saatnud

kommetes ja mängudes.

täishälli, arvult 9, kel

19-aastane neiu 10 a. sunnitööle
Sinalepa tütarlaps mõrwas oma 73-aastase

Raekoja plii ts 10.
Tel. 481-03.

Haridusministeeriumi poolt seltskondlikele organi
satsioonidele ette nähind tööjaotuses on jäetud NENIk

algatada omakultuur i - p äc iv a de korraldamine.
Päewadele sisulise ilme .andmiseks kui ka lähemaks
läbiwiimijeks oli 16. deti. IIENU algatusel seltskond
like organisatsioonide ja rsintnste waheline ndupida
mine IIENN ruumes.

Tapja 8 aastaks sunnitööle
28. septembri hommikul k. a. leiti Tartumaal,
uidina malia Pataste asunduses põllult Leo Tederi
laip, kellel oli pealuu hirmsasti purustatud. Samas

leitl meel terawa serwaga merine kiwi, kuusepuu

kaigas ja õllepudeli kilde.
Kraawitööline L. Teder oli eelmisel õhtul ühes
kahe teise kraaivitöölisega Pataste ajund. Puusepa
talus rehepeksu juures. Smna olid tulnud ka Arnold

Piir ja Arnold Laul. kes olnud mõlemad pooljoob

nud. Õhtusöögil wõetud meel wiina ning Teder za
Piir hakanud õhtusöögi juures käesurumisega jõudu
katsuma. Jõukatsumine arenenud aga tüliks. Pärast
seda mehed lahkusid.
"£?. Teder, kes oli* joobnud, oli koju minnes natuke
maad eemal põllule maantee ääre maha kukkunud. Õöji

laksid sealt mööda Lam ja Piir. Nähes Tedcrit sea.,
lausunud Piir Laulilc: ..Tasnme nüüd kuradile minu

nahapealc andmise eest!" ... ...
Ja nagu hiljem selgus, oligi Piir Tedcrile kal

lale tunginud ja tal kiiviga pea purustanud. Piin sele
tujel olemat Teder hoidnud teiwast käes ja icma kart
nud, et ta talle kallale tungib.

Kohtus mõttis Piir tapmise õigeks. Prokurör

nõudis talle sunnitööd 12 aastat, kohus määras talle
aga karistuseks 8 aastat sunnitööd.

Kortsude vastu

Läbirääkimistel tunnistati paewade korraldamine
kõigiti joowitawaks ja möeti töö aluseks ItENU kesk

Tk JUBO

juhatuse poolt wälja töötatud kama. Omakultuuri
päewi tahetakse korraldada igal aastal. Eelolewai

aastal on omakultuuri-päewade sihiks ühtlasi ka aidata
tähistada Eesti mabariigi 20. a. juubelit. Sobiwaimaks
ajaks päeivade labiwiimiseks peeti märtsi lõppu.

\ J iludusmask!
Kr. 1.20 Ja 1.75
A.-s. Prov. J. LILL.

Tänuavaldus

Avaldan oma tõsist tänu kõigile neile, kes minu
ajalehtedes avaldatud üleskutse peale meil üldiselt
veel tundmata haruldaste viljapuude, marjapõõsaste
ja muude kasulikkude taimede iile teatasid ning mi
nule nende proove saatsid. Olen saanud patju huvi

tavat ja kasulikku, mida kavatsen meie kodumaa
aianduse edendamiseks kasvatama ja levitama ha

kata.

Rael, 20. detsembril, 1937. a.

]. Jürgenson

Tabati SK-aastane naiswaras
?iarwa kcim.-politseil läks korda tabada õlt-a. Liisa
Nuki. kes oli juba pikemat aega kohtnwõimudc poolt ta
gaotsitaiv. N. ou pannud NartvaS toime rca ivargufi.
tai puudus lindel elukoht, siis osuwsli tema taba
mine tülikaks.

Nr. 347
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5-pi!diline näidend „Põrgu". Tükk pidi esialgse

revad ja sellesse miljöösse sobivad kostüümid olid

kuna näidend on lavastuselt omapärane ja sisult oma
allegoorilises käsitluses puudutab tänapäeva' akuut

..põrgu" vastuvõtt publikult oli võrdlemisi soe.

kava kohaselt välja tulema vanaaasta-öhtuks, kuid

Teater • Muusika

seid probleeme, siis otsustati ..põrgu" repertuaari
tükina lavale tuua. Kas ta siin aga kuigi kaua püsida
suudab, on muidugi ise-küsimus.
Nagu öeldud, on tüki kandvaimaks ideeks täna

Saksa "eatris
Ferenc Herczegi meil mängitud näidendeist
on suurima menu osaliseks saanud ..Ggurkoviczi
tütred", mis omalajal oli ..Vanemuise" lööktükiks.

päeva elunähtuste piitsutamine. Siin saavad oma

osa kõik: alates lihtsast töölisest ja lõpetades täht

sate riigimeestega. Näitejuht Alfred Mer i n g oli
suutnud lavastuses läbi viia ja tabada õiget tooni

KARUSNAHA

tikku tugeva huumori läbi. See tuli kasuks lavastu

Aga ka „S inir c ba ne" läks väga hästi, muidugi
ka tänu tugevale ansamblile (Olhj Teetsov, Mizzi
Atöller, Julias Põder, August Sunne ja Rudolf Ra
tassepp). Ja meie publik on komöödia ettekandele
ikka palju elavamalt reageerinud, kui eile Saksa
teatri väljamüüdud, aga nagu veidi uimane saal,
kes kas ei saanud või ci tahtnud aru saada kõigist
puäntidest.

Amüsantne komöödia naisest, kes samaaegselt'

kaua valitud sinirebasega saab endale ka mehe,

keda ta on armastanud juba enne abiellumist teise
mehega, läks H. Kla 11 i lavastusel libedasti, kohati
võib-olfa veidi liig raskepäraselt üle lava. Oma mur
duvast abielust põgenevat Ilonat mängis anduvalt

Charlotte Gamp, ta osalt varjatud armastuse ob
jekti seekord veidi kahvatult Ernst Falkenberg.
Herbert Kla 11 i oli väga huvitav vaadata vanema
härra, Ilona mehe, osas. Noor Klatt kohati siiski
„lõi läbi" (nagu Lahti Moskvast). Ilusasti tegi ..len
davat härga" ja naisteõgijat parun , Trilli Hans
Reichmann ja tore viie diplomiga tütarlaps oli
Hiide S o n n t a g. V. Mettus
«Põrgu" esilavastus Vsim',,»
Käesoleva hooaja esimese poole viimse lavas
tusena tuli „Vanemuises" ettekandele Juhan Jäigi
Korstnapühkija

õpipoissi

teenijat

LADU

Mööbli
saduiseppa
tarvis Kopli tän. 10, Rauni
tööstusse.

Suurem ettevõte

vajab 6. kuuks

vilunud

MASINAEHITUSE
INSENERI
projekteerimis
ja ehitustöödele.

Teat. slt. ~E.
12173".

Tarvis, kohe

juuksurit ja
praktikanti.
Uus tän. 1.
Last armastajat

vanainimest

on tarvis 8-kuise lapse juu
te päevasteks tundideks.
Köie tän. 1-d krt. 5.

sulast

nais

ettekandjaid.

Teat. Vene t. I—l 9.
Õpipoissi

Osakandjaist uleks kõigepeal mainida A.
Randviiru Sarviku ja Juhan Jür g o t Kalevi
poja osades, kes mängisid hästi ja suusid anud
olustikus teha, mis võimalik. Ka põrgu viinakeldri
ülema osas Alfred Mer i n g andis usutava kuju.
Ei saa mainimata jätta ka Ed. A u m e r e t, kes sel
les ja ka mitmes eelmises tükis on annud tunnustust

osanikku

kapitaliga 400—500 kr.

Pakk. jlt. ..33/3673"

Uksehoidjat

sellega niisama hästi toime, kui õppinud osalised.

Dekoratsioonid oli valmistanud A. Lepik, kelle

kirevate põrgupiltidega võis üsna rahule jääda. Ki-

mööblita tuba

Riigiteenistuses tindla

Kohe vaja sooja puhast

möbleeritud tuba

| heas äri koha o, suure oma
ette ivaatcaknaga daamide

Mõi riidcäri alla ka
Rahumäe ja Liiva jaama'-1fmifm
hc ära anda. Zoow. kiri.
rajoonis Nõmmel, väga kor
"j-ft. „ 10'3720".

otsib

kostikohta

;i Puuviljakauplus

Küsida Tehnika 21. puu
wiljakauplnsest.

