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Kesknädalal, 22. detsembril 1937
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BMMJ r Palju on nähtud filme seiklustest džunglis ja jubedatest elamustest, kuid ükski neist pole võrreldav selle lavastusega. I
I Põnev, meeliköitevj Romantiline I Rida vapustavaid seiklusi! Filmi kangelased sööstmas ühest seiklusest teise, ühest hädaohust teise. I
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Väärikalt jõululauda

Huvitav Žurnaal

Tallinna Eesti Kirjastus-Uhlsuse
kirjastusel

katta võimaldavad

Tekstis hulk pilte Z-värviiises ofsettrükis;

VORSTID • SINGID « KONSERVID •
Florence Montgomery kuulus noor
soocomaan.

4|£ SEKSERID • VÕILEIVAD •
ja mitmekesised valmistoidud. Eriti soovitame kõrgekvaliteedilist

TANGUVORSTI ja SEAPEA-SULTI.
H Meie saadused valmistatakse ' Tallinna, Tartu ja'Võh
ma eksporttapamajade avarates vorstitööstustes puh

tast ja väärtuslikust lihast kindla arstliku kontrolli all.
0 Müügil üle riigi meie oma kauplustes
„LIHATSENTRAALIDES"
ja kõigis paremates toiduainete- ja delikatesskauplustes.

ÜHING „EESTI LIHAEKSPORT"

Eestistanud Mary Sarap.
134 lk. Hind 1 kr. 30 s.
See romaan, mille originaalpealkir
jaks on „Misunderstood" („ Vääriti
mõistetud"), kuulub maailma enim
loetavate raamatute hulka, olles

..Huvitava Žurnaali" piihadenumbris on häid asju. Vesteid ja ju11eHeinilt,OskarLiilendalilt ja teistelt lugejaskonna lemmikutelt. Luuletusi. Seltskondlik reportaaž mitmevär
, viliste piltidega. Köitev kirjutus meie loteriimiljonäride saatusest huvitavate piltidega.
Jean Harlow suur saladus. Leheküljesuurusi filmifotosid. õnneliku abielu retsept;
igaüks leiab tabava iseloomustuse enda kohta. Tartu revüü R. Tiituse teravmeelsete sara
dega. Pilte Moskva saatkonnast. Pildirikas ülevaade praegusaja Hiinast. Talvemoe sihtjoo
ni; Pariisi moekäsud piltides. Nukkude moenurk. Pühadeküpsiseid. Veel palju, palju
muud, mida maksab lugeda.
Saadaval kõigis lehemüügikohtades ja raamatukauplustes. 50 s. postmarkide vastu saadetakse

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

huvitav mitte ärault noortelt!- umbes7

10. eluaastast peale, vaid ka täis
kasvanuile. f

Romaanis . jutustatakse meile põne

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

XD" Nord/

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

Homme, 23. detsembril

poisiks.

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

küünlavalguse-õhtu

omapäraseid kujusid elustab huvita
vat tegevust.

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

Serveeritakse

ekstra du Nord supee

„PäBvalehesi raamatukoi.
Pärnu-mnt. 10. KSnetr. 446-11,
479-25. Pikk t.2. Kõnetr. 428-83

LÕBUS PUHADE-EESKAVA

Ranapeed Koba poola moodi
Ronsommee Brenoise X Kalkun salatiga
Prantsuse kompott
Lauad palutakse ette tellida!

ESTONIA
inVSDQffI Ida Wüst, Theo Lingen, Sabine Peters, Mady
|| j3| B |t#l Rahl, Carsta Löck, Rih. Romanovsky j. t.

iWfojsä&S
TEATER-RESTORAN
Alumisel korral. Uues saalis

IgisSgS „ -keedunõusid
„ -armatuure

Suure poolehoiu võitnud

Tähelepanu! Tähelepanu!
Jälle müügil

Ainult restoran
.PASSAASH.

| ROCADOR

Neijap.

unpri muusika

| ja mustlas
dets. .. ...
romansside ohtu
Vahetpidamata meeleolu

> MEDIUM

Sauna tän. nr. 1,
on kõigile sobiv kohi külastamiseks. ,
Tülge ja veenduge!

K OLD WHITE

muusika Punase saali or
kestrilt Trio Caprlccio.

m II -ahjusid
ostate soodsamini
SMMim

I V. EngeH
juurest, Tallinnas, Pikk 39,
tel. 444-53.

igasuguses suuruses.

Tellimisi pUhlks palutakse

Valges saalis esineb maailma

klassi kuuluv tantsutrio

2 OLD TAWNY
Realistide 38. lennu

i RICH

3RENANS

(lõpetanud 1930. a.)

kogunemine toimub 5. jaanuaril 1938. a.

W PARTICÜLAR

kell 20 kooli ruumes.

S F-a C. PETENBER6

Ette registreerida palume Tallinna Majaomanikkude

S Tallinn, Börsikelder
Pikk 17. tel. 434-85

30. XII 1937.

Pangas, Harju 45, R. Eskole, tel. 478*50, kuni
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VSewslehk

Rahvasteliit pärast

111 ft
Itaalia lahkumist

Kas anarhia wõi koostöö?
„Paewa 1 ehe 1c" kirjutanud visCOUllt CöCÜ
Itaalia lahkumises Rahvasteliidust oli mi
dagi meeleawalduslikku. See kuulutati wälja
tähelepanu äratamise kõigi tavaliste reeglite
järele, et tekitada wüimalikult palju arutelu,
mida armastawad Itaalia praegused walitsejad.
Teatati ühe nukuasutuse pidulikust kokkutule
kust Roomas. Meile kuulutati, et maailmale
teatatakse suurest sündmusest. Inspireeritud
müistatamised täitsid ajakirjandust. Arutati iga
suguseid wöimalusi. Saabus siis see saatuslik
päew. Duce pidas ühe oma kölawama kõne.
Rahwasteliit ja kogu ta töö mõisteti pidulikult
hukka. Teatati, et Rahwasteliit on kahjulik
ja hädaohtlik. Üteldi, et Rahwasteliidule oli
antud palju wöimalusi oma ülekohut heaks te
ha. kuid nüüd oli Rooma oiwaline kannatus
lõpnud ja Itaalia oli otsustanud Rahwastelii
dust lahkuda.
Kuid kõik see pidulik lavastus kujunes
hingetuks ja igapäewaseks. Wõib-olla oli selles
süüdi wihm, , või oli wiga mikrofonis, kuid
kogu asi jäi lämedaks.
Tõde seisab selles, et Itaalia wäijaastu
mine Rahwasteliidust oli ainult shest, millel
iseenesest pole tähtsust. Itaalia praegune walit
feja pole kunagi armastanud Rahwasteliitu.
Ta pole iial lakanud avaldamast oma pöl
gust sellele asutusele. Wiimase viie wõi kuue
aasta jooksul on ta teinud kõik wöimaliku te
ma kahjustamiseks ja häwitamiseks. Krooni
kõigele pani kahtlemata Rahwasteliidu hukka
möistew otsus Abessiinia wallutamisele. Hooli
wata Inglise ja Prantsuse valitsuste energiUstest püüetest, teha seda hukkamõistu wöima
likult wähem solwawaks, ei suutnud nemadki
marjata tõsiasja, et' tsiviliseeritud maailma sü
dametunnistus oli Itaalia teguviisiga vastolus.
Londoni ja Pariisi ametlikes ringides usuti oma
pärase naiivsusega, et hoidudes kõigi mõjuvate
sammude eest Abessiinia vallutamise takista
miseks. piisas Rahwasteliidu ait päästmiseks
seletamisest, kui paha tegu see oli. Ent see ei
suutnud takistada Itaalia ja Rahwasteliidu va
hekorra rikkumist. See poliitika luhtus kahest
otsast. Rahwasteliidu autoriteet sai rängasti
vapustada ja ducele wõimaldati saavutada oda
wat wõitu. Ei hoolinud ta ka nõrkadest püüe-test teda kinni pidada. Muidugi on nüüd
siis Rahwasteliidu ..kahjulikkus" see peamine
põhjus, miks ta end ütleb olewat temast lah
kirnud.

Sealt peale on Itaalia poliitika, olnud jat
kuwalt Rahwasteliidu vastane. Pole jäetud
kasutamata ühtki juhust panna wastu tema
pingutustele rahu heaks. Igal juhul on Itaalia
olnud ründaja poolt. Tema kuulumine Rah
wasteliidu liikmeskonda suurendas ta kahjus
tawat jõudu ja -paljudki Rahwasteliidu toetajad
tunnevad esmakordselt tänulikkust signor Mus
solinile, et ta tegi lõpu seisukorrale, mis juba
kaua oli talumatu.
Ent kuigi selle sündmuse otsene mõju ei tee
Rahvasteliidule kurja, esitab ta Rahwasteliidu
juhtivaile liikmeile vajaduse lõplikult kuulu
tada oma seisukohta. Me teame, et lääne demo
kraatlike riikide valitsused usuvad, minu ar-

lUSUIER i HATI£SEN

E. Phillips Oppenheim

wates tösiselt, et rahu säilitamiseks on oluline
rahvusvaheline koostöö Rahwasteliidu põhi
kirja alusel. Ministrid on aegajalt pidanud kü
lawasönalisi kõnesid selle püüde kohta. Kuid
nende töö pole tehtud kogu südamega. Nad
lubasid Jaapani! wiia läbi oma Mandshuuria
awantüüri, tegemata minalt tõsist katset ta pi»
durdamiseks. See juhtis Rheinimaa sõjaväelisele
okupeerimisele, ja jällegi ei tehtud midagi. Siis
katkestati desarmeerimiskonwerents. mis oli
taas sattunud seisukorda, kust ei pääsetud ei
edasi ega tagasi. Sellele järgnes Abessiinia traa
giline fiasko, mida siin juba mainisin. Löp
peks oleme pidanud elama läbi piinarikka sisse
tungisõja Hispaaniasse. Ning nüüd rünnati meel
tooremalt Hiinat.
Mõnel neist juhtudest, eriti Kauge-Idas ja
Rheinimaal. oli Rahwasteliidu wastupanu eriti
raske. Teistel juhtumitel polnud nii suurt ras
kust. Kuid tuleb märkida, et iga Rahwasteliidu
põhikirja rikkumine on viinud uuele wägiwal
lale. Kui ühtki neist riikidest, kes teiste kallal
on tarvitanud wägiwalda. oleks selles takis
tatud wöimsa aktsiooniga, oleks järgnewaid rün
nakuid olnud palju kergem pidurdada.
Tegelikult pole kordagi olnud mingit wä
hegi möjuwat aktsiooni, kuigi on wäga palju
tarwitatud wägewaid sõnn, pole pörgatud tagasi
diktaatoritega ' lepituse otsimisest. See on paHim poliitika, mida üldse võidakse ajada. Rää
gitakse mõndagi kuid mitte palju Rah
wasteliidu üldisest mahajätmisest. Palju roh
kem räägitakse Rahwasteliidu ausa ja otsese
ülesehitamise kasuks. Ent ei sobi üldse rää
kida loengute pidamisest ründawaile rahvastele,
kui ei wõeta ka tarvitusele abinõusid tõsisema
austuse kasvatamiseks rahvusvaheliste seaduste
wastu. . .
Ärgem petkem endid enam. Itaalia, Saksa
maa ja Jaapan on igasuguse kontrolli wastu.
mis sünnib rahwuswahelise koostöö alusel. On
inimesi, kes rääqiwad. et neist maadest ei saa
dawat aru. Nad olewat tegelikult wäga rahu
likud rahwastepere liiknied. kes on walmis
naabritega koos töötama. Ent see pole nõnda.
Wõtame signor Mussolini wiimase wäljenduse,
mis on wäga tüübiline. Ta ütles: ..On absoluut
selt weider loota, et meie loobuksime oma seisu
kohist. See on wõimatu. Meie nõuame täie
likku wabadust oiwa tegudele." Samuti dekla
reeris Jaapan, et ta ei taha kuuldagi sobitusest
enda ja Hiina wahel, kuni. Hiina on surutud
pölwili. Palju samasuguseid lauseid wõib mee
nutadä Hitleri kõnedest. Oleks pettepilt kuju
tella. et üks wõi. teine väiksem parandus Rah
wasteliidu põhikirjas muudaks seisukorda. Hit
ler..on. vormiliselt teatanud, et sellest poleks
kasti. Kuilahutaksime Rahwasteliidu põhikirja
Berfailles' lepingust, kui annaksime Saksa
maale tagasi ta asumaad, kui tunnustaksime
Abessiinia vallutamist, kui oleksime wastutule
likumad Jaapanile ikkagi ükski neist punk
iidest ci tabaks naela pea pihta.
Maailmal jääb walida wana ennesõjaaegse
rahwuswahelise anarhia ja rahwuswahelise koos
töö wahel. korra ja jõu ning korra ja seaduse
wahel. Oleksime me seda mõistnud ja selle jä
reie tegutsenud wiimase kuue aasta jooksul,
oleks seisukord praegusest palju erinenud. On
netuseks me lükkasime juhuse juhuse järele kör
wale, rahustades end igakord kinnitusega, et
olime wältinud sõja. Tõde on aga wastupidine.
Alatise järeleandmisega oleme kaardid wälja
mänginud diktaatorite kätte ja toonud sõja lä
hemale. Igale järeleandmisele, isegi igale wii
sakale tagasihoidlikkusele on järgnenud milita
ristlike riikide suurendatud aktiivsus. Stresa sai
sissejuhatuseks Abessiinia wallutamisele. ..Au
meeste lepe" Wahemere kohta wiis Itaalia jõu
dude simrendamiseie Hispaanias. Diplomaatlik
viisakus Jaapani wastu julgustas teda uuele
rünnakule Hiinas. Lord Halifari külaskäik BerMölemad astusio kiiresti wälja. Oli pime
öö ja piferdas weidi sadada, kuid läheduses
wois selgesti eraldadta paari kogu.
..Hei! Mida te siin kolate?" hüüdis Sam.
Kogud, katsusid minema hiilida, kuid Sam
ja David lõikasid neil tee. ära.
. ~Mida. põrgut see teile korda läheb?" Hüü
dis üks neist. '„See pöiktänaw pole era
omandus."

VARGAKS
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„Kas saite nüüd aru. mida mõtlesin. Sam?"
küsis ta. ..Sellise wahemaaga ei oleks te jõud
nud haarata ei nuga ega rewolwrit. Walisite
kergema, ja mina püüdsin teid. Enne kui olek
site jõudnud oma rannet hakata wabastama,
oleksin tagunud teid meelemärkusetuks." .
..Piiüdsite mind tõesti, sir." nõustus teine
knrwalt. ..Wötab aga aega. enne kui jõuan
treenida meie poisse nii kärmeks. Ma ei tea,
kus teie seda õppisite, kuid kahetseksin seda
gangsterit, kes katsuks teid rünnata."
..Õppisin seda sellal, kui rändasin ringi Aust
raalias." ütles David. ..Mul oli seal mitme
suguseid teenistuskoht! ja üks neist oli selli
ses gümnaasiumis nagu seegi siin."
Sammi) West hõõrus tasa rannet. Äkki ta
katkestas ja kuulatas pingutatult.
..Mis on lahti?" küsis David.
Sam liikus ukse poole.
..Arwasin kuulwat ukse taga imelikku sa
hinat, samuti nagu eile õhtul, sir." pihtis ta.
„Nagn olnuks seal kolm kuni neli meest, kum
mitaldadega kingis, tekitades imelikku maha
surutud kahinat. Kõnelesin parajasti umbes poo
le tosina poisiga, aga kui jõudsime wälja, ei ol
nud enam kedagi näha. Järgnege mulle tasa.
sir."
Mõlemad inehed hiilisid warbail wälisukseni.
Siin peatus Sam West weelkord kuulatama.
Wälias oli kuulda tasandatud häälekõminat.
..ftecgi, kes ei mõtle head." sosistas David.
..Awage uks tasa, Sam... Hästi! Nüüd!"

„See ei mii kuhugi mujale kui meie majja,"
kõlas kiire wastus. ..Pidage! Waatame, mis
mehed te olete!"
„Ia mida paganat teete teie seal aknasim
sil?" nõudis David, kui üks mees sealt ma
ha libises. „Hei, kuhu nüüd?"
kes oli katsunud Davidist mööda
zoossa, tundis end äkki haaratawat. Hetke kõi
küsid nad koos.. Isegi selles hämaras walguses
nägi David, kuidas teise kõhn, kondine käsi
hiilis tasku poole. Järgmisel momendil kõlas
walukarje ja mees lamas wääneldes maas, noa
wälgatades üle müüri wäikefesse kirikuaeda.
..Tõuse üles!" käsutas David. „Sa saad
selle eest'meel midagi."
. Mees, , ootamatult wabanenud, hüppas jalule
ja katsus wöidelda. Hetk hiljem lamas ta meel
kord selili ja seekord hääletult. David pööras
ümber ja jõudis meel witmsel minutil pöigelda
teise rööwli hoobi eest. Paar jardi tagapool
seisis' mees, käes midagi, mis paistis nagu
automaatrewolwer.

..Tähelepanu. Sam!" hüüdis David.
Ta hetkeline tähelepanematus läks tal pea
gu kalliks maksma, sest mees, kelle eest ta oli
hädawaewalt põigelnud, andis talle hoobi säär
tele. Ta komistas, waewaga pääsedes ülemi
sest löögist. Ta kõikus weidi. saawutas aga
siis taas tasakaalu, tegi nagu lööks paremaga
ja wirutas siis lõppeks wasakuga teisele hiigla
jõuga suule. Pöördes ümber sööstis ta nüüd
mehe poole, kelle imelikust riistapuust pritsis
wedelikku, mis näis olewat wesi. Mees sihtis
oma relwa Davidi poole ja haaras wasaku käe
ga kuue tasku poole. Hämmastunud David
kummardus ning. walmistus hüppeks, aga see-

Kala juurde v* |
..LASTEJUTTUDE" 1. VALIKUST ILMUSID:
VALIMIK H. C. Anderseni
Muinasjutte.
K. Lutsu illustratsioonid. 258 lk. Hind Kr. 3.50,
„Need Taani suure muinasjutukuninga Anderseni
muinasjutud ei vanane kunagi. Neis on alati sama
värskus, sama puhtuse vaim ja muinasjutu imeline
salapärasus." (A. Swan.)
üksikud muinasjutud. Hind ä Kr. 0.25—0.50.

VALIMIK VENNAD GRIMMI
Muinasjutte.
Tõlk. L. Matto, 274 lk. Hind Kr. 3.75.

"^nswlluit

Soome arvustaja otsusel on vennad Grimmi muinas
jutud: Peenim muinasjuturaamat, mis seni noorsoole
üldse ilmunud. Need võrratult ilusad muinasjutud
on aarded. See on südamlik ja südamete raamat."

VALIKKOGUD (ä 48 lk. - HIND 75 SENTI):
Jänes ja siit. Punamütsike. Kuldlapsed. Truu Jo

on lauaveinide maailmamark!
Nõudke vežnikauplusist ja restoranest

hannes. Laulev lõokene. Vahva rätsep.

VALIMIK WILHELM HAUFFI

En gros: O. Arrak,Tarfu,Võidu 4,+el. 4 527

Muinasjutte.
E. Kollomi kaas. 223 lk. HIND Kr 3.50.
Need muinasjutud on meile rõõmu valmistanud
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liini sai eelmänguks Itaalia lahkumisele Rah
wasteliidust ja Saksamaa t.eadaaudele. et ta
ei astu sinna iial tagasi.
Ma ei ütle, et peaksime hülgama iga macr
seaduslikud nõudmised. Muidugi mitte. Kuid
tuldagu oma nõudmistega õiglaselt ja ausalt,
tekitamata waenu. See on wäljapressimine, ja
wäljapressimine ei lõpe alati kasulikult. Parem
on. kui awalikult ja ausalt koondame oma jõud
Rahwasteliidu ümber, toetades kogu ta masin
würki ja põhimõtteid. Jätkem Rahwasteliidu
lahendada kõik tõsised rahwuswähelised ivast
olud ja kui on maid. mis kuuluwad iväljas
poole Aahwosteliihu. siis faatkeni neile kutsed
wõtta osa rahwuswaheliste seisnkordade arute
lust Genfis. Loobuwad nad sellest, siis arutagem
asju ilma .nendefa, wiies nad läbi wastaivate
aktsioonidega. Ainult niisugune poliitika, niida
juhiksid selgepäised ja südid mehed, suurendaks
rahwaste usaldust Rahwasteliidu wastu, wiiks
maailma tagasi 1931. a. seisukorra juure.
(Copyright by Päevaleht
and Cooperation.)

Eesti arstide esindajad Riias
Wõtsid osa Läti suurima ja wanima arstide seltsi juubelipidustu
sist. Koostöö Balti riikide arstkondade wahel tiheneb ja sülveneb
Tcrwitnste-osas andis Eesti Arstideseltsi Liidu
Suurim ju wanim Läti arstide organisatsioon
esindajana prof. G. Rooks üle auaadresfi. miS
Läti Arstide Selts (Latvijeschu Vlišht Bietriba)
pühitses pühapäcwal Riias oma 35. aastapäcwa. Aas
tapäewa-pidustusist wötsid osa ka Soome. Eesti ja Lee
du arstkondade esindajad. Eestist wiibisid juubelipidus
tusil Eesti Arstideseltsi Liidu esimees pcros. A. Lüüs

jn abiesimees prof. G. Rooks. Wiimanc jagas teisiPiicwal ajakirjanikele mõningaid muljeid, mis saadud
naaberriigi arstide suuremalt pidupäewalt.
Aastnpäewa-pidustnscd algasid piihapäcwa hommikul

oli eesti ja läti keeles. Kuna anaadrcssi üleandmine
toimus läti kcclcS, siis kutsus see piduliste seaS wälja
suure aplausi ja heakskiidu, samuti andsid üle auaad»
rcssi ka -oome „Tuodecimi" esindajad. Toome arstide
esindajana wiibisid pidustusi! dots. ?khländcr ia dots. Lei
kola. Leedu arstkonda esindasid dr. Oshclis ja Akatuli»
auks, kes ka terwitasid. Tamal aktusel anti seltsi poolt
wälja ka asntajatcle-liikmetcle auliikme diplomid.
Peale aktuse ccskawakisc osa lõppu tutwuti ülikooli

ruumidega. Muuseas näidati külalistele ka uut au

lat, mis mahutab 2000 immest ja mis on RiiaS üheks
esinduslikumaks saaliks kontsertideks jne.

kell 10 pänja panekuga langenud kangelaste kalmule
Wennastekalmistul. Kell 12 päcwal toimus Pidulik ak
tus ülikooli aulas, millest rohkesti Publikut osa wõttis
ja kus ka wiibis Läti haridusmai, terwishoimval. di-i
rektor ja teised kõrgemad ametikandjad. Aktuse awas
seltsi esimees ja arstiteaduskonna dekaan prof. P. Tui
kcrs, terivitadcs wüliskülalisi ladina keeles ia andes
iilewaate seltsi ajaloost. Seltsil on liikmeid 400 ümber,
ja ta on wanim arstide-selts Lätis. Aktusekõne pidas
terwishoiuwalitsuse direktor Alk teemal: «Arsti üles

PiduStuscd lõppesid õhtul banketiga, millest Läti
arstkond laiemas ulatuses osa wõttis. Banketil utlcS
Eesti Arstideseltsi Liidu poolt tcrwitusi esimees prof.
A. Lüüs. Järgmisel päcwal tutwuti mitmesuguste arst»

anded praeguses Lätis".

like- ja terwishoiu-asutustcga.

Ülikooli teateid
Kinnitati ametisse uusi assistente
Ametisse kinnitati: Haldusteaduste seminari noorema
assistendi kohuste täitja Neiu Eliaser sama seminari ma
nemaks assistendiks-, Theodor Ncinhold õigustcadusliku

seminari -raamatukogu ajutiseks - abijõuks; arst Kuno
Kõrge 1. sisehaiguste kliiniku abiassistendiks; mag. phys.

A. Aliuia fiiüsika-instituudi wancmaks assistendiks;
Endel Aruja fiiüsika-instituudi nooremaks assistendiks;

Boris Punnis matcmaatika-ir.stituudi ajutiseks abi
jõuks. '

Edasi kinnitati ametisse: öigusienduslitn seminari
raamatukogu ajutine abijõud Valentin Waramaa. II sise
haiguste kliiniku noorem assistent Eugen Püss. II haa
tvakliinikn ivancm assistent dr. med. L. Linkberg, laste

kliiniku noorem assistent Arnold Allik, kõrwa-uina
kurguKiiniku abijõud Elmar Tiirdc. anatoomia-insti

tundi ajutised abijõud Nigul Kurdwc ja Edgar Piirat,
lvaimu- ja närlvihaigustc kliiniku noorema assistendi
kohustetäitja R. Pello, füsioloogia-instituudi kohuste

Pärast aktust audis prof. Tnikcrs oma villas Met»
sapargis lõuna kitsamale ringile wäliskülalistc osawõ»
tul. Lõunalauas arutati muuscaS ka sidemete loomist
Balti riikide ja Toome arstkondade wahel ja nende ti
hcndamise ja süwendamisc wõimalusi. Tiiu kergitati
üles mitmesuguseid küsimusi ja wöimalikkc tcgewus»
wahcndeid, nagu ühised kongressid jne.

nold Annus (cum lande), Roman (Rein) Eliaser (cum
laude). Jgnati Kalmand. Johannes Mägi (cum laude),
Woldeniar Luu. Wilhelm Pusemp; õigusteaduskonna
majandusteaduse osakonnas Eduard Eitelberg, LeonHard-Gusiam Koppel. Ants Paala, Linda Pappel, Wla
dimir Paul (cum laude). Helga Russmann. Roald Tenn

mann. Elmar Tchmidt; arstiteaduskonnas Tamara
Berta-Wikroria Ertis, Galina Rodionmv, Jerdinand
Niie-bcrg'' filosoofiateaduskonnas Helmi Arras. Ta
mara Lasberg (cum laude); põllumaianduStcaduskonnas

Mihail Egorolv, Amanda Fcldmann. Martha Trei

berk; loomaarstiteaduskonnas Johannes Raudsepp.
Taid ühiskonna terwishoiu- ja kohtvuarsti tunnistused.
ühiskonna terioishoiu- ja kohtuarsti tunnistused ot
sustati Ivälja anda 21 arstile, kes tviibisid ülikooli jun
res sellekohaste! kursustel. Tunnistused '"atb: Erlvin
Gnstatvsou. Hans Gutmaun, Ants Kadaia, Alfred Kalli

kiwi, Elmar Karu. Alcksauder-Konstantin Kroon. Au
suist Kukcmilk. Ncinhold Käbin, Atigust Kõiiv. Stcflfricfe

Lind. Erust-Lco Linqcn. Alidc Newina, Aaak Mmm,
vmao Orro. Artur Paomees. Leonid Peterson. Jakob
Rosenberg. Artur-Nudolf Tammark. Albert Tilk, Was
sili Walmrc ja Johannes Eichhorn,

täitja Eduard Tootson, rakendussarmaatsia

abijõud Endel Ots. füüsikainstituudi asutised abijõud

William Muld. Aleksander Pae, Harri Torgrcn, mate

maatikainstituudi noorem assistent Herbert Rebassoo,
mullateaduse kabineti abiassistent A. Wilvert. agrikul
tuurkeomia katsejaama noorema assistendi kohustetäitja
W. Adamfon, taimekasvatuse kabineti noorem assistent
mag. H. Sutter, taimebioloogia katsejamna noorema as

sistendi kohustetäitja J. Taare mäe. mnusika-öppetooli

' juures abijõud R. Nitsing ja R. ISks.
25 uut ülikooli lõpetajat

PRAKTILINE JÕULUKINK

Kord oli Sam Kiirem. Mees lendas raginaga
wastu raudaeda ja relw, mida ta oli hoidnud.
KuKKus kolinaga maha. David pülwitas ja öt
sis meelemärkuseta mehe taskuis. Ta tõmbas
wälja midagi, mis paistis nagu okkaline pall.
ja wirutas selle wastu üht hauakiwi. Kohe kar
gasid sellest leegid wälja.
..Wötke oma kuub ära. Sam!" hüüdis Da
oid püsti tõustes. ..Olete petrooliga üle wa
latud!"
Ta seisatas ja tõmbas hinge. Teine mees
juba liigutas end weidi, aga see, kes oli libi
senud aknasimsilt. oli ikka weel meelemärku
seta.

„Kas te ei näe läbi nende mängu?" jatkas
David. ..Nad tahtsid maja põlema panna."
Sam, kes oli wõtnud ära kime ja westi,
kuulatas tähelepanelikult.
..Toda esimest meest," jatkas David, ~ma
wajan. Lohistage la sisse. Teised anname üle
politseile. Ruttu? Nad wõiwad juba siin jõuda."
Sam wõttis esimese! ohwril kaenla alt kin
ni ja lohistas ta majja. Ta tilli tagasi elektri
taskulambiga ja temaga ühes tulid uudishimu
lised noormehed ja õpetajad.
..Keegi tahtis meie maja süüdata." teatas Da..Keegi teisi toogu politsei. Ja pidage meeles,

et sõnagi tollest, kelle sisse wiisime. Tean. kes
ta on Dick Ebben ta wõib meile weel
kasulikuks osutuda. Wiige ta minu kontorisse!"
Näd jõudsid weel õigeks ajaks. Latern wäl
kus põiktänawa alguses ja üks politseinik ja
seersant tulid kiirustades üles.
N. peatükk
Alles «veerand tundi hiljem awas majja lo
histatud mees silmad. Ta waatas segaselt enda
ümber. Ta teadis, et midagi oli läinud wiltu,
kuid tal ei olnud aimugi, mis nimelt. Siis
nägi ta Davidit enda poole tulewat ja ebameel
diwad mälestused said kindlama ilme.
..Kus ma olen?" lõõtsutas ta.
..Oled praegusel momendil." ütles talle Da
oid, „ühes riietumistoas selles gümnaasiumis,
mida tahtsid põlema panna. Kui kõneled kõ-

ülikooli lõpetasid: usuteaduskonnas Johannes

Kohvrid, kaelakeed, parfümeeria ja pcennahk-tooteid

Bachival, Hendrik Neunekuru; õigusteaduskonnas Ar-

wasti wõi teed muul wiisil kära. siis leiad end
peagi teel politseijaoskonda. Süütamine on ras
ke kuritegu. Dick Ebben. Wöid kergesti saada
oma wiis aastat selle eest."
Võidetud mees katsus püsti tõusta, kuid
wajus toolile kokku.
..Just 'minu õnn, saada kinni wüetud," oi
gas ta. ..Mis sai teistest?"
..Tõtt öelda," ütles David, „on sul õieti
õnne. Teised on nüüd juba politseijaoskonnas.
Praegu oled weel waba."
Noormees waaias kahtlustawalt.
- ..Keda sa püüad?" urises ta.
..Räägin sulle tõtt," kõlas külm wastus.
..Päästsin sind areteerimisest teatud põhjusel.
Wõib wäga kergesti juhtuda, et annan sind
meel politseile iile. See oleneb sinust endast."
„Sa ei wea mind ninapidi?"
..Ei. ma ei wea sind ninapidi. Enne kui
kutsusime kohale politsei, lasin sind siia tuua.
tee pealt eest ära. Wõid teenida endale «vaba
duse. kui tahad, wõid minna oma sõprade jimrc
ja saada oma wiis aastat ühes nendega."
Noormehe hambad plagisejid.
..Ma ei taha minna." kinnitas ta agaralt.
..Nad teawad minust liig palju. Mida tahate
minust?"
David lisas walgust.
..Kas tunned mind ära. Ebben?" küsis ta.
Mees waatas üles. Siis hüüatas ta:
..lesses, see on ju Dave!"
..Jah. see olen mina," tõendas David. „ja
sina oled Dick Ebben. Tean sinust mõndagi,
Ebben natuke, mida sa tead. et ma tean.
ja natuke, mida sa ei tea. El ma tean. Tean
midagi, mida Tvttie Greengi ei tea. wõi sa
oleksid saanud oma osa juba aasta tagasi."
Noormees hakkas tasakesi «värisema. Hirm

maldas teda.

..See pole tõsi, Dave!" hüüdis ta. ..Oled
minust walearwamisel Kuulsin, niida too sala
ütles stille haiglas. Nad üllamad mida tahes,
need poisid. Ta tahtis iiin.ll sinult rohkem
lvälja pinnida. Oh, Jumal, küll sa lõid «nind
Kõwasti!"

David waatas arwustaivalt oma wastasele.
Siis tõusis ta püsti. aivas kapi la tõi nähta
male wiinapudeU, millest täitis ühe klaasi.
..Joo see ära." käskis ta lühidalt. ..Ma
ei löönud sind nii kümasti. kui sa määrisid, wöi
sa oleksid praegu surnukambris. Joo see ara
ja katsu mind kuulda ivütta. Tean, et sa reet
sid Frankley warguse. Tean, et mul on wasa
maid ütelda Tottie Greenile. mis ma sinust tean.
Dick Ebben, ja sind oleks miieks aastaks man
gi mõistetud palju kindlamas kohas."
. Noormehe sõrmed ja näolihased tõmblesid.
..Anna mulle mee! weidi wiina," palus ta,
..meel pool klaasigi!"
David walas meel teise portsjoni ja waa
tas. kuidas teine jõi.
..Aidaku mind Jumal —"
..Jäta see!" katkestas David. ..Tean kõik',
mis tahan fimift teada. Dick Ebben. Wüid
mulle olla kasulik. Wöin päästa sind wanglast
ja wõin eemal hoida nuga su ribide wayelt.
Wöid peita end siia kogu ööks kui tahad. Lae
nan sulle, teised riided. Wüid minna millal tahad.
Aga pead selle eest maksma."
..Mida sa tahad?" küsis teine hingeldades.
..Oled reetnud teisi ennegi mitu korda." jat
kas David, ..sest oled reetja oma loomult. Nüüd
aga reedad sa millegi eest. mis seda ka on
wäärt, ja sa teed seda minule."
..Sinule?" kogeles Ebben. ..Mis puutub see
siis sinusse?"
..Olen salgaga läbi." seletas David. ..Olen
nüüd nende wastu. Ebben. Teen kõik mis wöi
malik, et nad saaksid teenitud palga. Nad müü
sid mind Frankleys ja arwawad. et pääsemad
niisama lihtsalt. Wöta mu nöu kuulda. Ebben.
Saad minult tuhat naela. Samal päewal. kui
saad. lähed sa ühe Glasgow' auriku pardale,
sihtsadamaks Montreal."
Noormees niisutas huuli.
..Olen nõus," pomises ta.
..Tottie on kardetam sell." jatkas David.
..aga ainult siin. Ta ei saa sind kätte, kui
sa ei ole tal just pöidla all."
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Hollandi algatas Abessiinia
wallutamise tunnustamist
Ettepanek Oslo konwentsiooniriikidele

% Jõulurõõm tervest maailmast?

Haag. 21. 12. (ETA) (DW9) Siinsest üsal

dajale, et Hollandi walitsus on esinenud juba mõne

duswäärsest allikast teatatakse, et Hollandi walitsus

aja eest demarschiga, et Oslo konwentsiooni riigid

on wõtnud endale algatuse, et Oslo konwentsiooni
riigid alustaksid ühist sobitusaktsiooni lääne-suur
riikide juures, et nad tunnustaksid Itaalia ülem
wõimu Abessiinias. Läbirääkimised Hollandi walit
suse ja teiste Oslo konwentsiooui riikide wahel ei
ole meel lõppenud. Ühtlasi lükatakse ümber siinse
tes ajalehtedes ilmunud teated, mille järele Rootsi
walitsus suhtuwat selle aktpoonile täiesti eitawalt.
Edasi teatatakse, et Hollandi walitsus ei ole astu
nud seda sammu mitte Itaalia palwel, wäid see on
tema enda algatus.
Oslo. 21. 12. (ETA) (Reuter) Norra miilis

alustaksid sobitusaktsiooni lääne-suurriikide juures,

minister Koht seletas Norra telegraafiagentuuri esin-

et nad tunnustaksid Itaalia ülemwõimu Abessii
ilias. Koht ütles, et Norra ei Pea Lahaseks esitada
niisugust ettepanekut lääne^suurriikidele.

Stokh o I m, 21. 12. (ETA) (DNB) Rootsi
ivälisministeeriumist seletatakse Hollandi .litsuse
algatuse kohta alustada aktsiooni, et lääne 'rrii
gid tunnustaksid Itaalia ülemwõiniu Abe-. üas,
et selle küsimuse asjus Rootsi walitsus tahal ida
ühendusse teiste Oslo konwentsiooni riikideg, . ta
gu siinseist hästiinformeeritud ringkonnist fu. b,
olenewat Rootsi seisukoht Inglismaa suhtui.. ost
sellesse küsimusse.

Valitsusväed vallutasid Terueli

ERA

Francolased kaotanud 40 prots.
oma wägedest
Bareelona, 21. 12. (ETA) (Reuter)
Ametlikult teatatakse, et Teruel on wallutatud
walitsuswägede Poolt pärast üks nädal kestnud
wõitlusi. Selle aja jooksul walitsuswäed on ta
gasi löönud walitsuswastaste kolm meeleheitlikku
rünnakut, kusjuures nad on kaotanud umbes 40

uiflifii ifl

protsenti oma mägedest.

