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Viimaseid Oäevi ?a-'iy 25 nähtud filme dzungllst |a jubedatest elamustest,
imiHOßiu pae vi i«u>d Ükski neist pale võrreldav selle lavastusega!
PSnev, meeliköltev! Romantiline! Rida vapustavaid seiklusi!

hooaja järjekordne suurim põnevusfilm j

Filmi kangelased sööstmas
ühest seiklusest teise, ühest
hädaohust teise.
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Winston Churchill Briti õhu
ministriks
London. 27. 12. (ETA) (DNB) «Sunday Rese

..Päevaleht" aastavahetusel
Aastavahetusel ilmub „Päevaleht" 50. Ja 51. detsembril ja ka
1. jaanuaril.
50. detsembril ilmub leht pärastlõunat, nagu harilikult, 51. det
sembril varahommikul ja 1. jaanuaril samuti varahommikul.
Kuulutusi võetakse vastus
50 dets. lehte neljapäeval, 50. dets., kella 10-ni homm.
51. dets. lehte neljapäeval, 50. dets., kella 5-ni p.l.

TRADITSIOONILINE

ree" teatel on peaminister Chamberlain teinud Winston
Churchillilc ettepaneku asuda eelfeiswa aasta alul õhu
ministeeriumi juhtimisele. Churchill olewat ettepaneku

wastu wõtnud. Praegune õhnminister lord Svinton

olewat ületöötanud. Winston Churchill on warem mit
mel korral olnud ministriks. 1918—1921 oli ta õhuministriks.

WVL

Paavst konstateeris usu tagakiu
samist Saksamaai
Batikan, 27. 12. (ETA) (Reuter) Jõululaupae

AASTA VASTUVÕTT

wal Paawst kõneles kardinaalide wastuwõtul. Ta ütles
muuseaS: Praegu on Saksamaal maad wõtnud tõeline

„üutd £õi>i"

usu tagakiusamine. Meie protesteerime pühalikult
wäite waStu, et kirik taotlewat poliitilisi eesmärke.

ruumides.

Paawst wõrdles sellelaadilisi süüdistusi Kristuse wastu
Pilaatusc ees tõstetud süüdistusega ja kordas Kristuse

1. jaan. lehte reedel, 51. dets., kella 9-ni homm.

Laudade ettetellimine on alanud. Tel. 426-27.

wastust sellele.

Bameiuy BHHMEHHIO

Tundmata mehed Nõukogude

ioHomecKHe 11 HayqHO-nonyjiHpHHe acypHAJIU, H3,NABAEMHE B C.C.C.P.

KU-KU KLUBIS
diplomaatlikus teenistuses
utti aasta

Tagasikutsutav wälisesindajate saatus teadmata
Veel kaks endist saadikut surma?
Moskwa, 27. 12. (ETA) (DNB) Ametlikult
teatatakse, et Nõukogude Liidu uueks saadikuks Os
losse on nimetatud Nikonow ja suursaadikuks Afga

nistanis Mihailow. Mõlemad Nõukogude uued dip
lomaatlikud esindajad ei ole laiemalt tuntud. Ncn
de eelkäijate saatuse kohta ei ole selgunud midagi
lähemat.

Moskwa, 27. 12. (ETA) (DNB) Ametlikult
teatatakse, et ou nimetatud kolm uut raudteede rah

wakomissari abi Toroptschenow, Änhharkin ja
Kartjenew. Nende eelkäijate saatuse kohta ei ole
midagi teada. Wiiest raudteede abirahwakomissa

Jlchtides tähelepanu SSSR-is kestwale terro
riie, «Matin" kirjutab, et partei keskkomitee 160
liikmest ja kandidaadist, kes weel 1937. a. wõtsid

isiku ümber. Teised on kas lastud maha, saadetud
asumisele wõi on wangis.
Laudu saada piiratud arvul

9 suursaadikut ja saadikut: Karahan. Jurenew, Bo
gornotow, Antonow-Owscjcnko, Dawtjan, Ostrowski,

Brodowski, Asmus, Podolski. Wkliskomissar Litwi

nowi asetäitja Krestinski, departemangu direktor Zuker
manu. Kokku umbes pool' kõigist saadikuist, eesotsas wä

lispoliitila juhi, wäliskomissari asetäitjaga, kuulutati
Moskwas äraandjaiks ja salakuulajaiks ning hukati.

teod, mida nad tegelikult pole teinud, kuid mis ometi
on tehtud diktatuuri enese poolt. Nii tuli inseneridel
oma eluga DonbaSsi protsessil maksa teostamatute söe
toodangu «tempode" eest. Esimese wiisaästakn liig opti
mistlike kawade eest wastasid „prompartci" liikmed. Kol

tud sa üks trotskistina maha lastud. Raudteede
rahwakomissariaadi koosseisus on oodata lähemal

mitmesugustel walitsustcl Euroopas ja Aasias, isegi

tasid pead parempoolsed kommunistid. Kompartei asu
tnjnd jtamenew, Sinowjcw, Pjatakow ja teised, samuti
Tuhhatschewski ja Ko, langesid ohwrikS wiimaseacgse
tele ametliku poliitika rbaõnnestumistclc. Milleks siis

ajal uusi tagandamisi sa Vallandamisi.

poolkommunistlikus Hispaanias ja poolpunascs Hiinas?

ohwcrdati kommunistliku diplomaatkonna juhid?

tähelepanu wiimasele Mofkwa protsessile, kus mõis

wad parteisse, «kes ei tunne takistusi raskuste ületa
misel". Aga uad siiski ci suutnud Pärnut wastu kolme
kümne hõbcscckli mölale? Isegi sellised wattab enam

Iga mõistlik inimene peab arwama, et nad ei müü
und mingisuguseid saladusi. Kuid tuli hukata Karahan,
sest et Kremli juhtide poliitika Hiinas on ebaõnnestunud
—ja Karahan oli juhtide käskude hoolas täitja. Samal

teti surma Karahhau, lennkidze j. t.. kirjutab, et
see pole kaugeltki mitte wiimane sellesarnane

Owsejcnko... Viimane neist oli üks oktoobrirewolut
siooni juhte, wallutas Talwepalec, wangistas Ajutise

Prantsuse leht ..Matin", kes pühendas palju

Kõigepealt on need kõik kommunistid, kuulu

luse weteraanid nagu Krestinski, Brodowski ja Antonow-

Valitsuse. Karahan olt Tschitscherini lähim kaastööline

protsess.

Leht ütleb, ct teina kasutada olowatel andmetel

istub Lubjanka wanglas 250 end. nõukogude tege
last, oodates surmaotsuse täitmist. ..Matin" kinni

ja Lenini usaldusmees, Ostrowski üks kodusõja «pu
naseid komandöre". Kokku kõik aga kommunistliku
partei eliit. Oma diplomaatilises teenistuses uad olid
olnud waStutawamatel kohtadel. Karahan: wäliskomis

lcktiwisccriunsc „peadpõõritawate edusammude" eest kao»

mida weel kawatsetaksc teha.

jnatn pidi olema nende süü, ct üks riik usaldas teostada
sellise kompromiteerima ja kogu oma wiilisaparaati hal
wawa «puhastustöö", pealegi suure saladuse katte all
ning sõjakohtu kinnisel istungil.

praeguse Venemaa kandwamatest ringkondadest on tõesti

sed on SSSN-i sõjakohtu kõrgema kolleegiumi Poolt

juba surma mõistetud.. Enamik kinniistujaist üldse
ei satugi kohtu ette, waid lastawat maha ilma koh
tuotsuseta.