Uue- maja- 3-toalinc 60

korter
Korralik härra soowib wälja üürida Liiwalaia 64
kohe kesklinna
tuba

Korterit

|fi>fi
i
Koogiteemjat
tarwis Kaarli tän. 10.
Maale, raudteejaama

juure, wiinakauplusesse wa

jaiakse kautsjoniwõimclist

(Kr. 300.—)

soolasiigu, karbikilltsid, ; Uh. KAAR MANN

sprol.e, silmtisid ja. miime

büroo
ruumid.

2894".

eriteadlase

"« M/tYITIhPCJM

R. Kalaste
kalakauplus
Astri tän. 3.
Müü! suurel ja wäikcse

Jõulukinkide
seeriamiiük
Kr. 0,50-Kr. 2

klaasist —.50 j

11 meesterahva

Müüa

Paar portsel. kohvitasse.

kolme jalaga värvil.

län. 23-a—10.

kaupluse

ruume
või kauba ülelugemisega.

Võib ka Nõmmel olla. Teat.

nõuandjaks. Zoowijaid pa
lume tcai. lühikese eluloo slt. ~11/2891".
kirjeid., lähendades praktika

j

J ilus antiikne mabagonipuus

Äri

r.ikkelvõrega ja sangaga

suhkrutoos faj. dek. 1.50
suur kuulvaas värvil.

jaacgnc iväljaauue.
20-es rikkal. illustr.

12518".

- rrükt. nahkköites, hin,

' 48 kr. Bene C I—o

ühes kõrwalruumidega. kesk

linna läheduses. Kirj. slt.
..8/3688".

tuba
soliidsele üürilisele.

Aus ja energiline

ära atida Kopli t. 44.

noormees

joote jne.

Situt" Karja 6, keldris, sis
sekäik koridorist.

Niigi autojuht

erasissekäiguga ära anda.

soovib õhtuti või pühapäeviti ; Sealsamas lapsevanker müüa.
taksol sõita, vahetusega kok- ] Pikk tän. 36-32, kella 4—7
kuleppel. Kirj. slt. ~24/3704"

suures va'ikus

Korralik töökas

Möbl. tuba

lukusepp

ära anda üksikule preilile või
soowib tööd, nüüd wõi edas- jhärrale. Vesivärava 36—24.

WKarja7.Estoniapi-t.13
S. Tartu m. 13

Nõmmel
i
valja uurida

sirina Nathkc. ilkäha kl.

6—3. Pikk t. .

Häid

jõuluõunu

rekonda. Tulla Tähe tän.
1-a (kiwimaja), krt. 4.
Tarwis ausat lapsear- >

slr. ..24/3664" ,

tel. 301=46. 3<tntmtuc ko
[;alc tehase ankrutes rasuta

s 3oodsa hinnaga inüüa
laste

Ehitajatele

edaiisõtkutawad. hästi wit

mistlciud. tugeuut ehitusega.

- Noopa 7—6. kl. I—S'p. f.

kümmend tükki . odavasti

Hea. korras wähcpruugi

sale isikule, ka ajuritelt. Aia

tän. B—l.

ma-tajat

teenijal.
Kopli tän. 38—12.
Vajatakse

ruum ära anda ametiskäi

Kabinett-tuba

Soobel- '
palatiin ~
müüa. Niguliste 13, 2.

Korralik vaikne töölkäija 1härrale üürile anda, vanni ja korral. Näha kl. 10—12 c. l.
telefoni tarvitamisega, kesk
neiu soovib t
kaasüürlliseks 1 linnas. Küsida Lätte tän. 7

krt. 1

pianiino
Grammofon-: ja Plaat,

D Zuur walik, odawz müüa Nataskaelvu 11'—2.
M bind. Knllajcpa tän
juhuslikult müüa
i! 10—2-b. On mitüf
V .Ois Masrer's Voic>
. pärsia vaip
Q kohivergr., odaivasti.
2X3 tn. Näha 3õja 11—2
Raamatuid,
pilte, manu rahasid j. i
asju müüa. Kenlmani t

Tööstus vajab

raamatupidajat- 1
kassiiri,

3617". |

Mööbligatuba

üksik palg. meeskod. vajab £omaette, ära anda Karu t.kohe ühetoalist e 39—8.

korterit

Suur soe

sutingimused soodsad. Büroo

milie lüli

sukapp. kelk. tectnasin j. m. ,<Küsida tel 482-03.
müüa. Näha kella 3—S Wismari tiin. 18—4.
Suures valikus

Pödrasarv !

naga rutuliselt müüa. Mak

Müüa

tada. Küsida tel. 482-03.

Naisterahtvä > plüüs. ilusa limstriga. tve1. iinnajakku või Balti jaa- lkrt. 9, kella 9—12 ja s—B.
töö. peaaegu uus, 2X3
kotikmantel, ; ue
naiskelnereid ja köögi- ,ma ümbrusse. Pai. teatada j
m, müüa Kr. 320. Waheltteenijat ärasõiduks. Kaubel- Ikirjal ühes hinnaga slt. ~17/ I
reformp. moodi, marmorpc- 1kauplejatel mitte tülitada.
da Endla t. 40—9. /

jaamast 1 !•!» km, odava hin

käekotte, portfelle, reisikohw

preilide ja prouadega, vanu;
20—30 a., kelle! on oma ko

Briljantc, kuld-, hõbe-,
aritükas]u

du. Teat. lühikese endakir

ostab kõrge hinnaga

LKraokuijiapoeg

jeldusega slt. ~21/3621 . .

° tooli ja leti

' HWWSMWW»»WW>WM

toiduainelckauplttsc sissesea

de. letid, riiulid jne. Tea

teid saab Rackojapl. ajale

Puhtaid

Veoauto
sootvin osta. 4—6 tonni.

Nuilnc r. 11-—3-a.

Toolviu osta trikootöö

alal pruugitud

kattemasina.
Tcftt. flt. ~7/3647"
Cstmt

postmarke,
ioowiraw soliids. par

tiid. Wcne r. I—9,
2. korral.

Intelligentne forratifu

KÖITEKODA H
TSINKO- JA H
LITOGRAAFIA A

Ostan

IllIlIIIlII>lI>>I»I»IIIIIII»I>I»I!!l!IlIIl!I»I»IIllIIIIIlIIl»

kaltse

Müüa

reid ja suusadressc leiate
tuba
kautsjoniga 1500—2000 kr. Jmööbliga ja kostiga või kos
(Elch» müüa: seinaseadcldi- todawasti jv Wooiemaa nii
Võib ka osanikuks, kaasa- 1tita, soovitav Narva mnt. äära anda, mööbliga või ilma, sega. 6-harnlinc, 3% kg., 11
meesterahva palitule. Kirjal,
du iiri ii, i
töötamisgea. Pakkumised <eespbole ümbruses Teat. ühes 1keskküte, elekter ja vann. hind Kr. 25.—. Nõmme, {
pakk. slt. ~9,3609",
Veneturg 3. ; ItlllllllllllllllllllllllllllllltlllllillilllllilllllllllllllHltlll
Waldeki 11—3. »
Tallinn, postkast 470. 1hinnaga slt. ~27/3627". IlKreutzvaldi tän. 6—ll.

kõrgete hindadega igasugu

riideid, määrtasju ja pöö

harmoonilisest abielust, soo
ivib kohe

adlvllurla

Rekord
värvib hallid juuksed pesueht
blondiks, satääniks, pruuniks
ja mustaks. Värvim on lihtne
Eht ainult „punase ankruga"

vustega isik

soovib kohta
iadussc või osanikuks, kaasa
töötamise võimalusega, riisi
kota ettevõttesse. Juhuscot

sijail mitte tülitada. Kapital
3000 krooni. Kirjad slt. ~26
3626".

ostali
Tall. Eesti Kirj.-ühisuse
ladu Pikk tän. 2.
I airflüfi

Teile on kiri

~38-2638"
kelle lehe talituses.

Ati-5 korralik noormees
palub rikkaid pr. ja härrasid
kes laenakud

Kr. 20-30.
Tagasimaks kokkuleppel.

Kirj. flr. „0,3659"
Isikuid,

V. a. prl. S.T
~19/3619".

Tüdruk,
20—30 a., kui sa omad süm

paatsust ja ei ela ainult sil
mapilgule. siis kirjuta sama

..13/3693"

sugusele 31 a. noormehele.
Kirjad slt. ~37/2877".

Ostja ostab:
kõike, mis keegi müüb

Tallinna Eesti
Kirjast.-ühisus 9
rallinn, Pikk t. 2 9B
telefon äripäevi! JjM
kella 9-15, 428-83, »
pärast seda 428-86 n

Energiline äriliste kaldu

niugukolu. Ostja Petserist.