Varcelona, 22. 12. (ETA) (Hcwas) Kait
sennnisteerium awaldas kell 01.45 teadaande,
milles muuseas üteldakse: Eilne pciew lõppes Te
rueli wallutamisega. Suur osa linnast.on juba

IIM

meie wõimnses. Walitsuswastased saatsid frondile,

kiires korras mitu tagawarapataljoni ja ratfawäe
üksust, kuid meie wäed lõid tagasi kõik rünnakud
ja. jätkasid wõidükalt edasitungi. Kella 16 paigu
walitsuswäed w allutasid rünnakuga härjawõitluse
areeni, mis oli muudetud kindlustuseks, ja haa
rasid oma wõimusesse linna idapoolse osa. See
järele wallutati mitu agulit.ja enne öö saabumist
meie wäed tungisid waatamata waenlase ägedale
tulele wiadukti kaudu kesklinna. Walitsuswastased
kandsid hiigelsuuri kaotust. Meie jalawäe rünna
kut toetas suurtükiwägi. Lennukid tulistasid kuu
lipildujaist wastupanukeskusi linnas, kuid hoidusid
pommitamisest, sest rünnaku juhtide arwestust möö

ei olnud see wajalik. Kell 19 oli seisukord järg
mine: Meie wäed olid täielikult wallutanud kogu
Teruelist lõunapool, kaasa arwatud ka Arenes,
kogu waksali piirkonna ühes ehitustega ja majade
rühmaga, mis moodustab linna läänepoolse osa,
ja mitu wanalinna wiiwat teed.
Walitsuswastased demorali
seeritud
Madrid, 22. 12. (ETA) (Havas) Teade Terueli
wallutamisest wõeti siin wastu suure waiumstusega.
Kindral Miaja seletas ajakirjanikele, et Terueli walluta
misega on walitsuswäed nüüd kindlustatud rünnakute
wastu ida pool. Walitsuswastased on demoralisceritud.
Terueli wallutamine tähendab esimest wöitu ja on seega
rahwuswahelise tähtsusega.

MAAILMA SUURIMAD RAADIOTEHASED

SOOVITAME ©
PÜHIKS:
õunamahla, mahlajooke ja
õnnajoobe;
jooke: Si-So, Karjajaak, me
simõdu, linnase jooki, sooda
vett ja seltersit.
Tellimised toimetatakse kätte

1* lõulunumber
ilmun pühadelaupäeval, 24. detsembril, varahommikul
Za on samal päeval müügil üle Eesti

kiiresti

>TA|KS
KLOOSTRI 18, TELEFON 43872, 48222.
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Jõulurõõmud
jäädvustate kauni
fotoga.
TALVISTEKS VÕTETEKS SOOVITAME:
Pankromaatilised filmid tun
delikkusega kuni 33° Sch.;

pankromaatilised plaadid;
suitsuvaba välkvalgus „So
iar"; fotoaparaadid suures
valikus, alates Kr. 23.—st.
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..Luimiere" fotopaberid ja
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R A ADIO-KOOPER ATIIV
TALLINN. S. KARJA 9 • TARTU. VÕIDU
11 • PÄRNU. KALEVI 40 • RAKVERE.
TALLINNA 25 • VILJANDI. LOSSI 31.
Tihe koostöö Prantsuse-Briti
õhujõudude wahel
London, 21. 12. (ETA) (D9!B) Nüüd leiab

kumitust teade, et Prantsuse õhutmmstri Cot' külaskäigu
ajal Londonis on saawutatud kokkulepe tihedaks tehnili

seks koostööks Prantsuse ja Briti õhujõudude wahel.
Reuter teatab, et Prantsuse õhnasjanduse ekspertide mis
sioon sõidab tulcwa su wc alul Inglismaale, et wahctada
wastastikku tehnilist informatsiooni õhujõudude üle, nagu

uuemate lennukitüüpide, relwadc jne. üle. Dsissiooni
saatmine Inglismaale on Prantsuse peaministri Ehan
temps', wälisminister Dolbosi ja õhuminister Eot' Lon
doni külaskäikude tulemuseks, kirjutab Reuter.

Parim kingitus jõuluks on
IM supelmontiiriie
sest. see on vastupidav, päikese- ja pesukindel.
Kudumistööstus H. Univer, S. Tartu mnt.-12, Tal
linnas, toodab peale selle veel tuntud kõrges kvali
teedis ; .
. MÖÖBLI RIIET, UKSE-, JA AKNAEESRIIET.
Suur valik mustreid alati saadaval. Avatud 9—6.

47 diplomeeritud omawalitsussekretäri

ICiJwßwtusii vastekse vastu
te ur» i 233. «J at s m rrs te pfiru i te mll a W p. I.

Sotsiaaltöö kooskõlastamine
Uusi sotsiaalhoolekande asutusi eelseiswal aastal
Sotsiaalministeeriumi hoolekandcnõunik prl. Kirsi
puu andis eile ajakirjanikele ülewaatc ministeeriumi tööst
sotsiaalse hoolekande kooskõlastamiseks eriasutuste wahel.

Lastekaitse ühingu tütarlaste internaat Tallinnas on
leidnud nii rohket tarmitamist, et lapsed votawad sinna

praegu järjekorda. On knwatsuscl ka poeglaste inter

Ministeeriumi poolt on wälja töötatud rida sotsiaalsea
dnsi, mille kchtinta hakkamisega paraneks mitmeti nicic
sotsiaalelu. Praegu koordineerib ministeerium sotsiaal
tööd kogu riigis, et hoida ara kordamisi, töötatakse tihe
das kontaktis sotsiaal-, kaSwatus- ja kultuuralal tegutse
watc organisatsioonidega. Nii on ministeeriumil lahe
dane koostöö „Ecsti Lastekaitsega", on olnud kontaktis

naadi asutamine. Uutest asutustest oleks meel märkida

naisliidu, kodumajanduskoja, maanaiste keskseltsi, koduse

TartuS.

Narmas, Tartus ja Malgas.
Hiljuti kolis Tallinna Em. Seltsi alkoholikute kodu
uude kahekordsesse majja W. Kompassi tän., kus lciamad

ulualust 30 mersisiknt. Samasugune kodu asutati ka

gute j. t. sotsiaaltõsisse puutuwais küsimusis, Kiiresti
kaswawais tööstuskeskusis Wirumaal ja mujal on teh

malmcl Kosc-Lükatil 100 nõrga tcrmiscga lapsele määra

tud algatusi emade ja laste nõuandlatc ellukutsumiseks,

kodu wigastele lastele, milline asutus on meil seni üldse
puudunud, ühisabi amab kodu intelligentsetele manadele.
Kõigi nende asutuste loomisel on sotsiaalministeerium

nõu, mis 1938. a. alu! ootab kchtimapanrkut. Uus sca
dus paneb erilist rõhku laste tcrmishoiu korraldamisele,
surewusprotsendi allamiimisclc ja lasterohkete pcrclondadc
abistamisele senisest suurcn.ul määral.

1938. a. omatakse nel, uut emade ja laste nöuandlat

kohtadel ning üks liikuiv nõuandla. Seni tegutsewad
24 emade- ja laste-nõuandlat, mis peetakse ülal oma
walitsuste ja organisatsioonide poolt 50% toetusega sot
siaalministeeriumilt. Tulema aasta alul peetakse minis
teeriumis üleriigiline nõuandlatc juhatajate koosolek, kus
tuleksid arntnsclc laste tcrmishoidn pnntumad küsimused.
Ministeerium ergutab terwishoidlike korterite ehitamise

algatusi, nagu sellega esines Tallinna linnana ütsus,
mujalgi linnades laste talume abistamise alal on organi
satsioonide wahel loodud hea koostöö.

teine on «varemalt karistamata.

naisreisijnilc. Wastamad osakonnad tahetakse awada ka

Nucl aastal algab tcgciunst E. Punase Risti järele

Wiimaste hulgas on ka emade- ja lastckaitsc-scadusc eel

mad jalad. Üks meestest on tuntud salaivedaja, kuna

hiljuti Tallinnas Nnnne tän. 8 aivatud kodu kodutuile

kaswatusc instituudi, naiskarskusliidn. kristlike itaisühin

rnhwa juurckaswu komitee, mille liikmeks ka sotsiaal
ministeeriumi esindajad, on töötanud wälja kamu laste
kaitse ja üldise hüwangu parandamiseks. Neist on osa
juba teostatud, kuna osa ootab elluwiimist lähemal ajal.

Külm näpistas salawedajat
Helsingi, 22. 12. (ETA) Hangö lähedal
Tärnskäril leiti eile Karile sõitnud mootorpaat, mis
dccriti
Hangö
sadamasse.
Paadis
wiidis
kaks
t. kes
olid külma
käes saanud
tõsiselt
kannatada,
ühel olid külmunud mõlemad käed ja teisel möle

io^

tud kool. Lähemal ajal amab Punane Rist Pääskülas

JXL

olnud abiks nõuga ja aineliselt. Ministeeriumi esinda
jad mötamad osa ka maimsc hügieeni tööst, mis propagee
rib põhimõtet, et mitte ainult keha, maid ka maim nõuab

termishoidu. See on uus teadus, mille algatajaks sai
kadunud dr. mcd. Luiga.
Meie sotsiaalse hoolekande tegelaste cttewalmistami
sega teeb tänumäärset tööd kodumajanduse instituudi sot
siaalharu, kust peab tulema omawalitsusc sotsiaalosakon
dadc tegelasi, lasteasutuste juhatajaid ja kasmatajaid,
emade- ja lastekaitse juhatajaid.
Esimene emade pnhkcsanatoorium loodetakse awada
juba järguliseks cmadcpäemaks. Uueks algatuseks oleks
pöördumine seltskonnale, et päranduste jätmisel peetaks
meeles meie hoolckandeafutusi. On küllalt juhtumeid,
kus kaugemad sugulased protsessimad päranduste pärast.
Pärandamist üldise hüwangu heaks praktiseeritakse laia
liselt Skandinaamias, kuS osa ühiskondlikust tööst sünnib

selliste toetuste abil.

Siseministri abi E. Maddisoo annab diplomi kursuse paremale lõpetajale A. Bruusile.

l@sil

Uue omawalitsuste seaduse põhjal korraldas sisemi
nisteerium 2-kuised kursused omawalitsussekrctäridelc.
Warcm oli korraldatud kursusi wallasekretäridelc, nüüd
lõppenud kursused haarasid õppckatvadclt aga ka linna
ja alewimaliisuste sekretäride kutsealasid ja toimusid nii

korraldati eile kaitseliidu õppesaali» aktus, kus siseministri

laiemal alusel. Osawõtjaid oli üle 20, nende hulgas il

uimel termita» kursnolasi ministriabi Tnnlsc.

korraldati katsed, kus 55 osamõtjast kukkus 8 läbi, kuna
47 lõpetanuist lõpetas 7 kursuslast wäga hcaqa, 10 hea
qa ja ülejäänud rahuldamata. slatsckomisjLni esimeheks

oli ministri-abi ls. Maddisoo. Tiplomite kätteandmise'

naist. Kursustest osawõtjad olid enamasti gümnaasiumi
EÜA

ja Paljud ka ülikooli haridusega. Kursuste juhatajaks
oli politseikooli direktor Mets, lcktorciks A. Loorits, T.
Teder ja teisi omawalitsustegclasi. Kursuste lõppedes

Kursusest mõtsid osa need isikud. fcs seni juba 4 aa?
tat olid töötanud omamalitsustc kantseleides. silikooli hari

dusega isikuil mõis see praktika-acg olla lühem.
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„Lõpetage kära ja kuulake!"

Reporteri
ringwaateid
Jõulukingid

Nüüd polegi perekondades muud jutuainet,
kui ainult ikka jõulust, weel rohkem aga jõu
lükin kibe st. Sest inimene on juba kord nii
sugune kergemeelne tüüp siin talwise taewa all.
et ta päris «vabatahtlikult jõuluks koormab en
dale kohustusi, mis muidu oleksid nii rasked
täita. Ning kes muidu üldse ostaks neid tu
handeid, sagedasti iseenesest päris otstarbetuid
asjakesi, mida nüüd tassitakse kauplustest pä
ris miljonite eest ikka jüulukinkideks. Ja
süda endal rõõmus ka, et saab nii kergesti ra
hast lahti.
On aga ka teissuguseid, s. t. ettewaatliku
maid inimesi. Need, kel on juba selles suhtes ko
gemusi. Nii olin neil päewil ühes perekonnas
tahtmatult tunnistajaks järgmisele kahekõnele:
ILMUSID:
..Mida ma küll peaksin sulle jõuluks kin
Kas Hiina wõidab Jaapani wäsitamisega?
küna?" mõtiskles «valjusti naine oina mehele.
ADOLF HINTI romaan
..Taeiva pärast, initte «nidagi. «nu kallis! Sa
Kuldne värav.
tead ju «na weel ikka maksan sinu poolt
E. Kollomi kaas ja illustratsioonid.
wiilnase jöulu ajal mulle tehtud kingi orderit!..."
Jaapanlaste rünnakukavad Hankoule Ja hiinlaste ettevalmistused sõja kolmandaks järguks
Hind Kr. s.—kai.-koites Kr. 6.25.
ehmus mees tõsiselt. ..Ole rahul sellegagi, et m i
..Kuldne värav" on romaan kaluripoiss Laas Rauna
na katsun sulle midagi kinkida."
lapsest meheks kujunemisest. Selles paljastab
Seni jaapanlased vallutanud umbes veerand Hiina maa-alast
Hint otse halastamatult oma tegelaste pahesid,
Nii et ivghest «võib olla kingiks seegi, kui
kuid lõpetab siiski lepitava akordiga oma lastes
sulle ei kingita.
Samal ajcrl tui Nankingi kaitsnud Hiina wäcd soon
osad, mis jäid taganemisel meelega maha ja nüüd iga
sunnitakse uuesti puhtate ja tugevate inimestena.
dmoad sellest linnast loode- ja läänepool nina Tschkangpäetv rööwiwad jaapanlaste woore.
Särgi- ja kleidisabadest
M. SILLAOTSA BIOGRAAFILINE. VISAND
Kai scheki käsul formeeritakse Lõuna-Hiinas unsi di
Jaapanil on praegu Põhja-Hiiuas üle V 2 miljoni sõ
walmistab Jaapani kindralstaap operatsiooni
duri. Äuid sellest nähtatvasti on liig wähe maa „rahus
Saksamaalt teatawad telegrammid, et seal wiise.
Viiskümmend.
katva
tamiseks" ja walitsemifeks.
on hakatud seadusandlikul teel reguleerima
E.
Järve
kaas.
Hind Kr. 2.50, ka!.-k. Kr. 3.75.
Kogu maal möllab partisani-sõda.
marssimiseks Süda-Hiina pealinna,
meestesärkide pikkust. Nimelt on seal uue ma
„See peaaegu romaani ulatuses raamat on kirjutatud
nilise Hankou wastu,
Näiteks sellest on jaapanlaste ehitatud aerodroomi häwi
jandusministri üheks esimeseks sammuks alus
naisest, õigemini naistest, ja kahtlemata pakub see
tamine Hamanis, Lõuna-Hopeis. Seal langes Hiina par
raamat kõige rohkem huvi naistele. Siin jutust, ühe
pesiltööstllstele ettekirjutus, et tulewikus pea kuHu niiti b on asunud ka suurem osa Nankingi wälitsuse
tisanidele saagiks isegi 7 lennukit ja raiuti maha mõni
naise elu tema lapsepõlvest kuni 50. eluaastani („Uus
See rünnak ei tule neil aga nähtawasti
mad kõik meeste särgid olema eest ja tagant ka keskasutustest.
sada Jaapani sõdurit.
Eesti").
kerge.
he tolli wörra lühemad. Üldiselt aga ei tohi kuigiKõigepealt
Kesk-Hiinas on jaapanlaste käes ribale maad piki
on hiinlased jnba lõpetanud jõetõkete ehi
RICH. JANNO ARMASTUSROMAAN
ükski meeste särk olla pikem kui eest 90 ja tamise Jangtsele Kiukiangi (w. kaart!) juures. Need
Jangtse jõge. I<2o km laiuselt ja 300 km pikkuselt.
Schanghaist
Nankingini.
Neil
on
siin
wõrdlemisi
ohutu
sei
peawad
kõigepealt
tegema
Jaapani
söjalaewadele
ivõi
Kaks ]a üksainus.
tagant 95 sentimeetrit. Seejuures lisawad Sak
sund: seljataga meri, kus tvalitseb nende laewastik, pa->
tungida mööda jõge üles. et ei korduks jälle
sa lehed, et see korraldus ei tuleivat sugugi ülla matuks
E.
Kõksi
kaas.
Hind Kr. 2.50. kal.-k. Kr. 3.75.
remal ja ees Jangtse, millest ülcpääs Hiina wäeosadel
lugu, kus jaapanlased said tõhusamat abi just
tusena. Sest juba pikemat aega olewat rahwus Nankingi
See
teos,
mis
on
pühendatud ühe armastuse ~kolmn
peagu
wõimatu.
Wasakult
ehk
lõunast
aga
katab
jaa
oma söjalaewadc tulest. Edasi on Nankingist lõuna
urga" lahendusele, on kahtlemata üks viimase aja
pankast järtvede rida. kns kitsaid toahckäike tvõib kaitsta
sotsialistliku erakonna juhtuvamate tegelaste
pool loodud lünkadeta sa tugew kaitseliin, mis peab ta
omapärasemaid, kuid ühtlasi ka südamlikumaid raama
wäikestegi jõududega.
poolt juhitud tekstiiltöösturite tähelepanu sel kistama jaapanlaste rünnakut Nantschangile, teisele
tuid. Niisama habras nagu naispeategelane ise, on ka
Just
siit,
lõunast,
wõikski
oodata
hiinlaste
wastu
Kesk-Hiina
tähtsale
keskteele.
Liin
algab
Jangtsest
Wuhu
lele, et meeste särkides mincmat wäga palju
kogu teose põhitoon.
rünnakut, kui nende armee weel 01: selleks tvõimeline.
läheb üle Ningkuo (lv. kaart!) Hangtschouni tväl
toormaterjali raisku sellega, et särgisabad püks juures,
Raske on aga ütelda, kas Tschiang tahabki enam jaa
ja. Sellel liinil ongi tviimaste teadete järele olnud äge
R. SIRGE JUTTUDE KOGU
panlastele anda suuri' lahingut. Wiimased kuud on näi
tcs oleumt kasutult liig pikad. Waatamata daid kokkupõrkeid ning jaapanlased pole siin edasi jõud
Luhtunud lennud.
danud, et Hiina ei suuda jaapanlasi wöita jõuga, seega
sellele pole aga töösturid ise seni astunud min nud. Iseloomulik on ka, et
jääb ainult tvastu pidada. See on temale ainuke wõi
E.
Kollomi
kaas.
Hind Kr. 2.75, kal.-k. Kr. 4.—.
gisuguseid samme Saksa meeste särkide lühen
Nanking ise polnud wccl pnhapäcwalgi lõplikult
malik sõdimistviis.
See kogu sisaldab R. Sirge kaks pikemat juttu:
damiseks, nii et nüüd seda tuli teha administ
jaapanlaste käes.
..Pärijate vahel" ja „Teder lendab". Esimeses kuju
Et see taktika on Hiinale omane, näitab kogu
ratiiwsel teel.
uulitsawõitlused käisid seal nende eneste teadete järele.
tatakse riidu päranduse jagamise pärast, kuna teine
ta ajalugu.
Loen seda asjalikku teadet ja imestan. Möis See waid näitab, kuiwõrd pealiskaudne ja kiiluline on
tegeleb linnamehega, kes väsinuna tsivilisatsioonist,
Teda on alati wõidetud lahingutes, kuid igakord on ta
..tvallutamine", teiseks aga ka seda. et Hii
unistab pääsust tagasi loodusse.
taksin ettekirjutust, kui see oleks antud Wene jaapanlaste
na üksikud wäeosad on sunnitud tvõitloma üksipäini, ilma
ometi
tvõitnud
tvõitjad
waenlaste
tvõiwde
mitte
Vastolu igapäevaste inimeste unistuste ja soovide
maal. Sest me köik oleme harjunud wenelasi korraliku ühenduseta teistega.
tunnustamisega. Nagu Wenemaa on kõiki tvõitnud oma
ning võimete ja teojulguse vahel see ongi ..Luh
ette kujutama pikkades särkides. Ja nii wäga
maa-ala
ääretusega,
nii
on
Hiina
neelanud
wallutajad
Jaapanlaste riinnakukaiva Hankoule on sarnane sel
tunud lendude" peateemaks.
kui neil seal ka küll sitsist puudus wahest on lele, kuidas nad wallutasid Nankingigi rünnatakse Lisaks sellele ja palju tähtsamana aga praegu Tschiang oma rahwarohkusega. Praeguseks on seda nagu liig
EESTI
KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus.
tvähe,
lvallutamistvahendid
on
liig
täiuslikud.
Kuid
olnlld, mushiku särk on endiselt pikana jää kolme iseseiswa kolonnina, milline sõjawiis sai mood
koondab Hankousse kõik oma õhujõud
saks
juba
Abessiinia
sõjas
ja
nullist
tvöib
enesele
luba
und lotendama pükste peale. Olen seda seal da waid wastasest wõrdlematult tehniliselt üle olew ega taha waikida jutud, et ta selles suhtes olewat saa
Hiina wõib jaapanlased wõita wasitamisega!
Tuleb õpetajate kongress
näinud oma' silmaga ka kõige raskematel aas ründaja. Põhja poolt peawad Pekingi wallutajad tun uud laialdast abi IvenelaÄelt. On see tõsi tvõi mitte, Jaapan pole wöimeline lõpmatult neelama tükke
tatel wenelastel on nende ..rahwusreklaam" gima piki Peking-Hankou raudteed edasi.
aga juba omagi õhujõudude koondamine näitab, et
Õpetajate koja keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate
tükkide järele Hiinast iga rahwa okupatsiooni
Tschiang praegu algab Hiina-Jaapani sõja kolmandat
lvõime on piiratud nii ruumiliselt kui ka ajaliselt. Ruu
sektsioon ja eesti keskkooliõpetajate kogu korraldab
ikka lehwimas nagu wannl häil päewilgi.
eraldades nii Hiina tagalast kogu rikka Kirde.
järku ainsa õige ja temale tvõtmaliku taktikaga: hakata
mis seepärast, et peab olema mingisugune mõistlik arwn
Tallinnas 4. ja 5. jaanuaril 1938. a. tütarlaste kom
Hiina
line
suhe
okupeeritmva
rahwa
ja
oknpeerilva
armee
wa
Tänrnvu kewadel ostsin Saksamaal s)am
lemmkite rümiakute ja partisanisõja läbi ohustama kau
mertsgümnaasiumis (Pärnu mnt. 13) keskkooli- m
kurgis paar päewasärki. Olen neid aga kannud ta 4 proivintsiga. kus meel wõitlcb mitu sajatuhandelist gele ette Hiina sisemaale tunginud ja tungstvate jaa hel. Edasi veab olema ka mõistlik arlvnline suhe õkupee gümnaasiumiõpetajate kongressi. Kuna korraldatama,!
ühendusteid ja tvarnstmnist nende baasidest.
ritva armee ja selle rahtva ivahel. kes selle tvälja paneb:
kongressist osawötjaile on lubatud 50°,'0 hinnaalan
seni ainult üks kord. Sest kuigi muidu numb Hiina arnieed. ning tvõrdlomisi edukalt, ümberhaara panlaste
Et hiinlaste wöitlnsmoraal pole sugugi häwitatud.
hiigelhulga meeste pilssi all hoidmine käib igale rah
dust sõidul raudteel edasi-tagasi, palutakse nõudmistega
tuna igast küljest ja ilma warnstawa tagalata aga peak
rilt parajad, on nad liig lühikesed. Kui töm sid nad warstigi alistuma. Teine jaapanlaste kolonn peab seda näitab juba seegi, et Nankingi ümbruses hiinlased walc üle jõu.
mastawate tunnistuste järele pöörduda õpetajate koja
bafin ühe neist selga, tuli ikka päew läbi olla tungima Piki Jangtsed otic Nankingist Hankou peale, on praegu ise ründajad. Tschiang! tväeosad on linnast suu
Tschiangil polnuks tvaja komprmniteerida ennast ja
poole, kusjuures tuleb nimetada lähtcjaam, kust sõi
eriliselt walwas. et ta lühike saba ei ilmuks kuna kolmas algaks oma kiilnrünnakut Hangtschoust otse detud suruda ainult nii kaugele, et nende suurtiikituli armeed katsega iga hinna eest kaitsta Nankingi selle tvä detakse.
otsekohe ei ulata linna.
ralvatc ees. Taganenuks ta pnrnstaniata' armeega ja
lääitdc. Neiks hiigeloperatsioonideks koondatvat jaapan
nähtawale kuski eest wöi tagant, mesti ja
Nakweresse moodne saun ja soe
smitnüks ta. teha oma nõnandjaile selgeks, et pealinna
lased praegu tvägesid ja seadivat ivalmis hiigelhulgad
Ätis
on
jaapaulased
seni
saawutannd
Hiinas?
pükste wahelt. ÄUI unustad iga wcerandtunni sõjamoona ning autosid Moorideks.
kaotamine ei -tähenda weel maa kaotamist, siis
bassein
Operatsioonide algusest peale on nad tvallntannd kahel
järele seda nähet kontrollimast. woid olla kindel,
Näib olomat rõcnäolinc. et Rakvere saab endale läbe
Tokio enese iirforniatsiooni järele aga samal ajal
Nanking muutttnuks jaapanlastele Napoleoni
frondil, Põhja- ja Kesk-Hiinas kokku ligi 900.000 ruut
et sul naba on juba paljas.
mal ajal moodsa sauna ühes sooja basseiniga, küs wõib
Tschiang-Kai-schek töötab pnlawliknlt Hankon julgeolc
Moskwaks:
kilomeetrii Hiina territooriumi,.kus elab uinbcs 70 mil
supelda läbi taime. Selles asjas peetakse läbirääkimisi
kn kaitseks. Kõigepealt ehitatakse muidugi kaitsekraawc
Seepärast ei suuda ma kuidagi kujutella, et ja traattõkkeid. loodi juba elmainitud kindlustatud joon. joiiit-tuimcft. See' pole Päris-Hiinast favwatud maha wõidctntc lvästnpanu kurnaks tvõitjaie lvastnpann.
uue piirituse puhastuse «vabrikuga. Piiritusetorude jahu
Maudshuuria
ja
kõik
ainult
nimeliselt
Hiina
walitsuse
Kuid
Tschiang
andis
Nankingi
müüride
ees
lahiu
neid sabakesi wüidi meel lühendada. Ning seda,,
tamisel tuleb aga igas tunnis 6(100 l ümber 60-kraadilist
all seisivad aaremaad) tvec! kaugelt üht wecranditki,
gu.
kaotas
selle
ja
sellega
näitas
oma
rahtvale
ta
nõr
kuuma mett mahalaskmisele, mis jiifr *f"c kasutamatult
kuidas nüüd waesed sakslased saamad oma tua
kust. Wäcjuhie süüdistatakse sagedasti julgusetuses alus
kuna rahwaarwust teeb see ainult ühe seitsmendiku...
lähedal asetsernasse ojasse. Et mett n> ic asjamlt kuu
letid korras hoida, et nad ei näeks wälja, na
Aga see maa-ala on siiski umbes kaks korda suurem Jaa
tada
lahingut.
Ent
Tschiangile
tuleb
ette
heita
seda,
et
181 5 3 peale tuntakse kõikjal
mana ja puhtana ojasse lasta, on mõningates ringkon
panist enesest ja rahivaarwult talle tvördne.
tal polnud julgust lahingust hoidumiseks.
gu. umbes köhutantsijad Marokos. .
dades kerkinud üles mõte. sinna ehitada sauna ühes man
Kõik oleneb Hiinas nüüd kellest: kuiwõrd suur on
See suur saawutus aga on Jaapanile omakorda
On muidugi suureks õnneks Saksa neli
nide ja soojawee basseiniga. Ongi juba mitmed isikud
ristiks. Kõiki tvallutatud alasid tvalitseb Jaapani avmee
weel rahwa moraal? Kas suudab ta armeed toetada
asjast humitatud ning paistab tõenäoline, et. komadel
aastakule, et Pariis on juba hakanud õige tu
ta jaapanlaste tväsiramisc taktikas?
ainult niineliselt. '
i PRÕMY
alusratakse ehitusega.
gewasti lühendama daamide kleite. Sealt on
Kuigi siit on wälja tõrjutud Hiina söjawäeosad
aga wötta mee! paljugi, kuni ükskord jõutakse
Rakweresse kolm uut betoon
ja walitfusorganid, pole maa ise ometi mitte jaawõimuse^.
nii kaugele nagu see oli mõni aasta pärast
silda
maailmasõda: kleidiääreke tunduwalt kõrgemal
Rakwcere linnarnalitsus alustab komadel kolme uue
Kõikjal hulgutvad reltvastatud Hiina armeede osad. nii
Asjatundjailt eriti põhjamaades

põlwedest.

hinnatud prantsuse kvaliteet mark.

Waatke, kust köik wöidakse leida möjuwat abi
rahwuslikule majanduse ülesehitamisele.

PeamUUgikoht:
w Sõjaväe Majandusühisus «

Gringo.

et isegi juba mõni hea kuu jaapanlaste okupeeritud Pe
kingi ümbruses ei tohi jaapanlased alla 100-meheliste
salkadena liikuda kaugemale kui 25' kilomeetrit linnast.
Butaischani maakonnas, 16000 rkm. algamas mõni ki
lomeeier Pekingist lääne pool. pole ühtainustki jaapan
last. Siin walitseivad end. Hiina kommunistliku armee

Eestimaa kuningas
Mihkel Aitsama ajalooline jutustus
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fiesenhausen pooldas valitseja seisukohta. Seda
tõrkjat teosulast tuleb taltsutada ja rahulolematuse
vaim temas juba idus lämmatada, muidu ajab terve
tööliskonna mässama. Parim abinõu selleks on ihu
nuhtlus.
..Toomale kuuskümmend hoopi vitsu ja juba
täna õhtul kätte anda. Muidu võib ta nädala jook
sul palju kurja teha!"
Nii oli Tiesenhauseni otsus.
„Mois õpetama sind austama seadus ja puhkama
pühapäev," lõpetas Zeibig karistuse teadaande
Toomale. . / .
Toomas ei rabelenudki vastu, vaid alistus kop
meie mehele ja oma saatusele. Ta viidi nüüd talli
õue, kus:
...Mõisa vahimees Jüri peksis, Nigula Jaan hoidis
vööst Vinni ja Möldri Hendrik ulatas vitsu kätte."
Nem'1 sõnadega kirjeldatakse Tooma karistamist
meeskohtu aktis 1805. aastal.
öö TULVIL MÕTTEID
FCõlli Toomas lahkus pärast peksu talliõuest
kibebustundega. Ülemäära vali karistus tööle hili
nemise eest laskis järeldada, et ta on sattunud mõisa
viha alla. Niisuguseil kordadel haarati. kinni igast
vähemast asjast, et vihaalust karistada ihunuhtlu
sega. Toomale meenus lugu läinud talvest, kus teda
karistati täiesti ülekohtuselt. Lugu oli järgmine:
Läinud talvel ühel hilisõhtul olid mõned inime
sed kuulnud, kuidas külavahel lärmitseti. Olnud
kuulda purjus meeste hääli ja sekka ka naise oma.
Vaieldud mingi asja üle.
Korraga kostnud appihüüd.

„Tulge appi!.. Mind peksetakse, tulge appi!"
Kuulajad pole julgenud appi minna. Tihti juh
tub, et purjus mehed tungivad sellele kallale, kes
appi läheb või riidlejaid püüab lahutada.
Kõlli Toomas oli tulnud külast. Temagi kuulis
naise hädakisa ja ruttas sündmuskohale.
Naine lamas juba lumel. Kas ta oli uimane või
surnud, seda Toomas ei näinud. Küll aga tundis tä
peks j ais külamehed Andrese Jüri ja Paali Jüri.
Abistamise asemel oli aga Toomal tegemist, et
ise purjus meeste käest pääseda.
Järgmisel hommikul, kui mehed läksid hobus
tega metsa, leiti naine külatänavalt surnult.
Asi läks kohtu harutusele. Kohut peeti mõisas
ja esimeheks oli Uuemõisa omanik v. Tiesenhausen.
„Kõrvameesteks" (külakohtumeeste tolleaegne nime
tus) olid taluperemehed Reinu Mihkel Karla külast,
Põua Jaan Kurenalt, Aru Juhan Kanaverest ja
Marguse Juhan Saulast.
Kohtusse kutsuti ka Kõlli Toomas, sest teda näh
tud koos peksjatega. Võttis nädalaid aega, enne kui
mehed avasid oma suu ja tunnistasid end süüdi.
Mehi peeti kinni mõisa sepapajas kolm nädalat.
vSepapada kiviehitus oli kütmata.
„Enne lahti ei saa, kui tunnistate oma süü üles."
Nii oli saksa otsus.
Kolm meest sepapajas tammusid ühelt jalalt tei
sele ja hüppasid üle alasipaku, et sooja teha. Harva
lubati ääsi ees tuld teha. Lõpuks ei suutnud mehed
külma välja kannatada ja tunnistasid, et nad on
naist purjuspäi peksnud, nii et see suri.
Süüdlased viidi nüüd tuppa külakohtumeeste
ette. Valitseja Zeibig täitis kohtukirjutaja üles
andeid.

Kuna mehed end süüdlaseks tunnistasid, siis
määrati igale 15 paari vitsu.
Kui Tiesenhausen kohtutuppa tuli ja kuulis
kohtumeeste otsust, ütles ta lõppsõna: •
„Kölli Toomas saama 20 paari vitsu ja teised
saama 15 paari!"
Veel samal päeval, saadeti kohtuotsus täide ja
mehed lasti minema...
Juba siis mõtles Toomas sellele, miks temale
määrati suurem karistus kui teistele; pealegi kus ta
polnud peksust osa võtnudki. Kaevata polnud aga
kuhugi j.a nii tuli olukorraga leppida. Täna karistati
teda vedgi rängemalt!
Toomas ei söönud õhtust, võttis, viiuli ja läks
välja.
Sihita lonkimise järele leidis end metsasalust,
kuhu jäi peatuma. Istus mättale ja hakkas viiulit
mängima. Ta laulis ja unistas tulevikust, kus valit
seks õiguslik kord ja rahvas oleks ise oma peremees
ning valitseja, kus puuduksid mõisnikud ja vene
soldatid, kes on valmis mõisniku käsu peale talumehi
alla suruma... Mõisas elatakse ja prassitakse, aga
küla nälgib:
Sest on maa nii maha jäänud,
Õled katustelt kadunud,
Et on palju mõisaid maal,
Korstnaid külade vahel,
Vallaneelajaid vainutel:
Lammas tõi lauguga talle,
See sai härrale õiguseks.
Emis tõi palju põrsaid,
Saivad härra praevarda.
Kana munes mõnda muna,
Pandi kõik härra pannile.
Lehm tõi härrikvasika,
Pandi härra kariapulliks.
Mära tõi täkutvarsa,
Võeti härra ratsaruunaks.

raudbetoonsilla ehitamist, üks sildadest ehitatakse Tiigi
tänamale praeguse kiwisilla asemele ning kaks Jaama
puiesteele, kus senini olid samuti limisillad. Kiwisillad
pole enam küllalt kindlad oma kandepinna poolest ja pea
legi läheb nende korrashoiuks igal aastal keskpäraseid

summasid. • .

Toomas pani viiuli kõrvale, toetas küünarnukid
põlvedele ja mõtiskles. See, mis rahvas laulis, oli
kibe elutõde tänapäevast.
Mis siis oleks, kui rahvas tõuseks üles kui uks
mees ja raputaks eneselt mõisnike ülevõimu, pek
saks laiali venelaste jõugud ja hakkaks oma kodu
maal ise valitsema?
Kes võtaks algatuse enda kätte ja kuidas seda
üldse täide viia?
Need olid rasked küsimused, millele Toomas ei
suutnud leida kiiret vastust. Üks vastus selgus talle:
seda ei tule tegema ei keegi teine ega võõras, kui
rahvas ise. Juba varem on ta selleks eeltöid teinud.
Esialgu peab õhtuste rehepeksude vastu hakkama, ja
kui see läbi on viidud, tuleb astuda järgmised
sammud...
Aga kui tulevad vene soldatid püsside ja piiki
dega? Külameestel pole püsse ega piike, aga tugev
käsivars on neil... Jookseme soldatitele tormi ja
võtame neilt sõjariistad ning -moona. Lööme nad
tagasi nende endi sõjariistadega ...
Vandevennad peavad võtma selgi alal algatuse
endi kätte ja teisi ergutama, virgutama ühiseks rin
deks mõisnike vastu...
Oli üle poolöö, kui Toomas võttis viiuli kacn
lasse ja astus kodu poole.
Ta ronis kuuri peale ja heitis heintesse magama.
Tükk aega ei tulnud und. Ta närvid olid pingul ja
rahunesid alles vastu hommikut.
Enne päikesetõusu oli Toomas jalul. Võttis töö
riistad ja lahkus. Kui vend Juhan läks teda äratama,
leidis ta eest tühja aseme. Eile jäi ta mõisa hiljaks,
vist on täna rutanud teole minekuga.
Toomas oli mõisaväravas, kui päike pistis oma
näo üle metsa. Täna tahab Toomas teha kihutustööd
nii palju kui suudab. Las mõisnik peksab teda veel
kas või kümme korda: tema on valmis end ohver
dama kõigi eest. Ja kui tuleb õige tund. siis olgu
kõik teosulased valmis astuma välia iibe kaitseks.
See üks olgu meie rahva õigus ja vabadus!
(Järgneb.)
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Terror N. Wenemaal suureneb
Lasti maha 16 inimest. Vangistati Nishni-Nowgorodi mitropoliit.
Miks hukati Karahhan, Jenukidse ja teised
Moskwa, 21. 12. (ETA) (DNB) Prowintsi
ajalehed teatawad, et Jwanowos on sõjakohtn
poolt surma mõistetud ühe pagaritööstuse wiiS
ametnikku, kes olewat lasknud müügile mürgita
tud pagarisaadusi. Samaaras on maha lastud
neli talupoega, kes oletvat tegutsenud Nõulognde

Wene korra wastu. Tiflisis on maha laStnd

Ä , JR

seitse isikut, keda süüdistati riigiäraandmises. Nish

ni-Nowgorodis on wangistatnd sealne mitropoliit
ja Meel hulk «vaimulikke. Mitropoliiti süüdistata

JVKVLAAI/^

wat sabotaashiaktide teostamises.

..Daily Express" teatab üksikasju roimadest,
mis pannakse süüks leuukidsele ja teistele «vii
mases protsessis surmamõistetutele.