G £õöus uue aasia

On selle wiimase oletusega kuidas ka on, kuid wii
mauc werine «puhastustöö" punases djplomaatkonnas
nagu eelmisedki parteijuhtide, kindralite ja walitsus
liikmetc keskel on tunnistuseks sellest, et kas enamik
waenulik teostatawalc reshiimilc, wõi siis walmistub see
reshiim suurele pöördele. Sest igal sündmusel peab ole
ma oma loogika.

T

G vastuvõtt.

Asut. aastast 1715. on

Iga tarvitaja leiab sobiva

mööbli

D Lauad palutakse isik
likult ette tellida.

kustutada wälispoliitika senised ebaõnnestumised.

dik Poolas, Tschchhoslowakkias, Hispaanias, ükswahc
kõrgema kohtu abiesimees. Jne. jne...—. kõikide suhtes.

K.-Ü. TÖÖKOOL, Tallinn, Pärnu mnt. 28.
Tel. 462-56.

kuigi head. Teised olid saadikuiks Vene Piiririigcs —-verdki tuli' ohwvrdada. Kõik tuli' «kustutada", et nist

aegne saadik Jaapanis ja Saksamaal Jurenew.
end. saadik Warssawis Dawtjan, . kommunistliku
partei keskkomitee end. sekretär Popow, rahwako
missaride nõukogu esimehe asetäitja Rudzutak ja
Sõrtsow. Edasi kinnitab leht. et mainitud tegela

AlocKßa, Ky3HeuKHH MOCT 18.

MUÜPivahe 2.

oli Hitleri juures ja Saksamaaga wahckorrad Pole

Pariiisi wene leht peab üheks hukkamise põhjuseks
weel seda, et hukatud diplomaadid olewat teadnud liig
palju. Teadnud mitte ainult seda, mison tehtud, waid

KHiira"

ÖÖLOKAAL.
DANCING-PARIS

me täitja. A.-Owsejenko on «dcsorientcerunud" Hispaa
uia punases pudruS Moskwa käskude kohaselt. Jurenew

sari asetäitja, suursaadik Türgis ja Hiinas, 20 aastat

Ko g u maai lm a s j a ko g » mä l etat a w a
ajaloo kestes volc eales olnud teist sa
ma sugust pretsedenti. Kui raske ja andesta

.laioTcn no Tpe6osaHHio.
3aKa3bt HanpaßanTb:

põhjusel „langes" Bogomolow antud direktiiwide pi

tab, et mahalaskmist ootajate hulgas on: end. kaua

diplomaatilist tegewust. Jurenew suursaadik Poo
las, Jaapanis, Saksamaal. A.-Owsejenko suursaa

JUHATUS

Varematest awalikest protsessidest teame, .et hukka
möistetawatelc Venemaal harilikult antakse süüks need

Vaatamata sellele, et kümned samade ..äraandjate" fõl
mitnd ja algatatud" lepingud on weel praegu Nõukogude
Liidu wälispoliitika nurgakiwideks . . .
Kes on siis need äraandjad, keda nii kerge oli „osta"

rist on seega umbes ühe aasta jooksul neli taganda

vastuvõtt

osa Parteikongressi töödest, on Vabaduses ainult 20

S. Karja 18, Kalla mööbiiärist

i

telef. 446-89.
Soodsad maksutingimused #

ZZZZZT Odavad hinnad Q

COG.NAC
kultuurrahvaste lemmikjook.
Margid. Ecusson, V.S.O.P. Cordon
Bleu. Cordon Argent, „Extra".

ühing soovib üürida või osta

maja
Karm kord Süürias

Maaväring Mehhikos
Raskeid kahjusid LääneMehhikos
..New York Sun" teatab Mehhikost, et seal
on 23. detsembril olnud tugew inaamärisemine,
mis on haaranud ka pealinna. Maawärisemise
keskus asetses umbes 400 km kaugusel Meh
hiko linnast. Küna maawärisemise tagajärjel
muutusid kõlbmatuks kõik sealse obserwatoo
riumi instrumendid ja katkesid ka kõik telegraafi
ühendused, siis ei ole weel teada lähemaid ük
sikasju maawärisemisest. Mehhiko linnas on
maawärisemise tagajärjel tänawasillutis üles kis
ind mitmel tänawal. Mööblid majades on üm
ber kukkunud. Kuna maawärisemine oli wara
jastel hommikutundidel, mil suurem osa ela
mkke weel magas, siis wöidi tänawail näha
hulka inimesi, kes olid sattunud paanikasse. Maa
wärisemine kestis umbes wiis minutit. Kahjude
kohta ei ole praegu mingisuguseid teateid.
Maawärisemise kohta Mehhikos teatatakse
'täiendama!!, et pealinnas on aineline kahju
wäike. Ent arwatakse. et linna ümbruskon
nas. eriti aga Mehhiko läänepoolses osas. on
maawärisemine tekitanud raskeid kahjusid. New

Kõik poliitilised erakonnad kee
lati, vastasrinna ajalehed suleti
Beirut. 27. 12. (ETA) (DNB) Süüria
siseminister teatas täna parlamendis, ct
Dzhesiree provintsi kuberneri küüditajate
vastu võetakse tarvitusele valjud karistus
abinõud. Peaminister kinnitas täna, ct lä
hemal ajal saadetakse laiali kõik Süüria
poliitilised erakonnad peale valitsusele lä
hedal seisva rahvusliku bloki. Edasi ta tea
tas, et keelatakse ka kõikide vastasrind
like ajalehtede ilmumine.,
Suu- ja sõratõbi Prantsusmaa!
Pariis. 27. 12. (ETA) (DNB) ..Echo de Paris"

teatab, et kogu Prantsusmaa! on lewinud loomade suu
ja sõratöbi, millesse on haigestunud umbes uks miljon
karilooma. Kahjutasudeks on määratud krediiti 40 mil
joni frangi snnrnscs.

Yorgi Ülikooli arwates asetses maawärisemijc
keskus Mehhiko Waikse ookeani ranniku lähe
dal.

Viimaseid päevi!
QkirlavT pmnlp

Teruel ei ole veel langenud
Francolased peavad vastu
vanalinnas
St. Jean deL u z. 27. 12. (ETA) (Hallas)
Walitsuswastaste allikast saadud teate järele wõ
tab lahing Terueli ees üha suurema ulatuse. Te
rueli waualiuu kaitseb end energiliselt walitsus
mägede wastu. Naadiosaatejaam, mis ou walit
suswastaste käes,' informeerib iga kolme tunni
tagant walitsuswastaste mägede juhatust seisukor

rast linnas. 26. detsembril awaldatud wiimase-:
teadaandes seletatakse, et linna kaitsjatel on mee!

küllalt toiduaineid ja sõjamoona linna kaitsmist
jätkamiseks. Nad lisawad. et nende pärast ei ol>
waja kiirustada mingit operatsiooni, sest nad suu
dawad wastu panna kuni abiwägede kohalejöud
mi seni.