Palun lahkecti teal. slt.

valmistab kõige fIH
kiiremalt ia mait- H
serikkamalt iga- H
sug a>tsidents- W
•aamatu- kivi-, H
olfsett- ia roiai- W
ooonit rükitõ d. W
<lische»d a raa- . M
natuköitetöid M

gitcenija. kes otsib õrnu

palun jätke oma aadress slt.

„Mister lks"

kes üürivad lõõtspilli-akorde
ooni välja, palun teatada tin
gimustest slt. ~7/3687".

Palun
seda naisierahlvast. kes 19.

skp. Immaamieli kirikus
minu laulatussõrmuse põ
randali leidis, nii ausa

meelne olla ja see minule
ära nuia ivõi teatada wae

waiasu eest U. sadama t.
7—l. Omandamise eest

hoiatan.

mööblil, riideid, pesu. saa
paid. raamatuid, õlilampe. Ei saanud tulla laupäewal
Palun,
armatuure. söögi- ja löögi kell S. Palun määrake uuõ
nõusid, grammofone, õmb kohtamine. Kirj. slt. ~40/ laenake leskprouale s—lo
lusmasinaid. jalgrattaid 28SO".
i kr., jäin haiguse tõttu kirsi
nina igasugust pööningukolu
kusse. Tagasimaks pärast
Lahk. pakk. slt. ..K/116"

„Härra 34"

Ostan
riideid, paudipileieid. karus
nähku, põrandawaipu, laua

tarbeid. iluasju, mööblit,

2ain kirja hiljem. Palttn

määrake nn-? kohtamine.
Viir j. slt. „ 1/2SSI".

Jõulurõõmu

spordiiarbeid ja mitmes, teisi oma ilitsate tviisidega akor

asju. 2. Roosikrantsi t. S.
tel. 466-83.

deoonil tooks iutellig. noor
mee? neile, leo endi noole
viihikS knlla kulimvad. Kirs.
slt. ~'2/3042'V

Rakveres

E. Priiman, Pikk 24
N. Erna, Lai tän.

M. Nurk, Lai tän.

vähi. Tcat. kirj. slt. „23/
3703".

Taamid!

Elektri

auruolkkid

ivälismaa õlidega alates Kr.

1.30 pea. !Õ senti lokk.

Moodsad soengud 33—50 s
tdianiküür 33 s. Annksetöös

ltis li. tvimile Vana Virn
täit. 3. Tel. 404-66 (Vi
ru tän. nurgal).

Zooivimkse kiires korras
Soliidsed üksildased 25 laenata obligaisiooni tvastn

35-a. härrad, kes teist tahaks
olla heaks

võtavad MPäeva
sõbraks
lehe" ja „Lastc kahele korralikule igavust
Rõõmu" i
tundvale neiule? Foto soovi
Urve 25. Milvi 24.
tellimisi |a kuulutusi | tav.
Kirjad slt. .38/2878".
vastu ja müüvad
üksiknumbreid:

hckioskist.

karusnahk

KOPA)

tvmliimttcga noormees, rii

tän. 4. Ost. müük.

Ostan 2 pruugitud

nahaga kaetud, peaaegu ..Kreditor", Tallinnas, Harju juukseärissc. Teatada slt.
uued. müüa Kr. 676. Wa- tän. 30.
- ~36/2876".

Põrandavaip,

kos,alc. ?»ur Karja 3—S.

müüa. Nõmme, Hiiu tän. 2C

a

Klubimööbel,
diiwau, 2 tooli rootsi

tutvust

õmblusmasinaid,

lalgrattaid. mööb!c:d Tulen

pööniugukolu. Toowikorral
ttilcu koju. Wäike Ameerika

Tartu mnt. 25

vanu klaasidega aknaid mitu

Kutseala! töötav meesisik
pruugitud riideid, ülikondi,
palituid, pesu. saapaid. pan- soovib abielu mõttes

Ostan
Täieline diõkr. garanteeri
igasugu muugitud aSju ja md. Kirjad slt. ~30/2870'

korter

Tuba
mööbliga ja laasüürilise

ostan

kena korraliku daamiga

. Linnase

müüa Narma mnt. 26—3. 16—6, kl. 11—1 Päewal jo
s—B õhtul.
pidi. Teat. slt. ..30/3670"
naismiiüjat.
Müüa korras
Päikesepoone, erasissekäi
MUUa
Keskealine teenija ,guga osalt
5 tuba, köök. weranda
Kirjad sl:. ~15/3655".
otsib kohta,
tahvelklaver
jalaga saalilamp, kirjutus
Ostan
ja
2
esikut.
Wcsi
ja
elekter
möbl. tuba
oskab keeta, teeb kõiki maja
laualamp ja siidmarjuga» kantud riideid, mööbleid, ja
olemas. Korter on kohane
töid. ka ärasöidnko. Kirj. -üürile anda kindlas ametis kopsnhaigcle: kuiwas ja kör- Liiwalaia 64.
laelamp. ?läha 21. ja 22 lanõusid, pööuigukolu jne,
õmbleja irajat»
skp. tl. l<—10 Tehnika t,
slt. ..19/3699". j isikule. Suur Tartu mnt. 15 ges rajoonis. Weranda. on käealust,
Teat. slt. ..20 3620".
13—8.
krt. 2.
Müüa punasest puust
jvärskeS õhus lamainiseks
kes pühadcwaheajal ka Ivõiö
Koloniaal- ja delikatesstööl olla. Namskaewn o—2 kaupade müügi alal wilnnud
kohane, olles põhja poolt
Bgg>!Päikesepoolne
Ostan
3. korral.
warjatnd klaasseinaga ja
20-ha
talu
hommiku poolt täiesti lah
tuba
Meel
enne
pühi kõrge luu
garnituur.
meesmüüja ,
tine. Teat. saab tel. 300-4.7
naga kõiks. pruug. inaja
Passijat,
üürile anda vanni ja köögi
Kirjad Tartu: ..Pressa". 1 allinna lähedal 6 ha okas. kraami. Tarnu mm. 62.
tarvitusega. Niine tän. 2—4.
Niiütli t. N ..Mahagoni". puumetsaga, järve .ähcdal,I( Lsl-inüük.
kes kõiki majatöid teeb, ot soowib kohta pühade puhul 1
siialsc kohe iväikcsesse pe- . abiks wõi ka alatiseks. Kirj.

Parima hinnaga

Kuninga tän 6. telel 431-59

Ronivaid ahve
Käsitöökaste
autod,
Paberossimaiakcsi jne.
leiate „RONDO'st", Nuk
3—12-aas
kude- ja vihmavarjude-äri
-1 kastele lastele. jalgadega
Pikk t. 45. Firma Koplist

Pähklitange

0. Mirvitz aP-d
JA IVIUI AI.

, tiibklaver,

saadaival faljaicfiascž

poole.

..31/2871".

möbl. tuba

* kabinett

lepatriinusid

A-«
Väike

korras .

; virret,

Raadio

Luuri nukkusid

pähllcid.

otsib teenistust. Kirjad slt.
Täiesti karske

2. Tartu mnt. 23).

oda iv pühadcmüük kestal
Meel kuni jõuluni. Raekoja
obatPrtmtiii kui tuujuli ostate
plars 13, ..Raadiokliiuik".

Õunakelder
tagawara läbimüügi tõttu

xuidia-;- i minut häoti

klaiver ja palju muud <c«m

Jõuluks
apelsine,
õunu,
banaane,
wiikc.
datleid,

Kas eaks aastaid 5 või 3 5,
kas taskus kroon või senti 25,
kuid .

ilalamaja s—l.5—1.

koduõlle walmistaiuiseks.

wõetaksc kostile odawa hin

Wajau jaanuari aluks

hea põrandaga
saali

V. Karja 7. Estonia pst. 13.
S. Tartu mnt. 13.

uuel aastal, 1. jaanuaril 1938. a., kella 15—16, ===

äripäevadel kella B—l 4 ja 16—21 ning HH
nädalapühapäcvadcl kella 15—16. =|
Linna Tervishoiuosakond. Tü

Qualiform

1 L. D. Epstein
Juhus I Odamastt( Kuninga tän. 2.
müüa juur Mcper'i i ——j—m.MU n w
.Noiiüersarious Lcxikoi
" Nuuini puudusel criri
kuue-? varim. ennest

kristall-lillevaas 2.

uue aasta laupäeval, 31. detsembril 1937. a., =
kella B—l 2 ja 16—19. W

„Laste Rõõm"

värvil, klaas, lillevaas —.75 käidawas kohas juhuslikullt märgiga, valmistatud inglise
dek. salativaag. fajanss —.75 <•00 fv. eest müüa. Aunali[i materjalist. Hinnad odavad,
portsel. dek. lillevaas I. suurt sissetulekul ja lvõtumll- Saadaval
Vi tos. puuviljataldr.
dali lahedat äraelamist. K

klaasist ... - ~ . 1.50

TRUKI I

jõulupühadel. 23., 26 ja 27. detsembril 1937. a., ==
kella 13—16,

saab ostet.