Armuandmine

poliitilistele

süütegijaile

B läbiotsimisi ja vangistamisi
M Sudeedi-sakslaste seas
V Praha, 21. 12. (ETA) (DNB) Sudeedi
sakslaste erakonna häälekandja ~Zeit" teatab, et
politsei on korraldanud läbiotsimise erakonna ruu
mes Tiefenbachis. Läbiotsimisel on konfiskeeritud
hulk dokumente, ühenduses mainitud lälnotsimi
sega politsei on lvangistanud laupäewal kolm
Sudeedi-sakslast. Pühapäeval politsei on korral
danud läbiotsimise Sudeedi-sakslaste ringkonna
asjadeajaja Wagneri korteris Gablonzis. Samuti

lenukidse olewat olnud «vandeseltsi hing,
Stalini elu kallale kippumine olnud kawatsetud
panna toime Gruusia kujutama kunsti näituse
awamisel Tretjakowi galeriis. Wandenou aga
paljastatud õigel ajal ja näitus lükatud edasi.
Wandeseltsi niidid iviisid lenukidse juure, kelle
saatus sel hetkel oli otsustatud. Kuid Nõuko
gude wöinmd ei ole tahtnud ..meeli segada"
ja otsustanud lenukidse ning teiste üle kohut
mõista pärast walimisi.
lenukidse kawatsenüd oma sammudele lei
da toetust Gruusia rahwuslastelt Orahivelnsch-

wiliga eesotsas, mille eest Gruusiale olcwat lu
batud täielik rahwuslik iseseiswus.
Mis puutub kaebealusesse tschekist Steige
risse. siis oli see Felir Dsershiuski lenunik ja
soosik. Dsershiuski ülendas Steigeri tähtsaile
kohtadele. Pärast Dsershiuski surma hakati
Steigerist mööduma. Auahne inimesena ta wõt
tis seda wäga südamesse ja läks üle wastas
riudlaste laagrisse.

Käiwad kuuldused, et koigi kaebealuste reet
jaks olewat saanud Karahhaui uaine, baleriin
Smiruowa. Selle naise saatusest.pole praegu
midagi teada. Smiruowa ei esine juba pool
aastat lawal. Kõik kaheksa mahalastut olewat
olnud niinimetatud ..Saksa orientatsiooniga".
Kui Karahhnn oli saadikuks Hiinas, tekkis
talle hüüdnimi ..Kauge-Ida salakuulajate ku
ningas". sest ta relwastas ja juhtis seal Hiina
revolutsiooniliste mägede asutamist. Ilmutades
liigset agarust, saadeti ta kaks korda Hiinast
wälja. Karahhan oli rahwuselt armeenlane ja
huwitawamaid isikuid Nõukogude diplomaatide
seas. Ta röiwastus hästi, isegi edewalt. inäugis
suurepäraselt tennist, mille eest hulk aega. kui
tennist Nõukogude Wenes wcel ci peetud prole
taarseks spordiks, pidi kuulma etteheiteid.
lihes Karahhaniga mahalastud Moritz Stei-

ger oli sakslane, parunite sugukonnast, mis
pärast teda SSSR-is.hüüti ..punaseks paru
niks". llksivahe ta oli GPU-s kõrgel kohal.
Temale aitasid Nõukogude naissalakuulajad.
kelle seas oli palju kaunitare. Omal ajal oli
Steiger tschekist lagoda paremaks käeks. Pä
rast lagoda laugust ..punane parun"' püüdis
põgeneda, kuid tabati.
leuuKidse, kes kuni 1935. a. oli Tsiki sek
retäriks, kuulus enamlise wauakaardi tähtsa
mate weteraanide hulka. Möödunud aasta ke
madet leuuKidse saadeti Siberisse, kuid teda
hakati süüdistama Stalini-mastase mandeseltsi
organiseerimises Siberis. Augustis ta toodi
Möskwasse tagasi.

Nõuda on olnud paljude manade enamlas
tega Siuomjemi, Kamenewi j. t. Pärast
Kiromi tapmist nad saadeti Siberisse, toodi siis
Moskmasse ja lasti maha.
Järgmine hukatu Zuckermann, endine
mäliskomissariaadi lääneosakonna ülem, oli po
pulaarsemaid Nõukogude diplomaate ja wõt is
osa paljudest tähisitest läbirääkimistest. Mete'.'io
oli sisekomissariaadi Läheda-Ida osakonna iu
hataja. Orahmelaschmili Gruusia rähma
komissaride nõukogu esimeheks, Scheboldajew ja

Larin olid tähtsatel parteikohtadel.

on seal korraldatud läbiotsimine erakonna rmunes

Wagner on wangistatud. Peale nende on wangis
tawd meel kaks Sudeedi-sakslast.

Esmaspäeval, 20. skp., on riigihoidja
armuandmise korras vähendanud karistust
18 vapsile, kes viimase protsessi kohtu
otsuste põhjal kinni istusid ja kes mõni
aeg tagasi esitasid riigihoidjale sellekoha
sed palved. Armusaanud vabanesid vang
last eile õhtupoolikul.
Armuandmise osaliseks said: Johannes
Leemet. Johannes Laagriküll, Au
gust Orro, Eduard Tannbergsen,
Mihkel Nurkse.Mart Vichterstein,
Eduard Metsvahi, Jaan Ne 1 berg,
Karl-August Täht, Herman Kruuse
ment, Reinhold Kruusement, Alek
sander-Ferdinand Kesker, August P i h 1a k. Johannes Aguraijuja, Hans
Arak. Jaan-Joann Martsinkevitš.
Andres L a r k a ja Juhan T õ r v a n d.
Neist 16 esimest kuuluvad vähemate te
gelaste hulka vapside mässukatse korralda
mises ja olid oma majanduslikult seisundilt
enne vahistamist töölised või vähemad
ametmehed, kelle perekonnad kannatavad
praegu puudust. Mässukatse juhtivatest
tegelastest on riigihoidja karistustvähen
dava otsuse osaliseks saanud ainult And
res Larka ja Juhan Tõrvand. kelle mõle
mate tervislik seisukord nii ars
tide-komisjoni kui ka üksikute eriarstide
otsusel oli sedavõrd halb. et tõsiselt oli
oodata nende kehalist kokkuvarisemist.
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Täna algas talw
Kalendri järele on täna, 22. detsembril, tal
mine pööripäew. Talw algas nimelt kell S.
Päike tõusis pööripäewal kell 9,18 ja loojub kell
15,21. Aasta lõpuni jääb meel 10 Päewa. Hom>
me on Päew juba minuti wõrr'a pikem ja hakkab
nii juba kiskuma Peremehe kasuks.
. Waua rahwas ennustab pööripäewal ilma
tuule järele. Kui tuul põhjast, siis tähendab see
I TÕELIST ""'

H

II PÜHADERÕÕMU I

Ei ole paremat kalendrit!
Jälle hukkus Briti sõjalennuk

Soome esitab Nõukogudele uue
noodi

walitsus ei wõi heaks kiita.

*'

enne pühi

/ / ///

A.LE CÖQ

Noodis esitatakse niisuguseid mäiteid, mida Toome

*

aegsasti

Ilus pühadekink on

Moskwa wastus Piiririkkumise
asjus ei rahulda
Helsingi, 22. 12. (ETA) Ametlikult, tea
iatakse, et Toome protestile käcSolewal sügise!
asetleidnud piirikkuniiste pärast on saabunud
Nõukogude Wene wastuS. mis on nüüd olnud
walitsnsrs arutusel. Kuna nooti siiski ei peeta
rahuldamaks, siis on otsustatud esitada Nõuko
gude Venele lius noot.
..Uusi Tuomi" järelepärimisele mälisminister
Holstilt, miks ei awaldata Nõukogude Vene
nooti, teatas minister Holsti, et selles asjas an
takse seletusi alles siis. kui walitsus on saanud
Nõukogudelt rahuldaiua inastuse. Tee
sündida alles jaauilaris. Nõukogude Vene prae
gust wastusnooti ei awaldata ka siis täielikult.

-K

f**

Lõppewal aastal on olnud 93
lennuõnnetust
London. 21. 12. (ETA) (DNV) Täna kuk
kus alla üks Briti sõjamäelcilnuk. kusjuures sai
surma kaks isikut. Tee oli käesolewal aaStal lill.
lennuõnnetus. mis oil tabanlld Briti öhujõude.
Teejilures on saanud surma läll inimest. Möödu
nud aastal oli üldse 5! lennukatastroosi, kus sai
surma % meest.

Soome-Saksa kaubaleping
walmis
J) cI s iji gi. 22. 12. (ETA) ..Uusi citomi" tcau-i

on õooinc-cnüsn kaubanduslikel läbirääkimistel jõutud
nüüd kokkuleppele. Uuele kaubalepingule kirjutatakse

alla täna Berliinis. Lehtede teatel *ci sisalda uus

kaubaleping suuri muudatusi. Üksikasjades on tehtud

siiski muudatusi, mis on larivilikud kanbaivahetufe
edendamiseks. Nii on aniud «vastastikku mitmeid uusi
kontingente. Kaubaleping sõlmitakse jälle üheks aas
taks.

klõmme kaitseliit, tuletõrje ja
seltskondlikud organisatsioonid
Pidulikult tcrwitntaksc uut põhiseadust
Uue põhiseaduse jõusseastumist 1. jaanuaril
1998. a. tahetakse ka Nõmmel pidulikult pühitseda.

Wastawa kaina kohaselt kogunewad ?tõmme kait
seliit, tuletõrje ja seltskondlised organisatsioonid
inana-aasta õhtul turuplatsile, tust kell 10,15
õhtul algab törwikutega rongkäik .Tiiule ja sealt
teist teed kaudu tagasi turuplasile, kuhu jõutakse
kella õhtul. Turuplatsile ülesseatud wal
juhääldajaist kuulatakse ära riigiboidja uue-aasta
koile, millele järgneb linilapea L. Oja wes k i
terwitus ning hümn.

Uue põhiseaduse jõusseastumise päewal, 1.
jaanuaril kell 12 p. korraldatakse kino „Victoria
Palace'i" saalis pidulik aktus päewakohaste kõne
de, kontserdi ja filmiga. Aktusele Pääs on kõi
gile tasuta.

Wöitlus terroristidega
Palestiinas
Jcrnltsalc m, 21. 12. ((STA) (Havas) Pales
tiinas on jätkumas wöitlnscd terroristide ja sõdurite
wahel. Tnlkarcmi piirkonnas on olnnd uusi wõitlusi
terroristide jõukudega. Politsei on wangistanud mai
nitud piirkonnas mitu kahtlast isikut, ühtlasi on kae
tud õhku kaks maja, mis kuulusid terroristide juhile.

H valmistavad kingitused ainult eht H
I „T AsK A" I

Jõuluvana
rändab...

Suures valikus saadaval a t e 1 j e v

H kaupluses
I Vabaduspl, 8. Kunstihoones.

Arusaamatuste vältimiseks jälgigt )
firma märki IASKA1ASKA
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külma talwc. fiuto lõiuia- ja läänetuul PööriPä
wal tähendab pehmet talwe. Tuur lumi ja tuii
pööripäewal tähendab head miljasaagi aasta!
Klma tuul oli täna Põhjast, siis peaks wana
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da head wiljasaaki eelolewal suwel.
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Mitmesugune

•Ilusaim jõulukink

Soome eduskunna istungjärgu lõpp

maailm
PROTBEBBIV RvIELUPARS RIIÄS
Riias elab, jutustab „Briva Zeme", imelik abi
elupaar. Mees ja naine söövad ühes lauas, kuld
mees ei pane lauas istudes iial pliiatsit käest, kirju

tades hoolega üles kõik, mis naine temast ütleb
halba, et seda esitada Riia 2. rahukohtule. Nõnda
nende protsessid ci lõpe kohtust iial. Kui naine
Emilia jälle istus süüpingis ja mees Janis esines
erakaebajana, siis hüüdis kohtunik:
„Juba jälle te olete kohtus! Näib, et niikaua kui

teie elate, mul tööpuudust ci tule."
„Jah, mis sa, hing, teed, kui mu naine end ei

}taranda..."
a vastab: seletab mees ja ohkab. Ohkab ka naine

„Kui see veel nõnda kestab, siis ma parem
lähen vanglasse, kui et elan sellise mehe juures."
Pooli ei saa lepitada, protsessimine kestab. Viim

selt protsessilt tulles mees, naine ja tunnistajad
astuvad restorani. Lauas ütleb naine:
..Jah, Janiseke, kui ma kõik jutustaksin, mis
sinust tean, siis..."

Janiseke otsib kohe seaduseraamatust välja vas

tava paragrahvi, et teda on sõnadega rängasti sol
vatud, lahkub restoranist ja läheb otsemat teed

kohtusse tagasi uut kaebust esitama. Tunnistajaiks
annab üles endised tunnistajad ja kelnerid.

„Mida te kuulsite?" küsib kohtunik kelnerilt.
„Mina? Ei midagi... Meil on selline kord. et

kelner ei kuula, mis külalised räägivad."
Küsitakse teiselt tunnistajalt.

..Mina ei tea ka midagi."
Kolmas ka ei tea.
„Mis Emilia ütleb viimseks sõnaks?"
~Palun, mõistke mind vangi, siis on mehel
ränu majas..Kuid proua mõistetakse "õigeks.
KOLMANDA VABARIIGI NAINE
Hitleri riigipöörde järele seati üldiseks juhtsõ
naks: ..Naine mehelikest teenistusist väljal" Naine

pidi asuma tagasi oma kodukolde juure. Kuid mida
enam Saksas nüüd sõjatööstust arendatakse, mida
enam mehi võetakse väeteenistusse ja tööteenistus
se. seda enam on naist hakatud paigutama tehase

tööpinkide taha. Täpseid andmeid praeguse korra

ga Saksa naise asumisest mehelike tööpinkide juure
pole, kuid üks on kindel: töölisnaine ei tarvitse ega
saagi minna tagasi" kodukolde juure. Tehases tööta
vate naiste hulk on alustades 1933. aastast tervelt
350.000 võrra kasvanud! Suurim nalstöoliste lisan
dumine tuli sõjatööstust tõstes. 1086. a. jooksul üksi

kõigile
elumõtte ostjaile.

Presidendi, walitsnse ja ednsknnna üksmeelne koostöö
(„P ä elu alcJj i" erikirjasaatjalt Helsingi s)
Sõttab, mis üteldi möödunut» nädalal Soome kitsuse selja Inga jn seepärast on «valitsus ka julge oma
edusknnna 1937. a. istungjärgu lõpul Soonte presi mitmesugustele sisepoliitilistele uucnduspüüctelc, tea

dendi ja cdnSknnna esimehe suust, olid tõepoolest jõu

lukohased rahu ja riigimeeste umõtnõtiffufc töö tun
tuSsõnu, mida eduSknnna esimehe ja riigipresident»! kau

produktiiwne Parlamentlik töö ja laiade rahwahulkade
heaks wastmuõetud seaduste hulk kandis neid tunnus
tuSsötm, mida eduSknmvt esimehe ja riigipresident»! kau
du toaljendati Soonte praeguse sisepolitilise olukorra ise
loomnstamisrks.

des, et ta leiad cdusknunn kindla toetuse. Opositsioon
tundes ja teades oma suurt «vähemust ci tahagi põhju
setult wõi opositsiooni enese pärast «valitsust rünnata.
President, kes alles hiljuti tuli cduSkuivna juhi toolilt
ja tunneb nina tunnustab cduskunna tööd, ei tarwitsc

oina «võimu, miS Toome presidendil tcatawasti on

antud elukindlustuse wattadnse ja loacfnfc wastti

õige suur, wist kull künani itii kasutada, «vähemalt sel
le cduskunna ncnu, et see riiwaks parlamendi huivisid.
Kallio on tulilud ise cdnskunnast ja tema otsused uitln
sammud lähemad teoks ka selle suure enamuse täielikul

kindlustusseaduse wastuwõtmist, Soome-siiootsi wahelise

heakskiidul.

fccletüli õnnelikku lahendamist ülikoolis ja riigi majan
dttseln järjekindlat tõusu tvõiS eduskuntta esimees Hak

Kallio tundes oma seisukohta ja seljatamist cduskun
nas, mõis hattama saada sammuna, mida ehk mõni.qi

Ligemale kakssada wasiuwõetud seadust, rahwale

kila konstateerida kui tõsiasju, nttS saanud teoks Soonte

parlamendi 1937. a. tööaastal. Ja eriti rõhutati seda,
et Praegusele toalitsusele pole esitatud ainustki ampiiri
tuist ega walitsufel Pole olnud põhjust tõsta iileS ttsal
dusküsimuft. Seega kõigiti wäga õnnelik parlamentlik
tööaasta.

Niigipresident .stallio ütles kiitmaid tunitnstussõnu
eduskuntta liikmeile, kelle esiuemiStoor, on läinud üha
asjalikumaks ja kes rahulikkuse ja heatahtlikkuse piiri
des on ütelnud ka armustawaid sõnu ja teinud oposit
siooni, mis deutokraatlikus parlamentaarses riigis aru

saadaw, nagu ütles .stallio. Pärast pidulikke sõnu ja
presidendi poolt istungjärgu lõpetamist mindi üheskoos

rongkäigus kirikusse tänujumalateenistusele ja joodi
ednskumtas paar tassi kohwi ning soowiti head jõuku
rahu.
Seesugust rahulikku cduskunna istungjärgu lõpetamist

pole Soome cduSkunim ajaloos nähtud, LtleMad riigi
tegelased ja konStateerid Soome ajakirjandus. Isegi
alati rilndam ja rahutu J!KL or. momendil päris mai
kiivas oleku? selle aasta cdusknunatõõ tunnustamise
suhtes.

Mati Soome eelmine s. o. Kimimiir Malitsuse Pika
ajaline kestmus oli tingitud cduskunna heast tahtmisest
ja armust talle mitt- liiga teha jn seda hoida, siis Prae

teir< Toome president poleks riskinud teha. Tee oli
tema lõpp- ja tänusõna puhul, mida ta mõõdumid
reedel cdusknuuas ütles püstisciswaile jn teda kuula
maile edttsknnnaliikmcilc. Ta kõneles soome keeles oma

sõnad, mis ju loomulik, Kõne lõppedes oli nPlauS

suur jn nüüd jäädi ootama põncmuscna, mis edasi saab.
Hariliku kombe kohaselt peal, Toome president oma kõne
teiskordselt rootsi keeles, nanu rii.qipäcmade jumalatee
nistustelni Toomes, wõib kahekordselt jutlust kuulata.

Kallio Pidas nüüd nnn lühikese Pausi, ja ütles siis lii
hidnlt rootsi keeles, et ta on mõtelnud ka neile, kes soo
me keelt ci mõista ja lasknud oma sõnad rootsi keeles
paberile tõlkida, mida mõib cduskunna sekretariaadist

saada... Tee oli küll Toome oludeS nunn riskantne,
ana ometi tvsisoomclikust seisukohast julge jn mehine
samm, mis riigipresidcr.di populaarsust kahtlematult
Toome rahma seas tõstab.
Teine, Soome awalikkuseS «väga domineerim mees
on cduskunna esimees Hakkila, kellele nüüdse istungjärgu
lõpul eriti atvaldatnksc tunnustust atvalikkusc poolt. Koon
duSerakondki „Nusi Tuomiga", kes teatamast! praegusele
malitsuselc tagasihoidlikus opositsioonis, ütleb, et suur osa

cduskunna rahulikust tööst ja asjalikkusest lasub maga

asjatundlikult juristilt Wäinv Hatkilalt, kes on mees

gune walitsuS möil, tähendada, et ta end hoiad ise
ülal ja õige tugema toetusega. Ligemale % eduskun

oma kohal sõna parimas mõttcS. Wcidi piinlik on nüüd
küll JKL rühma meestel, kes omal ajal seda meest taht
sid üle Piiri küüditada, kuid cduskunnas on Pidanud tun

uftst seisad Praeguse Cnjanderi sotsialistlik-maaliidu ma-

niStama, et Hakkila, kuigi sotsialist ja nende rühma maS-

A. J. Russcll:

kuile.

Oxfordrühmade tuntuim, üle kogu maailma levi

Sisepoliitilise elu terivenda iniseks ja «võimalike ohtude
«vältimiseks andis president mõne päetva eest käskkirja,
«nillega senine n.-n. „otsiw keskpolitsei" nimetatakse üm

mõningate «vastutustundeta elementide järele «valulisele,
kes tõsisooinlasi maal hirmutumad hirmu- ja õudusjutt»dega, et Maa läheneb boschewiSmilc.

Põhjust karatõstmisekS on annud aSjaolu, et «nõnin
gad kodanikud, kes ei kuulu kirikute liiklneskoilda, on asu
tanud endale erasektc, kus arutatakse maail»na«vaatelisi
küsimusi ja nähtatvasti populariseeritakse ka n.-n. „ilma
liku perekonnaseisuameti" loomist. Tooinlast, kes on tea
tauiasti õige usklik ja kiriklane, seesugune asi ju teatud

mõttes häirib, ja seda aSjaolu on nüüd hakanud üles
puhun,a käremeelsrm jä rctvolntsiooniliscm ollus JKL
peres, kes loemad seda praeguse «valitsuse teeneks, et
..bolschemism maad «võtab".

Praegusel Too»«c «valitsusel on olnud csin«csel tege
«vuSaastal õige õnnelik kasi ja tenia läbisaamine parla
mcndiga on «vägagi hea. Tee olukord on «võtnud mui
dugi trumbid neilt, kes ci leia kooStõõ«vöimalusi teiste
demokraatlike rülnnadega, ja tahaivad „isc «valitseda".
Kuna eduskuilnaS ci nai lõöksõnalisel tööl «vilja olewat

Saksa naise kasvatus algab juba 10-aastaselt,

millises vanaduses tütarlapsed on sunnitud astuma
Hitleri-noorte lasteosakonda, Seda kasvatust jätka

takse naiste tööteenistuses. Praegusel hetkel töö
tab umbes 10.000 töökohustuslikku neidu palgata
jõududena majapidamistöis perenaiste abilistena.
Tuleva aasta aprillist alustades kasvab nende arv
25.000 peale. Siia pole arvatud niinimetatud kodu
tütarlapsi, 14—15-a. tüdrukuid, kes peavad ka pal
gata töötama võõrastes kodudes. Kui keegi kuskil

u. S.

saama õnnelikemaks naiseks maailmas.
(..Suomen Šosialidemokraatti")

uutirppiiTOßEKOM

HÄDAOHirn sALAK UÜ LA MINE
,Argpüksid, kui puhkeb sõda, minge salakuula

jaks!"

Sellisele otsusele võiks tulla lugedes inglise kir
janiku Richard Rowani raamatut „Salakuulamisi
1914.—1918. a."

Me kujutleme salakuulamist tavaliselt väga hä

õppisid põllumajandust ainult need, kes valmistusid
mõisavalitsejaiks või majapidamise juhatajaks. Nüüd

likult Leipzigi lähedal ja kasvatab sigu. Keegi ei

miseks tahetakse maal organiseerida laialist põllu
majanduse õpetamist, mille kursus ühes praktiliste
töödega kestaks neli aastat.

salakuulajate hukkumise protsent aga oli hoopis
väike. Iga 45 salakuulajast lasti maha ainult üks.
Nii et kui keegi tahab oma nahka hoida, siis min

gu sõja puhul otsemat teed salakuulajaks. Ellujää

mise väljavaateid on palju rohkem.

daohtliku kutsena, kus alatiselt riskeeritakse peaga

KÖIK SAKSA PÕLLUMEHED PÕLLU
TÖÖKOOLIDESSE

tama suurt vahvust.
Rowan on uurinud vastuluure meeste tööd maa
ilmasõjas ja kinnitab, et salakuulamine pole kaugelt

Berliini lehed kirjutavad, et Saksas olevat uueks
nähtuseks põllupidamise õpilane. Edaspidi pidavat
iga põllumees põllumajandust õppima, mitte ainult
talunik, vaid ka põltutööline. Olevat vananenud vaa

ja lõppeks seistakse seina ääre. Salakuulaja peab
meie kujutelus alatiselt saatma korda imet ja ilmu
ki väga kardetav. See on sageli rahulik ja häda

ohutu tegevus. Paljud mõtlevad, et salakuulaja lan-

de, et põllumehe tööd võib teha Igaüks. Ennemalt

K. E. Söödi töö- ja tegewuse alad
Teisel jõulupüha! saab eesti luule vanameister

Kari Eduard Sööt 75-aastaseks. Sellesse kõrgesse
ikka ei jõua igaüks. Söödil on aga jätkunud jõudu
ja elumahlu jääda veel seejuures värskeks ja kõbu
saks, jätkunud elumahlu mitte üksi elamiseks, vaid
ka töötamiseks.

See töö ei ole piirdunud mitte üksi luule vll
jcldamisega, vaid on ulatunud muudele aladelegi,
on olnud väga mitmekülgne. Üldiselt võime tema
tegevust vaadelda nelja peaala raames. Need on ilu

kirjanduslik, ajakirjanduslik, seltskondlik ja kirjas

tuslik tegevus; peale nende veel tema vähemad kõr
vaihuvialad.

Söödi luulelooming

Söödi elutöö peamiseks kandcvaraks on mui
dugi tema luulelooming. Sellel on eesti luule aren
gus pööretsünnitav tähtsus. Sööt alustab siin uut
ajastut, rajades eesti luulele uue suuna. Ta tuleb
firkusaja luulemõjude piirkonnast, ei viljelda aga
kuigi kaua tolle aja luuleidcnale, vaid loob uued
iuuletraditsioonld, mis ajale ja ajahingcle vastava
mad. Sööt on küll romantik, kuid mitte enam ärkus
aja mõttes, vaid hoopis erineva tundesisuga, ühelt
seguneb tema romantikasse täiel määral venestamis

aja kriisimeeieolu, teiselt poolt aga seoses sellega
realismi sugemeid, ühtlasi aga ka uue juba saa

buva aja, paremate päevade unistusi. Sellisena on

Sööt oma luulega ajajärgu ehi, hinge, mõtte ja

kujutlusmaailma usutavaim tõlgendaja ning ses mõt
tes tema luule on ehtsa sisuolemusega.
Vastavalt aja meeleolule ja luuletaja hingelisele
kokkuseadele on Söödi luule kurb ja eleegiline, mil
liseid tundetoone ta peidab aga tihti iroonia ja pilke
maski taha. Selliselt häälestatuna ta luule enamikult

esineb luuletaja sisemise mina ja aja meeleolude
sünteesina, nagu see Ilmneb väga paljudes tema
lauludes, muuseas ka väga tuntud laulus „Must
lind".

Söödi kirjanduslik tegevus algas a. 1882, kui

ilmus tema esimene luuletus ..Oleviku" lisalehes nr.
46. Sellest ajast peale on ta luulelooming mõningate
vaheaegadega kestnud tänaseni, seega 55 aastat.

Vana luuletaja luule arengus võime eritella kolm

perioodi. Esimene neist mahub ajavahemikku 1882—
1894, teine u. 1894—1921 ja kolmas kestab 1921. a.
alates kuni tänapäevani. Esimesel ajavahemikul esi
nes luuletaja peamiselt katsetajana ia otsijana. Sel
perioodil avaldas ta oma esikluuletusKogud „Ä a$ a

õie d" 1 a. 1890 ja ~ Aasaõ 1 e d" II a. 1891.
Teine ajavahemik tähistab luuletaja eneseleid

mist ja küpset kunstilist eneseteostamist. Sel perioo
dil on Sööt loonud oma parimad ja isikupärasemad

laulud, mis kujundavad ta loomingu põiiivara, mit
med neist aga kuuluvad eesti luule raudvara kogu
mikku. Antud ajavahemikul avaldas ta kolm luule
tuskogu, mis oma pealkirjadega kõige tabavamalt

sümboliseerivad ja iseloomustavad nende sisu. Need

luuletuskogud on „R õõ tn ja mur e" 1891., „S aa
tus" 1899. ja „Alälestused ja lootused"
1903.

1905. a. alates tegeles Sööt luuletajana mõnda

aega üsna vähe, luues vaid üksikud laulud. Alles
Eesti iseseisvuse saabudes hakkas ta jälle Intensiiv

semalt looma, pärast seda, kui ta oli saanud palju

nõudvat neliaastak Saksa põllumehelt nii palju, et
iga põllumees vajavat eriteadmisi. Selle saavuta

kujundilise koostisega.

Sööt näitlejana ja joonistajana

Sööti hui luuletajat tuntakse Üldiselt, aga seda

teavad väga vähesed, et ta on ka teisigi kunste
harrastanud. Nii on ta nooremas eas näitlejana

tegutsenud ..Vanemuise" teatris esinedes seal läinud
sajandi 80. aastate keskpaigas Mänguta niine all ja
etendades eriti J. Kunderi näidendite osi.
Samuti on Sööt tegutsenud asjaarmastajana juba

varasest noorusest peale kujutava kunsti alal.
juba koolis oli ta väljapaistev joonistamises, olles
algkoolis alati kõige esimene joonistaja. Hiljem aren
das ta seda oma huvides edasi, käies kunstnike
von zur Miihleni ja von Kiigelgeni joonistamiskur
sustel. Sellest ajast peale on' ta üsna pidevalt
tegutsenud joonistamise alal, eriti alates a. 1895,

millal ta avas oina kirjastusäri, kus leidstid rakenda
mist ta joonistusharrastused. Ta joonistas raamatu
vinjette, tegi igasuguseid monogramme, valmistas

mitmesuguseid ääre- ja nurgailustusi ning kaane
ilustus!. Muuseas on näiteks M. Kampmanni teose

~Eesti vanem ilukirjandus" kaas tema valmistatud.

Aadlik ilmus ja ütles:
..Külm ja nälg."
Mazarin noogutas ja pöördus oma sekretäri

Karl Jürgenson, teedeministri abi, sünd. 23.
Aino Tamm, lauljanna ja lauluõpetaja Tallin

nas, sünd. 23. dets. 1864. a.

töödele paigutatud 1.067 korda.

Vahetalituse alal registreeritud töövõtjate arv
kõigis tööbörsides kokku oli k. a. 15. detsembril

avaldavad nad autori tugevat fantaasia-meelt, tä
histavad isikupärast stiili ja jõulist joont. Oma aja
kohta on nad küllaltki huvitavad ja oleksid vää
rinud tähelepanu, oleks autor nad avalikkusele tei
nud .kättesaadavaks. Aga oma tagasihoidlikkuses jät
tis ta need enamikult oma ..arhiivi". Säilinud on
neid seal ligikaudu 300 erinumbrit, ja seda alates
1919. a. Kõik aga, mis varemini loodud, on jäljetult

kaduma läinud.

Sööt ajakirjanikuna

Kirjandusliku tegevuse kõrval on eriti ulatuslik

a. 1866. kui ta oli alles 24-aastane. Viimatimainitud

aastal astus ta A. Grenzsteini kutsel ajalehe ..Ole

viku toimetusse, esiti ajutiselt A. Saali asemele, kes

läks suvitama ja hiljem alatiselt. Lehe toimetuses
oli Söödi ülesandeks hankida, kirjutada või tõlkida

tema tõlgitud H. Sudermanni teos „Frau Sorge"
ja nime all ~M ur e" ..Olevikus" ilmunud.
Esialgu tundis Sööt end ..Oleviku" toimetuses
kõigiti oma elemendis olevat, aga pärastpoole, kui

Grenzstein purjetas oma lehe laevukesega venes
tamise sõiduvette, muutus Söödi elu, olemine ja
tegevus seal ebamugavaks. Tema ja Sefi vahel
tekkisid vastolud, mistõttu Sööt lahkus ..Oleviku"
toimetusest a. 1895, elades samal ajal läbi ühtlasi

sügavat sisemist kriisi, mis selgesti avaldub tema
1894. a. ilmunud luuletuskogus „Rõõm ja mure".
Sööt, Tõnisson ja ..Postimees"

Juba paar aastat varemini oli Sööt J. Tõnis
soniga kokku puutunud ja temaga tuttavaks saa
nud, millisest tutvusest arenes välju soe sõprus ja
sügav vastastikune poolehoid. Söödist sai J. Tõnis
soni tiks tulisemaid aatekaaslast ja mõtteosalisi, kel

leks ta on jäänud tänapäevani. Kui J. Tõnisson siir

dus Venemaale 1894. a. lõpul, jäi Sööt temaga ala
lisse kirjavahetusse, kutsudes teda korduvalt kodu

maale tagasi. Ja kui Tõnisson 1896. a. lõpul tuligi
kodumaale tagasi, hakates ..Postimeest" toimetama,
oli Sööt esimesi mehi, kes hakkas kohe lehe kaas
tööliseks. Sellest ajast peale oli ta otse J. Tõnis

soni paremaks kaeks peamiselt, rahvuskultuuriliste ja
rahvuspoliitiliste küsimuste arendamises. Seepärast

kõnelebki J. Tõnisson alati suure lugupidamisega
Söödist, hinnates tema ausat, ja otsekohest suhtu
mist ning tööindu eriti kõrgelt.
Söödi kaastöö ..Postimehes" oli väga mitme
külgne. Ta avaldas seal oma luuletusi ja proosa
palasid, kirjutas juhtkirju ja joonealuseid, hankis
sõnumeid ja igasugu teateid lehele, Söödi kaas
töö-jälgi märkame ~Postimehes" kohe, kui heidame
pilku ükskõik millisesse lehe aastakäiku läinud sa
jandi lõpust ja praeguse sajandi alult. Ta kirjutab
kord vallaoinavatitusest, kord seltsielust, kord loo

dud, peamiselt pikkadel koosolekutel, kus tuli kaua

Eriti ligidale tuli Sööt ..Postimehele" Eesti ise
seisvuse alul, pärast seda kui ta oli likvideerinud

oma äri (raamatukauplus, trükikoda ja kirjastus) ja

võtjate arv 1113.

Detsembrikuu esimesel poolel registreeriti aru
andeaasta jooksul esimest korda 505 töövõtjat,
sama aja jooksul paigutati töödele 821 töövõtjat.
Arvates 1. augustist kuni 15. detsembrini s. a. on
töövõtjaid töödele paigutatud 5.754 korda.
I. detsembrist kuni 15. detsembrini s. a. oli
aja jooksul rahuldati tööbörside kaudu 1.214 töö
jõu nõudmist ning 15. detsembril s. a. oli tööbörsi
des vabade kohtade arv 2.630, nendest 51 nõud
mist naistööliste peale ja 2.579 nõudmist mees
tööliste peale.

Mälestussammas Greeka waba
duswõitluses langenud
soomlasele
Helsingi. 22. 12. (ETA) Lehtede teatel oa
Soome peakonsuiaat Grcekas teatanud, et Misso
lasele kapten G. A. Sassile, kes aastal 1826 langes
Missolonghi lahingus Greeka wabadussöjas.

„Puid ja leiba!"

dusõnnetusist, kord Inimeste käe läbi sündinud kuri
töist jne.

istuda ja on seega ajaviite saadus. Selliseina aga

Evald Dol f, direktor siseministeeriumis, sünd.

23. dets. 1874. a. Virumaal.

longht linn kawatseb püstitaba mälestussamba soom

poole:

ka värvilise pliiatsiga tehtud, mõned on harva sekka

Söödi joonistused on peamiselt nii musta kui
ka vesivärviliscd. Need kõik on vahetevahel loo

*». tfjf fiv A'V'l"4

Mazarin: ..Tulgu. Aga tõepoolest ainult kolm sõna!"

sõnumeid, joonealuseid, jutte jne. Muuseas on näiteks

luuletusi, mis näitab, et luuletaja on oma kõrgest
east hoolimata veel täiesti loomevõimeliiie. Luule
tuskogu „K uusi r b i õs u" on sedavõrd luksus
likult välja antud, et kroonil) vana ..äitsmemelie"
loomingut igapidi väärikalt tema eluõhtul.
Söödi luule pärib eesti luules jääva koha nii
oma mõtte-, tunde- ja kujiitlussisugn kui ka oma

soOVj7*

Niisiis, kui ühel päeval puudustkannatav aadlik
palus luba esineda kolmcsõnallse palvega, ütles

temal teatud määral, eriti mis puutub luule motiivis
tikku, mecleollu ja kunstilisse kujundamisse.

semaid, nende seas ka käesoleval aastal sündinud

«£4?

oskasid end väljendada äärmise lühidusega.

Söödi ajakirjanduslik tegevus. See algas juba

Selle viimatimainitud iuuleperioodi luuletusko
gud on „K od u" 1921., ..Lapsepõlve Ku ng
ta" 1923.. luuletaja kogutud luuletused ..Austate
kajastus" 1925. ja ta uusim luuletuskogu „K tt u
sirbi õ s u", mis ilmus äsja ta 75. sünnipäeva lä
vel. See viimne kogu sisaldab luuletaju kõige hili

teos.

tööbörsides registreeritud tööpakkumisi 3.844. Sama

„TEHKE LÜHIDALT!"
Kõikvõimas kardinal Mazarin andis meeleldi
abipalujaile veidi oma armastusega kogutud miljo
neist, aga talle meeldisid ainult abipalujad, kes

uusi elu- ja kunstikogemusi. Eesti elu oli sootu uueks
saanud, samuti ka eesti luule hiiglasammudega edasi
arenenud. Haaratud suurist pöürdelisist sündmusist
ja mõjutatud uuemast luulest, taotleb Söötki sisen

dada oma luulesse uut tunde-, mõtte- ja kujutlus
sisu ning valada seda uude vormi. See õnnestubki

seda suurejoonelisemalt, sel puhul ilmub ka kogu

Aasta tagasi samal ajal oli registreeritud töö

O.- - SüObM

geb lõppeks ikka lõksu, kuid rumalus! Prantsus
maal näiteks teenis sõja aegu saksa salakuulaja.

teadnud teda maailmasõjas milleski kahtlustada.
Iga viie rindele saadetud sõduri kohta langes üks,

Jaan Tõnisson, riigimees, sündinud 22. dets.

1868. a, Viljandimaal, sai täna 69-aastaseks. Tema
70-dat sünnipäeva tuleval aastal kavatsetakse pühit

905, nendest 589 meest ja 316 naist.