Teljest allikast teatatakse, et lualitsuswastast
paolt alustatud iunberpnrannse aktsioon on wõt
inas kindlaina! kuju. Sellest operatsioonist wõt
mat osa tugemad wäeiiksused. Sellest aktsioonist
osa mõtwa armeekorpuse keskus kindral Aranda
stthatusel olewat juba Terueli lähedal. Wiimase
kahe päewa jooksul olid käimas ägedad lahingud
Terueli ja Concudi wahel. Walitsuswastaste wä
gede ülemjuhatus suuri lootusi mainitud

EVART C. DAVIDSON
LILIAN E. DAVIDSON
nee NEUDORFF
21. Dec 1937

operutsioouidele. Waatcmiata sellele, et walitsus
wastased hoiaivad oma kawatsusi suurimas sala
duses, arwatakse siiski teadwat, et üheaegselt üm

derpiiramise operatsioonidega Terueli frondil al
gab ka suur rünnak ühel teisel frondil. Arwes
tades kõik neid wõimalusi, walitsuswäed teemad
köki, mis wõimalik, et kiiremas korras wallutada
Terueli waualiuna.
Walitsuswastaste allikast teatatakse, et kindral
tranda päästekolonni ühendusse astumist Terueli

kaitsjatega on oodata kõige lähemal ajal. Wiima
sed teated Terueli frondilt näitawad, et walitsus

mäed on rakendanud oma operatsioonide läbimist

misele wäga suured jõud. Terueli wanalinna rün
damisest wõttis osa 160 tanki ja palju soomus
autosid.

Sõjamoona valitsusvägedele Mehhikost
A! cHHiko. 27. 13. (ETA) (Rcntcr) Bcra Cruzist

,väljus täna Hispaania aurik „Jbai". ct wiia sõjnntnLerjali ja toiduaincid Hispaania walitsusclc. Muuseas

Järgmisena linastatakse hooaja parin
Marlene Dietrich ja Herbei

või vastavaid ruume.
Pakkum. sit. „B. 5182".
on laewal 20 lennukit. Kapten loodab pääseda Barcc
lona sadamasse, hoolimata kindral Franeo sõjalaewadr
blokaadist. Laewa pardal on ka 17 endist Mehhiko sõ
durit, kes läbcwad wõitlema Hispaania walitsuse poolt

Valitsusväed Teruelis tungivad edasi
Barcc l o n n, 27. 12. (ETA) (Reuter) Walitsus -

mäed wallutasid jalawäe kasarmud Teruelis. Kaitsjad
andsid alla. Walitsuswastaste wastupanu piirdub nüüd
seminariga ja kohalike walitsushoonctcga. Kõik need
hooned olewat leekides. TcminariS asuwat umbes 2.000
isikut.

Pommid Madridile
Madrid, 27. 12. (ETA) (Havas) Valitsusvasta

sed alustasid täna uuesti Madridi pommitamist. Pal
jud mürsud langesid töölislinnaossa. Seniste teadete

järele on kuus eraisikut saanud surma ja 19 ha->
vata.

Franco andis armu
Salamanca, 28. 12. (ETA) (DNB) Jõulupühade

puhul kindral Franco andis armu 25-le surmamõiste

tule, nende seas ka ühele venelasele, ühele poola
kale ja kolmele prantslasele.
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K. E. Söödi aupäev
Opsitsiooniwoolud

Eesti kaubalaewastiku

Tervitusi voolas kokku kodu- ja
välismaalt
Keskn«iscl jöltlupühal piiliitscs kirjanik K. E. sööt

Nõukogude Liidus

Tartus oma 75. siinnipnetva. mis kujunes talle suureks
au. ja- anskamispaetvnks. Esiinesena käis jnubilari tcr

aasta-juurekasw 8.714 br.-reg.-tn.

witamas fünnipae»va-õõl Tartu Raislanlu TeltS E.
„Pktewalehele" kirjutannd ins. Nikolaus Basseches
Kui wälismaalane sõidab läbi Nõukogude Lii
du, kohtab ta-wäga harwa, enamikul juhtumeil- ei
iial. Nõukogude kodanikku, kes julgeks Nõukogud:
elu.kohta awalhada «vähematki kriitikat. Wälis
maalane wõtab enamasti kaasa imestuse, et siu
on kõik inimesed ühel ja samal anvamisel, rää
gitvad üht ja sama. See üksiku kodaniku ühtlam
arwamus diktatuuri surwel Pole ainult harjl»m««s>

tulemus kahekümne-aastase reshiimi jooksul, ege
tule see ainult sellest, et Nõukogude kõikjale tiin
giw propaganda on elanikele iga küsimuse koht,
sõnad suhu pannud, waid seda põhjustab salapo
litsei keeruline kontroll, mis on kodaniku haaranu.

nii suuris kui wäikosis elumvaldusis. on inimesel
sundinud äärmisele ettetvaatlikkusele. Wenen«aal
mis sajandeid on harjunud nuhkimisega, pole sell-

konttollitäiuse teostamine ka mingi ime. Imme
sed elawad üksteise kõrwale surutult ükskõik kus,
kas wabrittts, kontoris wõi kolhoosis, kõikjal on
elu nõnda korraldatud, et üks inimene wngib pisi
asjuski teise ellu. Kolmekordse rõnga «vahel: oma
elukorteris, rippnwuses ülalt ja alt, oma ameti
ühingulises tegewuses, parteirakukeses ja sunni
organisatsioonis peaivad ta närivid, ta hmvid, 100
musunnid, ta Püüded kaaskodaniku omadega P«m

tnma kokki». Inimesed clmvad nii tihedalt üks
teise kõrwal, et naabrinaise uus kübargi tekitab
uiidishimu ja kadedust, nähes teise uut piiritus
lampi wõi keedupotti ühises köögis areneb kade
hus põlguseks ja . kõik see «väljendub kaebekirjades

salapolitseile. Neid kaebekirju «voolab kokku kuh
jade wnsi. See on õieti lvanaivene traditsioon.
', 'Kuni Katariina II ajani oli Weue õiguses punkt,
mille järele mitte annilt kaebealune, «vaid ka kae
' baja. klmlusid piinamisele. Sellest hoolimata tt«.

mist oma südanies, sest ajad, millal temagi «vöiks
sellest kõigest osa saada, jääwad hoopis. tulemata.
See sotsiaalne kadedus ou Wenemaal tugewam kui
Lääne-Euroopas, sest sotsiaalne ebaühtlus on prae

ustel Wenemaal suurem kui seal. Nõukogud
'eltskoilna uue kihituse alusel, rnis aina süweneb
uida aina enam soodustab protektsioonipolütika
'astvab tahes-tahtnläta niinimetatud pahempioln
«positsioon. Sellele ebaühtlusele ehitab see opo
itsioon terme ideoloogia, räägib rewolutsiooni reel
misest, nõuab tagasipöörmist puhtkommunistlikel,

lvormidele, peab tagurliseks poliitikat kunstis jo
teaduses ning Politsei waheleasttmüsi moraali ala'

ja uut walju' abieluseadustikku. Sellest pahem
poolsest opositsioonist kaslvab omaette tiib, kuhu
kUuluwad pemniselt küpsemad intelligendid, kee
pooldawad maoteid, «nida Stalin nimetab trots
kismiks. Neil on juba oma kindel ideoloogiline
ehitus, teoreetiline alus, mis süüdistab Stalinit
maaillnarewolutsiooni reetmises. See opositsiooni

meelsus on leivinud üliõpilasnoorsoo ja osa üttel
'igentsi seas, samuti ka osas tööliskonnas.
stt«id on olemas ka parempoolseid opositsiooni

voole. Need said massüvooludeks siis, kui tekki
sid uued tehaseehitused ja sajad-tnhanded inimesed

nägid neid lõpmata ohwreid, mis Wene talupoeg
ja tööline Pidid tooma kottektimiseerimiseks ja in
dusttialiseerimiseks. Siis küsstid tuhanded endilt,
oli see kõik ka wajaline. Tuhandetele - endistele
käsitöölistele ja wäiketalnpoegadele- näib; et kui
neid oleks lastud wabalt majandada, oleks nende
käsi nüüd inajanduslikult käinud parsimni. Tea
tawas mõttes moraalseltki, sest bürokraatia surlve

seepärast, et see pidi tooma kõigi täieliku ühtluse.