Jcnüts, 28 õrn r. oO—4.

klaaskauss —.50

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.

jõululaupäeval. 24. detsembril 1937. a., kella
B—l 2 ja 16—19, §H

sohiva, laud. 12 tooli)

paar jaapani tasse —.65

Kolmanda jõulupüha õhtul ..Kolmekrossi ooper"

15. korda.

T eadaanne, H
Tallinna Linnavalitsuse Tervishoiuosakond
teatab, ct Linna Laboratoorium. Rüütli t. 24, on šj
difteeria ja tüüfuse analüüside vastuvõtmiseks

; särke

saaligarniruur «ristveegel,

Koolilapsi
napa. Amanta t. 23—22.

" Lauanuge ja
kaliwJeid,
lusikaid.
Tarvitage

hulgal.

korda.

avatud:

gaid lmagedamad sordid),

klaas I.—

ja tööruumi puhtama töös
tuse jaoks. Teat, slt. ..14/

~35/3633".

abielupaari. Wilmsi 35—1.

pühiks
suurem lintlilus ficcrim

dekoreeritud —.50
clumnntuse tõttu ära anda kandil,
lõigete vaagen

Tõnismäe ümbruskonda, pe r.-nt. põrandapinnaga
rekonda. Pakk. slt. ..6/3646"

juristi

palganõudmiste ja perekon
naseisu tähendamisega slt.

tarwis korralikku lasteta

elanikele

utüüb odmrrtvti kalanduse

Teise jõulupüha õhtul ..Inimesed ajujääl" 10.

korda.

õhtul. Pääsmed 20—125 senti.
Kolmapäeval „Mehe küljeluu" 25. korda.
=*= j

suguseid ivärskeid iah

Pühade mängukava

Teise jõulupüha päeva! ..Tootsi pulm" 3. korda.

Kolmanda jõulupüha päeval „Mehe küljeluu" 26.

Töölisteater
Täna ~Tootsi pulm" 2. korda. Algus lccll r, _

Lilleküla

Vi tos, valgeid portselan
Korralik kindlas töös
tasse 2.
noormees
otsib
wäikcst
Pakk.'
jaata
slt.
„B
5123"
pagari
keraamikakauss . 2. Narwa mnt. 33, äris
mööbliga
ja palju muid praktilisi
tuba
kinke.
poissi.
müüa
üürile attda
Weizenbergi 27.
wõib ka mööblita olla.
tüütoaruum,
A.-S.
Teat. slt. ..8/3698".
45 r.-nt. jn nr, ühes kahe
ivanaacgne sohwa. lauad
Pealinnas asuiv organi
icalise korterina. Willardi D. Mirvitz & P-tl.
toolid, tahivel
satsioon ivajab
Vajan tühje toiduainete

Teatada ühes soowitusic,

Kojarahvaks

Teisel jõulupühal, kell V; 3 p. 1. „Kevad" 104.

korda. Õhtul kell «/28 40. korda „Suvi".
Kolmandal jõulupühal kell 12 e. 1. Noorsooteatri
nukuetendus. Kavas: 1) „Rels ümber toa", 2) ;,Lill-

2o.>>s kandlelugusid. Ilstue Toomcndi.

20.25 metsatcadlanc 28 Nikolaid: Tähelepanekuid talu«
inctsadest. 20.55 põllumaianduslilkc teateid 21.10 lõbu

haldjad" ja 3) ..Mänguasjade mäss". Õhtul kell V-> 8
42. korda „Daam kameeliatega".

niline Vana-aasta õhtu.

Pühade mängukava

ipäewa-mcstlue toimetata Endel Nenuit. 19.40

oaewauudiscid. 20.00 õiae ac>t. ja

päemauudifcid.

Eelteade: Reedel, 31. det embril Traditsioo

Eesti Draamateater

lalin on tulnud! tDiuusikalis-sõnalinc pööripäetva-iaadc

said heliplaate 21.25 lastcwanemate weeraudtund.
Rummo. Ilnsi laete- ja noorsooraamatuid. 21.59
orlestrikoitiscrt R.Oi orkester. Juh prof. N. Kull. 22.55

25

korraldatakse Estonia kontsert saalis teisel pühal, 26.

üürile anda, päikescpoolne,

Pool äriruumt

ralispordi ineerandtutid Aleksander Kalk. 18.30 ma
zanduõlik rin.pvaade toimetaja 2. Graudberg. 18.45

111 sümfoonikontsert

detsembril kell 8 õhtul. ..Estonia" ja. riigi ringhää
lingu ühendatud sümfooniaorkestrit juhatab teeneline
dirigent prof. Raimund Kull. Kaastegev viiuli
kunstnik prof. dr. Karl Briick n e r.

iliue iiii|]turtnbc ?l. giaudalu 18.15

väewainidiieid 23 OO esperantokeelne uädalakroouika.

mikpaltviis Jaani kirikust missonijuhakaja .£». Põld.
8.30 Tallinna tnrliteadc.

Vajatakse

perekonda. Kirs. slt. „Dk.

ter. Juk K. Nikolai 22 05 kirjanduslikke uudiseid (Tar
tust. 1 22.20 9191 orkestri kontsen. Juh J Nikolai 22.5.'

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 sisepolii-

' Tuba

Tcat. saata slt. „31 /3681 '*

Vajatakse

uuest aastast waja lasteta

seumi loena Tartnit ) 21 25 operetimuusika 9191 orkes

ulidiscid. 7 25 hommikkontscrt heliplaatidelt. 8.10 hom

S. TARTU

" 3637". __

A.-S. Mcj* & Landcscn,
Tallinn, Viru tä'n. nr. 9.

C. N Jakoluon m Lilli ?nl'»ra (Eest! 9iahwa Muu,

7.00 aratusmann 7.05 mõnulemist 7.20 päcira

slra citibn |
> äriruum

Soovitakse 1. jaanuariks

ERIKUUNAL

scid 20 00 öine aea. Jt ma- sa läatented 20.05 wii;

Kolmapiienml. 22. detsembril.

dek. leivataldrik 2 kõr
mees.e Kodu". 2. Ameerika mööbl. Ivõi ilma. Kirj. slt.
Kesklinnas Karja mu.
..16/3656".
vaga 1 .
tän. 2.
1. jaanuarist wälja üürida 3 paari dek.
portsel.
Tarvis 1. jaanuariks 1938 suured
kohvitasse 1.50

Astoria.

jõulukõiiciilsi õp Atcrl Nden juhatusel (Tartust ) 18.30
..Jöuliikompiveki sünd" Erich Nemmelpasc rcvoriaash
19.00 kohwiknmuusika ..Kullasest". 19.40 väewauudi

kirikumuusika (Tallinna Toomkiiikust 1 20 55 H Mci?:

Teisel pühal, 26. dets., kell V» 3 p. 1. ..Sflgisma
nööver". Harilikud hinnad; kell 'L>B õiitul A\. Pagnoii
näidend „Tseesar".

Vähemates osades paistsid silma veel A. Pi I
-1 er, V. Kurg ja E. Neemre. E. Kruuda aset,
kes enne mängu haigestus, täitis E. Pärn, ja sai

tarwis restorani ..Põllu

köögiteenijat
Kaubelda Harju tän. 19,

tu nd. ..Jõulud on ukse ees". Jõulmvärssc lastelt ja

minutit lenviicle dr mcd M Kask. (Tartust.l 20.10

Pühade mängukava

väärivat mängu.

ralikule kõrgema haridusega
riigiteenistuses härrale. Tcat.
veel enne pühi ühes hinnaga
Tulutoow tehniline büroo slt. ~24 3624".
Ivajab
Kutsekooli naisõpilanc

kes on maj.-kooli lõpetanud,

majahoidjat

operett ..Sügismanööver".'

Rahvasteliidu (rahuingli) ja sõjajumala tants.

Otsin ruume
Zamuii wajaiakse
jah 300—600 kr. ivõimc algus.
rootsi keele tõlki-korrespon mööbli kaupluseks wõi puu
r'*t ausat mees
dcnti. Teal. jlt. ~14/3734" töö tegemiseks, kus tööstuse- s Nohelinc aas 12—7 ära
kaastöötajat.
Oskus pole nõutaw. Küsida
Mool sees on. Kirsad slt.. anda
Teenijat
~35/3715".
peapostkontori nurgalt lehe
möbleeritud
kioskist.
Wajarakse uude keskküt
tega majja

Keskn., 22. dets., harilike hindadega Kaimani

Väga huvitavalt olid Ida Urb e I i poolt seatud
4. pildis tantsud, mis kujutasid käärivaid riike Eu
roopas ja Kauge-Idas. Tabavalt oli edasi antud ka

tarwis polstritöödcle Tal
linn. Tarari rän. 3.

ttldrukut,
kes loomi oskab talitada. seltsile ja scltsiliikmeile
Kaubelda Madara tän. 12
Konserwi- ja lihaäri wa«

Tcisip., 21. dets., alandatud hindadega Sinetuna
ooper „Müüdud mõrsja".

kiilgepoogituna.