KELLAAJA TÄPSUSES p*mkfc}

Kuipalju surmaotsuseid see mees kirjutas, millest aga
ükski ei käinud tema enda kohta! Nüüd elab ta rahu

Sünnipäewalapsi

Tööturu seisukord detsembris
Registreeritud töötute arv kõigis tööbörsides
kokku oli k. a. 15. detsembril 729, nendest 97
meest ja 632 naist.
Aasta tagasi samal ajal oli registreeritud töö
tute arv 1129.
Detsembrikuu esimesel poolel registreeriti aru
andeaasta jooksul esimest korda 270 töötut. Sama
aja Jooksul paigutati töödele 393 töötut. Arvates
1. augustist Kuni 15. detsembrini s. a. on töötuid

küll teinud suurt propagandat sünnitusasutuste

heaks, kuid paljud ehitused, mis pidid minema ema
ja lapse hoolekandele, on läinud kasarmuiks. Igata
hes on jäänud täitmata lubadus, et saksa naine pidi

„PÄEVALEHE" raamatukauplustes,
Suur Karja 23. Pikk tiin. 2.
Tallinna Eesti Kirjastus-Uhlsus.

Nende loomisega on praegu ametis maabüvoo poolt hel
leks lootja saadetud erilised organisaatorid. Organiiee
rimisega maldadeS jõutakse loodetaivasti lõpule jõulu

tööst.

Hoolimata naise kutsumisest kodukolde juure, on
paljud naised endiselt igasuguseis öötöis, valitsus oh

Pealadu

dets. 1881. a. Viljandis.

wõtmist.

ka abielusolev naine rahvusterviku heaks tehtavast

Meie aja rõõmu- ja eluvaenulisest lõbukultuu
rjst ja tõelistest rõõmuallikatest.

juhtimisel rahtvarindc koonune Nahivarinde loomist
juhiwad Tartu ajißise maatvalitssue esimees H. Lauri,
prof. J. Uluots, maabüvoo sekretär ja teised. Rahwa
rinded on juba loodud wallawanemate kaudu nritmes.
Tartumaa tvallaS. kuna osaS on rindsd wcel loomisel.

esitatud, eriti scltskondlike komiteede kujuudannse asjus.
Kardetakse, et tingimused ei leia keskkoha poolt tvastu

jne. Praegusajal ei pääse ükski vallaline ja sageli

Piiskop Kepplert
Rohkem röSmu.
Hind Kr. 1.70.

kodanike muredest-rõõmudest ning saada hoogu unekZ
cduskunna istungjärguks, mis algab tule«vn aasta tveeb
ruariS. Ja siinsed cduökuunn (HTiiieb ootatvad hutviga,
millal Eesti saab ka o«na täiStvolilise rahvaesinduse.

kaasa tõmmata. Sealt poolt on aga rida tingimusi

Kuid ka täiskasvanud naisi ~kasvatatakse". Nad
peavad võtma osa õhukaitsest, rahvussotsialistlikest
naisorganisatsioonest, hoolekande töist, töörindest

pärastest asjadest, mis sünnivad tänapäeva haig
las, inimhinge võitudest kannatuste ja surma üle.

Toome demokraatlik «naa «võib rahulikult Pühi pühit

Nnhlvarinde loomiseks köitvad eeltööd ka Tartu lin
nas. Nimi et mnetliknlt wevl toodaid pole. .Kmildatvasti
on Isamaaliidu Tartu linnakomitee esimees kindral Tv
nisson läbirääkiinisiesse usnunid Isamaaliidust kõrwal
seisivate poliitiliste tegelastega, et neid rahlvavindesse

h. \V WOt

loota.

Hind 1 kroon.
Londoni suure haigla juhataja jutustab ime

seda ja rahivasaadiknd maal rahtva keSkel liikudes k«»ulda

pühiks. Kunas maakondliku rahlixrrinde loomise koos

tõrgub, siis ähvardab teda tööteenistusest kõrvalda
mine ja hiljem pole tal kuskile teenistust ega kohta

Üleskutse igale tõsiselt elule suhtuvale inimesele.

Phiifp Inmans
Kristus tänapäeva haiglas.

demagoogiliselt kihutustööle edu a»«da.

olek ära peetakse, ei ole Meel lõplikult selgunud.

.väHelise

Kuulsa Soti usuteadlase sütitavad esitused aja
loolise Jeesuse ja tänapäeva elava Krisutse üle.

seerimiseks. Maa majanduslik heaolu ja tenvc meele
olu, mi? kajastub eduskunnaski, ci lase aga sihilikult ja

Tartumaal käib praegu Isamaaliidu Tartu maabürov

Peaasi aga, saksa naist tahetakse õigel ajal õpetada
meest tööpingi taga asendama juhuks, kui mehed jäl
le lähevad sõtta.

Jeesuse Kristuse Isik.
Hind 80 senti.

ja sellest acga«nõõda on loobuma hakatud, siis on peajõud
ja rünnak «võetud ette üksikute rahtvakihtide Poole npel

naistehasetööliste arv tõusis 200.000 võrra. Valit
on odavam mehe omast ja küllaltki produktiivne.

nud raamat. Ilmunud kõigis kultuurkeeltes.

H. R. Mackintosh:

bcr ,»riigipolitscikS". Selle ümbcrnimctatud politsei üleS
andeks on man siscpoliitise rahu ja heakorra järele ival
>vami«:c ning täita ülesandeid, mis on ta«valisclt poliiti
lisel politseil. Rohkem rõhku aga tahetakse panna just

Rahwurinde loomine Tartus
ja Tartumaal

susvõim soodustab seda arengut, sest naise tööjõud

Ainult patustele.
Hind Kr. 2.30.

tasrindlanc, on oma objektiimsuft ja austust parlament
likuS töös amnldannd ka FKL riihma kuulumaile saadi

müünud ära oma majad Aleksandri ja Promenaadi

tänavas. A. 1919—1923 oli ta ..Postimehe" toime

liige ja on praegugi. Samuti on ta kauemat aega
töötanud Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsis, Eesti

tuses juhtivamaid jõude, olles siis lehe vastutavaks
toimetajaks. Noil aastail ohverdas ta kogu oma jõu

Rahvameelses Eduerakonnas ja hiljem Rahvaerakon

|a võltluseleval ajal. A. 1923. lahkus ta ..Postimehe"
toimetusest, jäi aga lehe väliseks kaastööliseks edasi.

ta oma auliikmeks valinud, milline asjaolu tähistab
kõige selgemini Söödi teeneid.

ja aja ajakirjandusele, kannatades seetõttu ja ela
des läbi mitmesuguseid ebameeldivusi tol rahutul
Seltskondlik tegevus

Muidugi ei ole Sööt olnud seoses ainult ..Posti

mehega", ega sellele kaastööd teinud, vald ka teis

tele ajalehtedele ja paljudele ajakirjadele. ..Päeva
leheski on ta korduvalt kirjutanud. Nii on seal
temalt ilmunud huvitav teaduslik kirjutus ..Võim
võimu vastu", mis käsitleb venelaste ja saks
laste võitlust kallimail (vt. ..Päevaleht" 1934., nr.

296).

Ilukirjandusliku ja ajakirjandusliku tegevusega

rööbiti on Sööt arendanud intensiivselt ja mitme
külgselt ka seltskondlikku tegevust, esinedes

aktiivse tegelasena mitinesuguseis organisatsioones

ja seltsides, olles eriti tegev nende juhatustes. Vii
matimainitud organeis on ta olnud mitinesuguseis

ameteis, eeskätt aga kirjatoimetajaks või laeka
hoidjaks, tihti ..Mädchen fiir Alles", nagu ta nalja

lelles ise ütleb. Kirjatoimetaja ja laekahoidja ametid
organisatsioonides ja seltsides olid omal ajal väga

vastutusrikkad (nüüd vähem, kuna tänapäeval on

selleks auietis palgalised asjaajajad), nõudes palju
aega ja kulu. Mõnegi organisatsiooni enneiseseisvu
senegsest tegevusest on Söödil mitmedki raamatud
protokolle täis kirjutatud, millel on kahtlemata väär
tus mineviku uurimise seisukohalt.
Söödi seltsielulisest tegevusest annab kõige sel
gema pildi nende organisatsioonide hulk ja iseloom,
kus ta on tegutsenud. Oma tegevuse kulminatsiooni
ajal, s. o. praeguse sajandi esimesel kümnendikul töö

tas ta ligikaudu 20-s organisatsioonis ja seltsis.
Seetõttu tuli tal tihti Ühelt koosolekult tulla ja

teisele minna. Praegugi veel. millal Sööt on kõrges
eas, töötab ta innukalt paljudes organisatsioonides
kaasa, milline huvi on otse tähelepanu äratav.
Tähtsamad seltsid ja organisatsioonid, kus Sööt
enam-vühem püsivamalt on töötanud, on kõigepealt
Tartu Eesti Põllumeeste Selts, kus ta on tegutsenud
52 aastat, alates 1885. aastast kuni tänaseni. Selles
organisatsioonis on Söödil eriti suured teened kuul

sate Tartu Eesti näituste korraldamises praeguse
sajandi alul.

Siis 011 ta kogu aeg Eesti Kirjanduse Seltsis
töötanud algusest peale kuni tunaseni, kuuludes juba
selle asutajate hulka 1907. a. Erikomisjonide arv,
kus ta kaasa on töötanud, on loendamatu.
„Edaii tuleb ..Vanemuine", mille liige ja ak
tiivne tegelane ta on olnud alates a. 1885 ja eest
seisuse liige vaheaegadega alates a. 1886. Eriti suu
red teened on Söödil ..Vanemuise" uue hoone ehita
mise organiseerimisel 1903.—1906 a. ühes J. Tõnis
soni ning teistega.

Siis oli Sööt Eesti Rahva Muuseumi asutajaid

liikmeid 1909. a., oli juhatuse ja Asemikkude Kogu

nas, siis Eesti Majanduse ühisuses jne.
Mitmed organisatsioonid ja seltsid on Söödi
tegevuse ulatust ja tähtsust vääriliselt hinnanud ja
Söödi äriline tegevus
Viimaks peatugem veel mõne sõnaga Söödi
ärilise tegevuse juures, mida ta on arendanud
kirjastamise, trükinduse ja raamatukaubanduse alal,
kus ta on tegutsenud 18. aastat, alates a. 1893—1913,

olles ühtaega kirjastaja, trükikoja omanik 'ja raa
matukaupmees.

Kuigi need ettevõtted baseerusid teatava mää
rani, nagu juba öeldud, ärilisel alusel, ei vähenda
see nende rahvuslikku ja omakultuurilist tähtsust
põrmugi meie avalikus elus. Sööt oli esimesi eest

lasi, kes lõi väärtusliku kirjastuse, arendas oma trü
kikojast moodsa käitise ja asutas ajakõrgusel seisva
raamatukaupluse. Sellistena väärivad kõik need Söö

di ettevõtted kui rahvuskultuurilised tegurid tõsist
tähelepanu tol jyal kui enamasti kõik muud selle

sarnased ettevõtted olid muulaste käes. Sööt esineb
siin julge teerajajana nii ärilises kui kultuurilises mõt
tes.

Sõõt kirjastajana

Eriti esile tõsta tuleb Söödi kirjastuslikku tege
vust tema asutatud kirjastust, tuis oli sajandi
alul eesti kirjastuste seas juhtival kohal. Söödi kir
jastusel ilmusid omal ajal sisult meie parimad ja
välimuselt meie ilusaimad raamatud. A\itle NoorEesti kirjastus ei hakanud viljeldama meie ilusat ja
kaunist raamatut, nagu harilikult arvatakse, vaid
just Söödi oma. Sellekohaselt tuleb pidada meie
esimeseks kauni välimusega raamatuks luuletuskogu
..Mälestused ja lootused", mis ihnus autori kirjastuse
valjaandel. See on meie esimene moodsama värvilise
kaaneilustusega raamat, mille puulõikelise klišeeon
valmistanud sisu kohaselt kunstnik M. Pukits. Peale

selle ilmus Söödi kirjastusel veel hulk teisigi kaun!
välimusega raamatuid, nagu O. Müntheri ..Sule
joonistused", kirjastaja enda ja G. Suitsu koostatud
luuleantoloogia ..Eesti luule" jne.
Raamatule ilusa välimuse taotlemise kõrval on
Sööt pannud rõhku ka nende siseillustratiivsclc kül

jele. Mii 011 J. Lattiku ..Meie noored" j.t. ilmunud
piltidega ilustatult.

Kokku 011 Söödi kirjastusel ilmunud 18 aasta

jooksul üle 100 raamatu, millest enamik kuulus meie

kirjasõna paremiku hulka omal ajal, nagu E. Enno
.Hallid laulud", Alaris Heibergi ~Murelapse lau
lud" jne.
Söödi peategevusalade põgusast ülevaatest näh

tub, kui mitmekülgse ja väsimatu töömehega on meil
tegemist. Jääb _ vaid südamest soovida, et vanal tege

lasel jätkuks jõudu ja huvi oma elusajandi neljan
dalgi veerandil edasi tegutseda. Selleks on palju
eeldusi. j. Roos

Kesknädalal, 22. detsembril 1937
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Frank Kellogg f
JlmusjÕHuli^
Vastus "avalikule protestile".
«Vabadussõja Tähistel" nr. 12
SISUST:
Jõuluõhtu üllatus. Tartu langemine detsembris 1918. a. Kuperjanovi partisanide pa
tarei. Puikelest Lemsallu. Uks sõjasõit. Dessandid üle Peipsi. Väike-Peeter.
Krasnaja-Gorka operatsioon 1919. a. sügisel. Tartu ja Tartumaa Eesti Kaitse Liidu ja Ku
perjanovi partisanide formeerimise aigpäevadelt. Rahutu vaherahu Koiva kaldail. Esi
mestest kalevlastest. Taandumisel Mustveest Jõgevani. Soomusrongide Diviisi Taga*
varapataljon Irboska rindel detsembris 1919. a. Rõuge mõisa vallutamine 23. märtsil 1919. a.
NUMBRI HIND 35 SENTI.
Numbriga kaasas 1936. Ja 1937. a. sisukord.
Avatud tellimiste vastuvõtmine 1938. a. peale.
Tellimishind aastaks Kr. 4.—; % aastaks Kr. 2.—; % aastaks Kr. I.—.
Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused, suuremad raamatukauplused ja talitus Tallinn,
Viru 13—4.

Posti kaudu teilimistcl posti jooksev arve nr. 625. „Vab. Täh." 1936. aastakäik (3 nr.)
K'» I.— ja 1937. aastakäik on veel piiratud arvul saadaval.
„Vab. Täh." on meie odavamaid, mitmekesisemaid ja pildirikkamaid ajakirju. 1937.
aastakäik sisaldab 467 leheküljel 140 eri kirjutust ja 310 pilti.
„Vab. Täh." ilmub Vabadussõja Mälestamise Komitee väljaandel ja käsitleb Eesti Vaba
dusvõitlust 1917—1920.

„Päewalehes" 18. dets. s. a. Üleriiklise Eesti
Muusikariistade Kaupmeeste Ühingu Raadiosekt
siooni poolt awaldatud ..amalikule protestile" on
minul seletada järgmist:
1. „Uudislehes" 14. dets. s. a. ilmunud kirju,
tust «Miks raadiokuulaja nuriseb" mina ei ole
koostanud. Selles on küll üldiselt antud edasi
usutlusel minu poolt wäljendatud seisukohti, kuid
wäljeudusi, millede wastu muusikakaupmehed pro

Ne w Yor k, 22. 12. (ETA) (Havas)
Frank B. Kellogg, n.-n. Kelloggi või Pariisi
pakti isa, suri St. Paulis (Minnesota osarii
gis) 80 aasta vanaduses. Kellogg oli 1935
1929 Ühendriikide välisministriks (riigisek
retäriks) president Coolidge'i ametiajal.
Kelloggi pakt sõlmiti augustis 1928. Selle
paktiga mõisteti hukka sõda rahvusliku po
liitika vahendina.

testeeriwad, mina ei ole iialgi mõelnud, meel
wähein öelnud. Pealkirjad kõnesolewal kirjutusel

(New Dorgi osariigis). Õppinud õigusteadust arenes ta

mõtete kahetsuswäärne moonutamine, kuna mina

Frank Kellogg sündis 2,2. dets. 1556 Potsdamis

tähtsamaks juristiks ühendriikides, kellel oli tväga laialine
praktika. Sellena kaitses ta walitsuse kasusid protsessides

Sisepoliitiline pinevus Egiptuses
Meeleawaldusi Kairos
Kairo, 21. 12. (ETA) (DNB) Läbirääkimisi!

Lõpuks walitsewad lahkhelid selles, ei ka kuningal ott õi
gus nimetada kõrgemaid ametnike. Mitmesuguste po
liitiliste rühmade poolt on korraldatud täna wiiiksemaid

suurte paberi- ja õlitrustide tvastu. 1912. a. tvaliti ta

meeleawaldusi, mis on aga politsei Poolt laiali aetud.
Vahejuhtumid ei ole aset leidnud.

liti ta Minnesota esindajana senatisse. 1922. a. tegi ta
esituse, et Ameerika nõuaks endale koha voparatsiooni
komisjonis. 1923. a. määrati ta Ameerika saadikuks
Londoni, kus ta 1924. c. wõttis osa Dawesi plaani kon

sisepoliitiliste pinewuStc lahendamiseks on saawutatud
mitmeS punktis kokkulepe. Ent kolmes punktis on mn>
litsemas meel lahkarwamised. KuntngaS nõuab endiselt
oma õiguse säilitamist nimetada üks kolmandik senati
liikmeist. Kuid selles küsimuses waid organisatsioon on
teisel arwamisel. Edasi nõuab kuningas muudatuste te

gemist sinisarklaSte korralduses. Kuuldub, et selles
küsimuses walitfus nõustub põhimõtteliselt kuningaga,
kuid ta keeldub laiali saatmast sinisarklaSte organistasiooni.
sioont.

Kairo, 21. 12. (ETA) (HavaS) Asharistid ja

Ameerika adtvokaatidekoja presidendiks.

Kellogg oli poliitiliselt 1,916. a. wa

üliõpilased korraldasid täna mecleawalduse kuninga pa

werentsist ühes Qwen D. Zoungiga, mängides seal

lee ees mafdi organisatsiooni wastu. ühtlasi meele

teMsat osa.

amaldajad tungisid kallale rahaminister Makram paschale.

purustades tema auto klaasid. Makram Pascha oli teel
kuninglikku loSsi, et esitada kuningale Ungari uut saa

olid mulle samasuguseks üllatuseks kui protesteeri

jailegi. Lause, nagu mitmed saksa raadiotööstused
toodaksid aparaate, mis on spetsiaalselt määratud

Baltimaadel ja Balkanis müümiseks, samuti ka
lause, et soomlased lausa muigawad meie raadio,
turul walitsewa olukorra üle, on lihtsalt minu
sellaseid mõtteid ütlesin ajakirjanikule ainult instal
lätsioonimaterjali kohta.

2. Ekslikult minu arwele kirjutatud wäljen
dltste kohta andsin mina kohe «Uudislehele" õien-

nSudis rahwaste ja ühes sellega ka ühendriikide

närivlikkuS.

waStasele paktile.

desarmeerimist. 1925. a. kirjutas ta Pariisis alla sõja

aru saama, et Protesteerimiseks ei ole mingisugust

põhjust. Iseasi, kui Protesteerida taheti protestes
rimise enda pärast ja selleks minu õiendus mee
lega tehti olematuks. Kuid ma ei kawatse sellase
talituswiisi kohta hakata protesteerima niisama
walimata sõnadega, nagu seda Muusikariistade
Kaupmeeste Ühingu Naadiosektsioon tarwitab minu

wastu. Kahtlen, kas sellaste walimata sõnadega
saab kaitsta Eesti töösturite ja kaupmeeste au.
«Uudislehe" poolt wõetud usutlusel aga ei ole
mina NET'i reklaaminud ega teisi wõistlejaid fir
masid maha teinud.

3. Käesolewast leiab loodetawasti minu was
tuse ka „A.-O.", kes «Uudislehes" 18. dets. s. a.
(s. o. samuti pärast minu õienduse ilmümist!) kir
jtüab «Wabawõistlusel olgu õigus".
Tallinnas, 21. dets. 1937.
Austawalt H. Wõrk.

l <H)
loulukingiks raamat!

Kui Hughes 1925. a. ühendriikide wälisministri ko
halt lahkus, kutsuti Kellogg tema järglaseks. Sellena pi
das ta Plattsborghis 1926. a. onm kuulsa kõne, milles

dikut. Rahaminister Makram pascha on praegu mä
liSministri asetäitjaks. LinnaS on walitsemaS teataw

duse. See õiendus awaldati 16. dets. s, a., kuigi
moonutatud kujul. Kuid ka sellest moonutatud
õiendusest härrad protesteerijad oleksid pidanud

J Külastage
ilmavalikuga.
kohustuseta
meiekirjandus
ärisid jaigalt
tutvuge
meie suure
Võõrkeelne
äialt.
k. «sssvrmsnn. pikk?.

Uus riigi eelarwe kujundamisel
Eelarvekava läbivaata mine algab uue aasta alul korraga 3—4 komisjonis
Majandusministeeriumi rahandusosakonnas on
ministriabi A. Kulleri juhtimisel praegu inten
siiwselt käsil uue riigi eelarwe kawa koostamine.
Eelarwe ettepanekud on eranditult kohal kõikidelt
kaasasutustelt. Nende alusel rahandusosakond on
walmiStanud uue eelarwe tulude kalkulatsiooni,
millest wälja minnes kujuneb ka kulude Pool uues
eelarwes.

Nagu kuulda, tuleb uus riigi algeelarwe suu
tm jookslva riigi majapidamisaasta algeelarwest,
mis oli teatawasti 89,9 miljonit krooni. Tulude
enamlaeknmine on kestnud ka wiimastel kuudel.
Arwatakse, et see tendents pusib ka unel eelarwe
aastal, mis algab 1. aprillist.
Wajadnsed kulutuste suhtes on wahepcal ka tnn-

duwalt suurenenud. On algatatud rohkesti uusi
ettewõtteid, mis nõuab suuremaid inwesteerimisi.
Riigiametnike palgaolude parandamine nõuab uuelt
celarwelt samuti palgakrediidi suurendamist.

enne jõule. Kuid siis felguS, et paljud asutused
on kibedasti tegewnses seaduste wäljatöötamisega,
mis on ühenduses uue põhiseaduse maksmahakka
misega. Seetõttu tahab rahandusosakond oma jõu
dndcga eelarw-e Miia n.-ö. katuse alla, et une aasta

Kõige raskem on näha ette kindlamalt uue par
lamendi kulusid uues eelarwes. Kulutused selles
osas olenewad suurel määral sellest, millise inten
siiwsusega parlament asub tööle. Kui asutatakse

alul kokku astuwad komisjonid wõiksid sooritada
rohkem wnmistlemistõöd. Eelarwc arntamine al
gab korraga 3—4 komisjonis. Iga komisjon wõtab

rohkesti komisjone ja peetakse tihti koosolekuid, siis

käsile ühe keskasutuse celarwckawa.

suurenewad ka kulud. Seda wõis näha Rahwns
kogu kogemustest, ltuel parlamendil on aga teis

Pidades kinni une põhiseaduse nõudeist, tahe
takse uus eelarwekawa esitada juba 23. jaanuariks,

Majandusministeeriumi rahandusosakonnal oli

dekreediga, sest uns parlament astnb arwatawasti

litte eelarwc maksmapanek sünnib senises korras
(bffit alles piiras uue celarweaasta algnst.
oleks naisliidu tegevus viimasel aja! kaldunud ühe

külgsusse kodumajanduse suunas. Kuid koduma
janduse esiletõstmisel on riiklik ja majanduslik

tähtsus, mida liit on soodustanud täiesti teadlikult.
Kodumajandus on ala, mis mahutab enamiku meie

töötavaist naisist. Nii peab liit oma suurimaks
ideeliseks võiduks viimasel ajal Kodumajanduse
Instituudi astumist. Selle ainulaadse kooli kaudu
avanevad naisele sootuks uued tööväljad, mis on
tervitatav meie üldises tööpuuduses just intelli
gentsele naisele. Liidu sihiks on olnud kasvatada
ideelisi, vastutus- ja töövõimellsi isamaalisi naisi.
Eriväljaandes kirjutavad —J. Stcinmann: Naisest
kultuuritegurina, E. Kirsipuu: Organiseeritud naiste
rahvusvahelisest koostööst, M. Reisik: Koduma
janduse instituudi asutamise põhjustest, A. Ima
kaevu: Kodukultuurilisest tööst Eesti Naisliidus,

naturaalmahlad, mahlajoogid ja laua

| veed kahtlemata suurendavad käigi
WM pühaderõõmu.
OJT öuaajook -P O MIIN" sisaldab
WMMtzUD 35—40% puhast käärimata mähiti
V-

Kirjandus

Ei saa enam ütelda, et meil ilmuks vähe lasteJa noorsooraamatuld. Neid ilmub rohkesti, ja ena
masti on pakutav üsna rahuldav, sageli päris heagi.

Nagu eelmisi! aastail, nii on kirjastused täna
vugi eriti silmas pidanud väiksemaid lapsi ja murde

ealisi, IH—l5-aastaseld. Võrdlemisi vähe on kirjan
dusturg seni rahuldanud n.-n. muinasjutuealise lap

se lugemistungi. Mõne aasta eest J. Parijõelt toime
tusel ilmunud eesti muinasjuttude kogu ..Külaliste
leib", on peagu ainus väärtuslik teos selle-ealistele

lastele. Ometi on teada, et just muinasjutuealise,
s. o. läbistikku 12—lH-aastase lapse lugemisiha on
eriti suur. Seda rõhutavad lastepsühholoogid, näi
teks praegusaja tuntumaid iastehingeelu tundjaid ning

uurijaid, Charlotte Bühler; seda teavad oma tähe
lepanekute põhjal kõik lastekasvatajad.
Olgu seepärast siin lastesõprade tähelepanu ju

hitud just nende, seni pisut hooletusse jäetud luge
mishimuliste loomupärase vajaduse rahuldamiseks
ja antud kolmele paksule, suurekaustnlisele näitele

Eesti Kirjastuse Kooperatiivi ..Lastcjuttude" sarjas

Walt Disney lasteraamatute seeria

Kirjastus ..Maaling" on lasknud pühadeks müü

gile seeria „A\iki-hiirekese" lasteraamatuid; õige
mini küll Walt Disney raamatuid: „Noa laev „Ark",
„Miki väikesed nõbud", ..Peeter ja Peet" ja „Miki
hiire ABD". Kõik raamatud on trükitud mitmevärvi
li-ste piltidega, ilusas köites ja paeluvad juba väli
muselt nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

Raamatuist ..tüsedaim" on „Noa laev Ark. Huvi
tavate ja rikkalikkude piltidega antakse edasi kogu
veeuputuse sündmustik. Vastav lühike tekst on juu
res. Hind kr. 3,20.

„Miki väikesed nõbud" on õige suures formaa
dis ja koostub 16-st H-värvi pildist. Lühike tekst
riimis. Hind kr. 1,20.

Miki-hiire jutt ..Peeter ja Peet" on 160 lk. paks
vanemaile lastele. Ka tekst on veidi raskem. Hind
kr. 2.
„Miki ABD" peaks olema huvitav Just neile las
tele, kes õpivad alles lugema. Värviliste Mikl-seik
n.-n. suur väikeraamat. See on mõeldud juba natuke

luspiitidega antakse edasi kogu alfabeet. Hind kr. 1.
..Kaunis kodu", jõulunumber.

Naisliidu eriväljaanne

Oma töii ja sihtide selgitamiseks on Eesti nais
liidult ilmunud crivhljaanne. Eessõnas üteldakse,
et mõnelt poolt olevat tulnud etteheiteid, nagu

muinasjutte, H. C. Anderseni muinasjutte ja Wilh.
Hauffi muinasjutte, igas köites on tublisti üle kahe
saja lehekülje teksti ja rohkesti illustratsioone. Raa
matute välimus on üllatavalt meeldiv, trükk selge
Missugust neist kolmest köitest sisuliselt eelis

pakuvad värviküllust ja põnevust, isiklikult armastan

icõlge rohkem Anderseni elutarka ja sügavat, sü

arvestades pole kallis. Tutvugu nende raamatutega
igaüks, kel leidub väike lemmik raamatuid neelavas

muinasjutueasl Sillaots

Richard Janno: Kaks ja üksainus", jutustus. E.
Kõksi kaas. ..Eesti Kirjastuse Kooperatiivi" välja
anne, Tartus, 172 lk. Hind kr. 2,50, kai.-köites'
kr. 3,75.

See on Richard janno pikem jutustus,

miile sisuks on ühe tüdruku ja kahe poisi armastus
vahekordade käsitlus, jutustuse tegevuskohaks on

Tartu ja tegelased on peagu eranditult töölisring
konnast. Peale ..armastuse kolmnurga" probleemi la
henduse on autor võtnud selles vaatluse alla ka
füüsilise töö kui niisuguse.
Ainelt on see üks vlimase-aja omapärasemaid,
kuid ühtlasi ka südamlikumaid raamatuid.

Niisama habras, kui teose naispeategelane Ise, on

ka aine käsitlus.
H. Sirge: Luhtunud lennud. Jutud. E. Kollomi
kaas. ..Eesti Kirjastuse Kooperatiivi" väljaanne, Tar
tus 1937. a. 205 lk. Hind kr. 2,75, kai.-köites kr. 4
See R. Sirge järjekordne teos koosneb kahest
Eikemast
kujutatakse
oogsalt jajutustusest.
elavalt üheEsimeses
talupereneist
nii tavalist
draa
mat hävitavat riidu pärandi jagamise pärast,
ühes sealjuures vanade ja noorte vahel tekkivate
vastoludega. Teine jutt tegeleb rmnamehega, kes

kaugusel. Mujal on paekihid liig rabedad ega wõimalda
käikudele kullalt kindlat ja wastupidawat lage, kuna alu
miste paekihtidc kallaku tõttu Põhjawec ärajuhtimine on
seotud suurte raskustega.

Leedu ei ole sulgenud Poola
ühingut
KaunaS. 21. 12. (ETA) (DNB) Wastamalt

poolt lükatakse ümber Pat'i teade, mille järele Leedu
wõimud olcmat laiali saatnud Poola - organisatsiooni
„Ochodnia". Organisatsioon tegutseb endiselt.

PBOA

Ji'ui,
K^il^

HEINZ RUHMANN JA
THEO LINGEN
nacrupommis

MEES, KELLEST RKKOITAKSE...
... et meeldida oma blondil õiel
Heinz Thcogakoos tantsib köiel...
pühade ajal kinoteater GLORIA PALACE'is

järele jõululaulude alal tundus suurt puudust, siis
Autorikaitse Ühing tänavuseks hooajaks kirjastas
neid kaks vihku, kokku 12 numbrit J. Jürgenso
nilt ja J. Zeigerilt, kummaltki 6 pala. Esimeses on
laulud seatud 3-le häälele, teises 2-le ja 3-le hää
lele. Et sellel alal valitses võrdlemisi tühi koht,
nähtub väga elavast nõudmisest. Lühikese ajaga on

läbi müüdud peagu terve trükk. Laulud on viisilt

ilmekad ja voolavad, harmooniliselt kõlarikkad ning
seejuures kergesti õpitavad.

N. (Soflol: Surnud Hinged I. Tõlkinud ?!lb.
Kiwikas. 326 lk. Hind 4 kr. Eesti Kirjanduse Seltsi
tölkeseerin ..Maailmakirjandus" nr. 3, 1937.

Kui kiwisöeküte asendataks
elektri- ja gaasikiittega
Kes hiili poleks kuulnud ja lugenud Londoni

udustl

Wiimaste aastate jookjul 01l ta leppinud wäga
auwäärjelt tagasihoidliku osaga oma ajaloolises tä»
hendujes. Udu oli tekkinud ja ikka jälle hajunud, an»
des inimestele lootuse, et seeloodusenähtus on mõne
aasta pärast maailmariigi pealinnast lõplikult peleta
taw. Tänawu on aga Londoni udu selle enneaegselt
tehtud surmaotsuse eest kätte maksnud. Tänawu -ta

tahab jälle mängida, tähtsat osa Inglise pealinna

elus, isegi end tema poliitikasse segades. Ainult udu.
01l selles süüdi, et Prantsuse riigimehed pidid täht»
sailt nõupidamisilt Londonis rutem pöörduma tagasi
uut oli ette nähtud. Lennukid el julgenud enam õhku
tõusta ja tänawalliklus seisis. Wiimaste päewade udu
ohmrtd räagtwad selget keelt. Raudteed, autobujed,

tramm, kõik nad olid sunnitud wüitlusest loobuma.
Eajadtuhanded inimesed eksisid tiheda uduga täna

maile, pidustustele kogunenud inimesed ei julgenud öösi

koju sõita, oodates wäsinult hommikut, ei päewa
walgus ajaks udu laiali. ..Nähtawus null", mi

teatas ilmajaam. Ainult see,- kel endal on tulnud läbi

elada Londoni udu wõimu, suudab kujutella, mida
need sõnad tähcndawad. Niisuguse udu aegu. mida
tänawu sügisel on olnud õige rohkesti, näib inime»
sete, nagu oleks õhk käega katsutaw. Seda on raske
hingata ja ta tekitab peawalu.
Udu ohwretks on peamiselt rikkad inimesed, kes
et pääse sits oma sõidukitega edasi. Udus on kõige
julgemad inimesed, kes on õppinud oma. teekonda
käima jalgsi. Tuhandeid autosid jääb uttu kinni, pääs»

mata edasi, ja waejed pidudelt ning ballidelt tuli

jad öised lõbutsejad peawad wiibima wangis niiskeil
tänawail. Pole enam näha ei maju ega laternaid, ai
nult signaaltuled punetawad stit-scalt. lalakäijagi kok
kupõrge latcrnapostidega ja majaseintega pole ime.
Autod saamad meel liikuda ainult lõpmata pikkades

ieepüM&kauaht
Seepärast on Junghans-kellad väga
sobivad kinkideks. Junghans-kellad
mitmesugustes eriliikide» on müügil

paremates kellaärides. Nende hea*

dust tagab Junghansi kaubamärk.

..Nacru liibi piimate" waliutawat huumorit, lõi»
kawat pilget, südant haarawat kurbust sisaldab see
wette kirjanduse meistriteos ja ta ott meeldimaks «va
helduseks Eesti raamatuturul, kus huumorit on nii
mähe, et lugeja mõiks naeru peagu unustada. Mitte
niipalju Tschitschikomi seiklused kui maga omapärased

inimesed seowad lugeja humi nii tugemasti algusest
peale, et raske on teose lugemist ajutisekski katkes
tada. Muidugi tõuseb soom teisegi köite järele, kuid
kahjuks autor ise hämitas teise köite käsikirja ja see
on ilmunud mustandite järele ning katkendlikult ega
tule tõlkimise mõttes kuigimõrd arwesse. Ka neile, kes
originaalis kord on lugenud ..Surnud hingi", pakub
knesolcw «väljaanne humi, sest Alb. Kiwika' kirjaniku
sulg on suutnud «väärikalt edasi anda Gogoli «varjundi
rohket ning ihnekat sõnastust.
Milleni Luhasoo: Marsaoja pärtspere»nehed. Noor

soojlitustus. Hind 1 kr. 50 s.

karawanides. pääsedes aeglasemalt edasi kui jalakal»
jad. Politseinikud, kes piiüawad selles segaduses liik»

lust reguleerida, hoiawad türwikut käes. lial ennem
pole kull inimene oma wüimetust nõnda tunnud, kui
wiibidcs sellisel uduööl Londoni tänawal. Ta on kui
laps, kes astub esimesi samme elus, kus igast nurgast
teda ähwardab oht.
Juba aastakümnete eest oli Londoni udu uurimine
arenenud terweks teaduseks ja palju tähtsaid teadus
mehi on selle kallal murdnud päid. Siiski on see udu
wcel ikka maailma lahendamata probleem. Miks on
ühel tahvel udusid Londonis wähem kui teisel? Miks
hiigellinn mõnikord üsna lühikese ajaga äkki wajub
udumerre, kuid juba paari tunni pärast särab tema
kohal jälle tähetacwas? Õiget wastust sellele pole
leitud.

Londoni udu tekib loodusjõudude koostööl mitme
suguste suurlinna elunähtustega. Iga suurlinna õhus

on suitsu, auru, tahma ja muid ..jätteid". Talwel.

kui kõik korstnad suitsemad, on suitsu muidugi roh
kem kui jumel. Viimaste aastate jooksul, kus kimijöe
kütet hakkab suurel määral asendama Laasi- ja elektri
küte. on seisukord oaranenüo. Selgus, et suurlinna
udu koosneb peamiselt pisukestest poolpõlenud söe
kübemcist, mis segunemad auru ja õhu ..ligasustega".