poleks siis nii wäga neid rõhunud. Istub saapa
puhastaja tänatva nurgal. Tema, see puhtprole
taarlane, polnud end iial pidanud kapitalistiks.
Ta tegi oma tööd korralikult ja sai selle eest 50 ko
pikat isikult. Poleks ta oma tööd teinud hästi ja
korralikult, oleks teine saapapuhastaja ta kõrwal
teda wälja wõistelnud. Sellest 50 kopikast lvõis
ta 30 pidada puhaskasuks oma tööwaewa eest.
Kuid juba 1929. a. kuulutati ta kapitalistiks ja
praegu on ta seda, millest nii paljud ebateadlikud
inimesed läänes unelewad riigiametnik. Nüüd
ta puhastab möödakäijate saapaid palju halwe
muti, sest kawakindlalt on sel tänawanurgal ette
nähtud ainult üks saapapuhastaja sa tal ei tar
witse olla mingit kartust «võistleja suhtes. Ta. on
nüüd trusti ametnik ja eimillestki õn tekkinud üks

Kellelgi ei tohtinud-aineliselt, sotsiaalselt ega mo
raalselt olla «nidagi teisest ette. Ja keset seda

president paari abipresidendiga, üheksa kuni kümme
osakonda terwe armee ametnikega, mille otstarwet

- gines tollalgi politsei süsteem salakaebuste!?.

See politsei kõikjale tmlgimine, mis kasutab
• mitte ainult terrorit, «vaid ka isiklikke kirgi, ei lu
baks nagu uskuda, et kuski «vene masside endi
keskel wõiksid tekkida opositsiooni rühmad. E««t
siiski «võib aeg-ajalt näha, et on olemas mitte ai
nult opositsiooni«voole, »«>aid «võib märgata ka
nende tendentse.

Kuidas kujutlesid 1918. a. enamlise meelsusega

noorsugu ja tööline oma Prinlitiiwse hingeeluga
kommunismi? Olid nad tõesti nii wäga huwita
' wd, et ..kapitalist" kui niisugune Pidi kaduma?
. .Muidugi polnud.. Marksism «veetles neid ainult

ainelist ning sotsiaalset ühtlust Pidi üksikisik kõigis

oma eluawaldusis olema «vaba ning sidumatu.
Tollal, sõjamarksismi ajal. kui «valitses kibe Puit
d«is ning uskumatu näljahäda, hiljemgi «veel, asi
mese wiisaastakn jooksul, kehtis «vähemalt wäliselt

see kõigi ühtlus ja mvaldas «välismaalasele isegi
selgiimvat ja wõlmvat mõju, kuigi ta nägi ka
«varjukülgi ega tarmitjennd olla foinmnniitlifii
meelsusega. Nõukogude Liidu arengus on olnud

ega mõtet ta ei suuda näha. nagu kutseühingu
osakonnagi, mida ta ei waja, salaosakonna, niis
peab tvalivet tema järele, suurt raamatupidamist,
ilma milleta ta ennemalt «väga hästi sai läbi, ja
weel palju muudfi. Inspektorid käsivad nurgalt
«rnrgale ja Panemad tähele, et ta ei omastaks raha,

mis Pole määratud temale, waid riigile. Tema
peab kogu seda bürokraatide armeed oma tööga
toitma. Talle endale jääb neli funrwns'kopikat

aegu. kus igasugune ««auding shädaaegadelgi on oma

igalt saapapaarilt endise kolmekümne aseznel. Mui

naudingud) oli igaühele fättesaadaw. Nüüd aga
on üliõpilaste stipendmmidki erinewad. Üliõpilane
oma wiletsas rõiwastnscs möödub suurte äride
waateakendest, kus on «välja Pandud lvahmveini
pudelid Dooni äärest ja Kriminist, igasuguseid de
likatesse ja worste, Kaukasuse pnmvilja ja muild,
kuid tema tasku on tühi. Daamid ja tütarlapsed

dugi Pole ta rahul sellise kaswab
parenrpoolne «vastasrind, tekib tendents, mille

mööduwad temast rikka ja elegantselt rõiwastattid
ametniku käe kõrwal ja ükski neist pole tema jaoks.

Kõik nsed elegantsed inimesed naudiwad elu, niis
temale on kättesaamatu. Ta'kuuleb restoranidest
- wiiulihelisid, kuid näeb ainult liivreetatud ukse
hoidjat. Ta kõhn rahakott ei luba saada osa
• sellest- elu naudingust. Kui üliõpilast haarab sot
siaalne kadedus, siis teab ta ikkagi, et aastate Pä
rast tema isegi wõib saada osa sellest kõigest, ai
nult et weel Pole ttilnud tema aeg. Tööline aga
peab tveel' sügawamalt tundma kadeduseussi näri

E. Phillips Oppenheim

unelmaks Pole kapitalismi otsene tagasitttlek, waid
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Lem ohkas sügawalt ja ehtsa kahetsusega.
„Pealik ei taha seda. Fred," ütles ta. ..Ta
reedab meid weel- kord kõiki!"
Sel korral näis aga. nagu oleks Lem eksi
nud ja David samuti. Hingeldades raskelt too
lil, wihast ärritatild, nõrkade, merd täis ival
gunud silmadega surinawaid pilke külwates,
osutas Tottie Green, inimene-tõbras, nimetis
sõrmega Fredile, lüües pihuks kaheküinne aas
ta kestes «valitsenud korra:
- ..Seda me meel näeme!" kraaksus ta „Põr
gusse autojuht ja tema kõrgus! Teeme sulle
lõpu. Saada ta põrgusse!"
David. olgugi hulljulge, ei olnud kunagi
tähelepanematu. Samal hetkel, kui ta tagasi
astus, haaras ta Reubeni ja wirutas «viimase
ettepoole. Läbi õhu kõlas ivihisew hääl ja läi
kiw nuga uppus uksesse paar tolli körgeinale
Davidi mahapainutatud peast. Tottie Green kat
sus end toolil ümber pöörda. Midagi wäga
inetut ja julma rippus ta paremas käes. TÜd
ruku hääl külas just hetkel, kui Fred haaras
teise noa järele.
..Lase tal minna, sina lollpea!" hüüdis ta
kirglikult. ..Wõite saada ta kätte igal ajal.
millal soowite. Istute weel kõik, kui lasete
politseid siia ligidalegi. Laske tal «ninna, kas
kuulete?"
Tottie Green mängles õrnalt oma automaat
remaiwnga. weel siis kui David oli Ma awa
nud ukse. Fred Pikis mööda seina. Kaes teine