Ka jõuluks ja uueks aas
taks igale kalmule hästi Lqyia
põlev, patent-tahihoidajaga I
varusatatud I

17.50 heliplaate jn reklaami. 18.00 laste

„Estonia" teater

tüdruk".

ühes teenimisega, võimalikult

Vaja Viljandimaale tallu

krt. 1.

Trisipncwnl. 21. detsembril.

5. pilti, mis on täiesti ülearune ja tundub kunstlikult

palun slt. ~12/3612".

Maale

palk. Kaupa tehakse 21. dets. ja tüdrukut kööki.

tän. 18—4.

Aplause sadas ka keset mängu. Rahvast viibis esi
etendusel üle keskmise. * E. L—a

Kolmandal pühal, 27. dets., kell [ p. 1. H.
Raudsepa komöödia „Mees, kelle kaes on trumbid".
Harilikud hinnad; kell 1.08 õhtul operett „Tatra

waja. Kaupa leha Jakobi t. palgaline imitteniitsetajat üldvann, üldgaasiköök, kesk
slt. ~34/3594".
noormees sooivib puhast,- küte, isoleeritud nagu korter
22—5. .
sooja, korralikku. wäikcstr omaette, üürile anda üksikule
Maale tallu vajatakse kohe
Pidule vajatakse tagati omaette
härrale või prouale. Kreutz
mffbl. tuba
naisteenijat,
sega
. väldi 13, küsida kõrt. 2.
s. a. kella %4—*/£5 Maakri

Raadio

' iific-? iižfcicabcfla. Estonia
tarivio Raudtee 7—6. tulla
õhtul kella 5—6.
kontoriks südalinnas. Pakk. läheduses. Kirj. slt. ~37/

Kaubelda õhtul pärast kl. 7
Saali tän. I—2 või teatada

kes oskab lehmi lüpsta. Hea

valmistatud ka Silvia Leitu ja H. Arensi poolt.

selles satiiürilises põrguloos ja näha arenevat tegevus

sele. Kahjuks polnud näitejuht taibanud ära jätta

Maale tallu tarvis iseseisvat

Tcisipaehml. 21. hctfcittf»vif 1937

w a leht

1000-2000
krooni.
Tcat. sl!. ..29/3709"

Korralik noormees

tutvuks
iseseiõwa lihi sa ml, irõi

pr-ga. Kirj. ilt. ~31/3071"

Ed. Läte, Lille tän. 15
viav.
E. Videvik, jaama raa ,miga

Kadunud 19. skp. kell 4

hommikul Dancing Gloria
iiiuui. jõuka daa Palace'ist välja tulles või

autos sõidul Tondi tän. 26
matukapi
naisterahva siid-käekott. Si
tutvuks
Joh. Triefeldt, Pikk 15
saldab
raha. hõbe-puudri
L. Rikken, Tallinna 21 ;iniell. keileal. meeo, kellel toosi. kuld käekella ja muid
Übja Majandusühisus
on kinniSirara ja lindel tee asju. Ausat leidjat palutak
Marie Talla, Vaksali 7 , nioms. sobimusel abielu se see ta sueest ära tuua Tondi

E.Sabolotnik, Tallinna" Jt)]tõimalik. Kirj. slt. ~0/3040"

tän. 26—1.

Tcisipäewal, 21. detsembril 1937

MSewalkettt
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Raske haiguse järele suikus igavesele unele minu armas abikaasa ja minu hea isa

I ALEKSANDER KINK I

Kirstupanek 21. dets. kell 20 Pärnu mnt. 17. Matmine Kaarli kirikust Rahumäele 22. dets. kell 13.

Naine |a tütar.

Endist juhatuseliiget
I dipl. Ins. ALEKSANDER KINK I I
mälestab leinas ühing, H

Armast juhatuseliiget -lH

- Pika, waevvarikka haiguse järele lahkus meilt 20. skp. kelt 23 meie armas
isa, wanaisa, äi, õemees ja onu

kaugesõidukapten

I Hermann Lutz I

I KARL KOLLII

mm sünd. 9. li 1866. a.

Puusärki sängitamine on 22. XII kell 19.30 Niguliste kirikus Antoniuse
kabelis; matmine 26. Xli kell 12 30 kirikust Kakumäe Xaarli koguduse kalmistule.

mälestawad sügawas leinas
H A-l. „Kuressaar'e" juht- ja meeskond.

Sügawas kurbuses omaksed.

' HIfIHHHfIIIHIHHiHfIPHIHHHHHHHBMMHHHHHHHHHMfIHHHHMHi
Tähelepanu pagaritele!
Odavasti müüa

pakktoa
sisseseade,

Seltsiliiget

nagu künad, tükilõikamisma
sin jne. Teat. saab Rakvere,

UIMI Illil

Oma lugupeetud ja head peremeest

Pakk tän. 1, telef. 2-60.
Remmelgas.

Odavasti müüa
lapsekelk, tagant lüŽdato,
lapsetvanker -säru, lapselaud,

tool ja inimese puu
tvaodi. Öle t. B—s, teles.

I Aleksander Kink i I

410-09.

Heas korras „His Master's
Voice"

mälestab leinas
Tallinna Eest!
Kaupmeeste Selts.

kohvergrammofon
müüa. Kreutzvaldi tän. 19—9

Diivaneid
ja kušette
ostate odava hinna eest. Teh
nika tän. 7.

I mälestab Lakivabrlk „Pluto" personaal. B
H Awaidan* H

Hea diivan
odavasti müüa ärasõidu pu
hul Kollane tän. 20—9, töö
kojas.

Valged angoora , .
kassipojad
Pika raske kannatuse järele lahkus siit maailmast H
advokaat I
Kristjan Hahol
Stlnd 5. II 1877. i, Oonurmes, I
surn. 18 XII 1887. a. Oonurmes.

Kaske haiguse järele uinus vaikselt mipu kallis mees. H
meie hea isa ja vanaisa H
I Aleksander Vilder I
Sünd. 19. juuli> 1861 a. suru 18. dets. 1937.

M Kirstupanek 21. dets. 1937. a. kell ya7 p. 1. Kopli t. 60— /, ,H
Matmine neljapäeval, 23. dets. 1937. a. kel! V-3 Kaarli W
W kirikus. M

I Hans Sander'it I
|H ta wiimsel teekonnalt saatsid ja tema hauda
pärgade ja lilledega, ehtisid. Eriti suur tänu
perekond Rosenbergile, hr. ins. Tääkerile,
hr. Rarsiie |a kõigile üürnikele ilusate pär

gade eest Lesk*

Edasimüüjatele kalendrid „Rahvaülikoolis«", „Pressa"

või Poom'i kaudu saadaval.

Artur Maasik I

H mälestab H
I A-s. . Franz Kru l" iuhatus.

S. Ameerika tän. 1, hoovis.

Tenor-saksofon

Odaivasri müüa 3 uksega

rffdekappe,

puhiveteid, kirjutus- ja söö

gitoa toole. Wilmsi t. S,
tööstuses.

garnltuur,

kaks tooli, soh iva parema

riidega, odawasii müüa.
Teat. telef. 315-20.
välja üürida 2 äriruumi:
1) Koloniaal- ja segakaupluse-ruumid_ ühes
Nertsnahkne
kõrvalruumidega 4 suure vaateaknaga, põranda
muhv,
I Kiviõlis,
Eesti
suurema*
õlitööstuse
keskuses,
pinda 8,5X12 mtr..
õige tore ja uus. ja uerts
2) Lihakaupluse ja tööstuse ruumid 1 suure nahkne palantiin. söbiw te
vaateaknaga, põrandapinda 4,5X12 mtr.
ha wõi muhwiks,
Pakkumised saata Kiviõli postk., nõudmiseni, müüa odawasti Wanarurg
6—7 (Scheeli panga kõr
„Ariruumid".
ival).

I Aleksander Yilderlt I
1/ • 19. juulil 1861. 1., f 18. dets. 1937. a. I

saan ja rangid

uus raadlo
peatänava ääres asuvas uues suures kivimajas

I Oma kohusetruud ja kauaaegset, 43 a. vahetpidamata teeninud H
lukusepp-montöör i I

Müüa tarvitatud kerge sõidu

pärast lõunat.