Uksi Londoni õhus on aasta jooksul 75.000 tonni

..sätteid". Kui Inglismaa läheks üle gaasi- ja elektri
küttele, siis kaoks asjatundjate armates ka udud oma
senises ulatuses. Ent see pole möimalik juba majan

duslikc, põhjusil. Selle all kannataks rängasti Ing

lise saetööstus, mis niigi wüitleb raskustega. Ka lä

heks kiittejisustuste asendamine uutega ja ümberehita

väsinuna tsivilisatsioonist unistab pääsust tagasi loo

dusse, kelle teovõime aga sureb kartuse ja hirmu

Uusi jõululaule lastekoorile. Kuna lastekooride

muinasjutud noort mõtisklejat, Hauffi muinasjutud

raamatute kogukat suurust, sisukust ja kaunidust

..Postimehe" raamatukaupluses.

vaimaks teoseks.

tada, see oleneb lugeja maitsest. Vendade Grimmide
muinasjutud eeldavad naiivsemat lugejat, Anderseni

Karin Lutsu omapäraselt-värsked illustratsioonidki.
Raamatute hinnaks on kr. 3.25, 5i50 ja 3,75. mis

Kastcr Kasel o: Valges lossis. Romaan. 424 lk.
Hind 4 kr. Vana-Eesti kirjastus Tartus. Pealadu

laad on üldiselt voolav ja lihtne, rahvalikkust taot
lev. Jutustuste alal osutub R. Sirge ..Luhtunud len
nud" tänavusel kirjandushooajal üheks väljapaist

ja suur, laste silmanägemist mitte väsitav.

emad, kelledele peaksid rõõmu valmistama vist

kirjastus. 48 lk. Hind 50 sn.

uute, ootamatute olukordade ees seistes.
Vastolu väikeste igapäevaste inimeste unistuste
ja soovi ning nende võimete ja teojulguse vahel
see ongi ..Luhtunud lendude" peateemaks. Omako
hast uudne ning värske vaatenurk meie kirjanduses.
Jutustuste intriig on osavalt põimitud, tegevus
areneb põnevalt ja kaasakiskuvalt, autori jutustamis

ilmunud kolmele muinasjuttude kogule. Need kolm
tüsedat muinasjuttude-kogu sisaldavad paremiku eu
roopa muinasjuttude varasalvest: vendade Grimmide

damlikult sooja toodangut, millest kõnesolevasse ko
gusse on võetud 31 muinasjuttu. Olen kindel, et seda
' kogu võivad mõnuga lugeda ühes lastega ka laste

iillataw: wõrdlemist suurcS konsortsiumi piirkonnas on
wõimalik maa-alust kaewandust rajada ainult 50 ha suu»
rusel maa-alal, mis asetseb Waiwara jaamast umbes 3

Elise Aron näitab naiste poolt uude tsiviilsea

XoimotusQlQ

Londoni udu

alal wõimalik minna maa alla. Puurimistöid juhatas
mäeameti märinscncr Ncinw a l d t. Töö tulemus oli

'dustikku esitatud paranduste kohta naise vabasta
miseks mehe varandusliku ecskostmise alt, et uus

saadetud kiriandus
Kolm toost „Laste]uttudo"
sarjast

Sillamäe õlikonsortsiumi kontfcssioonialal korraldati
tünawu põhjalikud puurimistööd põlewkiwikihi paksuse
ja iseloomu selgitamiseks. Uurimistööde eriliseks sihiks
oli selgitada, kas ja kui suures ulatuses on kontsessiooni

E. Kask' Emade- ja lastekaitsest.

põhiseadus on siin annud lõpliku otsuse naise ka
suks. Põhiseadus ütleb: Abikaasade varavahekor
rad määratakse seadusega, kusjuures seadusjärgne
varavahekord ei või kitsendada ühe abikaasa va
randuslikku teovõimet. „Kui keegi on oma seisu
kohta põhiseaduse vastuvõtmise puhul õiguslikult
ja eetiliselt kindlustanud, siis seda küll naisko
danikud ja eriti need. kes on abielus," ütleb autor.
R. Paris K. Laane Kodukorraldamine.
Töökavu ja juhiseid õpiringidele. E. Haridusliidu

Tänavune

alust põlevkivikaevandust

ja Wiiwikonna praegusest maapealsest kaewandusest 2 k»n

sugused ülesanded. Kulude satibiliseernmine wõib
siin sundida aastate jooksul.
kawatsns eelarwekomisjone rakendada tööle juba

Viivikonnas ei saa rajada maa

Õiena .»

mine maksma miljoneid. Pealeselle tuleks inglastel
siis ümber korraldada kogu oma perekonnaelu. Ka
minast on nii-ütelda saanud inglise perekonna alus
ja sümbol. Ehtsat inglast on raske mõõrutada kaminast

• piihndemaeleom
mwmammmmmmmmmmmmmm
loõvad meie rikkalikust veinikeld
rist valitud kodu- ja välismaa
VEINID, NAPSID, KONJAKID
j. t. JOOGID.
Pereisale on karp häid SIGAREID
parimaks üllatuseks •
Sõjawäe Majandusühisus
Tallinn, Pikk 11 • Vene 5.

TARTU • VÕRU • RAKVERE • PÄR
NU » NARVA • VILJANDI.

ka siis. kui kamin tal aineliselt tahab üle jõu

käia. Nii selgub, et kamina soojuse eest inglased pea
mad taluma uduraskusi.
Udu mitte ainult tekitab ebamugawust. maid ka
õnnetusjuhtumeid ja on ebaterwe. Eriti raske on seda

taluda nõrga kopsudega inimestel. Selgub, et ,iga
ränga udu järele suureneb loomulikku surma surijate

hulk. Ka udust tekkinud ainelised kahjud on küllalt

suured. Inglise ajakirjanik Gardon Glomer on ar

wutanud, et üksi akende puhastamine, mis on majaUne iga udupcrioodi järele, läheb Inglismaale maksma
730.000 naelsterlingit. Pesupesemisele peab perekond
Manchesteris udunädalal kulutama keskmiselt 71/2
penssi rohkem kui puhta õhuga.

Kõike kokku mõttes on udust tekitatud kahjud

wäga suured. Ent tuleb siiski kahelda, kas london
lane oskaks elada ilma uduta, millega ta lõppude
lõpuks on nii wäga harjunud. Ta wannub ja pahan
dab, kui udu tekib, ent kui see temalt ära wõtta, kes

teab, ehk oleks ta elu siis kaotanud suure osa sel

lest ..palumata romantikast", mille järele ta tunneks
mhwuZlilu igatsust. London ilma uduta polcls enam
ehtne London.

Kesknädalal, 22. detsembril 1937
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Lõuna-Hiinasse saadeti 30.000 Jaapani sõdurit

ILMUSID
VALITUD VÄRSID

Põgeneb tuhandeid hiinlasi. Linnas walitseli suur ärewus
Tangtaos põles 20 Jaapani vabrikut
Schanghoi. 21. 12. (ETA) (Reuter) Teo
latakse, vt kuni pühapäewani oli Schanghaist lah
kunud 30.000 jaapani fõburit, kes on saadetud
arwatawasti Lõuna-Hiinasse. Wusungis on seis
ma% 70—80 trcmsportlcwwa. et wõtta pardale
sõdureid ja sõjamaterjali.

Tokio kaalnb Pekingi walitsnsc tunnustamist
Tokio, 2t. 1?. (ETA) (DNB) Domei agen

tuur teatab, et täna peeti ministrite nõukogu istung,

mida juhatas mälisminiSter Hirota. Istungil on aru

tatud Jaapani poliitikat Hiina suhtes.
Tinfeist poliitilisist ringkonnist kuuldub, et minist
riie nõukogu istungil on arutatud muuseas ka Pekingis

.Hongkong, 21. 12. (ETA) (DNB) 30
Jaapani sõjalaewa on pommitanud Amoyd. Pom
mitamine ei ole tekitanud suurt anelist kahju.
Kaheksa sõjalaewa. olid lahkunud Jaapani laewas
tiku baasist Kinmeni saare juures..
Hiina sõjamäele lähedalseisew ajaleht „Sao
tangpao" teatab, et eile on maabunud Biasi lahes
umbes 10.000 Jaapani sõdurit. Nende ülesan
deks on ära lõigata raudteeühendus Hongkongi ja
Kontoni wahel. Kantonis on walitsemas suur
ärewus. Tuhanded hiinlased on Põgenemas ett
roopalste linnaossa.
Tsingtaost teatatakse, et seal on ikka weel Põ
lemas umbes 20 Jaapani wabrikut. Tuli on üha
lewimas. Tsingtao lähedal on nähtud 16
pani sõjalaewa. Sissesõit Tsingtao sadamasse on
takistatud. Hiina wäed on asunud kaitsepositsioo.

moodustatud Hiina uue walitsuse tunnustamise kusimusi.

nidele.

kiangi aerodroomi.

20.000 hiinlast murdis läbi
Hank o u, 21. 12. (ETA) (DNB) Hiina sõjamäe

esindaja seletas, et ci ole õiged jaapanlaste teated, mille

de järele olcwat Nankingis ümber piiratud umbes

20.000 HHpa sõdurit. Mainitud Hiina sõdureil ott õn
nestunud läbi murda Jaapani mägedest. Parast äge
baid ja meriseid wõitlusi neil on õnnestunud taganeda
Muhu poole. Reis wõitlusis hiinlased on saanud ühtlasi

saagiks palju sõjamaterjali, ütles Liina sõjamäe esindaja.

Hiinlased häwitasid jaapanlaste kaewandnsi
Sehanghai, 21. 12. (ETA) (Havas) Jaapani

sõjamäe esindaja seletas ajakirjanikele muuseas, et Hii

na walitsus on teinud nowembrikuu lõpul korralduse
kõikide kaewanduste hämitamiseks, mis asctsewad Tsinani
ja Tsingtao mahel, ja mida ekspluateeritakse jaapanlaste
poolt, ühenduses mainitud kaeManduStc häwitamisega
hinnatakse kahjusid umbes 12 miljoni dollarini. LõpukS

ta teatas, et Jaapani lennukid on eile hawitannd Kiu

Jaapanis paljastati riigi
pöörajaid
Tok i o, 22. 12. (ETA) (DNB) Ametli
kult teatatakse, et politsei on viimasel ajal
vangistanud umbes 370 isikut äärmise pa
hempoolse tegevuse pärast. Vangistatute
hulgas on ka n.-n. proletaarlaste erakonna
keskkomitee esimees rahvasaadik Kato.
Tähendatakse, et vangistatud on frondi
sõdurite ja nende perekondade abistamise
katte all teinud kihutustööd mitte ainult
Hiinas, vaid ka Jaapanis. Vangistatute
eesmärgiks oli praeguse valitsuse kukuta
mine kominterni 1935. aasta kongressi
juhtnööride kohaselt, mis teatavasti näe
vad ette rahvarinde loomise. Politsei
aktsioon on haaranud 17 provintsi, kaasa
arvatud ka Tokio. On paljastatud tihedaid
suhteid tööliste ja talupoegade erakonna ja
Kominterni vahel. Siseminister on teinud
korralduse kõigi riigi vastu sihitud organi
satsioonide tegevuse mahasurumiseks ja
mitteusaldusväärsete erakondade laiali
saatmiseks.

.Vaigus maeti mulda võrsuma ja sellest hing sai inimese rinda." E Enno luule on igatsus
selle peidetud valguse poole, mille leidmine annaks jäädava rahulduse. Kuid sisimate tõdede
juure •ei pääse välismaailma kaudu, vaid ainult inimeses endas leidub tee sinna. Seda
teed enese kuulamise, cncsc-nägcmise ja -tundmise kaudu annabki edasi E. Enno õrn. müstilise
joonega, koduigatsustundcline luule Käesolev valimik sisaldab F.. Enno loomingust parema osa

B Kangro koristatuna. Raamat on illustreeritud A Laigo poolt 6b puulõikega, 274 lk. Hind
broš. 3 kr 75 s.
Nikolai Gogol SURNUD HINGED
Tõlkinud Albert Kivikas.
..Naeru läbi pisarate" vallutavat huumorit, lõikavat pilget südnnthaaravat kurbust
sisaldab see vene kirjanduse meistriteos ja ta on värskendavaks vahelduseks Eesti raamatu
turul, kus huumorit on nii vähe. et lugeja võiks naeru peaaegu unustada. Ta sisuks on otse
ameerikaliku leidlikkusega äritehing surnud talupoegadega, mille raamides autor harukordse
osavusega esitab võrratuid kujusid ja pilte möödunud sajandi alguse vene elust, nii et raske
on lugemist katkestada. ..Maailmakirjandus" nr. 5 328 lk Hind 4 kr., köites 4 kr 50 s.
EESTI KIRJANDUSE SELTS
Aia 19, Tartu, tel. 6-01, posti jooksev arve 20-36.

Oma
antenniga

Uudis! J£öfr*ivesi

Orgita kodumajanduskool leekides
Haapsalu, 22. 11. Kella poole kolme pai lumehangedele kohale üsna kiiresti ja kuna maik
gu ööl wastu tänast Päewa süttis Põlema Orgita ne ilm kustutustöid soodustas, Pandi tulele täua
kodumajanduskooli peahoone wasak tiib. Tuld hommikul kella kümneks Piir. Leekides hLwis
märkas esimesena kooli juhataja Lutter, kelle kor aga siiski Peagu täielikult koolihoone wasaku tii
ter asetses maja samas osas. Kuna läbi leekide wa teine kord. Kni suur on kahjusumma, Pole
enam ei pääsnud telefoni juure, siis jooksis kooli esialgselt teada.
juhataja lähemasse postitallu, kust asjast teatas
Kooli personaal arwab, et leegid said alguse'
Märjamaa tuletõrjele.
kas elektri juhtmetest wõi korstnast.
Tuletõrje saabus Märjamaalt waatamata
Poolas kuulutati üks erakond
seadusewastaseks
Warssaw, 21. 12. (ETA) (Pat) Siseminis

Kui soovite oma abikaasale
valmistada tõsist rõõmu,
siis kinkige taile hõbetatud vaag
naid või kausse. Need esemed
annavad igale lauale piduliku
ilme ega tohiks puududa üheski
maias, kus armastatakse kodu
kaunistamist.

ter on awaldanud maaruse, millega kuulutatakse kogu
PoolaS scadusewastaseks Poola isescisew sotsialistlik tõõ

liSerakond. Tee erakond oli õieti kommunistliku era
konna osaks.

Kõiki naisi pronatatakse
Wiibisin seltskonnas, kus jutt kaldus ivälismaal
juba mõne aja eest ülesivüetud küsimusele, et «vane

maid naisi nimetataks ühe niinega prouaks,
meisterlikult õnnestunud lõhnalooming firmalt
I. F. Schwarzlose Söhne, Berliinis.
Ainuvalmist. Eestis. Lab. V.TREUBLUT, Tallinn
Hinnad 1.70 ja 2.50.

Loodetav ilm
neljapäeval, 23. detsembril.
Nõrgenevaid põhjast läände pöörduvaid
tuuli. Pilvine ajutiste selginemistega. Ker
get lund. öösi kuni 15 ja päeval kuni 10
kraadi külma.

nagu meest alati nimetatakse härraks, olgu ta siis abi
elus wüi wallaline.
„Ma ei räägi niipalju «vallaliste naiste kui nende

kaaskodanike eest. kes on küllalt peenetundelised
daamile igas olukorras suhtuma austawalt," sõnas
delikaatne härra. ..Wanemale, amväärsele daamile
on piinlik ütelda preili."
„See pole «neilgi enam «viimasel ajal uudiseks,"
üteldakse. ..Meie naised oma eriajakirjades on selle
küsimuse juba korduivalt üles «võtnud."

„Kuid see pole ka meie seltskonnas enain uudi
seks. Mina niinetan oma «vallalist hambaarsti, kes on
juba 40 ümber, alati prouaks."

„Ia mina oma õmblcjannat," ütleb noor proua.
„3n minu endagagi on nõnda," lisab alles noore
«võitu naisõigusteadlanc. „On küllalt abitarivitajaid,
kes «vaga hästi temvad, et olen «vallaline, kuid nime
taivad inind sellest hoolimata prouaks. Eriti mehed."

Mnre järglaste eest
..Süda on raske."

hai. Kuulute linna eliiti."

„Seda muidugi, me oleme elanud lahedais oludes.

Kuid nüüd meie poeg «võtab naise..."

„Las «võtab, nii peabki olema. Nhed pulmad

rohkem."

..Seda küll, kuid poiss kasib «vaese neiu. Gümnaa

fiuini lõpetanud ja konscrivatooriumis käinud, kuid

see on ka kogu ta «varandus. Ega haridust enain patta

panda. Pole tal kohasaamise lootustki."
..Miks naisel peaks koht ole«na? Kes siis kodu
eest hoolitseb?"

..Muidugi ci peaks olema. Miks ainetkondi nai

scstada, nagu nüüd räägitakse? Ent ineic poiss teenib
ainult 60 kr. kuus. Kahetoaline korter aleivis maksab

üksi juba «vähemalt 30 kr. kuus ilma kütte ja wal

TALLI N N —PIKK 27.

gustuseta."

„Wähe seda palka küll on praeguse elukallidusega.

Pöörge tähelepanu meie vaateakendele.

Kuid noored inimesed, las harjutumad elukunsti!"
..Unustate, et selle poja on kasivatanud wanemad

awarate cluwöimalustega. Niinimetatud kultuuri

miinimumi oleme annud igale lapsele. Poiss on kas
wanud keskkihis, meie oludes eliidis ja uiiiid korraga

läheb raskeisse tingimustesse. Tõusu pole ka

Itaalia annab Saksamaale tagasi
Somaalimaa

Tnwid tcewad liiga!
Londonis on siginenud nõnda palju tuwisid, et nad
kipuwad tegema juba kahju. Seepärast on seatud
ametisse erilised tuwipüüdjad. Üks neist püüab
linde Trafalgari platsil.

Draamateatris
Meie teatrielu Mekkad. Mind hoiatatakse. Miks
rootslane käib teatris? Rootsi lava mahedus.
Hea „foonimäng". Kaks etendust.
Kui kõneldakse Euroopast, eurooplasist, nende

teadusest ja kunstist, eriti aga teatrikunstist, siis
mõeldakse harilikult ikka Kesk-Euroopa maid. Ber
liin, Vi i ja Pariis olid läänes teatriinimesele veel

mõni aeg tagasi need ainsad Mekkad, kus tunti end

prohvetite lähedal. Muidugi, Peterburg ja Moskva
need olid omaette jumalad. Meil leidub küllalt
inimesi, kes täna lihtsalt ci lähe teatri ligigi, sest
nad on näinud kord teatrit vanas õndsas Peterburis.

Vene ja Kesk-Euroopa metropolide kõrval on vii

maseil aastail hakanud teatri mõttes tähelepanu köit

ma ka Varssa v, Praha ja Budapest. Ja
täie õigusega. Aga kuidagi nagu kaugete merede
taha. reaalseist mõtteist ja huvidest väljaliilitatuiks,

on mciie jäänud Põhja-Euroopa, Skandinaavia
ja Inglise teatrid. Me oleme oma teatrite reper

tuaaris küll lugu. pidanud Ibsenist, Strindbergist ja
reast inglise autoreist, rääkimata Shakespeare'ist,

kuid teater, mis kõneleb nende autorite keelt ja

väljendab nende meelt ta algupäras, see teater on

jäänud enamail juhtumeil väljapoole meie huvide
piirkondi. Huvide ja, peab rõhutama, ka rahaliste
võimaluste. Pealiskaudsel arvestamisel. Tõeliselt ei
ole aga need viimatimainitud võimalused Kesk-Eu
roopas tänapäeval enam sugugi avaramad kui Põh

ja-Euroopas. Ja ometi suuname oma n.-n. õppe
reisid ikka lõunasse ja kirdesse või Venesse. Tõsi
küll, suuremad linnad pakuvad teatriterohkusega va

hest ehk suuremaid valikuvõimalusi ja ka muidu
on kogu kunstielu neis ehk laiapiirilisem ja mitme
palgelisem. Aga julgeks rõhutada —, see kunsti

elu pole oma suurlinnalistes tippsaavutustes mitte
palju kõrgemale küündiv näiteks Skandinaavia „väi
keste" pealinnade samasisulisist tippsaavutusist. Eri

ti, mis puutub teatrisse. Ja kui võtame arvesse, et

meiegi loeme endid esmajoones ikka põhjarahvaks,
siis peaks meie huvitõus teiste põhjarahvaste juba

vana kultuuri vastu ja ka sealt võimaluse määral

endile lisaväärtuste ammutamine saama meile päris
endastmõistetavaks Ja otse eriliseks tarbeks.

ulatub neile kuklasse. Noorem «väikemees pistab

ehinatusega karjuma.

Koeraomanik aga ütled uhkelt: „Miks lapsi igale
poole kaasa «vedada, kui nad isegi koeri kardawad ja
poerahu rikuivad!"

Poepidajal on küll koerasilt seinal, kuid temagi
mõtleb, et käcsoleival korral on lapsed poerahu rikku
jad. Nad pahanda,vad head ostjat.

Laste ema aga mõtled, et tema lapsed ei riku

«««ajagi rahu nõnda, hui see peni. Hommikul «vara
lastakse ta «välja, siis ta jookseb treppidest üles >a alla

ja haugub koridoris, nii et kogu maja ärkab.
Räägiti raainatnnputusest

loota. Kõrgemad amctjärgud on eraldatud ületamata

palgamüüridc taha. WäiKcjc tõus on 2 ja 3 kr.
järgult."

..Isal ou hea koht. kas tema ci-saa pojale pä

remat kohta svountada?"

„Ei ta ole pangadirektor ega asutuse ülem.
Kultuurtegelane ainult. Ja poca on' ka ainult noor
kunstnik." ' E. Ml.
Rikka proua koer

Milline tundmus «võib täita noort, algawat kir
janlkku ta esikteose ilmumisel aastais, kus inimese
ees alles maailm näib oleivat lahti... Kes vn
kuulatlcnud kõiki neid kujutelmi millegi surematu
loomisest, inimsoo «vaimusalwcde rikastamisest, suur

ivai«nuks saamisest?

Waatlcn algama luuletaja näopilti ta esikteose ees
ja nagu tunnen kõike seda. Kuipalju ta wõib olla end
pildistanud, enne kui saabus see erakordselt õnnes
timuti ilme, pilk, milles on sügaivust. seda maailmale
midagi ütlemist, midagi sellest misjonist, mida teda on
kutsutud täitma...

..Raamatuid pole enam liuhugi mahutada," kae
basid tänaivu sügisel Pariisi kokku tulnud raamatu
kogu hoidjad. ..Rahwuslikud keskraamatukogud ei
suuda enam mahutada iga-aastast omamaa ja teiste
rahwaste raamatutoodanguid ..
Saksas näiteks ilmub üle 30.000 teose aastas, ise

mee! perioodilised wäljaanded. Napoleonist on kirju
tatud 22.000 teost. Orlcani neitsist 16.000, Caesarisl
13.000, Goethest 14.000 jne.
Ja pole enam inimest, kes wöiks kiidelda, et ta

oleks põhjalikult tuimunud mingi üldinimliku küsi

musega aiõloos. Keegi ei suuda läbi lugeda, mitte läbi
Ichistedagi tcatamat küsimust puudutawat kirjandust.
Rahwa hariduslik tase tõuseb kõikjal. Iga rahwas
annab aasia-aasian suurema ksrsanike protsendi. Naf
jatataksegi, et ilja wähegi arenenud inimene wöiks juba
kirjutada mingi raamatu.
Suurwaimud aga kuuluwad peagu eranditult mine

wikku. S. Ml.

..Palutakse koeri mitte poodi tuua." on trükitud
plakatile mürtsvoe seinal, kuid see käib ainult liht

Ungari terrorist Kelemau Vndai, kes kawatses
atentaati Prantsuse wälisministrile.

rahiva kohta. Sülele wastastproua käib iga päew poes
oma juure hundikoeraga.

Lihapoes tegi müüjanna kord koera sissetoomise

kohta märkuse, kuid proua mastas kohe: „Ega teil

Daamide ualmispesu,
meestele ja lastele trlkoopesu
suures ivalikus soowitab odawaStt

üksi pood ole. Kui ei salli minu koera, lähen teise

kauplusse, kus wöib -koeraga käia."
Sellega sai koer luba nuusutada nurgas tünne ja
kaste. Leti juurest küll proua ise tõrjub teda eemale.
Lihtkodanik, töölise naine, läheb oma kahe pisu-

H. Kabali riidekauplus
Tallinn, V. Karja 7. Telel. 444-01.

publik lepib selle tüütu paratamatusega. Ta teab,
et ta pole küllalt virk ja huvitatud teatriskäija ja
selle tema virkuse ja huvi puudujäägi peab teater
millegagi katma. Ja teades, et see tõesti toimub,

kalt ja leidlikult, et nad autori tekstile ja sellest

lander ci jäänud võimalusile midagi võlgu. Ta
fantaasia oli julge ja uljas. Parajal mõõdul stilisee

demokraatliku orientatsiooniga noorrootslane Stok
holmi teatrist enam kui tagasihoidlikult. Isegi kuulsa
vahtparaadi ootamist kuningalossi ees soovitas üks

sel päeval ja ostab mingi kena asja, mida teater

näitleja suus oli vaid õrn kude hingelist seisu

loobuda. Mujal maailmas olevat sarnased asjad hoo

käigud ühes ülalmainitud mõningate eelarvamuste vi
nedega loorisid peas, kuni kadus portaalilae taha kuu
lutusteekraan ja eesriie andis vabaks lõpmatu sooja

wad isikud arwamisel, et sel kombel ueil õnnestub

Saksamaad uuesti kaasa tõmmata kindral Franco
Stokhoimis

Rootsi kuninglikus

kese pojaga, nelja- ja «viieaastasega, poodi. Koer hak
kad lapsi uudishimulikult nuusutama. Ta külm kärss

..Mis mure teil «vöiks olla? Mees on heal ko

Suures valikus hõbe- ja hõbe
tatud lanatarheid mõõdukate
hinäadeqa.

Parii s. 22. 12. (ETA) (.<õnbaš) „Deubrc"
toob protta Tabouis' artikli, milles käsitletakse
kuuldusi Itaalia Somaalimaa Saksamaale tagasi
andmise kohta. Uaalia ametlikud ringkonnad
otsiwad juba mõnd aega wõimalust selle shesti
läbiwiimiseks. Somaalimaa tagasiandmist kawat
setakse mitmesugustel Põhjustel: i) Prantsusmaa
ja Inglismaa diskrediteerimiseks maailma awaliku
arwamise ees, näidates, et Itaalia on ainuke sutt
remeelne riik, 2) Hitleri abistamiseks
küsinmses ja ll) oma hiigelsuurte wõlgade tasumi
seks Saksamaale. Pealeselle on Itaalia juhti

Prantsusmaal laieneb streigi
liikumine
P a r i i s, 22. 12. (ETA) (DNB) Streigi
liikumine Prantsusmaal on jälle laienemas.
Dieppe'is, Clermont-Ferrandis, Lyonis ja
Lille'is riiklike tubakamanufaktuuride juh
tiv personaal on palgatüli pärast alustanud
streiki. Streikijad seletavad, et tööstus
tegevuse elavnemise puhul on neil õigus
nõuda oma palgaolude parandamist. Osa
line streik on puhkenud ka filmitööstuses.
Streigib enamik Pariisis ja ümbruskonnas
asuvaid filmitööstus!.

Enne reisi kuulsin mõneltki poolt hoiatusi, et
Rootsi olevat teatri mõttes üsna vähepakkuv. Ja
laeval kõneles üks aadliku päritoluga, aga väga
Ameerikas käinud ja pdlju näinud kaasootaja mul

pis midagi muud ja üldse... Ise ta rühkis aga
inimmurrus vapralt edasi, paraadist paremat üle

vaadet võimaldavale kohale. Ja tema sõiduvees aga
ralt teisigi. Ning päris omamoodi vabaõhuetendus oli

see paraad. Too Ameerikas käinu kuulutas hiljem
küll ette, et saame näha ürgajaloolisi kostüüme ja
orkestriinstrumente. Aga mulle näis, et selles mõt

tes see paraad nii väga ürgne polnudki. Kuid ometi
olin tänulik tollele Ameerikas käinule. Tema lähedale

hoides sain hea ja kuiva jälgimispaiga. Muide, see
osavõtlik poolameeriklane osutus päritolult daan
laseks.

Esimest päristeatri etendust nägin Kuningli
kus draamateatris. Mõningad väikesed pet
tunmseussid olid südamesse närima jäänud etendusist
väga riiklikes ja ametlikes teatreis. Päris vaba mõ
ningaist eelarvamusist ei olnud sellepärast meel ja

mõte siingi. Suur, kolme rõduga saal mitte just
tulvil publikut. Ja publikuks peamiselt vanematvõitu
daamid ja härrad. Omavaheline käitumine neil lii

gub silmanähtavalt täpseis vormes. Kummardused ja
tänud, tänud ja kummardused lühiajaliste vestluste

kestes. Ja rahu ning vaikus. Saalitäis teatripublikut
kiriklikus meeleolus. Ja ometi polnud oodatav eten

dus mingi keskaegne müsteerium, vaid inglanna

abistamisel. Roomas ollakse arwainisel, et kind
ral Franco häwimise wältimiseks tuleb astuda
otsustamaid samme, kirjutab proua Tabouis.

vabaneb ta nagu mingist vastutustundest, läheb tei

talle ise reklaamis. Ning jätab siis mõneks ajaks teatri

oma kulude arvest välja. Need ja samased mõtte

see kultuur ja hea maitse ka keeles.
Tõsi, see rafineeritud maitse, otse piinlikult ikka

ei tähenda veel, et etendusel puudusid oma kõla
lised värviskaalad. Ei. Need sillerdasid ja säten
dasid seda kergemalt ja elegantsemalt. Kuna näit
leja ei tarvitsenud viimseks selguseks teksti üle

Tugevast koosseisust eriliselt välja tõsta tahaks

vahele hüüda lastagu olijad kordki valla! Aga

ta vananeva daami kujule juure aina uusi ja uusi
karakterjooni. Iga uus stseen oli talle uueks ette
käändeks oma kuju uuest küljest valgustada. Siia
ja sirina laike keskpärase ajuga naise väikestest

olla, kartus sellest vääratada, hoiab loomingu mõni
kord juba nii piirides, et uljamal vaatajal tekib tarve

ei lasta. Ei upitata end kikivarbule, et pihku haarata
ladva viimane tipp. Sarnane distsipliin teatris teeb
vaatleja mõnikord nagu veidi rahutuks. Kuid äratab

liiga läbinähtuks, tuntuks ja teatuks. Vaatleja ei

hingelt ja võimelt. Nii ei muutu ta vaatlejale kunagi

muutu oma tundeis ja mõtteis näitleja vastu kainil

jaarseks ja üleolevaks. Ta tunneb, et teda kohel
dakse kui väärilist partnerit, kelle meeleheaks ei
tarvitse veel peapeal käia " või otse karvu kitkuda.

Ja seda näitleja omapoolset respekti vaatleja vas
tu kviteerib viimane lõpuks siiski kindla tänuuiee

kalt ja leidlikult joonistatud reklaamplakatid ja teks

lega.

endamisi igasuguseid kalkulatsioone. Tahtmatult hak

Ei ole veel kunagi olnud võimalust tähele panna
nii tihedat ..foonitnängu" laval, Smithi ülalmainitud
komöödia (ka ..Estonia" tänavuses repertuaaris) oli

kad kaasa kalkuleerima. Näiteks, kui palju teater
selle äriga teenib? Igatahes niipalju, et ta sellest
ei täi loobuda. Ka rikka riigi riiklik draama. Ja

korda väljendaval, tihedal, tegevuslikul pinnal. See

siiski ühe nime Tora Teie. Sellest näitlejannast

vastanud kadunud jaan Koorti kujutelmadele õigest,
pühalikust, jumalateenistuslikust teatrist. Rootsi teat

tid. Seda vaadates see rahvas ongi teatris nõnda
hardusiikult vaikne. Ta loeb ärikuulutusi ja teeb

elamusi ja teksti huumorit vaid alla kriipsutasid. Tekst

ja igal pool (peale majade maal monotoonselt
toores punane valgega) see maitseahnus ja, võib

ühtlasi näitleja vastu respekti. Näitleja ei anna
vaatleja nõudele järele. Ei kisu viimset hilpu oma

ripublik on tõesti nagu kogudus, kes ootab oma
preestreid. Ja vahib sealjuures ajaviiteks ärikuulu
iusi, mis ilmuvad ekraanile (suure eesriide ees) kino
kõigi reeglite järele. Enne etenduse algust ja kõik
vaheajad läbi. Ka kuninglikus teatris. Väga maitse

mavaks või segavaks ei saanud. Ümberpöördult.
Need väikesed toimingud olid nii valitud, et nad

ja hubase interjööri Smithi komöödiast" „Call it määraselt rõhutatult anda, vaid vajalise selguse val
a Day".
mistas ta juba ette sellekohase välise toiminguga.
Isesugune mahedus ja hellitlus kõlab rootsi Selles mõttes igatahes väga omalaadne ja tähele
keelest. Tahaks nagu uskuda, et rootslane ei saa pandav etendus. Näitejuht: Rune Carl st 011. Lava
üldse minna tooreks või jõhkraks. Ka siis mitte, pildid: Sven-Erik Skavonius. Viimase lavapil
kui tahaks. Keel ei tule kaasa. Vähemasti võõra did väärtus omaette. Samuti nagu iga üksiku
kuuldes mitte. Võib-olla, osalt keelest 011 ka tin näitleja antud kuju. Etenduses olid tegevuses näit
gitud see imeline kergus, alatine, tahaks öelda/ lejad vanemast ja nooremast põlvest. Ja üsna noori,
otse lapselik värskus ja ühtlasi mahedus, mis hoo vastselt sama teatri-kooli lõpetanuid. Kuid ansambl
vab rootsi lavalt. Võib-olla, osalt keel tingib selle sulatatud ühtlaseks, tugevaks tervikuks. Kuna tükk
vääramatu enda piirishoiu ja distsipliini, mis näib oli tuttav, siis võis paari üksiku kuju tõlgitsemise
olevat aluseks rootsi lavakunstile kõigis ta aval suhtes tekkida väikesi lahkarvamisi. Kuid omalt sei
dusis. Võib-olla osalt keele iseloom. Kui mitte, siis sukohalt nähtuma ja antuinu needki kujud olid veen
ainult kultuur ja hea maitse. Aga siis avaldub vad ja ansamblitihedad.

Dodie Smithi särtsuv komöödia.

Alul tekkis päris aukartus säärase õhkkonna
vastu teatris. See oli midagi niisugust, mis oleks

tingitud näitleja elamuslikele käikudele kuski koor

rootslasil, üles ehitatud peamiselt clulisile pisitoi
minguite. Neid anti katkestamatult, aga nii otstarbe-

on kuuldusi olnud kui suurejoonelisest draamanäit
lejast. Aga imeteldav oli ta ka komöödias. Kergete,
õhuliste nüanssidega, nagu poolkogemata joonistas

huviringidest, igat sammul vapper võitlus aastatega,
häbelik vastupanu enda. võib-olln, viimsele rnmnr
tilisete puhkemisele, vastupanu ja andumine korragr.

rides, veidi-vcidi ehk ekspressionismi kaldudes, suu
re seesmise ja välise plastikaga olid antud üksikud

kujud. Ehtsat hoogu ja jõudu ning toredat rütmi

oli saavutatud suuris massistseenes. Skavoniuse de
koratsioon ning Schitdknechti muusika toetasid kogu

etenduse suurt joont täiel määral. Strindbergi sün
gus ja esitatava aja halastamatus võivad kergesti
hukutada ülepakkumisile. Hullumeelsus, katk, võl
las Ja endapiitsutajate karjad võivad kergesti välja

vääratuda kunstilise maitse ja mõõdu piirest. Kuid

seda ci juhtunud. See annab tunnistust teatri täiele
suutlikkusele kogu ulatuses.

Uuest aastast asuvad teatris tööle ka Lars

H a n s s o n ja Gösla Ekman. Esimene kuulub prae

gugi teatri alalisse personaali. Gösta Ekman aga
algab oma tööd kuninglikus teatris võõrusotenduste
raames. Jääb siis aga vististi pidevalt selle teatri
juure. Shakespeare, Paul Raynal, Pär Lagerkvist,
Maxwell Aiidcrson, Sherwood, Hjalmar Bcrgmaii,
Nõel Coward, Dodie Smith, Strindbcrg ja Hella
Vuoüjoki on teatri tänavuse repertuaari autorid.
..Niskamäe naised" olid teatril parajasti töös ja põ
gus pilk ühele proovile ei võimaldanud veel päri
selt kindlaks teha, kuivõrd kokku või lahkumine
vait rootslased tõlgitsevad seda lavastust võrrel
des Soome omaga. A\itmevõrra suuremanumbriliste

majanduslike võimalustega see teater võib arves
tada võrreldes meiega selgub juba üksinda
sellest, et keskmise, mitte väga suure ühe lavas
tuse kulud seal neelaksid näiteks ..Estonia" draa
male terveks aastaks ettenähtud kulud paarikordsell.

Ja kui ma teatri sekretärilt, muidu õieti optimist
likult dr. Anderssonilt küsisin, kui palju neil lä
heb siis maksma iiks suuriavastus, siis lõi temagi
käega. Ja tõepoolest, ei maksa rääkidagi.
Ants Lauter

Ja lõpuks liigutav resignatsioon ja alistumine olu
kordadele. Selle kõige esitamine andis tunnistuse

suure näitleja peenest loomingulisest incistertööst.

Ja siis sama Tora Teje Striudbergi ..Folkuuga

saagas" kuninganna Ingeborgina. Jõuline, kindel ja
vääramatu. Napp, kuid täpne igas väljenduses. Iga
jõulaik, iga purse situatsioonile vastavalt muudetud
ja mõõdetud. Haarav ja veenav kuju algusest lõpuni.

Ligikaudu sama võib öelda kogu etendusegi
kohta. Kogu keskaja karmus ja süngus, kirik ja
riik, usuhullustus ja ebausk, võllas ja katk ning
sellele vastandiks kristlik kuningas Atagnus. See
kõik on tänu'ik materjal suure etenduse ehitamiseks

näitlejale ja eriti näitejuhile. Ja direktor Olov A\ o-

Viljandi 0.-ü. „ALKO"
Liköörid:
Cura^ao

KloostriHkoör (Benedictinc)
Cherry brandy
Kirsiliköör

Stock pomnierants j. t.
Esindus ja ladu
A.-S. ..KAUBAMAJA ESTIKA"
Tallinnas. S. Karja 20/12. tel. 447-67.
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Siseriigist
Harlumaalt

Bioloogiline Selts Tartu ülikooli professori dr. med.