äadreSsi. ' Jõrgnetväkt kerwitas lanlu.qa jnul>ilari kui
oma auliiget Akadceniilise Meeskoori kahekordne kivar
kett, samuti kahekordne klvartett „Waucmniscst" Juhan
Simmi juhatusel. Sünnipäcwa-õöl käis zmibilnrilc õn
ne sootvttnaS «veel ka o.»ü. „Noor-Eesti" esindajana di
rektor A. Kiivistc. keS kinkis juubilarile unsilnaid ilu

nt. Samuti hakkasid saabuma juba «varakult ka dclc
latsioonid. Tartu linnalvalitsnse poolt käis jiutbilnrile,
ui omaaegsele Tartu linnanõunikule ja üldke kni Tar
iu tuntnmailc kodanikule ja seltskonnategelasele õnne
«'oo«vi»ias linnapea A. Tõnisson koos sekretär A. Mäega.
Rende poolt anti üle auaadrcss, milles kõneldakse jnnbi
lari mitmepalgelisest tööst «väga tunnustawalt. Eesti
«kirjanike Liidu poolt käisid juubilarile õnne sootvimas
kirjanikud Scmper, Wallak ja Jürna, kinkides talle liidu
kirjastusel isinunnd tvnrSked lunletuekognd. Eesti Kir

janduse Seltsi delegatsioon eesotsas kirjanik J. Tugla
sega käis tertvikamas jnubilari kui oma anliigct ja an

kena suuga ja saleda koguga nooreks neiuks.
„Kes pagan teie olete ja mida te siin teete?"
küsis David.
Tüdruk waatas teda labttunLiwalt, ent
osaivötlikult. Näis nagu oleks ta pingutanud
mälu ja katsunud arwata, kus ta toda meest
enne oli kohanud.
„Sa ei peaks esitama selliseid küsimusi."
waidles ta wastu. ..Peaksid mõnedki sugulus
sidemed alal hoidma. Mu wõene, armas pool
tädi käis siin ja räägib nüüd kõigile.-kui hai
wasti teda koheldi. Too suur mees. rahanduse
Napoleon, nagu Morning Post teda nimetab,
sir Matthew, saadeti su ukse juurest sainuti
«ninema. Tegin siis otsuse, et wötan selle tere
tillemast iitleinise kohustuse enda peale."
..Kas te ei ütleks «nulle, kes te olete ja
kuidas te sisse saite?" palus David.
..Ntlen sulle, kes ma olen. k««i tahad, ol
gugi et peaksid seda teadma ütlematagi." was

wnstitu tegetvus normaalselt, kuigi «vast mitte sellise edu

.Valiku" kirjastnscl ilinnnud nuemnid teoseid. Korp.
Bironia konwcndi ja «vilistlaskogu delegatsioon andis

juubilarile, kui oma lipulaulu autorile üle «Bironia
lauliku". Jnubilari käis tcrlvitamäs Tartu algkoolide

noorte povlt koolijhatäjad J. Parijõgi ja J. Kallak koos
õpilastega. WiimaSte poolt anti kirjanikule kui noorte
sõbrale üle nende endi poolt joonistatud änaadrcsS.
Keegi Anni Sirelsal» Pärnust oli saatnud kirjanikule
nikn tertviinSlttnlckuse.

Telegraafi- ja kirjateel oli saabunud tcrwitnsi ligi 80
organisatsioonilt ja isikult. Teiste seas terivitasid hari

dusminister A. Jaakson, riigikohtu esimees Kaarel
Parts, piiskop Rahamägi, linnapea Awiksoo, Aino
Tamm, insp. A. Wilbnstc, rektor Joh. Kõpp. prefekt

Nigul Oieimo. knnstnis Kristjan Oinnd, Aino ia Oskar
Kallased, Marie Oicisik, Marie Under, Ernst Särgalva,

dr. H. Lohk, Lpetatud Eesti Selts ENM, Kirmndnsc
sihtkapitali tvalitsnS, Loodusuurijate Selts jne. jne.

Wülismaalt oli saabunnd terlvitustclegramme prof. Ee
derbergilt Toomest, dr. E. Biranpilt Budapestist, Otto
mar Feiglcrilt Tschehhoslo«vakkiast Bratisla»vast. Isik
likult käidi juubilari tcrtvitamas «veel ka «viimasel Pü
hal. Teiste seas käis juubilarile õnne soo«vin«as Tartn

Majandusminister on kinnitanud Pikalaenu Pnniza
ettepaneku laewandusc laennde protfciidimäära körgettda
«nise kohta seniselt neljalt protsendilt seitsmele protsendile

katud sõjawäeülemad, kes ««oorsödurite kaudu olid
küla tegelikest meeleoludest paremini informeeritud

kui diktaator ise. Pole juhus, et sesse rühma
kuulus ka armee kindralkomissar Gamarnik. Sest
tema komissarid ju awitasid sõdureil «uaale kirjit
saata, oli ju neil kohustuseks wabades westlustes
««urida noorsõdurite meeleolu.

Ilma otsese eesmärgita ou Stalini reshiim
'suundunud tsentruiliisse. Kuid nende opo
sitsioonimeeleolude paremal ja paheiual, «uittel mõ
lenial kahtlemata on radikaalne tiib, ou weel «vool,

.mis on diktatuuri kui niisuguse «vastu, eriti isik
liku diktatuuri «vastu. Siia fnulnfib laialised
intelligentsikihid, kes nüüd on lvangistattld. See
mõttekäik on õieti wäga loogiline. Diktatulir pole
iseenesest eesmärgiks, diktatuur ou ainult «vahen

diks. Ta Pidi ainult teostama sotsialisiili. Nüüd

kroonilt keeb ivälja maid 18.000 krooni aastas.
Eesti lanvnomanihid on otsustanud laiendada koos
tööd lacivadc prahiturgude lorrnldnmiscl «välismaaga.
Metsawco miiniutumprahtide asjus sünnib see koostöö
Baltic & Int. Marit. Eonfercncc i kaudu. Wiimasc poolt
on 1038. anStaks töötatud «välja miinimllmprahid, mil
lega Eesti laetvaomanikud on ühinenud. Uued normid
on 20% mõrra kõrgemad 1037. a. normidest. Peal? seda
on ühinetud Inglise niiinimumprahtidc katvaga, mille

piiskop R. J. Wadc. Metodistid said Paides endale ki
riku endise «Baltika" ranatõõstnsc hoone iimlicrchita
nusega. Sel puhul «necnntatvad nad eriti asjaolu, et
esimene inetodistidc kirik 200 a. tagasi ehitati samuti
ümber tehasehoonest. Eclolcwal «nctodistidc kiriku juu
beliaastal oletvat seega Paide kiriku õnnistamisel meto
distide hulgas rahwnstvahclisclt siiga«va«n tähendus.

pole Nõukogude Liidus enam ühtki kapitalisti.
Kogu põlllunajandus ou kollektiwiseeritud.. ..Koi
lektiwiseeritud talupojast ei saa tekkida eracttowöt

jat, ei saa tõusta kapitalisti. Milleks «vajatakse
«veel diktatuuri? Kas pole aeg diktatuuri, mis
oli ainult «vahendiks eesniärgi samvutainisel, mis
aga nüüd «veel ainult kõike.elmvat oma snrivega
tapab, jälle kaotada, pikkaniööda, kuid kmvakind
lalt juhtida uutele, demokraatlikele «vormidele, ük
sikisiku tegelikule «vabadusele? Ja kuna need.«voo

lith on otrnib laialijemab h fiiuvcniab eriti.par
teis endas, siis on Stalini reshiim oina manööivri
siin >viim«d läbi. Anti «välja uus põhiseadus. Uus
Põhiseadus, mis arwestas otse selle opositsiooni
nõudmisi, jättes kehtima kommunistliku partei mo

nopoli, sest korraga ei «või ju kõike loowutada.
Sellelt aluselt taheti siis liibada, et rohivas oleks
«valinud «vähemalt neid parteüe.ehi, kes olid kiud
lad reshiimi pooldajad. Sellega taheti Parteimehed
kodanikest teha olenewaiks ja nõnda ««elja-aastaste
«valimiste takka arendada wälja «vabalt «valitsetud