Saadaval ajalehekioskites, raamatukauplustes jne.

Zugavas leinas M
abikaasa, tütar perekon- Hj
naga |a omaksed H

(isased) müüa. Tartu mnt.
79—7, trammipeatus.

müüa. Vana Kalamaja tän.
s—l, näha ' saab kella 2—4

Astroloogiline kalender 1938,
tähtis linna- Ja maarahvale.

Leinajad abikaasa, ema ia I
vend perekonnaga. I
Matmine Rakvere Kolmainu kirikus kesknädalal, 22. dets. kl. 1 päeval.

õigile 'sugulastele, sõpradele jatuttawatele.
kes minu armast abikaasat

Vähetarvitatud

Sügavas leinas H
ema, õed, kaugel viibiv vend perekonnaga I
ja omaksed. H
Matmine Kaarli kirikus 23. dets. kell 2 ia sealt Rahumäele.

käsiõmblusmasin

Müüa odavasti välismaa

müüa. Toom-Kunmga tän. 3

hall rebane

väike maja.

Palkmaja
müüa Nõmmel Vabaduse

Trummi
taldrikud
(1 paar, 38 cm läbimõõt),

puiesteel. Suur korter, järele kohvergrammofon ja väike,
küsida lehekioskist Raekoja vanem kirjutusmasin odavasti
müüa. Koidula tän. 18—2.
platsil.

Luise tän. 4 krt. 5.
Hea kõlaga toruga

grammofon

müüa' odawasri. ühes uoo
ndega Uus Kalamaja tän.
31—12.

10
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Teisipäevial, 21. detsembril 1937
Meiste- ja naisterahvariiete Rahvusvahelised

8141
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j- | ahad. juurelõikuseM WWW KURSUSED
—r-V *Ky-i— P. F. Metusala juhatusel, Tallinnas, Niguliste

Andke JjL
rndŠom

tän. 16, telef. 438-50.

<4% 1
%/.ä
'{WmMtõvjmtiikwk

ESTONIA
TEATER
Teisipäeval, 21. detsembril,

kell %8 õhtul

Viimase sõõmuni
nauding:
KODUÕLU

£uuMc^ui£/i^us

ÖLLEEKSTRAKTIST

11. korda alandatud hindadega

„MUUdud mõrsja"
B. Smetana ooper 3 vaatuses.

Pääsmed Kr. 1.75—20 s.

Saadaval rodu- ja kolo

kell %8 õhtul
3. korda harilike hindadega

niaalkauplustes.

Jlusaid kinke lastele:

V. Treubtut
Volta 3 Tele!. 440-8 b

„SflglsmanilSver"
1. Kalmani operett 3 vaat.
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.

ehitus kaste metallist ja puust,

Teisel pühal, 26. detsembril,
kell %3 p. 1.
4. korda harilike hindadega

„SUgismanÖBver"

nuw doad^bi

Kell %8 õhtul

peaga täitesulepea—ParkerM hetuse ja teisega peenemalt
VACüMATTC—on aasta eelista- arvude ja märkmete jaoks,
tuim kink: seda nimelt oma Praktiline mehanism,kus pole

„Tseesar"
«Kaugete randade" ja ~Fann

nukke, tegewusmänge,

kindaid, salle, mütse,

tinditagavara selgelt-nähta- leiutamisest saadik, seepärast

iültaSi

ronge, pasunaid plfiüschloomi,

käsitsi kootud

haruldaste omaduste tõttu midagi rikki minna garan
kijutusvahendina. teerib tema täiuslikkuse.
Vastuvalgust vaadatuna VACUMATIC'UI on kõik
tema ilus värviküllane pea omadused mida-maailm soo
muutub läbipaistvaks jättes vis täitesulepeadele nende

]Mokki}aJttw

3. korda harilike hindadega

Jõulukinke:

Meeldivalt ilus läbipaistva —ühega normaalselt kirjava

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

Kolmandal pühal, 27. det

Iga meie kursuse lõpetaja edu on garanteeritud.
Juhatus.

HUMALTIN

WOctkdJkSeldi

Kesknädalal, 22. detsembril,

y" järg. M. Pagnoli näidend
3 vaat. 11 pildis.
Pääsmed Kr. 1.50—20 e.

I t?WL. (~-§L \j\ Õpetus kursustel algab uuel 1938. a. 8. jaa
' 'nf > I \ i p- ( nuaril. Kursused on harilikud, eri- ja kiires kor
lllwr > m \t rr/ ras, teoreetilised ja praktilised. Põhjalik ettevalJA E f\. mistus riiklikule kutseeksamile, vastavate eri
|iß<- J ''l l {}j teadlaste-õppejõudude abil. Kursustele vastuvõtt
Äžrl Kl /lr kuupäeval, eri- ja kiirkursustele
fC-JLI-Ji _ igal ajal. Nõudke meie maksuta kursustele
registreerimise avaldust, mis garanteerib vaba
lj I a koha. Kursustele vastuvõtt igal äripäeval kella
VmM 10—2 p. ja kella 4—6 õhtul.
19 mm - P., F. Metusala juurel, süsteem „Perfect" on
H>> _ täiesti uus, rajatud kindlatele praktilistele põ
ll Ifi himõtetele ja täpne oma konstruktsioonis ja
lill I kerge õppida, arusaadav igaühele. P. F. Metu
111 L J sala juurelõikuse õpperaamatud on tõlgitud
j IBj Soome, Leedu, Läti, Vene keele ja on tõlkimiJJ sel Bulgaaria, Hõrwatia (Jugoslaavias) keele,
{Kt mille tõttu omab rahvusvahelise tunnustuse.

vaks. Kuna VACUMATIC'uI ongi Parker käesoleva aasta

jalgrattaid |a palju muud

aknakardinaid

sohwapatju, laudlinu,
taskurätte, lauakatteid,

soowitab

alustatud töid.
Haapsalu rätte jne.

K-m. Mich. Schaefer,Rataskaewu 5

Hinnad odalvad.

,«Moodne käsitöö"
Rataskacwu 2.

üällemUUjatete soodus ostukoht.

puudub voolik, siis ta tindi- ihaldatuim jõulukink. Nõudke

mahutatavus on 102% suurem, parimaist kitjutustarvete ärid-

sembril, kell Vt3# p. 1.
13. korda harilike hindadega

Tema plaatinumiga kaetud est Vaadake ja Teie veendute
kulgsulg kirjutab kahe küljega tema paremusis.

„Mees, kelle käes on
trumbid"

MU- Härradele
jeaež jõuluks

Seewitan pühadeks

Hugo Raudsepa komöödia

tuntud headuses wärskelt põletatud

' 3 vaatuses.

Pääsmed Kr. 1.50—20 s.

Kell m õhtul

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

harilike hindadega

Esindajat A. BERTELOV, TALLINN, PIKK, 39. Tal. 432-13

19. korda

kaelasidemeid,
pöevasärke,

Operett 3 vaat., 15 pildis.
Tekst: Juuli Rõõmusaare.
Umber töötanud: Agu Lüü
dik. Priit Ardna muusika.
Pääsmed Kr. 2.50—30 s

Teatri kassad awatud kella

12—4 p. l. ja õhtul kella
6—%9.

harilike hindadega

„Tootsi pulm"

UUDISMARK
Vigastatud Sõjameste Ühingu Tallinna
Osakonna

558 271 565 217 568 226 3413 202 3422 91 3443 174
588 39 595 236 619 206 3463 250 3478 179 3481 13
656 100 674 258 676 104 3517 161 3520 145 3531 57
733 299 768 229 793 23 3547 131 3587 60 3590 171
800 127 808 197 819 82 3603 252 3620 103 3622 210
940 130 946 268 947 96 3637 144 3646 186 3648 160
1051 277 1066 68 1077 52 3654 17 3661 253 3721 105
1088 28 1115 265 1116 225 3761 282 3775 86 3808 222
1147 85 1149 216 1152 167 3830 168 3854 251 3858 209
1160 148 1173 128 1184 33 3860 245 3869 35 3874 58
1191 149 1194 175 1196 9 3876 298 3887 48 3895 208
1203 72 1210 62 1223 284 3928 113 3932 22 3935 61
1246 97 1263 114 1281 70 3963 30 3970 47 4025 249
1313 212 1328 292 1331 156 4039 16 4042 157 4053 41
1359 135 1360 89 1365 50 4055 263 4062 232 4070 264
1413 36 1435 203 1449 255 4075 25 4077 1 4081 224
1450 153 1463 78 1487 158 4083 248 4087 139 4094 46
1488 94 1503 18 1521 73 4110 142 4126 117 4142 12
1525 276 1572 129 1586 213 4158 120 4172 38 4209 95
1587 106 1599 240 1642 285 4246 99 4247 125 4268 81

Teisel jõulupühal, 26. dets.,

kell m p. l.

harilike hindadega

„Tootsi pulm"
3. korda

Pääsmed 20—125 s.
Teisel jõulupühal, 26. dets.,

kell %8 õhtul
10. korda
harilike hindadega

~Inimesed ajujääl"
P. Werneri komöödia
3 waatuseS.