Kooliõpilased seadsid liiklemise joone, lthes teiste
liiklemisteedega Harjumaal oli «viimase suure luine

tundmata raudaiijaldawate ühenduste aivastamine lve
res ja nende tähtsuse tunnetamine mere punase wärwi
aine muutumisel sapiivärwiaineks on rauaainewahetuse
füsioloogias ja farmakoloogias «väga tähtsaks jaawu
tüseks. Nimetatud ühendustel on tähtsus lämmastiku
mürgituste diagnooside puhul.
Ellu kutsumisel Eesti-Soome-Ungari arstideselts.
Eesti Arstideseltside Liidlt algatusel on kawatsus ellu

konna Mäe rühm 32.16. Esikohale tulnud rühma

töö «viljastamiseks ' wastawat organisatsiooni EestiSoome-Ungari arstide seltsi näol, millised seltsid töö

mägesid ja täideti orge, sellega tehti tee profiil sirge
maks ja liiklemine tähendatud teel kergemaks. Lellest

tuisu tagajärjel kinni tuisanud ka Rapla raudtee
jaamast Rapla alewikku wiiiv 3 k»n pikkune maan

..pilmlM"
avaldab eelmiste aastate eeskujul 31. detsembril
uueaasta önnesoovi-kuuiutusi

tee. Kuna tähendatud «naanteed kasutab ka omni
bus ühenduse pidamiseks raudteejaama ja aleiviku
«vahe! ja et kinnituisanud tee tagajärjel omnibuse
liikle»nine sel liinil Katkes, siis «võtsid Rapla keskkooli
õpilased esmaspäewa hommikul warakult ette ja roo
kisid tähendatud «naaiitec terives ulatuses lumest lahti.
Seega osutub Rapla raudteejaaina ja aleiviku »va
heline olnnibuseliin praegu ainukeseks lii»«iks Harju

maal,
kus o,nnib««ste liiklemine korralikult edasi
kestab.
Palume Igp. kuulutajaid õnnesoovi-kuulutused

Saku õlletehases korraldati jõulupuu. Piihapäe»va
õhtul oli Saku õlletehase juhatuse poolt korraldatud
tehale tööliste ja ametnike lastele ..Tainmemäe" saa

lis jõulupuu, millest rohkel arwm mudilasi osa »võt

varakult Ara anda

tis. Jõuluõhtu kaivas olid laste-ettekanded, jõulu

wana kingituste ning maiustuste jagamine jne. Õhtu
möödus kõigiti üleivas meeleolus.
Rawila wallale määrati laenu. Koolimajade ehitus
laenu fondr komitee otsusega, mis on kiimitatud ka
haridusministrilt, määrati Raivila ivallaomaivalitsu
sele Kose algkoolimaja ehitamiseks pal««tud 30.000-kr.
laenust esimese osana 15.000 kr. 50 aasta peale. Walla

walitsuseie palutud laenu lõplik silurits piiratakse ko

Kohalikke teateid
Ameeriklanna tutwub Eesti
tööliseluga

Tehnilisel muuseumil 10
osakonda
Neil päewil oli haridusministeeriumis Eesti tehni
lise muuseumi ühingu juhatuse koosolek abiesimehe hari

duSministri ab' Wold. Pätsi eesistumisel.

Koosolekul määrati kindlaks muuseumi osakonnad, mis
suguseid tuleb kümme: elektrotehnika, metallitööstuse,
puutööstuse, nahatööStllse, keenüatööstuse, tekstiiltöös
tuse, ehitusasjanduse, põllutöötehnika, liiklemistchnika ja

.jõumasinate aladel, ühtlasi waliti osakondadele ka ju

yatajad: elektrotehnika alal ins. A. Tääker, metalli
tööstuse Dubas, puujööstuse Th. Ussisoo, nccha
ja keemiatööstuse Sossi, tekstiiltööstuse ins. M.
Pääbo, ehitusasjanduse ins. A. Graueu, põllutööteh
nika Georg Liideman ning liiklemistchnika ja jõu

masinate alal ins. Jtvand.
Muuseumil on juba kogunenud eksponaate ja need
on paigutatud muuseumi esialgsesse asupaika. NoblesS
neri tehaste ruumes. Väljapanekute arwu täienemisel

awatakse muuseum lähemal ajal atvalikkusele.
Muuseumi eesmärgiks ei ole sedatvõrd wanawara ko
gumine kui õpetliku asutuse loomine praktiliste teadmiste

ja silmaringi laiendamiseks tehnika aladel tegntsejaile
ja õppijaile ning ka laiemale ringkonnale.
Tulewikus on katvatsusel püstitada tehnilisele muu
seumile isescisew hoone.

Sisinas pidades ettewõtte suurt ideelist ja kultuuri
list tähtsust, nmuseumi juhatus pöördub kõigi asjahuwi
listc poole üleskutsega, annetada muuseumile tööstus
esemeid eksponaatide kogu täiendamiseks.

Pühade-eelne elewus tapa
loomade turul
Tallinna alatisel loomaturul on eelpühine tegetvuS
tväga claw. Tänane kaubapakkmnine on eelmistest päe
ivadest weidi tagasihoidlikum, samuti õli tuuduwalt tvä

hem maamehi turul. Tänasega lõpeb peagu. ka enne
pühine lihasuuvmüük.

Weiseid on turul üle keskmise. Nõudmine rahul

daw ja makstakse Püsiwalt endisi hindu, s. o. pulilid ja
mullikad keskmises ja paremas rammususes 58—61 s.
tapakaalu-kg ja 28—31 s. eluSkaalu-kg.^
Rammusad lehmad 57—62 s., keskmised 55 s. piires
ja lahjad 48—50 s. piires tapakaalu-kg.
Wasikate pakkmnine on nõudmisest tväikjem, mil
lest tingituna ka eelpühised hinnad on tväga kõrgel. Peale
pühi. on oodata hindade simduwat nõrgenemist. Praegu
mccksawad wasikad ühes nahaga 65—85 s. kg. ElnStvasi

kad 35—40—50 s. kg. .
Lambaid on lvähe. Tapetud kaup ilma nahata

ja pudemeteta 50—65 l. kg. Eluslambad 30—37 s. kg.
Sigu on nädala algusest Iveidi tvähem, kuid pak
kumine on siiski suur. Nõudmine elaw. Tapetud sead
ühes pea-jalgadega 70—82 s. piires kg.

Nahkade hinnad: Weisenvhad, toorelt, 30 s. kg,

tvasikanahad 3 kr. tükt sa lambanahad 2—3,50 kr. tükk.

Jõnlnde lisatasu ETK töölistele
ETK nõukogu määras ETK töölistele jõulude lisa

tasuks 6 päcwa palga. Käesolotoal aastal on tvaremalt
makstud ETK töölistele lisatasu samas ulatuses kahel
korral kewadpühadeks ja sügisel septembrikuus. Peale
rahalise lisatasu sai iga ETK tööline pühadepaki 15 kr.
wäärtuses. ETK ettetvõtetes töötab praegu 960 töölist.

mitees laenu teise osa määramisel.

Eestis wiibib praegu Ameerika töölishariduse tege

lane mrs. Anna Otvers. Taltoel mrõ. Owers töötab

Pihiladekphia kutsetoaliku büroos, kus käsivad oma tvõi

meid analüüsimas 16—20-a. noored. Suwel töötab

ta omawalitsuse poolt ülalpeetawas rahwaülikoolis, mis
hoolitseb tööliste haridusliku taseme tõstmise eest mil
list tegewust ameeriklased nimetawad Worker's Educa
tion'iks. Need kursused cm kuuekuiscd ja neile saada
tvad oma liikmeid end täiendama ametiühingud ja tei
sed organsatsioonid, nagu töölisklubid ja -seltsid. Õpi
takse ajalugu- matemaatikat, keeli.
Mrs. Owers on meil külastanud teavet rida asutusi
ja käitist, on tviibinud Puhkekodus. Balti puuwillawab

rikus. Lutheri tvabrikus j. m., on käinud ühiskondlikel
jõulupuudel, tutwunud meie kultuur- ja sotsiaalküsi
muStega tööstusaladel.

Sotsiaalhoolekande nõunik prl. Kirsipuu, kes oli

ameeriklanna juhiks linna näitamisel, pidi rahuldama
külalise suurt hutvi kõige lvastu. Nähes realkooli ees
mälessi»Ssammast langenud õppnrsõdnrcilc ja kuuldes
selle ajalugu, imestas ameeriklanna: „Kas tõesti? Kas
teil ka koolipoisid läksid sõtta? Missugune energia ja
tvahwusl Nüüd ma tean mida tähendab —' noor rah

tvasZ" Muidugi tilli ameeriklannale seletada, et ole

me tegelikult toana kultuuriga rahwas.
Ameeriklanna esimeste siintmibinnse päetvade jook

sul oli taetvas olnud pisivs ja puistanud lund. Muide,
ameeriklanna oli tvahepeal kodumaalt saanud kirja, et
sealgi niiüd sajab rohkesti lund. ..Kuid kus need teie
kuulsad helksivad tähed on?" küsis ta. ..Teie tackvas pi
di olema sügawsiniine täis säratvaid tähti..."
skuid veale suure lumerohkuse ameeriklanna õpib siin
põhjamaas tundma ka ta lühikeste päewadega. Philadel

phias on päewad pikad ka taltoel. Ameeriklanna saa
bus siia Soomest, olles läbi käinud ka Daanist ja Root
silt, kuid ka seal on kogu aeg olnud tuisud ja ta Pole

tases". Keelt ta ei osanud, kuid häälekõlast ja
sõnade rõhutamisest aimata, millest räägiti. „Miks

sellele deklamatsioonile mehed reageeriwad rohkem kui

naised?" küsis ta kord. üldmulje oli tal. et meie kir

janikud olewat tväga noored. Muidugi on Ameerikas
kui suures riigis üksikuil kuulsustel olnud raskem üle
maalises ulatuses läbi lüüa ja enne läheb inimene sa
geligi halliks kui jõuab saawutada nii rasket kuulsust.
Wõi mõtles ameeriklanna, et oleme noor rahtvas ja
meie kirjanikudki Pole tveel suutnud tvanancda?
Ameeriklannal oli siia saabudes meie naistegelaste
aadresse ja nii ta oligi onm nurimisnmtka Skandinaa
tvias pikendanud Eestile.

Hiljuti kirjutasime pättide alatisest koguncmiskohast

«Estonia" teatvihoone kvldrikõvra koridoris, tiiru pool
küljes. Sinna Kgimeb seda põhjakihti igapäcw wr,t ajal
õige rohkesti end soojendama keskküttetornde juures

on äratanud üldist tähele*

f M panu ja poolehoidu.
A/S. Prev. J* LILL

Tartust
Prof. Barban WHni Bioloogia Seltsi liikmeks.

Tunnustuseks kauaaegse ja eduka töö eest walisWiini

tifvnera iõef.
E. Järve kaas. Hind Kr. 5.40, kai.-köites Kr. 7.—.
M. Underi luuletuste valikkogu
Ja fiHa sai sõnaiks.
Iluväljaanne. H. Mugasto kaas ja siseillustrat
sioonid.

Hind Kr. 5.25, kal.-köites Kr. 6.75 ja pool
nahkköites Kr. 7;75.
J. Kärneri valimik armastuse-, looduse-, kogu
ja isamaaluulet.

fada viiskümmend aastat
eesti twMWštet
Iluväljaanne. 250 luuletust. E. Kollomi kaas ja
puugravüürid. Hind Kr. 3.85, ka!.~köites Kr. 5.25

llnnä-Sadama jaamas raudteepiletite, eelmüük kõiki
desje kitsaroopalise jaamadesse pühade rongide tarwis.
Tungi ärahoidmiseks joowitatakse kodanikel käsutada

eelmüüki. - . - »
Mõne reaga

Laulumeeste kuntsert-kall. Tallinna pieeskoor Eesti
Laülnmehcd korraldab traditsioonilise kontsert-balli 31.
dets., kell 21.30 K.urrstihoones. Kontsertosas nreesioori

esinemincs Solistid tenor K. Ots, . metsasapo Wold.
Uustalu: harf prl. Ette Üustaln, klawer Tetta Koch.

Praegu olvwat seal alatisi külalisi umbes 60. Kuna
tveettvatki nad enamuse oma päetuast seal kunstitempli

sooja hõlma all. Elanikud ja üürnikud on püüdnud neid
sealt peletada killl igal kombel, kuid seni asjatult. „KÜ
lalised" cm tvõrdlomisi häbematu tõug rahwvist ja on
olnud sulaseid, kus nad cm läinud neid lahkumisele suu
dida tahtjate tvastu tegelikukski. Estonia teatrihoone
elcmikud-üüvnikud loodawad, et politsei lõpuks kord para
jal ajal korraldab sinna „PSHj«" haaranM sa kutsumatud

Kesknädala! wastu neljapäewa:

Kadrwru apteek. Nartva. mnt.' nr 64 Tel.' 303-01.
Suur-Pärnu apteek. Pärnu mnt. nr. 63. Tel. 463-21.
E. Matsani apteek. Niguliste tän. nr. -6. Tel. 436-06.
E. Urmi apteek. Sakala' tän. 3. Tel. 808-55.'

Trossini apteek. Apteegi tän. 4. '

Teisel jõulupühal, 26. dets., ..Estonia" sümfoonia

kontserdil esineb solistina viiulikunstnik professor

17.30 heliplaate ja reklaami. 18.00 sisepolii
tiline riiigtvaade A. Randalu. 18.15

runoviisidest.

Reedel 31. dets., traditsiooniline uueaasta vastu

kaardi ettenäitamisel).

OLGA KRULL-MIKK'i JUUBELIETENDUS
Neljapäeval, 20. jaanuaril, tähistab pr. Olga
Krull-Mikk oma 25-a. muusikalist tegevust ~Eston
ia" teatris, mil puhul ettekandele tuleb oopir «Pa
daemand",

G

suse pianist Magda Taglia f e r o.
26. jaanuaril sümfõoniäkõntserdil esineb juhata
jaga saksa dirigent Rudolf Schulz-Dornburg.

teatri nukuetendus ja õhtul kell VaB 42. korda «Daam
kameeliatega".

wiia. ühtlasi pidas linnawalitsus wajaliseks ja aja
kohaseks alustada ka

perekonnaabirahade maksmist linnawalitsuse
liikmeile, ametnikele ja teenijaile

Raadio

talispordi weerandtund Aleksander Kalk. 18.80 ma
janduslik ringwaade toimetaja L. Grandberg. 18.45
talw on tulnud! Muusikalis-sõnaline pööripäcwa-saade.

Pööripäewa-westlus toimetaja Endel Rennit. 19.40

Pääsmete eelmüük avatud kolmap. ja neljap.

Hinnanoieeringud. 20.05 kandlelugusid. Ustus Toomendi.
20.25 metsateadlane 23. Ritslaid: Tähelepanekuid talu*
metsadest. 20.55 põllumajanduslikke teateid. 2-1.10 lõbu

kella 11—1 e. 1. ja 5-8 õhtul. Reedel, 24. skp., kella

11—1 e. 1. I pühal kassa suletud. Il pühast alates
kassa avatud harilikul ajal.
Pääsmete eelmüük vana-aasta õhtuks avatud.
Töölisteater

Kolmapäeval .Mehe küljeluu" 25. korda. Algus

kell »/s8 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Pühade mängukava

Töise jõulupüha päeval «Tootsi pulm" 3. korda.

Teise jõulupüha õhtul «Inimesed ajujääl" 10.

korda.

Kolmanda jõulupüha päeval «Mehe küljeluu' 26.
korda.

Kolmanda jõulupüha õhtul «Kolmekrossl ooper
15. korda.

V. RIIVESE ÕPILASTE KLAVERIÕHTU
tõiriiub täna kill Vii õht. konservatooriumi saalis.
Kõik teihejäd on alg- ja keskkoolide õpilasid. Ka
vas sõölõpalad ja kontserdid. Maks vabatahtlik.

päewauudiseid. 20.00 õige aeg. Ilma- ja jääteated.

said heliplaate. 21.25 lastewanemate weerandtund.
Jaan Rummo. Uusi laste- ja noorsooraamatuid. 21.50
orkestrikontsert. RR orkester. Juh prof. R. Kull. 22.55
päewauudiseid.

Reljapnewal, 23. detsembril.

Kiwiõli oma, mis on jõudnud juba üle 70 m piiri.

takse tööle maikuus ühel ajal uue õliivabrikuga. Ka
uude luhamäele. Wana tuhamägi kawatsetakse aia
jooksul ära ivedada.

Kui Teie soetate endale kauni korteri
sisustuse, siis pidage meeles, et selle
juure kuuluvad ka väärtusliku sisu ja
nägusa välimusega
Põhlamaade romaanid:
J, Anker Larsen: Maria ja Maria . . . . ... 4.50
J. Bojer: Uuo tempel . Z.—

Need teosed on kaunistatud E. Koliomi puugra
vüüridega ja kuuluvad Põhjamaade romaanitoodangu
parimikku.

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.

Riigikohus

meelselt linnawalitsuse ettepanekuga, nit et suurendatud

teenistuswanuse tasu kui ka perekonnaabiraha maks

mine astuwad jõusse juba 1. jaanuarist 1938. a.,
seega kolm kuud enne uue majandusaasta algust.

Edasi otsustati linnawolikogu koosolekuid eel

HALOSSE, KOTIKUID

NAHA

Otsuseid:

Administratiiv-osak. kohtuistungil 14. dets. jäeti
tagajärjeta: Oskar Merita (end. Peters), Aleksander

Haggi, Ivan Baranovi, Jakob Mähäri. Johannes Ot
ti, Simha Rubanovitschi, Sender Rubanovitschi,
August Kindsiveeri ja Sindi Tekstiil-vabrikute ühi
suse Sindi käitise Toölisnõukogu kaebustes.
Kaevatud otsused tühistati: a.-s. G. Schcel ja
Ko, Julius Prisko, Johannes Otti ja maksudcvalit
suse direktori (Heinrich Kustavuse asjas) kae
bustes.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: maksudcvalit
suse direktori a.-s; ..Rumberg, Tuberg ja- Ko, Ees
timaa põllusaaduste ümbertöötam. 0.-ü. „Viru" ja
; Kreenholmi Puuvillasaadüste Manufaktuuri 0.-ü.
kaebustes.

TEL. 314 73 | PRODUKT
TALLINN. ESTONIA -M*»
O PST. IJ
wiiwitusprotsentideft, tehti lühiajalist laenu tagawara
kapitalist 3850 kr. suuruses summas wana koolimaja
remontimiseks ja ümberehitamiseks, kinnitati ühe tä

nawa alla antud maa-ala linna nimele ning wöetr
n. 3, mis on tulude ja kulude osas tasakaalus
wastu käesolewa majandusaasta jaoks lisaeelarwe

Kolm päewakorrapunkti, nimelt ehituskruntide
müük. J. Mustale maa-ala müük ja linnale kuuluwate

Tsiviil-osakonna kohtuistungil 14. dets. jäeti
tagajärjeta: Voka vallaomavalitsuse. Saarde ühis
panga, Martin Suigusaare, Hans Bergmanni, Lisette
Marie Leppiku, Hilda Lillepea (Lepiksaare), Rudolf
Krisfelsteini ja Leida Tippi kass.-kaebüscd;
Kaevatud otsused .tühistati: Marie Martinsoni,
August IBluunii, Jaan Vassi, Voldemar Välbe ja Jo
hanna';Naanse kass.-kacbustes.
Otsuse; kuulutamine lükati edasi: Jaan Ollise,
põllütööministecriumi (Anna-Amälic' Kurlci asjas)
jä Paul Palki kass.-kaebüstcs.

'Tsiviil-osakonnas 17. detsembril jäeti tagajär
jeta: Eesti' Vabadussõjalaste liidu likvideerimise

komisjoni, maksujõuetuks tunnustatud ~Saapa- ja

nahavabrikud a.-s." konkursivalitsusc, Eugen Iva
novi, Eesti Maapanga, vaimuhaigeks tunnustatud
Oskar-Eduard Hanseni, Leena Teddcri, Ellv Saare,
Paul Leonovi, Johannes Rossmanni ja põllutöömi
nisteeriumi kassatsioonikaebused.
Kaevatud otsused tühistati: Paul Palki. Adele
Aadla (end. nimega Vankner), Karl Heimvcld, Au
gust Roosi, Johan Aaviku, Eduard Hold-Neumanni,
Paul Ingermanni, August Kullami, Johan Ossi, Vii
helm Ungern-Sternbergi, Linda Pariku, Gertrud
Nõmmiku, Jaan Petersoni ja maksujõuetuks tun

mikpalwus Jaani kirikust õp. P. Koppel. 8.30 turu
teade.

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 kohwikumuu
sikat ..Kultasest". 18.30 jõulude ootel Erich Remmel
gase westlus murisikaga. 18.55 kirjanduslikke uudiseid.

(Tartust.) 19.15 operetilaule. (Heliplaadid.) 19.40

päewaundiseid. 20.00 õige aeg. Ilma- ja jääteated.
20.05 banjosoolosid. Paul Jwanow. 20.25 pool timdi

perenaistele. Tiin Kadak: Kuidas wcedame jõulud.

kas Uue Sadama tän. atvaliku naise pikali nii, et tal

tagajärjeta: August Allase, August-Endel Mooseli
palve uuendada toimetus tema süüd., Scrafim Na
zorini palve uuendada toimetus tema süüd., Mari
Kiinvaldi, Otto Arusoo, Hermann Borraeisteri,
Eduard Klcimanni, Andrei Masso, Heino Neeme
laidi Gustav Kurvitsa, Gustav Silma, Heino Nce
mclaidi, Johan Roosmetsa, Karl Uri, Rodion Kihu,
Friedrich Neitsovi ja Elmar Holtsmcjeri kass.kaebused.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: Armin Lie
veni, Hans Neufcldti, kohtukoja prokuröri E. Vii

Saadeti wanglasse
Kriminaalpolitsei tabas ja saatis vanglasse
35.-a. August Klingi, kes oli varastanud Liiva t.
Wargusi
Nikita Kodaselt varastati Narva maantee 4
kast klaaskaubaga, saja krooni väärtuses. Hcn
noch Danzigerilt varastati Raua 14 kuurist kodu
veini 60 kr. väärtuses.

Ilmus Nobeli laureaadi Th. Manni romaani
VÕLUMÄGI
1. jagu. Tõlk. M. Sillaots. Hind Kr. 5.50 ja 6.75.
See sisult ainulaadne romaan käsitleb elu

tiisikushaigete sanatooriumis ja on üks maailma
kirjanduse kunstipärasemaid romaane.
„Võlumäe" väärtus ei kahane aastatega, sest ükski

teine kirjanik pole suutnud oma teostes tii
sikushaigete siseilma kirjeldada nii meisterli
kult ja kajastada nende tundeavaldusi, nagu
seda teeb Th. Mann „Võlumäes".
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus
Signaaltuli annab märku auto
kummi tühjenemisest
Rakvere autojuhi praktilise tähtsusega leiutas
Rakwere autojuht Hermann Soone leilitas signaal
seadeldise autokummi tühjenemise näitamiseks sõidul.
Soone lenitiis seisab selles, et autokummi tühjene
mise puhul stlhi ees aknaklaasil lööb põlema punane
tuluke. Seadeldis kinnitatakse auivraiäste külge ning
ühendatakse juhiklaasil asetsewa pirniga wastawatc juht
mete kandi». Seadeldist on wõimalik walmisautole kiilge

pühad Inglismaal. Westlus muusikaliste illristratsiooui
dega. 22.23 Mendelssohui klawerikontsert g-moll. H.

monteerida, kuid märksa odawam tuleb, kili juba ehi

Sspp (klawor) ja RR orkester. Juh. Prof. R. Kull.

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Põllutööminis
teeriumi, Anna Hanseni ja Johan Hanseni kass.-

kaebustes.

Amanda Hiiob: Jõulukõne. 20.35 orkestrikontsert. RR or

kcster. Juh. prof. R. Krill. 2>1.53 Erich Sarw: Jõulu

kass.-kaebustes.

söögimajas rahu ja lvi jalaga ävisicht Mihkel Lovgi.
Naiste kakluS. Kindla elukohata Mtlwi Donöker tõn

7.00 äratusmäng. 7.05 wõimlemist. 7.20 päewa
uudiseid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10 honr

22.5Ä päewauudiseid.

Õhuraudtee K.-lärwele. K.-lärivel algas õhu

raudtee ehitamine õliwabrikute juurest uue luhamäe
asukohale. Sent weeti wabrikuist tulnud koks alcwiku
südamikku, kuhu on tekkinud juba laialdasele maa
alale umbes 30 meetri kõrgune mägi. mis põleb ja
matab elamud paksu suitsu alla. Et suitsust wabanc
da, ehitatakse uus tuhamägi tööstuskeskusest hoopis
eemale heinamaale. Uus mägi ehitatakse üles nagu

riigiteenijateaa ühistel alustel, kusjuures selle korra'
alla ei kuuluks õpetajad.
Kinnisel hääletamisel ühines linnawolikogu üks

nr. 17 August Oerdilt põrandariide 60 kr. väärtuses.

Reedel, 31. detsembril, algusega kell 9 õhtul

traditsiooniline Vaua-aasta õhtu.

UUE AASTA VASTUVÕTT ..ESTONIAS"
võtt .Estonias". Teatris kell ViB õhtul operett
Sügismanööver". Seltsi liikmetele uhes daa
miga sissepääs tasuta. Seltsiliikineid palutakse re
serveerida endale kohad teatrisaalis hiljemalt 24-ks
detsembriks (piletikassas nr. 2. 1937. 38. a. liikme

nistustvamtse tasu norme on muudetud tõusu suunas,
pidas linnawalitsus õiglaseks ja õigustatuks neid muu
datusi ka Nõmme omäwalitsuse teenijate suhtes ellu

murdus wasema jala sääreluu.

Eesti Draamateater

Puru-Ridaküla.

K, Hamsun: Viimne peatükk 5.
S. Lagerlöf: Charlotte Lüwensküld .... 3.75
F. E. Sillanpää: Mehe tee 3.50
Kalingurkõites iga raamat kallim . . . . . —.75

sew Gustaw Liukivist rikkus Hollandi asetsemas

(..Tosca" ja ..Müüdud mõrsja") hiilgava rahvusvahe

* Roosikrantsi 19, tol. 435-02

on: Tarakuse. Pauliku. Kose, Mägara. KahutaRutiku. Walliküla. Tammiku as.. Tammiku küla ja

nustatud a.-s. Sakala Panga likvidatsioonivalitsusc

% W. Demin

11. jaanuaril solistina sümfooniakontserdil prant

nimedest täielikult puhastatud. ..Eestistunud" külad

G. Gunnarsson: õndsad on lihtsameelsed . . . 3.50

Rikkus söögimajas rahu. ..Meremeeste, kodus" elut

4. jaanuaril, iseseisva kontserdiga Vene kuulsaim

ooperist).

gitamiseks. Selgus, et wallas on juba 9 küla wõõr

Nagu linnapea L. O i a w e s k t ettekandest selgus,

Politseipeegel

soovitab

lise kuulsusega tenor Peter Raitšeff (Sofia

9 küla «võõrnimedest wabad. Iõhwi wallas tehti

on Nõmme linnawalitsuse liikmed, ametnikud ja tee
nijad j saanud ka sent teenistuswanuse tasu riigiteeni
jatega ühisel alusel. Nüüd aga. kus riigiteenijate tee

rosinaid

Teisel jõulupühal kell i/sZ p. 1. 104. korda «Ke
vad"; õhtul kell i/28 40. korda ..Suvi".
Kolmandal' jõulupühal päeval kell 12 Noorsoo

TEISEL PÜHAL SÜMFOONIAKONTSERT
Teisel jõulupühal ..Estonia" kontsertsaalis selle
hooaja 3. sümfooniakontsert. Juhatab prof. Rai
mund Kull. Solist: professor Karl Bruckner
fviiul). Kavas muu seas Mendelssohni Itaalia süm
foonia, Sindingi viiulikontsert ja A. Kapi suit eesti

ametnikele ja teenijaile ning alatistele töölistele tee
nistuswanuje taju la perekonnaabiraha maksmine.

pime,

Kolmapäeval, 22. detsembril.

ri etendustele.

Otsuseid Nõmme linnawolikogu koosolekult

Nõmme linnawolikogu pidas teisipöewa õhtul oma
wiimaje koosoleku käesolewal aastal. Tähtsaimaks kü
simuseks sel koosolekul oli linnawalitsuse liikmeile,

Seekordne linnawolikogu koosolek A. Met juha

kompotti,

mast linna sõit 2Z senti isikult.

manade wabrikute koks weetakse edaspidi õhuraudteel

tusel oli haruldaselt üksmeelne ja kuna ühegi küsimuse
kohta wolinike seas sönawötte ja waidlusi ci tekkinud,
siis kestis koosolek waewalt 20 minutit.

ploome,

5 sendi tvõrra piletilt. Siis maksab jaama wõi jaa

Selgusid ..Alati malmis" wõistluse tulemused. Pet
serl malewas selgusid noorte kotkaste üleriikliku ~Alati
malmis" wõistluse tulemused. Esimesele kohale tuli

kruntide müük, milliste küsimuste otsustamine nõudis
Kwalifitseeritud enamust, jäeti päewakorrast wälja.

Jffuivatatud

«kunstitempli austajad" kas tvõi paigutatakse kuhugi
kindlasse töõlaogrisse. kui neist muidu jagu ei saada..
EM hädas nendega on Ringhääling, kolle töökojad ja

tingituna ja kokkuleppel maawalitsusega omnibuse
liint pidaja eeltulewal kewadet mahendab sõidu hinda

Uus raudtee hakkab töötama elektrijõul ning rakenda

36,630 kr-ga.

Nõmmel:

Omnibusesõit vdawamabs. Petseri linna ja raud
teejaama wahelise tee ümberehitamisel kaemeti maha

Petserlsl

- Apteekide ööwalwe

Pflhade .mängukava

maksvusetud 26., 27. ja 31. detsemb

olnud.

VILTSAAPAID SUURES VALIKUS

1U Teisipäeval, 28. dets., kell 4 p. 1. lasteetenduseks

22 3-ni; 25. dets. on kassad suletud. Teisel pühal,
26. dets., harilikul ajal kella 12—4 p. 1. ja õhtul

175 kr. asemel. lul. Kuperjanoivt ja Kastani tän.

0 kodanikku linna heaks wõetawäist.maksudest ja nende

pianist Aleksander Uninski.
10. ja 13. jaanuaril ..Estonia" operetietendustel

kella 12—4 p. 1. ja õhtul kella 6—B-ni; 24. dets. kella

varemast kioskist, mis asetseb Suurturu ja Rüütli

Raudteepiletite eelmüük
- , Neljapäewal ja reedel Kella 10—12 toimub Tal

„Estonia" teater
Kesknädalal, 22. detsembril, harilike hindadega
Kalmani operett ..Sügismanööver".
PÜHADE MÄNGUKAVA:
Teisel pühal, 26. dets., kell 1&3 p. 1. Kalmani
operett „Sügismanööver"; kell %8 õhtul M.
Pagnolä näidend „T see s a r".
Kolmandal pühal, 27. dets., kell p. 1. H.
Raudsepa komöödia „M ees, kelle käes on
trumbid"; kell õhtul operett ..Tatra tüd

Teatri kassad avatud: 22. dets. harilikul ajal
kella 12—4 p. 1. ja õhtul kella 6-st %9-ni; 23. dets.

osakonna poolt «välja awalikul enampakkumisel aja
lehekioskid järgnema aasta peale. Wälja anti kokku
12 kioski. Pakkumisest «võeti wäga elawalt osa, mis
tõttu üürihinnad aeti ka wäga kõrgele,, mõnele kios
kile pakuti kuni 50°/° praegusest hinnast juure. Kõige

jeiswal aastal pidada 25. jaan., 22. weebr., 22. märt
sil. 2G. aprillil. 24. mail,-14. juunil, 39. augustil, 20.
sept., 11. ja 25.' okt., 15. now. ja 20. dets., wabastati

Karl Brückner.

tana ooper „M ii ü d u d m õ r s j a '.

õhtupoolikul anti Tartu linnaivalitsuse majandus

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV —Tartui

NIMEKAID VÄLISKULALISI ..ESTONIAS"

P. Rummo jõulunäidend ..lõunatuule eksi
rännak"; kell 168 õhtul aiand, hindadega Sme

Suur ..jooks" aMehekiosbide järele. Teisipäeiva

Linnateenijaile hakatakse pere
konnaabiraha maksma

M. Metsanurga romaan

tiga.

kvkkuwõte nimede eestistamise aktsiooni tulemuste sel

seb kogukonnamaksust «vabastatute arw 800-le.

Nõmme teateid

Riigivanema 1 auhinnaga ja Tallinna linna
auhinnaga kroonitud A. Kivika romaan
Jlimcd marmortafkvtit.
E. Järve kaas ja siseillustratsioonid.
Hind Kr. 6.—, kalingurköites Kr. 7.50.
Riigivanema kõrgema auhinnaga kroonitud

mqlewkonna Tobrowa rühma pesakotkas Aleksei Pal
104 punktiga, tema järgmiseks Wärska maleivkonna
Igrise rühma pesakotkas Nikolai Laaneots 101 punk

Virumaalt

Jõufukingiks
ainult püsiva väärtusega teosed:

juhib kotkajuht W. Laaneots. Parimaks maiewa noor

kotkaks ..Alati malmis" wõistluscl osutus Peticri

kem esitatud. Teistest kodanikest on praegu wabas
tatud maksust ümmarguselt 650, nii et praegu tõu

nurgal afetfeiva. kioski üürihind aeti 76 kr-lt 95 kr-le
kuus. Nii su»«rt juurep.akkumist «varem õieti ei oie

Zana, kõik kolm kuni 1. juulini 1933. a.

Wärska maleivkonna Igrise rühm. kelle tagajärgede
KesKmijeKs on 82,88; teisele kohale tuli sama malew

õpilased, kes on wabastatud ülikooli «valitsuse poolt ka
õppemaksust. Pahveid wabastamiseks on muidugi roh

tasukohaga Keilas) põllutöökooli õppejõududeks Ja
kod Wooremaa ja Rudolf Oja õpetajate kohustetäit
jaina ning Jüri Rotberg õppinud töölise kohustetäit-

materjalide laod crsetselvcrd just pättide jalus.

Teater • Muusika

fent 155 üliõpilast. Wabastatud on eeskätt need iili

tänama nurgal, maksetakse üüri kuus 250 kr. senise

Rüüd kaebawad teatrimaja elanikud ja üürnikud. et
pättide «rünnak" sinna «ma suureneb iga päctvaga.

hiljudes w-vul wiibimine on õieti Älikas, siis

J ILUHOIU-VAHKNDID

155 üliõpilast kogukonnamaksnst «vabastatud. Tartu
linnawalitsufe poolt on kogukonnamaksnst wabastatud

ja veostama ttrrukauplejate toiduaineid.

ilmad on wõvdlemisi külmad ja tol rahwail seetõttu oma

JUNO

tawad juba Soomes sa Ungaris.

Uusi õppejõude Kehra põllutöökoolile. Haridus

Pättide rünnak „Est»nia" teatrihoonele
meie pidulikemate fimdmnste ja kokklitulekute hoones

kutsuda Soome. Ungari ja Eesti arstkondade koos

ministeeriumi kutseoskuse osakonnalt hlnnitatl Kehra

näinud põhjamaa kuulsat täyiõtaetvast.

Daam' tuubis muuseas kirjandusõhtul kohtvik ..Kul

Barkani oma korrcspondeeriwaks liikmeks. Seni

Krimjnaal-osakonna kohtuinstungil 15. dets. jäeti

bergi kahes kass.-protcstis August Mehiku süüd. ja
Aleksander Blauhuti kass.-kaebustes.

Läbi vaatamata jäeti Bcnjamin llivicki ja An
tonina Demkini seadusliku esindaja Ivan Demkini
kass.-kaebused.

Administratiiv-osakonna kohtuistungil 17. dets.

jäeti tagajärjeta Oskar Stude, Võhma Majandus
ühisuse, a.-s. Balti Puuvilla, Ketramise ja Kudu
mise vabriku, a.-s. Balti Puuvilla Ketramise ja Ku
dumise vabriku, a.-s. Balti Puuvilla Ketramise ja
Kudumise vabriku, Valter Hannay, Pärnu linnava
litsuse (Marie, Arnold ja Alma Jürgensi asjas;
Eduard Taltsi ja a.-s. Balti Puuvilla Ketramise ja
Kudumise vabriku kaebused.
Kaevatud otsused tühistati: Alfred Lutsu, Hans
Kitvelli, a.-s. Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise
vabriku, Johan Anvclti, Anna Timbergi, Edit Roo
siorgi ja Frits Laatsi kaebustes.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: a.-s. Kapsi ja
Ko ning maksudevalitsusc direktori (Aleksander
Tammeti asjas) kaebustes. Asja arutamine lükati
edasi Nikolai Kodassovi kaebuses. Läbi vaatamata
jäeti maksudevalitsusc direktori kaebus.

Gaudeamus!
TUDENGILAULIK. SÕNASTIK. KOMBED.
i PÜSIVAHind
VÄÄRTUSEGA
2,85 kr., köit. KINGIKS
3,40 kr. jaIGALE
4.50 kr.ON
Tudengilau tilk.

taimsel auto warusratakse wa-tawate signalsegdeldistega.

Seepärast pakkuski Soone oma leiutust kõigepealt auto
ehLuStööstuStele.