suure sunnimasinaga õnnestuks opositsiooniwooln

tas tüdruk, ..kuid mitte iialgi, kuidas «na sisse
sain. Ma —"
Ta katkestas lause. Ta silmad suurenesid.
..Palun seisa just selles asendis!" hüüdis ta.
..Jah. Palivetasin, et oleksid see. jn oledki!
Oled «ninll «varas."
„Kas pole see «veidi nagu ainult ühele poo
lele arusaadaiv etteaste?" arivas David hea
südamlikult. ..Mulle paistab, et imlja saate
ainult teie."
Tüdruk ähwardas teda sõrmega.
„Kas sa ei inäleta." küsis ta mõjuma tõsi
dusega. ..toda miimast ööd noist degenereeru
nud päewist mõtlen päeivist. kus kuulusid
«veel kurjategijate klassi kui sorisid leedi
Frankley karbikeses ta magamistoas kus
sul ei olnud wähiinatki õigust olla kust leid
sid selle suure teemandi ja kus üles «vaadates
äkki nägid mind?"
„Mu Jumal!" hüüdis mees. ..Teie olitegi too
tüdruk sinises pyjamas!"
Tüdruk naeratas ja ta hääl muutus sõbra
likumaks.
..Mul on hea «neel, et sa seda tähele panid."
ütles ta. ..Olen küllalt «vanamoodne, et mitte
olla pööraselt «vaimustatud plijamaft, kuid selle
kohta olen arivainisel, et ta sobib mulle hästi,
ja kui «veel juhtutakse ööbima inajas, kus
«võib kergesti tuli lahti pääseda «või kuhu «või
dakse sisse murda, siis on ta tõesti kasulik.
Mul ei oleks iial olnud julgust e.... seal öö
särgis ja teid «vaadelda."
..Kas te ei ütleks «nu11e..." ««üudis teine,
silmis küfiw pilk. ..... kui te mind nägite, te
ütlesite, et see teemant Neitsi Pisar oli
minu käes?..."
..Oli." kinnitas tüdruk. ..Nägi «välja kui
pisar."
..Well. «võibolla mäletate sedagi." jatkas ta.
..mis ma tegin teemandiga?"
..Ära ole lapsik," «vastas tüdruk. ..Wõtsid
selle lnuidugi kaasa. Seda ei leitud enam pärast
ja leedi Franhley sai selle eest kindwstussum
magi kätte."
..Wõisin selle kaasa?" imestas David.

laciva üldse.

Paar suuremat lnc«va sõidab La Platast milja- tooma,
kuna üks läheb njnlcpiuqule Põhja-Amccrika ja Euroopa

«vahel. lacivu sõidab ajalepinnul Bristol-kanali ja
kontinendi mahrl. hoolimata prahtide langusest ei ole esi
nl«?u «veel karta, et mõni meie suurematest kaubasäewa

dcst jääks tnlivckS seisma. Lijiisöidu- ja rannasõidulae
>vad ou juba asunud taltvckorterisse.

1037. nnstal Eesti kanbalacivastik on armult-jää
und endiseks, kuid tonuaaschilk juurekasm ulatub 8714
br. req.-tonnile.

Rinnamärgid ja kinnis
varamärgid jõulukingiks

Jaanuarikuus Paides toimmvalc metodistide kiriku

riiki. Stalin kmiliitas «välja selle Põhiseaduse, kuid
alustas juba järamisel päewal löögiaudiuist was
tasrindlikule intelligentsile, kelle uõudinised ta oli
täitnud ainult näiliselt. Ja aasta otsa kestnud
häwitustöö järel selle intelligentsikihi keskel wiidi
siis nüüd walimised läbi, tühistades kõik ««eed
wabadusalged. inis uues põhisoad«ises olid ette
nähtud, suilrendades ja terawdades senist dikta
tuuri weelgi. Kitid et sel diktatuuril oma hiigel

LLSCHER A MÄTiESEN

meoprnhid, millega tegutses fnnrcm osa meie kaubalae
«vastikust. Uusi prahtc pakuti mähe, needki olid wõrdle
mis, tagasihoidliku hinnaga, knnn ajalepingule ei «võetud

Bunn Botttin ja Soome lahe kinniknlmamise tõttu

öimcstamiscle sõidab Ttokholmist metodistide Põhjamaade

Nemad nõuawad ka Lenini põhiinõtte salgamist,
mille järele proletariaadi diktatuur ei tohi midagi
ette wõtta, mis wõiks lõhkuda tööliste, talupoe
gade ja käsitööliste liidu. Nemad arwaivad, et
sileda pinna all ou see liit jllba a:«unu purusta
tud. Sesse opositsioonirühma finiliifib küll ka hu

tähe all nagu eelmistel ,veeranditel. Prahtide äkilise
languse tõttu langesid ka Balti ja Walgc mere metsa

inrtsawcod Balti mcrcl on lõppemas, siis hakkab suurem
osa tvešti lacwn tc>«utscma oma käcl. Enamik laewu sitt
d«v ivcdudelc Wnhen>.?rre ja Lääue-Euroopa wahele.

koitdlikc ja kirjanduslike organisatsioonide voolt korral
datakfe tcatatvasti juubilarile austamiSkooSwiibimine
jaanuari kcskpaigu.

Aasta neljandal ivccrandil arenes Eesti kaubalae

ministrile, et «viimane loobuks kaivatsetnd intressnnäära
tõstmisest, kuna lae«vand»se konjunktunr «viiinascl ajal
uuesti on haltvenenud. Laewanduscle on protsendimäär»
alandamine ainuke soodnStns rii.qi poolt, miS NVO.OOO

Metodistide piiskop Stokhoimist
kirikuõnnistamisele

üks seltsi asutajaid ja Praegu auliikmeid. Tartn selts

kerkitvad.

Lae«vaomanik«»d on esinenud palwena majandus

Lasteaia Seltsi poolt pr. W. Jõgetvcr. K. E. Sööt on

kaswab ka see opositsiooni, osa, mida hüütakse Buh

kaks, heledate juustega., stigawsiniste silmadega,

kehtimapanck on lükatud järjekordselt edasi, siis
kaubandus-tööstnskoda esitas majaildlisministrile

dagi kuulda. See asi Pidi lahendatama une äri

sitnus.

jällegi rida intelligente, kes ehitab sellele üles oma

Number 17-a, lohn-streetil: Davidi ajutine
asukohi, oli muudetud sõna tõsises mõttes kind
luseks. Oli palgatud kolm teenrit, kes olid küll
wüimetud täitma teenri-kohustusi. aga kellest
igaüks käis kordamööda. igapäew Abbsi güm
naasiumis treenimas. Majja oli sisse seatud
täielisim häireseadeldis. Dowsonile antud juhi
sed olid karmid. Isegi perekonnaliikmeile oli
sissepääs keeldud. Ka Glendoweri markiid ei
oldud sisse lastud. Seepärast oli David päriselt
kohkunud, kui ta koju tulles ja raainatukogu
tuppa astudes leidis sealt eest külalise. Weel
suurem oli ta üllatus, kui too külastada, kuul
des kolinat ukse juurest ja lastes langeda aja
lehel. mida ta oli lugenud, osutus «väga sarmi

maksu-seadusega. Kuna aga uue ärimaksu-seaduse

kohta 17. detsembril Londonis EcSki esindaja osawõtul
toimus sellekohane nõ»pida«ninc Inglise Tramp Shippnrg
Administr. Eommittcc algatusel.
Ranuasöidus jätkatakse celntistc aastate aktsiooni
niiinimumprahtidc maksmapanekuks ka 1038. aastal,
mille kohta praegu kaubandustöõstuskoda kogub waSta
«vaid andmeid. Kuna kulud «vahepeal on tõuSnud, siis
nnvatnksc, et siingi nännid 1037. aastaga «võrreldes

nowelli ärimaksu-seaduse muutmise kohta, millega
loodetakse lahendada laewade ainortiseerimise kü