Pääsmed 20—125 s.

Kolmandal jõulupühal,
27. detsembril,
kell pool 3 p. l.
26. korda
harilike hindadega

„Mehe küljeluu"
Pääsmed 20—125 s.

Kolmandal jõulupühal,
27. detsembril,
kell Mi 8 õhtul
15. korda
harilike hindadega

jõulupühal on kassa suletud

2126 140 2141 198 2174 51 4542 159 4568 42 4573 75
2216 291 2241 187 2249 204 4578. 74 4583 2 4584 256
2255 3 2257 177 2275172 4594 281 4597 4 4607 261
2309 244 2311 5 2330 300 4624 231 4648 124 4679 92
2339 235 2350 205 2356 254 4693 110 4699 137 4735 20
2376 141 2434 162 2446 10 4740 238 4768 122 4736 134
2458 19 2460 262 2475 166 4789 79 4794 147 4799 133
2480 123 2481 283 2494 182 4814 138 4824 246 4843 178

- JUHATUS.
Eesti Raamatukogu
hoidjate Ühingu

loferH loosimisel, 20. dets. 1937. a., langesid või

Täna viimast päeva
«Lastearst
Dr. Engel"
Homme
„Pansion Filoda"
Lõbus pUhade-eeskava

dud järgmistele numbritele:
12 61 143 161 254 299 580 770
835 1301 1984 2049 2063 2118 2368 2374
2410 2451 2592 2613 2636 2650 2786 2848
2925 2941 2961 2972 3261 3265 3316 3362
3379 3385 3626 3748 3777 3922 4014 4293
4468 4656 4696 4869 4880 5327 5734 5856
5912 5926 6058 6107 6202 6275 6296 6528
6535 6573 6680 6851 7129 7235 7257 7288
7343 7460 7496 7609 7705 7748 7754 7952
8021 8033 8121 8187 8250 8406 8518 8597
8685 8799 8831 9028 9184 9200 9344 9431

9481 9697 9924 10160 10195 10225 10265 .10310
10391 10452 10753 10787 10897 10937 11025 11094
11321 11466 11513 11910 12125 12134 12169 12243
12304 12445 12470 12628 12639 12640 12680 12733
12775 12785 12801 12875 12952 13076 13334 13380
13434 13448 13492 13521 13615 13616 13691 13714
13806 14136 14203 14214 14242 14350 14415 14577
14642 14690 14742 14754 14830 14872

Võidud antakse välja ühe kuu jooksul, alates

Dr. Pender
Naha-, sugu- Ja põie»
haigused.
Kella B—9, 11—1 ja 5—7
Wene t. 1, telef. 435-91.
Tagasi jõudnud.
Silmaarst.
Dr. J. Hanssoo.
Roosikrantsi tän. 15—2.

Kõnet. kl. 10—12 ja 4—6.

aristokraatseim jook Teie

21. dets. 1937 Tallinna Keskraamatukogu võõr
keelsete raamatute osakonnas, Vabaduse p. 4,
kella 11—566. Selle aja jooksul • väljavõtmata
võidud jäävad ühingu omanduseks.

Juhatus.

Nõmmelased I!
Kokkuleppel A.-S. „ Eesti Metsatööstusega"
müün kuivi kasepuid kindla hinnaga 50 sm
pikkusi 3 kr. 70 s. ja 75 sm. pikkusi 5 kr. 40 s.
jooksev meeter. Saagimine ja kohalevedu eri
tasu eest.
A. OIT, metsaäri Nõmmel.
Tel. 520-14.

H. 0. WALDMAHN

Lastele
suures valikus

GARNITUURE,
PÖLLESID,
PJHIKUID,
KINDAID,
SUKKI, SOKKE

Tallinn, Raekojapl 16 Telef. 429-11.

jne. jne.

soodsatel maksutingimustel

kuni 23. skp. Wismari 12

fzristafli
f Esimene partii odawat
kohale jõudnud, reetõttu müü

A

8, hoowimajas.

ITueb

me alandatud hinnaga #

pianiinod

Odavasti
mliüa

Müüa. Päikese 4—2.

Aug Arnos
TALLINN, PÄRNU MNT 10.

magamistoamööbel, raamatu

Kõrvetatud . ,T>
KOHV
KÕIKIDES /,X

ERISEGUDES

IWHOHHHHI

=<a=

1651 223 1653 218 1654 215 4285 121 4286 108 4291 192
1701 14 1728 77 1765 227 4295 297 4305 132 4308 118
1802 152 1806 150 1807 257 4330 53 4339 45 4345 115
1834 40 1837 173 1887 296 4356 119 4369 190 4406 272
1919 87 1936 181 1952 116 4431 200 4437 239 4445 64
1956 111 1984 107 2018 221 4447 234 4463 269 4467 286
2055 266 2071 154 2078 287 4473 170 4477 84 4517 293

2530 278 2559 66 2597 243 4846 44 4852 83 4871 228
.lkelmekressl ooper" 2600 242 2618 267 2631 32 4886 270 4899 169 4914 295
J. Gay -B. Brechii lugu 2634 90 2636 214 2681 27.9 4927 294 4928 31 4934 155
lauludega 3 waat. 10 pildis 2687 56 2688 76 2699 219 4953 67 4974 6 4998 176
Võidud_ antakse välja ühe kuu jooksul osakonna kantse
Pääsmed 20—125 s.
leis, Tatari tän. 3, telefon 462-16. Võidud, mis selle aja
KaSsa awatud iga päew kella
jooksul ei ole välja võetud, jäävad osakonna kasuks. Suu
12—4 p. ja 6—8.30 õhtul. rematelt võitudelt võetakse seaduslikud riigimaksu prot
J Sulu laupäewal, 24. dets., sendid.
on kassa awatud ainult kel

la 12—3 päewal. esimesel

pianiino

382 37 383 34 386 98 3129 220 3141 21 3158 102
389 24 391 101 407 290 3165 69 3184 29 3223 188
501 15 551 260 555 43 3379 55 3387 165 3401 11

PUhade-mängukava.

Ärasõidu pärast müüa

326 274 334 126 342 194 3048 259 3051 195 3082 191

kell Vnß õhtul

Pääsmed 20—125 s.

Valli 2.
=*&=

149 27 150 65 180 193 2789 237 2802 71 2805 136
197 163 208 109 270 273 2833 199 2837 80 2908 26
278 112 305 54 323 275 2910 93 2913 289 2968 8

Kolmapäeval, 22. detsembril,

M. Jotuni naljamäng laulu
dega 3 vaat. 15 pildis.

V. Kaljuste
mm NAPOLEON
Hü KONJAK

431 146 441 164 453 211 3229 151 3230 201 3250 134
463 233 473 88 488 241 3254 247 3259 180 3261 189

„Mehe küljeluu"

soovitab

poolt 16. detsembril 1937. a. loositud asjade-loterii võitude

Pääsmed 20—125 sendini.

25. korda harilike hindadega

kindaid

tllillllllllltlllllllillililllillllllllllllllilllllllP

Pii. Vdlt Pii. VSit Pii. Viit Pii. Vült Pii. V«it Pit. VSjt
9 280 22 230 69 185 2700 196 2702 207 2713 183
119 49 138 63 139 7 2725 143 2785 236 2786 59
kell ;b3 õhtul
2. korda

Tartu Aiawißja UHisuselft

sokke,

NIMEKIRI

Teisipäetval, 21. detsembril,

I BEtIE |

pesu,

„Tatra tüdruk"

oakohwi, koloniaalkaupu,
maiustusi, weine, napse
ja likööre

Lõplik

W TALLINN,
U MAAKRI 28.
Odavad ja

Teie pühaderõõm
on täiuslik,

valjamuuk
imeodawate Hindadega. Ai
nult weel mõni päew.