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

Hind2,3s kr., kal.-köit 2,90 kr.. nahkköit.4kr.
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Rr. 348

P"ewa l e h t

Kesknädalal, 22. detsembril 1937

Mererööwlitest hiina partisanideks

Kollase mere piraatide ots Džonkede võitlus jaapani sõja
laevastikuga
Kui Jaapani laennitztik. mis Hiina lõunarannikul

lasi kardeti. Nohkcm ..meeldisid" neile inglise lae
ivad, mis sageli wcaivad kulda.
Eriti dramaatiline oli inglise auriku ..Sunningi"
meeskonna- mõitlus piraatidega. Salaja end laewa

end tawalisclt marjawad Kollase mere piraadid. Ar

reisijate hulka poetanud piraadid awasid merel laeiva
juhtkonna pihta tule ja wangistasid nad. Paari tunni

piiiiab relwakontrabandistc. sõitis Amoja kaldalt' s)ong
kongi saarte juure, tabas ta hiina djhonkclaemastikku.
Dshonked sõitsid täies purjes Biasi lahe suunas, kus
mates, et dshonkedel sõitsid salaivedajad, käskisid jaa
panlascd neil peatuda. Nad ei awannd dshonkedc pihta

kohe tuld. neil oli wccl liig jelgelt meeles inglaste

protest, mis need amaldajid paarikümne .Hongkongi

hiina kaluri tulistamise pärast. Sedapuhku aga dshonke
laewastik ci mõtelnudki täita jaapanlaste käsku, ivaid

köitis edasi, Kuigi hiinlastel polnud mingit lootusi

jaapanlaste eest põgeneda. Kui jaapanlased hakkasid

hiinlasi tulistama, «vastasid need kuulipildujate ja
püssitulega. Hiinlaste wöitlus söjalaeivadega oli mui
dugr lühike. Warsti kiikus lainetel ainult lauatükke

la purustatud maste see oli kõik. mis oli jäänud

pärast läks kahel ohwitjenl Hoarc il ja Duncanit

korda end köidikuist ivabastada. kajuti ust lahti murda,

endile ivastu joosnud piraate tappa ja wõtta neilt
püssid. Ohivitscrid alustasid ivõitlust rööwlitc iile

kaalu wastu. Piraadid ründasid ohwitscre laewa inse

neri Cormaclii selja taga. arivatcs, et inglased ci

tulista, kartes tappa oma kaaslast. Cormack langes
ja hiinlased taganesid laewa ninna. Seal nad süüta
sid kabiini. kus olid kinni teised inglased. Ohwitserid
oskasid laewa nõnda tüürida, et tuul kandis suitsu ja
sädemeid piraatidele. Wiimaks sundisid suits ja inglaste

Ilmusid: Ilmusid:
csunene wöitlusse minekul. Juba noore tütarlapsena

wõitlcs ta oma isa piraadilacwastikus. Isa jättis

surres tüdrukule kuus dshonkct ja suure hulga püsse.
Kuulipildujad ja uued dshonkcd senisele lacwastikulc
lisaks Laitschosan hankis ise. See naine olewat praegu
umbes gy-aastanc. Kord oli ta ka abielus, kuid juba
kaks kuud pärast pulmi inglased poosid ta mehe. Sel
lest hoolimata on Laitschosanil mitu last. Eriti armas
tawat ta üht nooremat poega, 9-aastast poissi. Seda
poissi pcctawat piraadikuninganna ..ameti" pärijaks.
Poiss saadab ema juba selle wäiksemail rööwiöitudel,
kui ohwriks on ivalitud purjek wöi dshonke ..huwita
ivatc" reisijatega. Poiss oskawat inba püssi käsitada
Laitschosan» ivahwust, kuid neile kui.ehtsalle aasialas
tele ei meeldi, et naine töötab ..mcheametis". Isad on
'vaimustatud Bagschast ja Lischengist. kuid Laitscho

sant nad tegelikult ivihkaivad. Inimesed räägiwad,
et ta oleivat wäga ahne ja äärmiselt halastamatu.

Prantsuse ajakirjanik kohtas üht wana kalurit, kes
oletvat töötanud ..kuninganna" dshonkel. „Ta on nn
suur ihnur." jutustas kalur. ..et laseb wangidel talva
liselt pead otsast raiuda ivõi nad puua. raatsimata
nende teise maailma saatmiseks kulutada kuule."
Pahim nende hiinlaste filmis selest naisest on siiski

kuulid neid laeivalt lahkuma. Põgenedes nad tapsid
wcel laewa raadiote egrafisti Lepjeicn, kes oli jäänud

Kollasemele piraadilaewastiku.

nende meelcwalla alla.
Wiimaste aastate jooksul oli seisund Hiina weies

Näib uskumatu, et kahekümnendal sajandil elab
meel ehtsaid mererööwleid. kes ründawad laewu, röö

nii ebakindel, et laevad, mis wäljusid Hongkongist,
olid sunnitud ivõtma kaasa kahurwäelasi. Wälismaala
jed ei saanud mereröäwlitc wastu kuigi tagajärjekalt

naisi, keda wabastatakse alles, kui lunaraha on «viimse
dollarini tasutud. Pole «vahe neid laewu. mida piraadid

wüidelda, kuna nende peamised laagrid' asetsesid Hiina

on piraat, lihthiinlased talle pahaks ei pane.

piires, kus wälismaa sõjajõud ei wõinud tegutseda.

Paljud arwaivad, et dshonked, mis jaapanlased
lasid põhja Biasi lahes, olid hiina piraadikuninganna
omad. Seda oletust näib kinnitäwat piraatide kange
laslik 'võitlus wiimsc hingetõmbeni.
llkskõik, kas Laitschosan on surnud ivüi warjab
end oma meestega Biasi lahe kallastel, ligipääsmatu

Hiina wetes on rünnanud. Wäikesi hiina . reisi- ja
kaubaaurikuid on nad kümnete wiift rööwinud. Kuid
sageli ei põrka piraadid tagasi ka suurte aurikute

ründamise eest. 1933. a. nad ründasid Daani aurikut
..Gustas Dictrichjeni", tapsid kapteni ja rööwisid pal

jaks Kaks kuud hiljem hiina mcreröõwlid
wangistasid Parasela saare juures Norra auriku
..Prominenti", millel matkas .89 -reisijat. Piraadid
tapsid laewa ohivitscrid. rööwisid laewa paljaks ja

pistsid põlema. Mõne phciva pärast langes hiina mere
röõwlite kätte prantsuse aurik ..Commandant .Henri

Riviere". Samasugune saatus tabas inglise aurikut

..Helikoni" ja' norra' laewa ..Niründät".' Näib. et

hiina merirööwlid seni. ..ei armastanud" jaapani lae
wu, sest ainus jaapani laew. mida nad wiimaste aas
tate jooksul olid rünnanud, oli ..Delhi Maru". Jaapan-

Kuid hiina karistusckspeditsioonidel polnud otjüsiawat
mõju.

Hongkongis ja Kantonis jutustatakse piraatide
juhist Lischcngist. See mees olewat olnud eht gentle
man-rööwcl, kes rööivinud ainult rikkaid ja abistanud

wacjcid. Jutustati ka kuuljast hiina korsaarist Bag

schust, kes olewat üksi wüidelnud 12 mehe wastu ja
lõppeks kõigist saanud jagu. Samuti tcaivad hiinlased
jutustada aaretest, mis mcrcrööwlid on matnud jaar
tele, mida kalurid «vahest leidnud.

Huwitawaimat jutustatakse siiski piraadiknniugan
nast Laitschosanist. Iga laps s)onkongis ja Kantonis

, teab jutustada sellest legendaarsest naisest.

Tema korralduses olewat 15 kuulipildujatega «va
rustatud dshonket. Kui mõni laew mõtleb panna wastu
temalt juhitud piraatidele, siis olewat Laitjchosan ikka

Hind broš. kr. 3.—. köites paremal paberil kr. 4.—.
• -A. Laigo illustratsioonid originaal-puugravüürid.
MVÄIKE ILLIMAR II" on otseseks jätkuks Tuglasc samanimelise teose

kui eht piraat kunagi.
Kõik Bia lahe ranniku elanikud imetlewad

järele dshonkelaewastikust. Ka inimesed hukkusid
wsimse meheni. Nõnda häwitasid jaapanlased ühe

wiwad neid. tapawad meremehi. . wiiwad wangi

Väike Jllimar VI

esimesele jaole. Siin käsitatakse järgnevalt väikese Illimari sündmusi ja
elujuhtumusi talve ja kevade jooksul. Seoses Illimari eluringiga kujutab

* kirjanik realistliku tõepärasusega -meie elu ja olustikku mõisamiljöös
läinud sajandi 90 aastate algul. Seda on tehtud suure psühholoogilise usutavusega. Nii inime
sed kui ka sündmused ning miljöö on joonistatud peene ja kogenud kunstniku oskusega, kusjuu
res kogu teost läbivad õrn soojus ja tagasihoidlik huumor

Varem ilmunud: VAIKE ILLIMAR I. H. Mugasto illustratsioonidega. Hind kr. 3.—Jaan Vahtra: ca M m m
—i Ohvrikivi

see, et ta olewat sõbrustanud noore eurooplasega, kel

lega oli tutwunud Hongkongis. Seda. et Laitschosan

Noorsoojutt. (Rahvaraamat nr. 5j17). Hind kr. 1.—.
»,OHVRIKIVI"— see on kogu kauneid muinasjutte Võrumaalt, Võhan
du ja Piusa jõe kaldailt. Võhandu ja Piusa olid vanasti rahvale pühad
jõed ja rahvaluule lõi neist ilusaid muinasjutte. Autor on neid jutte
kuulnud lapsepõlves oma lellelt ja pannud nad kirja lihtsas rahvalikus
stiilis. Põnevalt ja kaasakiskuvalt haaravad need kummalised lood nii

kaljude wahel, Kollase mere piraatide päewad yn
laetud. Jaapanlased on eriti wihased sellele, et hiina

vana kui noort lugejat oma rahvapärase huumoriga ja sügava traagikaga.

inercrööivlid on sõja puhkcmi-c! hakanud partisanideks

jn riindawad nende transportc. Jaapani sõstrwägi on
otsustanud neile ka 'viimastesse jalaurqastesje järele

tungida. Isegi lennukitelt tulistatakse nüüd hiina

piraadilaagreid seniseis liaipääsmaluis kaljumägedes.
Pole kahtlust, et jaapanlased pdletawad warsii wälja
wiimsedki hiina mercrööwlite salaurkad Kollasemere
rannikuil, kus end seni mee! warjab nii mõnigi „ku
ningas" ja ..kuninganna".

Ilmuvad veel enne jõule:
Jaan Kärner: TUULED PÖÖRDUVAD LÄÄNDE. Romaan. Hind kr. 3.75
J. Barbarus:. KALAD KUIVAL. Luuletused. Hind kr. 3. N
Z, Nalkowska: PIIR. Poola keelest tõlkinud L. Skomarovska, Hind kr. 4.75 „
M. Raud: TURG. Romaan.
0/0. „Noor Eesti Kirjastus"

Inglased Hiina järgi juba mures Tiibeti pärast
Lühike telegramm Hiinast teatas, et taschilama on
surnud. See teade väärib küll suuremat tähelepanu

ka keset sõjaraginat Kauges-Idas, sest sõda ei jäta

mõjutamata ka salapärast preestrite riiki Tiibetit.
Nüüd pole Tiibetis, mida õigustatult hüütakse
..maailm katuseks", ühtki valitsejat. Mõlemad Tii
beti vaimulikud valitsejad on surnud. Surnud dalai

lama järglane, kes peab valitsema maad, mille ma
dalam kiltmaa asetseb 4000 meetrit üle merepinna,

on alles väike laps. Möödub veel paar aastaküm
met, enne kui tema võib hakata hoolitsema oma
alamate saatuse eest. Alles siis võib dalailama ot

sustada, millises vastsündinud lapses on kehastanud
tema surnud kolleeg ja võistleja.
Inglased, venelased ja hiinlased on juba üle 150
aasta püüdnud Tiibetis omandada otsustavat mõju.

Kõik tunnusmärgid näitavad, et varem või hiljem
ka imperialistlik Jaapan sirutab käed'Tiibeti järele.

Seda jaapanlased võiksid põhjendada samaga, mil

lega põhjendasid oma tungi Mandshuuriassc ja
Mongooliasse: vajadusega tõrjuda välja vene kom
munismi. Tiibetis oleks jaapanlaste seisund küll
teissugune kui' Hiinalt ära võetud mais: Tiibeti
preestrite riik asetseb Inglise India naabruses ja
Inglismaa on mitmekordselt rõhutanud, et ta ei lu
ba ühegi teise riigi sissetungi Tiibetisse. Kuigi Tii
betit Indiast lahutavad Himalaja mäeahelad, võib
maailma katust siiski pidada väravaks Indiasse.
Nõnda võiks küll mõtelda, et tõsine seisund, mis
Tiibetis tekkinud mõlema kõrgema vaimuliku sur
maga, võiks kutsuda esile tõsiseid sekeldusi.

Vaimulikud hakkasid Tiibetis valitsema 14. sajan

dil, kui see endine õitsev riik oli kokkuvarisemise
eel. Siis ilmus Tiibetisse tähtis uuendaja, kes valju

käega hakkas maal levitama niinimetatud lamaismi

sajandini Euroopas veel ei tuntud. Praegugi on
Tiibetis ligemale 800 lamat, keda austatakse ja kum
mardatakse kui taassündinud jumalaid ja prohve
teid. Viies dalailama, kes sai nimeks Suur Viies,
levitas lamaismi mõju kaugele väljaspoole Tiibeti
piire: mongoollased ja mandshud tunnustasid teda
oma vaimuliku valitsejana. Valides last, kellesse
oli läinud Suure Viienda vaim, lamad küll eksisid,
sest see kuues dalailama oli väga kergemeelne va
litseja: Talle meeldis rohkem luua kahemõttelisi
armastuslaule kui töötada tõsiste riigi asjade kallal.

Dalailama muretust kasutasid hiinlased, kes tungi
sid Tiibetisse ja hakkasid maad valitsema. Vormi
liselt Tiibet kuulub veel praegugi Hiina alla, kuigi
tegelikult on iseseisev riik.
17. sajandil tekkis Tiibetisse dalailama kõrvale
teinegi valitseja —. taschilama. Alul ta allus küll
dalailamalc, kuid. hiljem sai temast sageli dalailama

võistleja ja vastane. Dalailama, kes elas Lhassas,
valitses kogu Tiibetit, kuna taschilamale tegelikult
allub ainult üks provints. Taschilama seisukorda
kindlustab see, et temale kuulub lõppsõna lapse va
limisel, kes peab saama järgmiseks dalailamaks ja
kuni selle lapse üleskasvamiseni täidab tema dalai
lama kohuseid.

Meie sajandi alul näitas Venemaa kõige rohkem

tahet Tiibetit allutada enda mõjule. See näis ing
lastele hädaohtlik ja peale pikemaid läbirääkimisi
nad püüdsid sõjaväe abil oma võimu ses mäeriigis
kindlustada. Erakordseid raskusi võites õnnestus

inglise väel Tiibetisse sisse murda ja kuni Lhassani

tungida, kus tiibetlased sunniti sõlmima niinimeta
tud Lhassa leping, milles Inglise huvidele oli ette
nähtud laialine kaitse. Dalailama ise põgenes Hii
nasse.

Hiinlastele näis, et inglased kindlustasid liigselt

usku. . Ta haaras oma kätte ka ilmaliku võimu ja

Tiibetis ja nad saatsid omakord sinna sõjaväe. Se

Tiibeti buddisti mungad olid muutunud liig elu
rõõmsaks ja lodevaks, neaind ci saanud enam olla
maa juhid. Energiline uuendaja. Tsongkapa hävi
tas buddistide mungaordu, mille liikmed kandsid

põgenes Indiasse. Kasutades dalailama äraolekut,
tõstsid hiinlased Tiibeti vaimulikuks valitsejaks neile
sõbraliku taschilanva. Kahe kõrgema Tiibeti vai
muliku, vahel algas võitlus, mille võitis inglastelt
toetatud dalailama. :Nüüd põgenes taschilama Hii

lõi endale valitsemisel abiks hästiliidetud mungakihi.

punaseid pcakattcid, ja asutas oma ..kollaste küba

rate ordu". Nii lodevad kui olid ..punakübara"
mungad, sama valjud ja ennastvalitscvad olid usu
elus ..kollakübara" mungad. Kui Tsongkapa suri,
sai tema järglaseks ta vennapoeg, kelle surm oleks
Tiibetile saanud saatuslikuks, poleks Tiibeti uue
ordu mungad mõtelnud välja, kuidas jäävalt kind
lustada oma võimu. Neil läks korda ..avastada
suurt saladust", et Tsongkapa vaim oli buddistide

hingederändamise õpetuse alusel surres läinud kel
legisse lapsesse, kes oli sündinud nende juhi surma
hetkel. Kui see laps sai täisealiseks, osutus ta maa
valitsemisel sama võimeliseks kui ta suur eelkäija.
See ..taassündinud Tsongkapa" oli esimene, kes hak
kas end nimetama ..dalailama vajrab hara'ks", milli

ne nimetus Tiibeti lamal säilinud tänini ja tähen
dab välkude juhti. Hingede rändamine sai ka va

litsevaks põhimõtteks ses mäeriigis, mida kuni 17.

dapuhku dalailama otsis pääsu inglaste juurest. Ta

nasse ega võinud kodumaale tagasi tulla ka 1935. a.,
kui viimne dalailama suri, sest inglastele polnud see
meelt mööda.

Kui Jaapani kallaletung Hiinale lähendas ing
laste ja hiinlaste huvisid, võis taschilama loota, et

viimaks olud paranevad tema kasuks. Ta täitis oma

kohut sellega, et teatas Tiibeti munkadele, kuhu
surnud dalailama vaim oli läinud. Taschilama ole

vat seda näinud unes. See poisike leiti peagi taschi

pauk tundmatu haavas partisani õlast. Kuid ka
partisan jõudis lasta ja tundmatu langes surnult
maha. Kui partisan võttis surnul kiivri peast, tulid
selle alt nähtavale siidpehmed naisejuuksed. Selgus,
et mahalastu oli laialdaselt tuntud jaapani sala
kuulajanna Joshiko Momoaki, keda hüüti jaapani
„Mata Hariks". Ta täitis oma osa väga heade ta

vik on kindlustamatum kui kunagi enne.

Strabolgi. Ta vastas eelmisele kõnelejale, ilma et
oleks tema nime väljendanud. Tekkis paus. Vähe

malt oli see lordidele paus, ajakirjanikele mitte. Ne
mad oma telefonidega kuulsid selgesti, kuidas lord

ongi?!"

ülendatakse nad aadliseisusse ja siis saavad nad uue

nime. Eelmine kõneleja, kellele lord Strabolgi pidi
vastama, oli endise nimega A. M. Samuel, kuid
viimases uueaasta aunimestikus oli endine vara
kantsler ülendatud lordiks. Milline lord ta. nüüd
ometi oli, kurat võtaks? Seda lord Strabolgi küsis
mitte ainult endalt, väid kä parlamendi ametnikult

tribüünil. Ta arvas seda tegevat tasa, kuid mikro
fon kandis selle selgesti edasi ajakirjanike telefoni
kõrvu.

Ent sedapuhku oli ka hajameelne ametnik pigis,

suutmata korrapealt vastata. Lord Strabolgi pidigi
oma kõnet jatkama, rääkides Samuelist ainult kui
..õilsast lordist, kes siin äsja kõneles".

gajärgedega kaheksa aastat. Momoaki oli ilus naine

ja suurepärase mäluga. Ta võis üles kirjutamata
pidada meeles 50 šifrit. Rääkis ilma vähemagi
aktsendita 7 keelt. Tema jälgi oli viimaste aastate
jooksul kõikjal märgata, kus aga tekkis verine kok
kupõrge või vahejuhtum. Kui korealased viskasid
pomme 100/.i, kus olid Jaapani valitsuse esindajad,
ilmus Momoaki kiiresti Koreasse ja vandeseltslased

tabati varsti. Mukdenisse ta saabus pärast seda,
kui seal oli lastud õhku kindral Tshangtsolini rong.

Kui Mongoolias ähvardas tekkida üldine mäss vene
laste vastu, viibis Momoaki sealses pealinnas Urgas

tervelt kolm nädalat, kuigi vene salakuulajad aja
sid ta jälgi. Seda intelligentset jaapanlannal otsi
sid aastate viisi kolme armee osavad salakuulajad.
Kolm või neli korda kuulutati ta surnuks, kuid ikka
ja jälle ilmus ta nähtavale kuskil Aasia nurgas.
Tientsinis lasti õhku maja, kus ta elas. Kalgani
lähedal ründasid teda bandiidid, kuid ta pääsis elu

ga, kuni nüüd teda surmavalt tabas hiina sissisõja
lase kuul.

ÕILSAD LORDID
Inglise ülemkojas mängis mikrofon hiljuti ühele
õilsale lordile tembu. Viletsa akustika pirast on

ülemkoda varustatud seadeldisega, mis võimaldab
ajakirjanikel peatelefonidega kuulata kõnele,at, kel

le ette mikrofon üles on seatud. Hiljuti rääkis lord

sustanud oma majas jaapanlastele panna wastu ai
milt rcwolwriga warnstatnlt. Viimaks see naine wiidi
tagancwate hiina «vägede poolt wägisi kaasa. Kahe
tunni pärast ta sünnitas kaksikud.

Võitlused Trhanghai ümber olid läinud wäga äge
daks, kui hiinlased walniistusid oma usupühä wastu.
Teda püha pühitsetakse küuinrndn kuu künntcndal Päe

wal ja teda hüütakse kahekordseks kümneks. Armee
staapi ilmus keegi neiu Tung, ärimehe tütar, kes palus
talle anda wcoauto, millega ta wõikö rindele wedada
kingitused, mis ta oli oma sõbrataridega kogunud sõdu

ritclc jagamiseks. Staabis tänati wnhwat preilit isa

maalsuse eest, kuid seletati talle, et autodest on niigi
pundns ja rindele on wõimatu pääseda. Talle anti nõu
kingitused jagada wacSte jn sõjapõgenike wahcl.
Hommikul koidu ajal ladus prl. Sung sõbrataridega

kustki saadud wcoautole kingituskoorma ja sõitis rindele.
Mõned kilomeetrid kacwikuist eemal ründasid neid jaa
pani lennukid. Kuulirahe all roomasid tüdrukud autost

wälja ja lamasid sügawas riisipõlln kraawis, oodates
wccs ja poris kannatlikult, kuni ründajad eemaldusid,
et sõita edasi. Jõudnud kacwikuiöse, jagasid neiud Piina
tud sõdureile sooja pesu, sigarette ja arstimeid. Sõdu
ritel, kes polnud kaks kuud poristest kaewikutest lahku
nud, olid. nüüd ka pühad. Kuigi tüdrukud tagasiteel end
wcelgi pidid' jaapani lendurite eest peitma kraawi, saa
busid nad siiski rõõmsalt ja uhkelt Schanghaissc.
Kõik, kes tunncwad piirkondi, kus wnlitscwad Hiina
punased, kinnitawad, et kindral Tschuteh' juhatusel wõit
leivad eitdise Punaarmee naised ilmutawad samasugust
wahwust kui mehedki. Euroopas ja Ameerikas peetakse
hiinlannasid tawnlisclt hapratcks, . õhuliöteks olcwuS
teks, kuid kes mäletawad bokserite mässu, need tcawad,

et neis «võitlustes langes tuhandeid Hiiua naisi.

Pole ime, et hiinlannad tlüüdki on käsigranaatide ja
püssidega läinud ründaja wastu. Kirdcrnudtcc ääres
ründasid jaapanlased mitu nädalat üht kindlustust, mil

le kaitsjaks, ohwitscrid wälja arwatnd, olid ainult
naised.

ta naised, kes oma elu seni on weetnud uhkcis sutvilais

See vahejuhtum tuli muidugi Inglise olude sun
nil, sest kui poliitikud jõuavad oma karjääri tipule,

kuulutas tundmatu vangistatuks. Sel" hetkel kõlas

laatsarettidcsse läinud pöetajaiks, kartmata haiglaid,
kuhu on Paigutatud koolcratõbiscid. Kiautschowa haig
las euroopa ajakirjanik nägi wäga mõjuwöimsa hiina
pankuri tütart nõusid pesemas ja pankuri abikaasat
haawatuid sidumas. Hiina naisi wöib näha oma laste
purustatud laipade juures kokkuwariscnult, kuid neid
wöib näha ka kättcmaksujumalannadcna. Schanghais
teab igauks jutustada noorest hiinlannast, kes oli ot

pärast aastaid kestnud asjatut kojuigatsust. Nüüd
on ..maailma katus", kus ristlevad suurriikide hu
vid, jäänud valitsejata ja selle riigi poliitiline tule

mise vahele ja taschilama elu - kustus 55-aastaselt,

jaapani kaitsekraave, ümberringi valitses vaikus.
Partisan hakkas kuivikut närima, kui korraga kuulis
tasaseid samme. ..Leisi" ..Kohe, seltsimees!" kos
„Kui oled partisan, siis ütle parool!" ..Tänast
parooli ma ei tea. Algas pommitamine, parooli ci
üteldud." ..Liis ütle eilne parool!" Võõras ei
teadnud sedagi. ..Käed üles!" hüüdis hiinlane ja

Tuhandeid naisi ja neidusid on haiglasse ja

Oleks ekslik mõtelda, et ainult maanaised tunneksid
end küllalt tugcwaina meestega jagama wõitlusraskusi.

ohkas: „Kurat võtaks, kuidas Samueli nimi nüüd

tis varemeist vastus Ilmus tundmatu, väikest kasvu
noormees, kes jutustas, et olevat ka hiina partisan.

Kõik Hiina naised, alustades «vaeste kulinaistega ja
lõpetades riigimeeste eluscltsilistega, awitatvad oma
sõjawage wöitluscs jaapanlaste «vastu. Tfchang-Kai
schcki naine kirjutab propagandaartikleid, tema wancm
õde, Sunjatseni lesk, kirjutab jaapanlastcst satiire, ja
noorem õde, rahaminister Kungi abikaasa, kutsub oma
raadiokõnedes iiles ostma uusi riigilaenu obligatsioone.

lama juhatusel ja kuulutati Tiibeti valitsejaks. Võis
loota, et taschilama oleks valitud alaealise dalai
lama regendiks. Kuid siis tuli surm lootuste täitu

JAAPANI "MATA HARI" SURM
„Paris-Soiri" erikirjasaatja jutustab dramaatili
sest sündmusest Shanghais. Oli öö. Üks hiina par
tisan, kes varjas end Paishani tänaval purustatud
hoone varemeis, pidas silmas okastraadiga piiratud

Raamatukauplus Tartus, Rüütli tän. 11.

Hiina amatsoonid

"Maailma katus" valitsejata

VÄNT

Sõja ajal oli lord Balfouril väga palju tööd. Vä
lisministrina ta ei tunnud isegi pühapäevarahu.
Kuid pühapäeviti ei tulnud ükski sekretär tema
tööd jagama, temaga ühes ..pühapäeva rikkuma".
Lord tahtis kirjutada märgukirju ja noote, kuid
oli üksi. Siis tuli tal meele, et oli ju olemas dikta
fon, ja seda tehnika viimset sõna ta otsustas kasu
tada. Kui ministrile oli kiires korras antud juhatus,
kuidas aparaati käsitada, seati see tema kabinetti
üles.

Istudes mugavalt kamina ääres tugitoolis, aktid

käes, rääkis lord diktafoni sügavmõttelisi lauseid,

keerulisi mõttekäike ja pikka ilukõnet. Rahuldatult

lõpetas ta hilja öösel õnnistusrikka päevatöö.
Esmaspäeval asusid sekretärid valtse ümber tööta
ma. Kuid sealt ei tulnud ainustki heli. Valtsid olid
niisama puhtad kui vabrikust tulnult. Õilis lord liht
salt oli unustanud vänta üles keerata, mis paneb
diktafoni käima.

TAHETAKSE LONDONIT VÄHENDADA
Inglise lehed kirjutavad, et London, maailma suu

rim linn, olevat liig suur. Valitsusel tuleks ta kas
vamisele
panna piir. Inglise impeeriumi süda pida
vat tehtama väiksemaks mitte ainult majanduslikel,

Neist naistest, kes eluaeg on määratud raskele tööle, see po

lcks ime. Kuid Hiina patriotiSmilainest on haaratud

ja lossides. v
Praeguse Hiina-Jaapani sõja alul rääkis kogu

Ranting kahe noore naise kadumisest. Kadunud neiud
olid kõrgema kohtu esimehe Schcnslojcni ja tähtsa pro

fessori Sinjusani tütred. Wancmad arwasid, et neid
olid rõöwinud hiina kidnapperid ja ajasid jalule kogu
Hiina politsei. Kauaaegsel otsimisel polnud tagajärgi,
kuni wiimaks juhtumisi saadi teada, et preilid olid läi

Trooninõudlejate nisu õitseb
Kroonita kuningate kihutustöö Londonis
Olid ajad, kus trooirinõudlejatcle kuulus tähtis

jn dramaatiline osa: nende intriigid ja neilt wälja

kutsutud sõjad on tekitanud nii mõnedki pöörded meie
mandri ajaloos. Kuid. käesolewa sajandi lähenemisel

hakkas monarhismi idee kahwatama ja pärast maa
ilmasõda loodi mitme monarhia asemele «vabariigid.
Mõni aeg räägiti trooninõudlejaist ainult koomilistes
rewüüdes ja operettides. .
Nüüd on sündinud.muudatus ja tuleb ütelda, et
trooninöudlejate nisu õitseb jälle. Pole küll iveel wõi
malik ütelda, kel neist õnnestub jaaivutada eesmärki,
kuid üks on siiski selge juba praegu: mõned neist on
saanud nii tähtsaiks poliitilisiks tegureiks. et moodus
tawad juba tähtsa osa riigimeeste diplomaatlikest kom
binatsioonidest.

Trooninöudlejate agendid töötumad praegu agaralt
Londonis, otsides sealt "oma kandidatuurile pooldamist

et tema wäljawaated oleksid halwemad kui Ottol.
ninga Alfonso kolmas poeg. Isa on malmis tema
heaks troonist loobuma ja kuna prints Don Huan

Prints DonHuan on teatawasti endise Hispaania ku

on ainus terme prints Bourbonide suguwösas, siis on
tema kandidatuuri hakanud toetama laiemad monarhis
tide ringkonnad Hispaanias. Alba hertsog on astunud
tema pooldajate leeri ja hertsog on praegu Franco ma

litjuse esindajaks Londonis. Ning kuna Alba hertsogi
joontes moolab ka inglise kõrge aristokraatia merd

tn wöib end nimetada ka Inglise hertsogiks siis

on arusaadam, et Londoni seltskond arwcstab seda
meest. Pealeselle tuleb märkida, et printsi ema Ena

monarhism tähendab sotsiaalset korda ja sisemist ra
hu, majanduslikku edu ja poliitilist tasakaalu.
Praegu on Euroopas pooltosinat tõsisemalt moe
taivat trooninöudlejat, kellest tugewaimad positsioonid
õn Austria ja Hispaania troonikandidaatidcl.

kinnitawad, et prints Huani astumine Hispaania troo
nile seaks jalule endised head sidemed Inglismaa ja
Hispaania mahel. Wastama propaganda tegemiseks
Hispaanias eneses on printsi pooldajad kogunud suuri

hismi, siis tuuakse ikka eeskujuks Inglismaa, kus

Käesolewal talwel oodatakse Londoni Austria

trooninöudlejat, 23-a. ertshcrtsogit Otto Habsburgi, kes

tahab endale kindlustada Inglise poliitiliste ringide
pooldamist. Ta lootused selleks pole aluseta. Sellest
tõsisest ja hästikasmatatud noormehest ei tea keegi

isiklikult ütelda midagi halba. Oma poliitilise pro

grammi kohta pole ta iveel üksikasjaliselt «väljendu
nud, oodates targalt ära sündmuste arengut. Taivali
selt ta räägib ..sotsiaalsest «no«rarhiast", mis püüaks

tasandada kihiwahcsid. Alles 4—5 aasta eest olid

tn lootused isade troonile «väikesed, kuid '«viimaste
aastate sündmused on neid tunduivalt kölvendanud.

Paljud austerlased, kes alles hiljuti olid monarhia
uuendamise «vastu, näeivad nüüd selles uuendamises
ainult pääsu Austria liitmise wkstu Saksainaaga.
Omal ajal oli Habsburgide tagasituleku «vastu Aust

riasse ka «väikeliit, pidades seda sõja põhjuseks, nüüd
aga pole sealt oodata eriti ägedat «vastuseistl, kuna

wäikeliidu riigimeestele on selge, et Austria liitmine
Saksainaaga oleks neile palju hädaohtlikum kui Habs
burgide astumine Austria troonile. Berliinis tehakse
kõik «nis lvüiinaiik monarhistliku liikumise läminata

tamiseks nii Austrias kui Ungaris.

Rääkides crtshertsog Otto Habsburgi ettcioalmis
tustest Austria troonile astumiseks tuleb ütelda, et
ta ema on tema kaswatainiseks teinud wäga palju.
Noorinees räägib suurepäraselt prantsuse, itaalia, saksa,

inglise ja hispaania keelt, on ülikoolis õppinud aju

lugu ja riigiöigust, omandades ka riigiõiguse doktori
aukraadi. Tal puudub «veel ainult kohane eluseltsi

line. On ennustatud, et ta abielluwat Itaalia print
sessiga. Nüüd, kus Rooma-Berliini ..telg" on nii

tugeiv. ei saa «vist rääkida nende plaanide teostuini
sest. Londoni kõrgemas seltskonnas teeb ertshertsogi

H,»lk aastaid on idamaalannade röiwaStus mõju
tanud Euroopa ja Ameerika daamide moode. Pooldati
wäga rõiwastust, mis oli walmistatud hindu sari ees
kujul ja eriti meeldisid walgeile daamidele wäljaõm

enam ei nlõjuta lääne moodi. Wastasel korral hak

seadmine olewat Austria ainsaks päästjaks.
Seni on hoopis wähem räägitud Hispaania trooni
nüudlejast prints Don Huanist, kuid see ei tähenda,

ja toetust. Inglismaa osa Euroopa poliitikas on iveel
ikka wäga juur. Ning pealeselle waatab kogu maailm
Inglismaale kui parimale monarhismi eeskujule. Kui
teiste maade Kuningriiklused tahawad ülistada monar

nud Schanghai kaewikuisse.

mcldud hiina kübarad. Jumalale tänu, et Kaugc-Jda

eest kihutustööd keegi Austria printsess, keda tun
neb hästi kogu Euroopa. Sinna süidawad ka teised
Austria monarhistid, kinnitades, et monarhia jalule

on inglanna ja lähedane sugulane Inglise kuninga

kojale. Prints Huan ise, kes on praegu 24 a. mana,

on teeninud Inglise laewastikus. Tema pooldajad

rahasummasid, mis olewat tulnud peamiselt ing
lastelt.

Prantsusmaal on kaks troonikandidaati. Neistki
on lehed jälle palju kirjutanud, kuid siiski tuleb neid
pidada ainult ..ajaloolisiks reliikmiaiks , kel pole kuigi
tõsist lootust Prantsuse kuningriigi ja impeeriumi üles
ehitamiseks. Isegi nomembris paljastatud kaqulaaride
mandeselts ei suutnud näidata, et neil oleks Prantjus
maal mingit mõju.

Guizest hertsogi manifest oma poja, Pariisi
krahwi kasuks, on jäänud pooldama wastu
kajata. Pariisi krahw, Bourbonide wõsu. on
tuntud spordimees, hea autosõitja ja lendur. Ta on

abielus Brabanza printsessi Isabellaga ja tal on
kolm ilusat last. Tema pooldajad nimctamad teda juba

praegu „Hcnry VI", kuigi pole mingeid märke selle
aristokraadi astumisest oma isade troonile.

Teine Prantsuse troonikandidaat on prints Na

poleon Bonaparte, kuigi tema lootused on meel kah
watumad. Prints Napoleon on samuti wäga aktiiwne
moodne inimene. Mõlemad trooninõudleiad elamad
Belgias, kus teatawasti elab HabsburgKi. Rahast pole
puudust Bourbonidel ega Bouapartidel. Pariisi krahwi
maranduscd hinnatakse S miljonile naelale ja prints
Napoleoni kapitalid umbes 41/2 miljonile naelale.

Trooninöudlejate liitu wõiks arwata ka 29-a.

Braaanza hertsogi Duarti. Tema elab Austrias ja on
endise kuninga Manucli surmast saadik ainsaks Por
tügali troonipärijaks. Kui suured on selle printsi wälja
maated oma isa trooni tagasisaamiseks, seda on raske

ütelda, kuid ta wõiks siiski loota suuremat heataht
likkust tujukalt saatuselt, sest poliitilised olud on Por

tugali mabariigis wähem stabiilsed kui Prantsusmaal.