Spetaja Eduard Schönbergi poolt kingiti juubilarile

ideoloogia. Nemad peaivad wajaliseks, et kogu
enamlisele poliitilisele ja majandussüsteemile an
taks jälle ergutuswõimalused, mis elustaks too
dangut, et talupoeg jä käsitööline leiaksid jälle'
täit - rahuldust. Sellest ideoloogilisest meeleolust

««uga, kuid David ei kawaisenudki jääda loge
lema' Ta lõi ukse kinni jõ läks nii ruttu'kui
jalad andsid trepist alla. Autos nõjatus ta «veel
«välja ja «vaatas tagasi. Tottie Green waatas
talle järele praotatud kardinate wahelt. Te«na
tooli taga seisis Belle. David tõstis kübarat
ja tüdruk saatis talle õhusuudluse. Auto kadus

Aasta «vahetusel on oodata majandusministri
määrust, millega «võimaldatakse laewade tegelvuse
ülejääkidest koguda reserwisid.
Laewade ainortiseerimise küsimuse lahendamisest
aewaomanike soowide kohaselt ei ole seni weel mi

dis temale ühe seltsi kirjastusel ilmunud uuemaid teoseid.

sed peaksid jälle olema «võimalikud/, nagu . omal
ajal. Muidugi toidab seda opositjioo««imeelsust

set orjastamist peawad hädaohuks rewalutsioonile.

Laevanduse laenuprotsent tõsteti seitsmele

Lnnesovtvidt kokkutvool algas snnnipäc«va ho«n«ni

kuigi ilma sulaseta, rätsep ja kingsepp Pegksid jälle
tohtima omal käel töötada, tuhanded/ üksikud - kat

harini pooldajaiks, kes nõumväd, et enamlased
jääksid rigitüürile, kes aga kõike üldist ja absoluut

Laewade üldarw on jäänud endiseks. Minimaalprahid metsa
weos tõusewad 20 prots. Ka rannasõidus on oodata prahihin
dade tõusu

irjanduslikkc teoseid.

soow, et talupojale antaks õigus üksi «najandada,

liiklemiskeerisesse.

AADLIK

Wörgu jnhatnscl, kelle esindajad ühtlasi tc»id tcatn«uaks,
et selts on walinnd ta oma auliikmeks» jo. andsid üle au

sid täiesti surmata, selles peab kahtlema igaüks,
kes näeb selgeil silmil ühiskondliku arengu loomu
likku käiku.

Tüdruk noogutas. „Kas sul ei ole seda
siis enam?" küsis ta pettunult. ..Lootsin, et see
jääb igaivesti perekonda."
David ei «vastanud kohe. «vaadates tühjusse
nagu keegi, kes tahab ühendada katken««d i««ä
lu ahelat. Siis, kehitades õlgu, näis ta sellest
mõttest loobuivat.

..Palun ütelge mulle, kes te olete." palus
ta. ..ja kliidas sattusite olema seal sel ööl?"
..Heameelega." nõustus teine. „aga «nida ar
wad sigarettidest ja kas on praegu «veel liiga
wara kokteili jaoks? Waata, ma ei julgenud
helistada, sest teadsin, et ivana Dowson oleks
«visanud inind wälja. Sa ei ole ometi minule
pahane, et tulin, ega ju?" lisas ta. «vaadates
mehele «võluma naeratusega. ..Wotsin ette, et
pidin nägeina kuidagi toda perekonna «««usta
lammast."

David. kes oli tunni aja eest oln««d täiesti
külmaivereline. sellest hooliinata, et re«volwri
s««u oli sihitud ta rinnale, ja et paar tolli peast
kõrgemal kõikus puus ««uga, oli nüüd tolle
illnsüüta ja üllataiva. imeliselt naerataiva küla
lise juuresolekul päris kohmetu. Siiski helistas
ta kella.
..Kuidas sooivite inuidugi," nõustus ta.
..kuid andestage, kas te ei ole «veidi noor kok
leili jaoks?"
Tüdruk naeratas talle andestaivalt
..Õigupoolest," pihtis ta. ..olen just pura
lasti «väljas plikaeast. Mulle üteldi alles paar
päewa tagasi, ja paris tõsiselt, et hakkan juba
manaks jääma, ja «na tean. et e«na on tõsiselt
mures, kuna ma ei ole olnud kihlatud rohkem
kui kõigest kaks korda. Aga olgu nüüd peo
legi. sinu rahustuseks wüin ütelda, et täitun
paari nädala pärast kaksküinmend üks aastat."
Dowson astus sisse ja kõigele eluaegsele lree
nimisele waatamata säpsahtas ta neidu nähes.
„Miss Sophn!" hüüdis ta. ..Kuidas te ome
ti palun «vabandust, milord. ma ei suu
da kujutella, kuidas too noor leedi siia on saa
n»d!"
..Mina samuti mitte," «vastas David. lüli
valt." „kuid siin ta on. Peate pinnima oma

Paljud kodanikud pealinnast kni ka «väljaspool! saat
sid piihadc-eelsctcl päcwadcl Allivcclacivastiku Sihkkapi
tali jnhatnsclc rahalisi aimctusi, sootviga, et selle eest
saadetaks nende tuttaivatclc «või sugulastele Pühade- «või

nncaaSta-kingiks sihtkapitali juhatusel praegu käsil
olclva wannnictallidc korjandusel «vanametalli ja raha
annetajatele ettenähtud rinna- ja kinnistvaralnärgid.
sihtkapitali juhatus palnb meid käcsolcwaga teatada, et
kõik sovnnd täidetakse ja «vastmvad märgid saadetakse
raimsnatju isiku poolt määratud adressaadile «välja.

Teda üldiselt awalikkuselc tcatalvakz- tehes loodab
juhatus, et «veel Paljud sootuiwad üllatada, oma, sugulasi

ja tuttalvaid uuel aastal eelnimetatud rinna- ja kinniS
«varamärkidcga. Teega on nende kink käiknud «veel teise

õilsa eesmärgi aidanud kaasa meie riigikaitsele ja

ühtlasi on nad «vabastatud uueaasta õmtcsooroidc ko-'
hnstusest.

Allpool toome >vasta«vad normid, mille eest on wõi
malik rinna- ja kinnistvaramärki saada.

Rinna skantaw märk antakse: 1. järk kr. 1.5? 2.
järk kr. 10; 3. järk kr. 7.50; 4. järk —r" kr/ 6 ja

5. järk kr. 5 annetajale.

Kinnisioaramärt 1. järk kr. 25; 2. jätk
kr. 2l«; 3 järk kr. 15; 4. järk kr. 10 ja 5. järk
kr. 7.50 annetajale.

Tiina saadeti sihtkapitali juhatuse voolt «välja Aust
rnaliassc, Slü-nchsse, asckonsul Joh. Kni,uile 1. järgu
rinnamärk ja Thdnch Eesti Seltsile 1. järgu kinniSwa
ramärk. Tcata»vasti Thdnch eestlased saatsid esimestena

sihtkapitalile jõul»- ja uueaasta-kingina kr. 660.—.
Rahalisi annetusi «võetakse ivaStn ja somvisid läide

takse: AlliveclaewaStikn sihtkapitali juhatus, Tallinn,
sõjaministeerium.

Jooksivad armcd: Eesti Pannas riigihoinkassaS

nr. :«190 wõi postkontoris nr. 314 wõi Krediit PangaS
nr. 18454.