Saapakauplus

maitsvad

Dubas,

kapi}, puhvet j. t. tamm.

pähkiikant. Võetakse telli
misi vastu, töö eest vastutus,

järelmaks. Vesivärava t. 44,

Pühadeks

töötoas.

moe- ja pesukaupu
soovitab rikkalikus vali
Juhuslikult ilus
kappgrammofon | kus
L. Pärli moeäri
nootidega Kr. 30.— eest
müüa. Kohtu 2—3, kella
2—7.
Tallinn, Pikk 5
, Maja
müüa Nõmmel, silikaadi
; II PUUHOOV
wabriku juures, uus ehitus.
II Narvas Kiriku tän., Kreenholmi kiriku jiiuTel. 524-39.
II re?' nr. 383 ja 348, pakub mõõduka hinnaga
Müüa. odawasti
55 mitmesugust seltsi kuivi ja häid puid. Kased I.
II 11, 111 sort. Lepad I, II sort. Kase- ja lepakaikad
2 vana
RV V sort (3 seltsi). Peale selle kuuse-, männi- ja
viiulit
55 saarepuid suures valikus. Tellimine kiire ja kõr
Wambola 3—B.
il ralik ühes puude saagimisega ja kojuviimisega.
II lüüakse suurel ja väikesel arvul kuivi, lõhutud,
55 enamikus kuuse- ja männikände (puud), läbi
|| mõõduga kuni 30 sm, pikkus 15—75 sm. Palun
» veenduda!
puhvetid. I
55 Austusega P. LAPIN.
Järelmaks wöimalik. I
II Narva, Rüütli 19—2.
Walgewase 18, tööKUULUTAJAILE

TULNUD
Müüa
| Walli rätt. 4.
l juhuslikult odawasti uus
KIRJAD
kui valmistate oma küp
i sakoülikond keskmisele kas
setused ja keetea meie
W maiustused I
wulc.
Näha
kella
4—7
Ja
- 19. ja 20. dets.4sisse
kirjad.
4/1104 4 tulnud
lllUftl 4 * *>4
suurveski
1/3201 1 1/2281 1
21/2181 1 21/2701 1
Juhuslikult müüa wana- kobsoni 30—14.
aegne punasest puust
- 2/2322 2 2/2282 2; 22/3422 1 22/3382 3
2/3242 4 3/2723 22 i 22/2702 4 22/Z782 7
SAIA JAHU Sl
Juhus!
W Ka vöihemfiUK
3/2803 7 3/3043 21 23/3343 6 23/3023 11
kapp
Odavasti
müüa
silmapesu
2-kg PABERKOTTIDES
- 3/3443 3 3/3403 1 | 23/2823 1 23/3303 4
vabriku juures asu
( kapp serviisiga. Näha Koidu i. 3/3243 1 3/2163 li 23/2743 2 23/3223 4
250 kr. Kirs. slt. ..13/3653" 65, keldrikorral.
vast kauplusest •
3/2123 1 3/2643 3 23/2863 1 24/2824 3
Müügil kõigis paremates
" 4/2644 5 4/3364 8 24/3344 1 25/2345 2
Täiesti uus. heast mater
toidu ai netekauplustes
4/3284 1 4/3404 10 25/3265 1 25/2105 3
talist, moodsa lõikega
Suvila,
4/3164 2 4/3004 2>. 26/3426 20 26/2786 11
smokingJ, PUHK & POJAD
Ulikond
kahekordne, põikpalkidest, 4/2724 3 4/2684 1 .26/3346 4 26/2426 1
J
keskmisele kaswule müüa.. äravedamiseks odavasti müüaa 5/2725 31 5/3365 14 26 3466 4 26/3186 3
Heeringa t. 12'—1 (hoowi - Narva-Jõesuu lahedal. Tea. 5/3245 4 5/3405 1;. 26/2106 1 27/3347 12
teid saab Lennuki 14—1.
5/2605 1 6/3326 6 27/3187 6 27/3307 1
majas).
6/3286 2 6/2286 1 ! 27/2267 1 27/3397 J
' 6/2726 2 6/2566 1 ! 28/3148 3 28 3308 7
Kaks naisterahva
6/2806 2 6/2786 1 : 28 3068 1 28/3468 1
talvmantlit
I llfÜft Jõulukink perenaisele! © I
7/2807 11 7/2847 2 29/3429 1 29/2709 4
MMM
ja meester. ülikond müüa 7/3247 2 7/2287 1 29'3349 1 30/2270 1
s 8/2728 3 8/2848 7 30/3390 2 313191 4
odavasti. Süda 12—2.
IM HEIDENI Al
. 9/2689 25 9/2369 1 31 3071 1 31/2271 1
9/3169 1 10/3330 5 31/3311 I 32/3352 2
Suurim walik ar ma mu
Müüa ~~
II toole.
I keetja-ahi on kõige
10/1970 1 . 10/2370 1 , 32/3032 7 32/3312 8
re. laua- ja seinalampe. I Häid ümargusi
I moodsam fa praktilisem, I
soolatud seapead 50 senti ; 11/2771 2 11/3251 2! 32/3392 1 33/3473 18
Hinnad oma töösbrse tõttu
™ on täiesti hiidaohutu IH tohin.ntn.
malmist, kutwast kase! kilo, soolatud lambaliha 45; 11/3331 1 12/2692 1 ! 33/2633 1 33/3233 2
odawad. Valmistan ka tel
H Lihtne käsitami-ett. H
puust, ostate alati* senti kilo. Sakala tän. 28 1 12/2772 6 12/2812 8 34/2794 4 34/2714 3
limisc peale. Müügikoljad:
soodsasti A. Zoometsa1 (end. V. Tartu mnt.).
12/3292 1 12/2732 3 34 3034 1 34/2074 1
URBANI & KO
Turm mnt. 42 ja 2. Wold.
mööbli- ja puunõude
- 12/3452 1 12/3252 1 34/3274 1 35/2755 2
Laanberg. Telef. 311-116.
B TALLINN, Rataskaevu 22. flj
kauplusest. Tõnismägii Philips Luxus väike
13/3373 14 13/3213 10' 35/2835 4 35 '3475 2
18. Töö eest täieline
13/3193 1 13/2493 2 35/3275 2 35/3235 1
!
raadio
müüa,
mastuius.
13/3493 1 14/2294 1 1 35/2715 1 36/3036 5
Uudis!
I võrgu peal, vähe pruugitud.| 14/2614 2 14/3294 2 36/3196 1 37/2677 10
Vismari tän. 39—4.
15/3095 4 15'3135 12 37/2717 3 37/2277 3
Tallinna Pedagoogiumi
Müüa kaks tvalgct. täis* Müüa heas seisukorras - 15/3055 2 15/2575 1 : ! 37/3317 1 37/1717 1
Daamidele nudiskmlp,
15/2735 3 16/2736 3 j j 37/3237 1 38/2598 1
merelist
juures algavad: 1) kesk- ja kutsekooli õpetaja
16/3336 4 16/2616 1 j 372,837 2 37/3197 2
kutseeksamid 11. jaan. 1938 kell 17 (RT 110
pianiino,
angoora kassi
16/3096 2 17/3257 33; j 33/2718 7 38/2798 11
kingakaitse
1931, RT 1 1932. RT 31 1933, RT 102
fa ..Becker". Näha kella 22 17/2317 7 17/2857 10 j 38/3358 3 38/3438 1
1935), 2) tantsuõpetajate õpetamisoskuse eksa
5-kuine emane ja 8-kuine 5 kuni 3 ja 5 kuni 7. S. Karjaa 17/2697 2 17/2777 2 j [3B/9738 1 38/2638 1
mid 17 jaan. 1938 kell 10 (HMT 17 1936).
isane. Nõmme, Lic 66—2j" tän. 3—2.
17/3177 1 17/8177 lj j 39/3479 4 39/3119 1
Sooviavaldused ühes nõutavate dokumenti
(omnibusepeaius Haaiva i.)
„EVA"
. 18/2775 1 18 3258 6i40/3240 3 40 3440 11
dega esitada hiljemalt üks nädal enne eksamite
181418 1 19/3099 9 40 2720 9 A. 9588 2
algust Tallinna Pedagoogiumi kantseleisse.
Nõmmel autoblisevcatuse
19/2819 8 19/2259 2 A. 9692 1 B. 5039 5
Vene 31.
kaitseb kiuga bõõnunisest ka ligidal müüa ttus kahe kor
19/3339 2 20 3220 3 M. 1240 1 M.12400 5
Jõesuus
lossis ja soojendab jalgu. teriga
KUTSEKOMISJONI ESIMEES.
20 2860 10 20'2380 1
Saadaival
jõe kadal väike suvituskrunlit 21/3381 22 21/2861 4 M 12354 3 M. 1237 4
hea maja.
suuremates ialanõudeärides.
müüa. Sooviavald. saata slt.t. 21/3061 2 21/3101 1 . R. 2689 1
Ostjail teatada slt. ~5/3645"" ~29/3589".
21/2781 2 21/2661 1 > ' Kokku 736 kiri».
Tallinna Eesti Kirjastus.Ühijuje trükj
| pühade-