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

; Brfljante, kuld-, hõbe-»
antiikasju

Ahoi!

ostab kõrge hinnaga

Soovin osta

Kindlas riigiteenistuses kesk
ealine härra soovib
kaksid walgcd daamid kandma kokctseid teraskübaraid,
veoauto,
Kuninga tän. 6. telel 431-59.
jämedaid khakiwärwilisi willaseid kuube ja kinnitaksid
tutvust
wõöle käsigranaadi.
suurema ja heas seisukorras.
' llllllll!lllillillll!lllllllllJII!!llllllll!l!IIIIIItlillll!l)llllll! abiellumise mõttes neidude
Telef. 524-62.
ga, kes omavad või pärivad
Soovin osta
talukoha või maja linnas, või
vaiti peamiselt küli riigikaitse põhjusil. Kui London

jatkab kasvu senise kiirusega, siis ei olevat teda

Parima hinnaga

tõldauto

on kindlas teenistuses. Va

Õiglased, otsekohesed, flirti
mitte pooldawad 16—25-a.

tütarlapsed. Teiega soolvi

load kaks linna lähedalt
maapoisslast tutivust-sule
sõda. Sobiwuscl abielu. Er
tuilt 24 a.. täiesti Brünett,

ja Theodor 25 a.. tume

blond. Kirj. slt. ..21/3521"

nus kuni 35 a. Kirj. aadr.: Korralik kindlas teenistu
ses olev noormees soovib
Haljala p.-ag., pk. 6
saadik Flctchcr ütles neil päevil parlamendis, et
ostan
Teatada: firma, hobusejõud,
hiigellinn Thetnsc kaldal olevat ideaalseks pommi
tutvust
mis aasta mudel, sõidetud I Soovin
tamismärklauaks vaenlase lennukeile. Sel põhjusel
tutvust *
iseseisvate prouade või prei
tulevat teda võimalikult kiiresti vähendada, viies pruugitud riideid, ülikondi, . km arv ja hind Tartu, Rüüt härradega van.
30—50 a.. lidega. Kirj. slt. ~4/3724".
„Pressa". märgusõna
tööstusettevõtted provintsi üle. 1935. a. üksi on palituid, pesu. saapaid. pan. - liga11,
kellega võiks ka abielluda.
..Tõld",
Londonis ehitatud 213 uut tehast, mis 011 toonud dipileteid. õmblusmasinaid,
1 Maapäritoluga harit. prl.
uue suure elanike juurevoolu pealinna. Tööstuse jalgrattaid, mööbleid. Tuleni llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllHllllllllllllllllllllilll I Kirj. slt. ~23/3743".
j tutvuks-ablelluks
koondamine Londonisse olevat nagu riigi sõjaline kobale. Suur Karja B—B.
Kaks
iseseisvat
vanemat
Mccstcr. ja iiaižrcr.
korraliku 35—50-a. härra
endatapp. Kui kõik rahvuslik varandus koondatak
naisterahvast soovivad
ga. Tõsised kirjad slt. ~37/
se pealinna, siis võiks üksainus õhurünnak kogu maa
Kellel cm müüa tarivi
jalgrattaid,
3797".
tutvuda
majanduse hukutada. Juba mõningate käitiste üm tatud
berpaigutamisega maale olevat võimalik Londoni
maalriprits
pruugitu id, ostan Nunna samasuguste meestega aja lõ Punast kalamarja
elanike arvu vähendada üle miljoni. Pealeselle ja manu piimapudeleid? tän. 11—2.
busaks möödasaatmiseks.
rahvasaadik Fletcher nõudis, et valitsus viibimata Kirj. slt. ..22/3782".
~A" ja „L". Kirjad slt. ~20/
j 16 kr. kilo
annaks välja korralduse, millega keelataks sisserän
3740".
Veoauto
damine Londoni.
Ostan
parimaid kilusid ja sprotte
Soovin tutvuda
KUPEED EMADELE JA LASTELE
kantud ja uusi ülikondi. Pu
'
sootvin
osta.
i—6
tonni.
Saksamaal võeti 15. dets. alustades tarvitusele ku naseid ja walgcid pandipi ' Nunne t. 11—3-a.
Zi senti karp
neiuga, et üheskoos teatris
lcieid, kõiksugu palituid ja
enam võimalik kaitsta õhurünnakute vastu. Rahva

peed emadele ja väikestele lastele. Vagunitesse, kus
asetsevad kupeed emadele ja lastele, ei tohi astuda suivimantleid, ömblusmasi

naid. grammofone ja muud.
suitsetaja. Pealeselle võib ema lapsega nüüdsest Pärnu
mnt. 33.
peale kõikjal rongil suitsetajailt nõuda mittesuitse

tamist. Raudteevalitsus avaldab reisijaile üleskutse,

et nad sel juhtumil tõrkumata täidaksid emade

soovi.

Kaklus Nõmmel

Ostan
riideid, pandipilctcid. karuZ
nähku, pörandamaipu, laua

Eile ohiul fmiciib Nõmmel Pärnu mnt. 00/92 asei tarbeid, iluasju, mööblit,
sewa maja juures Nõmmel Põllu tän. elutsow Alfred sporditarbeid ja mitmes, teisi
Lill ep ja Nõmnrol Pärnu mnt. 159 elutsow -Oskar Too asju. S. Roosikrantsi t. 5,
bik. Wiimane neist tonnetati politsei-arestimajja.
tel. 466.83.

t

Ostan

postmarke,

- käia, väljas jalutada ja pühi
pidada. Olen tööstur 500— saadawal Kreutzwaldi i. 7.
700 krooni kuupalga teenija. I konserwitööstusest.
Vanus olgu 20—30 aastani;

soowiiaw soliids. par - päevapilt nõutav. Kirj. slt.

tiid. Wc-nc t. I—9,. ~9/3729".
2. korral.

„Päevalehe" tellimisi
võtab vastu Iga

postlasutus

i Sai 6—l. Tel. 469-10
| Nukukliinik.

• Kaks kõrgcmapalgalist ke I Cdmtj nukkude müük. Ostan
na noormeest soovivad

tutvust

! juukseid.

Saadaolevaid

võigu

ostan, nagu täitelebti, veks
noorte kenade preilidega. ! leid jne. Teatada slt. ~26/
1 2906".
1 Kirj. slt. ~5/3125".

ÄeffnHfenTitT, 22. detsembril 19.37

*t. 348

P a e it> g l t H t
..ESTONIA" KONTSERTSAAL.

Karske kõrgema haridusega

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

viiulikunstnik prof dr. KARL BRUCKNER

Kavas; 1) Beethoven Avamäng ..Coriolan*
2) Mendelssohn. Sümfoonia nr. 4. A-duur

kaugesõidukapten I

ral. sissekäik hoowist.

3) Sinding. Viiulikontsert A-duur
4) A. Kapp Süit Eesti runoviisidest.
Algus kell 8 õhtul.
Pääsmed Kr. 2.60 kuni 60 s., õpilastele ä 35 s.

I KARL KOLLI I

TALL INNAS

diivan ja kušett.
Hind imeodcUv. Sadulsepa

korter

..Estonia" kontsertbüroo.

Tallinna Börsisaalis, Pikk tün. 17,

Müüa

3-toaline

eelmüügil ..Estonia" teatri kassas.

Jõulu 11 pühal, 26. detsembril s. a.

teenija- ja vannitoaga ära an
da. Posti tän. 6—5.

hõberebase

boa
Pandimaja
kauplus. Ma
tega. 2. fotr., wabaneivad 1. ;

kontsert-boll.

2912".

Tantsuks jazz „Höbe".

Aigus kel' 2130 , V.S. U.T.O. juhatus.

Müüa muhvid
ja tvoodi (kasest) müüa.
odatvasti, skunks, must Oskari 32, töötoas.
opossom. hüljes, koiik ja

lliisH aparaat

Pääsmed 20—125 s

kauplus

Masseerija

Südamlik tänu

Emilie Leppik
Kaupmehe 15. Tel. 460-32

Jootsi pulm"
Pääsmed 20—125 s.
Teisel jõulupühal. 26. dets.,

kell HS õhtul
10. korda
harilike hindadega

..Inimesed ajujääl"

Nftnlumlsaparaadlga parandatakse igasuguaild

kootud SitSwöZd: 1) Riikki, sokke, kampsuneid, salli.

llhtna Ja Kllra* Nõelumifiaparaudiga parandatud

fbva^

Meie uudlsaparaete tervitab
ige ma|apldanralne.
Saadaval ärides. Hind 1.50*

4 tuba ja vann, kõigi
mõnusustega välja üürida.
Aia tän. 21—6.

Hind alates 35 sendist.'

Tallinn, Soo 27

Lab. Viru t. apt. Tallinn.

Aparaadi demonstreerimine

TALLINN, IMANTA 9—l. TELEF 451-07.

Pääsmed 20—125 s.

Juhan Perten'l

Kolmandal jõulupühal,
27. detsembril,
kell pool 3 p. I.
26. korda

ANNAB TUNDE UUEMATE METOODIDE
JÄRELE

Kolmandal jõulupühal,
27. detsembril,

kell õhtul

15. korda
harilike hindadega

diplomeeritud klaverikunstnik

lastele ja edasijõudnutele, gruppides ja üksikult.
Valmistab konservatooriumi eksamitele.
Teooriatunnid. Väikeste laste grupp, õpilasõhtud.

Lai 5, krt. 5, Heeringa 6, krt. 33,
tel. 471-07, kella 9—12.

kella I—4.

sUnd. 17. II 1883, surn. 18. XII 1837, B
mäJestavavad valusas leinas H
abikaasa, pöiad, vend E
abikaasaga.

kauplus
ühes kauba, sisseseade ja
ühesoleva korteriga ära anda.

Kirj. slt. ~12/3732".

Müüa odawasti

lapse- ja
nukuvankreid.
..Modern". Wirn tan. 2.

hoowimajas.

tuba
koos wõi eraldi. sobiwad
kontorile wõi muuks. Ta
tari 2—l.

Sukki „JIU

ühetoaline

„Tatra tüdruk"

fl . Matmine 26. detsembril kelt 12 Kaarli uuel kalmistul B
Rahumäel H

Operett 3 vaat., 15 pildis.
Tekst: juuli Rõõmusaare.

Hanomag

Ümber töötanud: Agu Lüü
dik. Priit Ardna muusika.

diisel

Pääsmed Kr. 2.50—30 s.
Tcisipäeloal, 28. detsembril,

kell 4 p. l.
3. korda lasteetendus

..Lõunatuule
eksirännak"

„MüUdud mõrsja"
V. Smetana ooper 3 maal.

Pääsmed Kr 1.75 —2O I.
Teatri kassa awatud: 22.

mälestab

detsembril harilikul ajal

Ralf Bauming autotööstus

kella 12—4 p. l. ja õhtul
kella 23. detsemb
ril kella 12—4 p. l. ja õh
tul kella 6—3; 24. dets.

hästihoitud kontsert

teenijat.

südamest tööd. Aidake 1 On

kolmekuine laps. Kirjad slt.

..6/3726". __
Korralik karske

sokke „RiP

R. Gurevitsch
Pikk 14, tetef 464-77
W.-w. 10—1 ja 4—7.
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Olen jälle terwe ja wõ
tan endiselt wastu
tllctkoka- ja näo

keskkUtte-ktltJa

Karjaravitseja,

massaashi

460-32. . , . '
.WTWWTfrfffWfJffTW

sembril soodustused maks korralik".

Metsaäris wilunud kon

•
„Päevalahe" telli
misi võetakse vastu
VANDRAS
E. Pitl*i kaupluses.

be või läkemal aja! 2—3-

abilist,

tada sit. ~32/3752".

Tõliidse etiewöiie mees
amttnik sõowib üürida soo
ja oräsiAsekäiguäa hästi

kes oskab masinaid täieli
selt käsitada. Teatada wru
kaubamajja. Berendseni

muud

raamatut ega kalendrit, kus
25 sendi eest saab nägusa

PÄRNU MNT 30
V. Savi
moe-, pesu- la putiu
kuubaäri

Daamid!

Elektri

auruolkkid

wälisnraa õlidega alates Kr.

1.30 pea. 10 senti lokk.

Moodsad soengud 33—50 s.
Maniküür 33 s. Huuksetöös

tus K. Emme Wana Wiru
tän. 3. Tel. -161-66 (Wi
ru tän. nurgal).
I.P. daam!

Leile an kiri peapostkonto

ris isikutunn. nr. 3516,

nõudmiseni.

Rottidele,
lutikatÄe ja prussakatele
kindel surm ainult PÄ t
43—1. Trõkow.

| Raskes seisukorras olew
uisud. Küsida Endla 46—8. südamehaige ema palub sü
Vähepruugitud

kapp

grammofon

ühes plaatidega odawaSti

damest oma 3-a, pojale
walmistada pisutki
jõulurõõmu
tväikese, lihtsa kingituse
näoil. Wene-Balii 10ö—17

müüa. Jällemüüjad ärgu wõi kirj. slt. „16/3Si;6".
tülitagu. Naha kl. 2—6
tuahel Gonsiori 13—3.
Prl. o. s.
Müüa

rehepeksu
10/Z530
hedai, hästiwalitud, tarwi „Fordfon"., garnituur
1935. a. mudel
likku ja hulvitalvat sisu, ja Termaenius-masin,
28
nagu on ..Aastawara" 1938
tolli trummel, 1923. aasta Ei olnud arusaamatus,.
Kohe juhuslikul, odaw. mudel. Teat, kuni 1. jaan. tvaid Teie ekslik eelaimdus.
müüa
1938. sli. „A. 9513".
PÄun ilmuge uuesti- pä
JuuksurlMrt
vast 8. jaanuari. E. R.
Müüa hästi odaw
koigi mugäwuStega. ' Kirj.
il:.' ~33/2913".
Palun seda
kušett
prouat,
Müüa krunt,
479 r.-s., ilusa n. manni Falkpargi B—3.
kellega tveersime ..Maipae
kaane all 200 lehekülge ti

Soliidset

korterit

meieri

El ole ühtki

Lambivarje
odavasti suures va ikus

MU

mersaga jä uue kõigi muga
tvustega wäikese lnajaga,
Rahumäe saama sa Wada

duse Pst. wahel. Küsida

toad" tvilwises tuisus, mulle

Diivaneid,

teeniStuskohta helistada.
Lendur.

soovib kohta, omab diplomi, kauplus. Tallinnas.
tel. Rannamõisa 3 tvõi kuschette ja madratseid oS Härrad ja pvouadl Kes
Wääna 7.
teeb majas ettetulevad tööd.
tate soodsa hinnaga Tehnika laenaks pühiks
Wajan wilunud keeli toa
Kirjad slt. ~29/2909"
20 krooni
litsejat
Pakk. saata slt. ~17/3777"' Suurepärane meester. tän. 7.
ainelistesse raskustesse sat
ettekandjat
I skunksnahkne

ajal kella 12—4 p. l. vitused olemas. Pakkumised
ja õhtnl 'kella 6 W. Vii saata kuni 15. jaanuarini
hade-etendnstele 26. Paide, Aniküla postkast
dets., 27. dets. ja 31. dct märgusõna alt ..Töökas +
wusewd. . .

! Vaike perekond vajab ko da Kaletvi tän. 13—15.

tvaja kohe. alatiselt ja., lau
päewast Uus tän. 3. ärisse 2-toal, vajab kobe või lähe
mail päevil kindla sissetule
ühes rihmarattaga talvekuu
kuga lasteta abielupaar. Tea
deks tööle anda. Alliku p.Meiereisse tarwis

ioripreili otsib wastawat

teenistust
Kirjad slt. ~36/3796"

15-a. Hiiu neiu
palub tööd
(pärast jõule). Rahul kõi
gega. Omab head tunnis

kasukas

söögisaali. Tulla täna Rae

kella 12—3; 25, detsembril kutseline, soovib vastavat kojaplats 5—2.
on kassad snletnd. Teisel kohta, võib ka perenaisena
Pühal, 26. dets., harilikul töötada. Tunnistused ja soo
Passijat

Hambaarst

metsasarv,
firma Zimmermann. Küsi

kes wnneb majapidamist ja toalist
oskab keeta. Koidula Iõ—l.
korterit
Teat, kirj. sit. ~8/3728".

linttraktor

Pääsmed Kr. I. kuni 10 s.
V. a. tööandjad!
Kell õhwl
Noor
naine (24 a.) palub
12. korda
alandatud hindadega

Müüa täiesti korras,

Tärtvis isefeistvat

Juuksurit

Paul Rummo jõulunäidend ag. Maydell, tel. Särevere
nr. 7-d
3 waatuses (5 pildis).

111 iR. A. Kinki

ja õhtul 16—18.

4—6 õhtul.

50 hob.-jõul.

tarvit. peakõõma ja juuste
väljakukkumise vastu, ning
juuste kasvu edendamiseks.

Parim jõulukink!

II PUUHOOV
lvälja üürida Raua t. »4Narvas Kiriku tän., Kreenholmi kiriku juu- Omaette mööblita päike

wis Jahu t. 12. tulla kella

Junoli

Eht ainult ~punase ankruga".

Kolm suurt

korter

ja lltmepühkijaid naisi tar

Pääsmed Kr. 130—20 s.
Kell %8 Õhtul
19. korda
harilike hindadega

Emilie Leppik
ilötipjnefjc 15—2. teles.

Pudu- ja kirjutustarvete

siidpesu
„Kolmokrossi ooper" Ures, telef. nr. 383 ja 348, pakub mõõduka hinnaga sepoolne
ESTONIA
„Maratti"
mitmesugust siltsi kuivi ja häid puid. Kasid I,
J. Gay -B. Brechti lugu
soe tuba
lauludega 3 tvaat. 10 pildis || 11, 111 sort. Lepad I, II sort. Kase- ja lepakaikad
Hinnad mõõdukad
' Pääsmed 25—150 s. nV sort (3 seltsi). Peale selle kuuse-, männi- ja wanni tartüit. > haritlasele
TEATER
saarepuid suures valikus. Tellimine kiire ja kor üürida Wismari 17-a 12.
KaSsa. awatud tga põem kella
flft ralik ühes puude saagimisega ja kojuviimisega.
ELIDA
Kesknädalat, 22. detsembril, 12—4 p. ja 6—8.30 õhtul.
Suur eräsissekäiguqa
Jõuku laupäetval, 24. dets., N Müüakse suurel ja väikesel arvul kuivi, lõhutud,
kell %8 õhtul
enamikus kuuse- ja männikände (puud), läbi
Pärnu mm. 76 (enn
tuba
3. korda harilike hindadega on kassa atvcrtud ainult tel || mõõduga kuni 30 sm, pikkus 15—75 sm. Palun
Pärnu m. 30).
la 12—3 päetval, esimesel
„SUgismanöiiver"
sobitu ka kontoriks. ära
jõulupühal on kassa. suletud N veenduda!
• Austusega P. LAPIN. anda Wöne t. I—l 9.
I Kälmani operett 3 vaat.
Weel pühiks ostate
|| Narva, Rüütli 19—2.
Pääsmed Kr. 230—30 s
Kadriorus ära anda
diivaneid
Pühade mängukava:
Täiesti karste
Hoovisulast
Teisel pühal, 26. detsembril,
tuks
keskkUttekütJa
ja kušette
kell %3 p. 1.
pliidiga. 16 kr. Koidula t.
foowib majahoidjakohta. on
4. korda harilike hindadega
kojameest
40-a—1.
ennem
sellel
alal
töötanud
Liiwalaia
36, töökojast.
Inglise, ladina,
„Sügismanßäver"
ja omab selleks wäga hea tartvis 2. Tartu mnt. 85.
1. Kalmani operett 3 vaat. saksa, prantsuse, vene, eesti diplomi. Kirj. pal. slt. ~12/
Kastitviisi on parema
Kiosk
tvaliku
Pääsmed Kr. 230—30 s. k. tõlgin hästi, valm. ruttu 3772".
Korralik
kolledži, ülik. lekt. k. Ja
sibulaõunu
Kell %8 õhtul
teenija
3. korda harilike hindadega gümn. eks. Dipl. õp. Koidula
fiitcSii ära anlda Uus Ka müüa Gonsiöri t. 26. aidas
tän. 13-9. Tulla kl. 4-7.
leiab otsekohe. heä teeniÄus fotoja 1&.
Jseesar"
näha tellä I—4 päüv.
koha. Tulla Raua Sü—2B.
..Kaugete randade" ja „Fan
ny" järg. M. Pagnoli näidend Eesti ja
Lasteraamatuid
kalusse wajätalse 1. jaa
Visatakse tööstusse vilunud nuarist
3 vaat. 11 pildis.
s<Ha sa tncnc keeles müüb
venekeele
Pääsmed Kr. 130—20 s.
aatta«iulast
lukuseppa
„Wana räamät". Pühawai
(tõöperemeeft). M tunneb
Kolmandal pühal, 27. det
»w tän. 15, peapostkontori
Tulutoov töö
õpetajaid
sembril. keti %3 p. 1.
kõiki
talutöid,
öit
aus
ja
mehaanikut,
omaniku haiguse iSttu müüa suures.
13. korda harilike hindadega wajatakse lektoriteks keelte
toastutusiundeline. Aasia ühes tveoautoga. Teenistus
kes
tunneb
ki
elektriala.
Juhuslikult
palk 400 kr., korralik toit wöimalnsed 26—30 kr. päe
„Mees, kelle käes on kursustele õhtuti. Äirj. slt. Kirj. slt. ~35/3755".
ja
korter.
Lähemalt:
Tal
was.
Hind
1600
kr.
Teateid
~5/3765".
miilia
trumbid"
linn, Kloostri 18—6, E. saab Koidu t. 43—1, iga
absoluutselt uued suusad sa
Hugo Raudsepa komöödia
Hermann.
Hobusemehi
päew hommikul kella 3—ll
3 vaatuses.'

vatise
Iveski
valmistab

Creme Mouson'i

BERLIINI KONSERVATOORIUMI

Jehe küljeluu"
Pääsmed 20—125 s.

on saanud maailmakuulsaks
oma mõjuga nahale. Miljonid
naised tarvitavad ainult

Korter

V. Werneri komöödia
3 waatuses.

muldasängitamisest osa wõtsid. Eriti suur tänu Tallinna
Leiva- ja Pagaritöösturite Ühingule, J. Puhk ja Poegadele,
Rottermannile, tööliskonnale ja kõigile üürnikkudele ilusate
pärgade eest.
Leinaja abikaasa Ja lapsed.

nr. 3. |
Mööbliga tuba

kobad on ühtlased ja nägusad.

kolgile sugulastele, sõpradele ja tuttavatele, kes meie armsa
abikaasa ja isa

Harilike hindadega

vait karastatud

ühes korteriga kohe ära an
da Lasnamäel, Kivimurru t.

Teisel jõulupühäl, 26. dets., 2) !aud'inu. saivrMtte, käterätte, trotie-isemeid, 3) triik erasissekäiguga, ära anda
sflrke, ülikondi jne.
meesisikule. Girgensoni tän.
kell %3 D. I
NMiimlsaaaraadl ta rv. ta ml na on tfirmlaelt 13—11. hoovimajas.
3. korda
harilike hindadega

dbllue kõva
duugt ugi>

Maapealne toiduaintte

dega 3 vaat. 15 pildis.

Pühadelaupäeval
vastuvõttu
ei ole.

Hilda. Signe ja
Arthur.

42-8. . .

6-8 P. 1.

„Mehe küljeluu"
M. Istuni naljamäng laulu
PUhade-mfingukava.

mälestavao tema esirtiesel
surma-aastapäe va I

pg

lõunat kella 4—b Kopli tän.

(puuhoovi vastas ülal).
Vaadata kella 10—12 ja

25. korda harilike hindadega

Ita surma puhul mälestavad äri teenijad. I

JVai

korter
kõik. teistest nahkadest Gir
üürile anda 2 tuba, köök gensoni
t. 6—3, nahatöös
ja esik. Näha võib pärast ' tuses.

ga, osalt möbi., bürooks

kell %8 õhtul

I hffrro Hermann Lutz'u|

Oma armast

2 puhvetit

töökojaks või eluruumideks
ära anda. Gonsiori t. 10—2

Kolmapäeval, 22. detsembril.

I AUGUST RIISII

mssln
müüa. Näha Kesk Kalamaja
tän. 13. Mdukaupluses.

erasissek. ja köögi tarvituse

Oma lugupeetud peremeest

Kallist I

Wahe pruugitud

Kaks tuba,

UUDIS KOIGiLEI

A-S. Franz Kruili tööllskond
ja meistrid.

317-11.

6 tuba, linna sees, kesLüt- (

Ettekandeid tuntud solistidelt.
Einelaud Sile ja veiniga

mälestavad

maarja kasest aniiiks. mööb

leid ja antuks, portselani.
Nartva mnt. 23—2, teles.

Meeldiw jõulukink on

Kontoriruumid,

Päikesepoolne

1~ Hr Mi

mUUa

töökoda ..Wello", Niine 1.

weebruarist. Kirj. slt. „32/ " neesi tän. 4.

M leinawad a-I. „Osmussaar'e" juht- ja meeskond. H

Elumuuiuse tõttu

uus naisterahwa kasukman
sissekäiguga \
ivasti müüa Kasarmu t. 6. tel, leopardnahkadest, pii
tuba ]
ber kraega: suur meesterah
südalinnas. Tuba võib ka itöös-tuS.
väike olla. Kirjad slt. ~27/ '
wa reistkasukas priima
MWa 3-f*l-lambiline
3747".
skunksnahkadest. suurepä
raadio
rane kroonlühter (pronks
kristalliga). wäärm-likud
S. Karja 22—8. keldrikor õlimaalid, mahagonipuust ja
|j||||JJj|

Töisel pühal. 26. detsembril 1937. a..

Õnnetu surma läbi lahkunud A-S. Merilaid & Co juhatuseliiget

Käekotte,
portfelle, rahakotte, oda

noormees otsib sooja era

11

waja Roosikrantsi 21—5.
W ajatakse tallu

teenijat

Kaks korralikku kindlas5 müüa alla V* hinna
kasv. tüse figuur.
teenistuses noormeest soot keskm.
Samuti naister. eht kotik
mürad wähese

mööbliga tuba
Teat. ühes hinnaga slt.
..10/3810".

koivadest mantel vanemale

inimesele, hind 37 kroo
ni. Pandimaja kauplus,
Maneesi 4.

Sootvin leida

äriruuml

kesklinnas wöi ümbruses.

Müüa pruugitud

Teat. pal. kirj. slt. „34/ ' pianiino.
3794".
Tulla kella 7—9 öhr. Äee
' Tulla kella 6—B Pikkjalg
renni 17—13.
Korralik töölkäija preili 6—5.
Wajatakfe kohe keedu os soowib
"Müüa uus puust
kusega
kaasiiüriliseks
teenijat

Kirj. slt. ~1/3761".

lapsevoodi

tväikesesse perekonda Endla
üksik intettig. proua soo
tused. Kirjad slt. ~38/2918" 27—2.
wedrumadratnga ja
wib sooja ilusat

Aerinik
mesinik
otsib kestwat teenistust. Kir

jad slt. ..19/3819".

Kojameest
tormis UuZ t. 26—8.

Raadio

inüüo odawasli Kesk-.Kala
maja 2, kcklasepa töökojas.

Müüa uus
diivan

tunud noorele prouale?

Kirsad sst. „13/3S18".

mmmßssßamßfmssGsa^i

Kadunud ja leitud

Kaotatud 21. skp. mecs
kahe taburetiga Suur Noo terahtva
sAranrsi B—s.
kuiri-käokoii

Hea kasukas,
siberi tuhkur, kämtschatka
piiberkraeÄä. suuremale tas

Mli rihmaga, fa Maser.

Ausat leidjat pal. see tvae
tvatasu eest ära tuua K.-m.

Karl Loog & A. Zesfers,
22. Karja A tvõi teatada

wüle, mähagönip. sohwalaud tel. 449-13, kust wSib kät
ja toana õlimaal müüa. te saada.

Küsida Pärnu mnt. 39—6.

Odavasti müüa

Vasalemma Maero-Köplile
tuli 7. dets. s. a. noor must

hagijas
kirjutuslaud (tamm pähkli kollaste jalgadega. Hoidmise
sõidusaan
mööbliga tuba
ga) Liiwalaia 33. töötoas kulusid kattes saab kätte.
ja düwan ja kuschcn
hinnaga 20—30 kroonini
mitteilmumisel
en
ne 25. dets.
s. a. omandan
hmi, 1. wöi 6. linnara- ttii ja kasukaga Kappeli 13 liidi 4, sadulsepp. Järel- (Omaniku
wöimalik.
koera. Prl. Kasemaa.
jooni. Teat. slt. ..2/ZBÜ2".. (end. Wilmsi).

12

Nr. 348

Kesknädalal, 22. detsembril 1937

VSewaleht

ASTUB 33. AASTAKÄIKU!

TelSimlne 1938. aasta peale on avatud
„PAEV*LEHT" ~~ Hinnad: ..PÄEVALEHT"
un . , - . j. 1 i ««, « . « , .. aastal on juhitud
Eesti rahva südametunnistuse teenistuses, kindel ja koiku- 1 kuu postiga 1 kroon 80 s. I kuu postita 1 kroon 55 s. kõige paremaist sulgedest.. Asjalikud ja mõjuvad juhtkir
matu kõige laialdasemate hulkade poliitiliste, sotsiaalsete, 3 Snd " 5 " 3 kuud " 4 " 25* iad vaimukad päevakajad, kaasakiskuvad romaanid, kõige
kultuuriliste ja majanduslike huvide kaitsmisel. Üle 3 kuu korraga tellides iga üle 3 kuu korraga tellides iga mitmekülgsemad ja värskemad päevauudised ja pildirikkas
_ . järgneva kuu eest 1 kr. 50 s. järgneva kuu eest 1 kr. 25 s. °° need m,s "Päevalehe vnnud,ühtivale kohale Eest, elus.
..PÄEVALEHT kümnete jooksul „ Aadress! muutmine 25 s. suur
seatud ja võitlusradadel küpseks saanud ideaalidest. L3tH kodumaa hinnaga. Leetu 2 kr. 50 s.. mujale valis- kodu- kui ka välismaal kindlustab, et elu oma mitmepalge
lisuses ja sündmused nende kiires arengus on «Päevalehes"
PÄEVALEHT" pole juhitud silma- alati «sjatundlikult ia mitmekülgselt valgustatud.
• - pilgu huvidest ega t)P äe V 316 h'6 S 8" KUUIUb EfiSti BjdkirjSndllSGS esikoht. kirjandusele ja kunstile, samuti ka majanduselule, pühendab
pole ta tõugata ajavooludest, vaid sammub rippumatult oma Seda pole talle kindlustanud õnnelik juhus või ootamatu ..Päevaleht" erilisad.
iseseisvat teed kui kõige mõjuvõimsam Eesti avaliku elu ajavool, vaid lugejatehulkade poolt pikkade aastate jooksul Lõbusa meeleolu ja selle maailma D ÄTT Ai
teLur. osutatud järjekindel poolehoid. nähete sarjamise eest hoolitseb »j *
la iilekdfge tahab ..PÄEVALEHT" ikka teenida tõde ia õiglust

Tellige aegsasti «Päevaleht" 1938. aastaks!
Tellimisi võtavad vastu ~Päevalehe" kontor Tallinnas, kõik postiasutused üle maa ja „Päevalehe" esindajad koha peal
Tallinna Eesli Klr|astus-UHisus

> »»» Hlii.TTr—
W H H Ovomaltlne seedlmisvahend.
&As Teie ei ole
midagi unustanud?
Praktiliste jõulukingitus

UUDISMÄRK

tena pesu, pfttli, Suk
ki, koetud asju, tri
kookaupu, beebi
ja lastetareeld j. n. e.

*V juujwr

soovitab

õed Böckler
Kinga S/S. .

KONJAK

I
Viimase sõõmuni
nauding:
KODUÕLU

aristõkraatseim joök Teie
I NAPOLEON

ÕLLEEKSTRAKTIST

Teie pühaderõõm
on täiuslik,

Tffl™

HUMALTIN

kui valmistate oma küp
setused ja keeted meie
suurveski

Jalatoed, konna
silma- ja jala
ravlabinõud
10—2 ja 4—6.

Saadaval rohu- ja kolo
niaalkauplustes.

V. Treublut
Volta 3. Telef. 440-88

SAIA JAHU Sl

Vene tän. 11—6,

2-kg PABERKOTTIDES
PRAETUD ÜBADENA
'Vkg originaalpakend©!»

I soovitab
I |
PÄHKLI
TANGE
moe- ja pesukaupu
, soovitab rikkalikus vali

Jõuluks
=©=

kus

L. Pärli moeäri
Tallinn, Pikk 5.

AINÜESIND^^
Raamatute oksjon.
Maksujõuetuks tunnistatud A.-S. EESTI
KOMMERTS PANGA likvideerimiskomisjon
müüb teiskordsel avalikul enampakkumisel
29. detsembril 1937. a. kell 10.00 Talhnnas, Uus
Hollandi tän. 9. firma Oscar Stude aidas, pan
gale panditud umbes 40.000 eksemplari mitme
suguseid raamatuid, mis jäid müümata esimesel
avalikul enampakkumisel 7. dets. 1937. a. (kuu
lutus ühes ülevaatega raamatutest ilmus RT. lisas
23. nov. 37). Pakkumine algab poolest hinnatud
väärtusest.

Lähemaid andmeid müüdavate raamatute ja
müügitingimuste kohta saab likvideerimiskomis

«

*

Maksuj. tunnist. A.-S. EESTI KOMMERTS
PÄNGA likvideerimiskomisjon."

KULIA-KELUSEPAÄRI Harju tan. 35,
«I N.JEFIMOV ..Kuld-Lõvi" vastas

kohale jõudnud, seetõttu müü
me alandatud hinnaga#

Aug. Arnos
TALLINN, PÄRNU MNT 10.
Nõmmelased!!
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.

Suurim loalt! armatuu
re. laua- ja seinalampe..

Hinnad oma . tööstuse tõttu

odalvad. Walmistan ka tel
limise peale. Müügikohad:

<7 wv Suures valikus lauahõbedat, Tartu mnt. 42 ja 2. Wold.
wt kuld- ja krlstallasju, käekelli, Laanberg. Teles. 311-96.
äratuskelii. Kuldamine, hõbe
Suures valikus
tamine ja parandustööd.
käekotte, portfelle, reisikohv
Ostan kui6a ja hõbedat kõrge hinnaga. reid ja suusadresse leiate

kõige pealt

„TEKA"SSE
=B=- VIRU 14
Häid jõulu--

väiksemal ja suuremal arvul

Veneturg 3.
KUULUTAJAILE

Jõuluks

TULNUD
KIRJAD
2/3322 2 3/2723 2
3/2803 . 3 3/2563 1
4/3364 3 4/3404 2
4/26*44 2 4/2804 1
5/3245 1 5/2725 4
5/3365 1 7/3567 3
7/2807 4 7/3527 1
7/2847 1 7/3247 1
8/2848 .1 8/1368 1
8/2728 1 9/3169 1
9/2689 2 10/3530 1
10/3330 1 10/9350 1
11/3331 1 11/1651 1
12/2812 2 12/3552 1
13/3373 4 13/3213 2
15/3095 1 15/3135 3
15/3055 1 16/3296 1
16/2816 1 17/2817 2
17/3257 1 17/2857 1
18/3538 6 18/3258 1
18/2498 . 1 19/2219 . 1
19/3099 1 20/2860 3
21/3382 1 21/3381 3
21/3501 1 21/2861 1

S&dcõ-

99« i
Minult
1 V\2 päeva
>—jääb veel
* o+o .

JOUiUtlt...
Kõigile on tuntud, et pühade-eelses kiires askel

Lai 1, telefon 450-29.
Jõulukinke:

E. GÜNTHER
TALLINN • TARTU • VILJANDI • PÄRNU

dest.

banaane,,

wiikc,
21/3541 1 21/2701 1
datleid,
22/3582 30 22/358 1
Pähkleid,
22/2702 1 22/3382 1
jooke jne.
23/2863 2 23/3023 2
23/2743 1 23/2383 1 Suur Karja 6. keldris, sis
24/3344 1 25/3545 4 sekäik koridorist.
26/3426 1 26/3373 1
26/2786 1 27/3347 7
Diivaneid,
27/3387 1 '2B/3308 4
28/3148 1 29/3469 9
kušette ja
29/2309 2 30/950 1
30/3390 1 31/3191 1
madratseid
33/3473 2 33/1993 1
34/2794 1 34/3314 2 ostate soodsa hinnaga Teh
35/3395 1 35/3475 1 nika tän. 7.
35/3515 1 38/2638 1
Müüa
38/2798 1 38/3558 1
39/3479 5 40/2790 3 ameerika lapsetvoodi
40/3520 4 40/3440 1 hästi hoitud, resormpõhjaga,
A. 9735 2 A. 9588 2 madratsiga. daamipalitu.
E. 12173 1 M. 12485 10 lapsepalitn (madrusepaliiu)
M. 12400 2 M. 12354 1 2 käsi-rcisikohlvrit (nahast).
12485 1
Aia tän. B—l. wäike uks

| BEÜE |

Karja tän. 6—3, rätsepaäri.

Juba paljudele tuntud

.Mk"
märgiga rahuldavad kõi

inglise materjalist, oda

aknakardinaid

õunu,

talvpalitu
väga hea karakulkraega
(keskmisele kasvule). S.

'ki oma hea lõikega;

kindaid, salle, mütse,
apelsine,

Müüa heast inglise riidest

meesterahva särgid

kastist kootud

odawamini kui mujalt ostate

j. n. e.
must meesterahva

duses säästab Teie aega E. Günther, kus Teid
alati korrektselt ja asjatundlikult teenitakse
ja kus Teid ootab suur valik kvaliteetkaupa

müüa Tolli tän. 2, Pikalt

päev.

duärist,

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

, TEKA-ehteid
'* kaelakeesid,
* sõrmuseid,
* kõrvarõngaid,
* presse,
* käevõrusid,

sibulaõunu

odaivasti J. Woosemaa pu tän. minna, õunakeldris, iga

20. dets. sisse tulnud kirjad.

kristalli
f Esimene partii odawat

Jõutusisse
ostmlstei

!

joni kantseleis Tallinnas, V. Karja t. 2, igal töö
päeval kella 10—13.
Tallinnas, 10. dets. 1937. a., nr. 9309.

J, PUHK & POJAD

Pühadeks

kolmes erisordis
1. PRUUN PAKK
2. SININE PAKK
i 3: ROHELINE PAKK

Müügil kõigis paremates
toiduainetekauplustes

vate hindadega.

sohwapatju. laudlinu. _
taskurätte, lauakattcid,
alustatud töid,
Haapsalu rätte sne.
Hinnad odawad.

Uus

Jockey Club
Viru tän. 1.

„Moodne käsitöö"
Ncttaskaetvu 2.

VIIMANE I
AEG I
on pühiks osta I
PESU,
HOMMIK

MANTLEID,
KITLEID,
POLLI,
BEEBITARBEID,
KINDAID, B
SALLE, fl
jne. jne. fl
•I

Kokku 191 kirja. trepi juures.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ähisuje trükk

Õmblusmasin
Raadio,

ja
IJiug- Jimos'e
juurest, Pärnu mnt. 10

peaaegu uus, 6-1., juhusl.
müüa 140 kr. Dunkri t. 11,
Mattisen.

Müüa karva- sa mererohu

madratsid
Väike Ameerika tän. 30,
sadulsepatöötoas.

Kopli tänaval väike
Moodne

kirjutuslaud
ja magamistuba müüa När
iva mnt. 39. töökojas.

Head lauljad

kanaarialinnud,
papagoid mitmet värvi. Kap

peli tän. s—lo (end. Viimsi
tän. Tartu mnt. poolt.)

raudvoodi
müüa_K._Kaiamaja tän. B—s

Jõuluks soodsast! ostate suu

res valikus kodu- ja välis
maa

maja osa
müüa. Teat. saab Girgensont
tän. 25—6, õhtul kella 5—9,

pühap. päev läbi. Vahelt
kauplejaid ei vajata.

puuvilja

Ctaiuaõii müüa wccl
Ilus vaip
tualett- ja triimoo
(käsitöö) s. 250X135, ja aedniku juurest keldrist.
peegleid
väike kiikhobune odavasti Viru tän. 8.
müüa. Vase tän. 7—9.

töökojast -Jakobsoni 23.