12-aastane sünnitas terve lapse
Kohtla-Järme põlewkimitööstuses olutssw kahe
teistkümne-aastane tütarlaps Agnes Werro on kae
wanduse haiglas hiljuti ilmale toonud täiesti terme
tütre, kellele niineks pandi Mare. Ka nooruke ema
on Praegu kõige Parema terwise juures. Nii ema
fui ka tütar Paigutati Narwa linna rinnalaste ko
d««sse.

meeskonda, Drnvson. Tooge «neile teed, kokteile
ja sigarette."
..Minule palun hiinatccd," palus tüdruk.
..Kokteili jätan «viimseks, ajaks, kui hakkan
ära minenia «välja anvattld. kui minust kohe
tahad lahti saada..."
..Mitte sugugi." kinnitas talle David. ..Kuna
te juba siin olete, siis olete ka tere-tulnud.
Mille üle n«a aga ikka «veel pead murran,
on. kuidas te sisse saite?"
„Wsin «vastata igatahes üht, milord." ütles
Doivson tõsiselt, ..too noor daam ei pääsnud
sisse ei eesukse ega akende kaudu. Ma ei ole
minutikski lahkunud oma kohalt ja hallis on
kogu aeg olnud kaks meest."
David waatas tüdrukule küsiwalt.
..Kohe kui Doivson on läinud," lubas roii
«unne, ..ütlen ma sulle."
David saatis «««ehe pcanooguttlsega ära.
..Wütan teid sõnast, noor neiu." hoiatas
ta teda. tulles tagasi kainina juure. ..Tahan
teada täpselt, kuidas te siia saite. Mul on tungi
ivad põhjused end külalisist mitte lasta tülitada.
Olen enda teada teinud kõik ivajalised ettewal
mistused, ja mõjub rusuivalt leida, et suutsite
nii kergesti läbi ahela murda."
..Kuula," palus tüdruk, hüpates üles ja juh
tides teise õrnalt oma toolile. ..Tean. et mul
on su lemmikkoht, sest su piip ja tubakas olid
laual kohe siin künval. Palun istu *ja tunne
end mugaivasti. ja kui oled kindel, et sellest
ei juhtu kellelegi halba, siis awaldan sulle oma
suure saladuse."

David nõustas heatahtlikult. Tüdruk istus
ta tooli käsitoele.
..Keegi teine maa peal." usaldas ta, ..ei
oleks wöinnd sisse saada seda teed mööda, mi
da mööda mina tulin. Ara muretse selle üle.
palun, ja ära püüa süüdistada kedagi, sest sel
leks ei ole põhjust. Dowsonil oli õigus
ma ei tulnud üldse eesukse 'äh legi."
„Wäga hea siis," alistus.ta. ..jätame'Dow
soni arwest wälja." ''

Teisipäeval, 28. detsembril 1957
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Maieri kanal nõudis surmaohwri

Kuidas tänawu pühitseti jõulupühi

Ilusad taliilmad wõimaldasid suusatamist ja saanisõitu. Maalesõitjaid oli rohkesti. Kodudes
nauditi jõulurõõmu ja -rahu
Nüüd ou möödunud jõulupühad, mida
rohke lume tõttu nimetati õigeteks jõuludeks.
Noh, lund ja lumeteed kasutati ka ohtrasti.
Voorimeestel polnud pühaderahu. Kuljuste kö
linat mõis kuulda kõikjal ja saanid sõitsid jahi
nal linnast wälja. Ka suusatajail polnud aega
kaua jüuluworstide juures mõnuleda. Kes need
lumewäljad siis ristiliseks kriipsutab. Ja kus
neel» toredad härmatunud puud! Täliloodus
pakkus tõesti kaunist waatepilti.
Jõuluõhtul olid kõik kirikud rahwast täis.
ehkki mõnes kirikus peeti kaks teenistust. Tal
linna suurte koguduste juures ei olegi loota, et
kõik kogudusliikmed mahuksid kirikusse. Pal
jud kuulasid nii jõululaule kodus raadio kaudu.
Teised ruttasid jätte kalmistuile, et jüuluwalgust
wiia omaste haudadele. Kõik kalmistud olid
küünlatulede säras.
Esimesel pühal walitses linnas waikus. Kõik
lõbustusasutused olid suletud. Kodanikud nau
tisid jõulurahu ja -rõõmu oina kodus perekonna
keskel. Paljud olid sõitnud juba jõululaupäewal
maale sugulastele külla. Sai kasutada ainult
raudteed. Raudteel müüdi odawama hinnaga
pühadepileteid 11.000 ümber, pealeselle tawa
lised sõitjad. Raudteelaste! oli palju tegemist.
Teisel ja kolmandal pühal oli linnas juba
rohkem liikumist. Ei aga ütelda, et kört
sides ja kohwikuis oleks olnud palju rahwast.
Tallinlane eelistab jõulupühi pidada ikkagi pea
-miselt kodus. Endastmõistetawalt kuuluwad pll
hadekawasse ka külaskäigud ja külaliste was
tuwõtmiue.
Täna algasid juba argipäewa askeldused.
Perenaistel algasid aga uued mured: maja hoo
litseda selle vest, et mana-aasta lõpp ja uue aasta

wastuwött oleks röömuküllane.
Tartus möödusid jõulud abiellu
mispalavikuga
Tartus möödusid seeaastased jõulupühad meeleolu

tähe all. mis on omased tõelistele rõõmu- ja rahu

pühadele. Pehme talweilm ja paks lumekate kõikjal,
see aitas palju jõulumeeleolu jüwendada. kuna lumi
sed jõulud kippusid wiimastel aastatel meil juba haru
kordseteks jääma. Eriti rõõmu walmistasid pehmed

külla. Iõulureedel ja -laupäewa! Tartust wäljuwad

rongid suutsid waewu kõiki süitaioowijaid rahuldada
ja mahutada. laamajuhtide andmeil on meil kahel päe
mai müüdud pileteid ligikaudu 9000 kr. eest.
Keskmine püha kujunes pulmapidnstuste haripunk

tiks. Tänawu jõulude puhu! oti Tartus paariminejaid
rekordiliselt. Luteriusu õpetajad laulatasid kokku 80
paari ümber, kuna Tartu ilmalik pastor on registreeri
mid kahel jõulueelsel päewal 31 paari, kokku on ta
aga detsembrikuus registreerinud üle 70 paari, mis

sugune arw olewat Tartus rekordiks. Mdje on tä

nawn jõulude puhul tähele panna teatud abiellumise
..palawikku". Ka ristseid oli rohkesti. Nii. tuli näiteks

Tartu Pauluse 1. koguduse õpetajal ristida kogu
summas pühade ajal 25 maimukest.

Jõululaupäewal kella 1 paigu päewal ker
kis Tallinna sadamas Maieri kanali suus mee
pinnale must karakuläärega muts, mida mär
gati mootor-weelaewalt ja mis esialgselt wiidi
weeteedewalitsuse majja. Seal arwati kohe, et
see kuulub A. Pahkla-Pachelile ja kui pea
katet näidati kadunu heale sõbrale Tõnis Pus
'karile, kes sedasama tõendas, ei olnud asjas
enam mingit kahtlust.
Kohe korraldati kanali suus traalimine, kus
juures , mootor-weelaewalt merre heidetud
konks juba esimesel tõmbamisel haaras laiba,
mis tõmmati weepinnale. Kohale kutsutud po
litsei esindajad wälisel waatlusel mingisuguseid
wägiwalla tundemärke ei leidnud, mispärast näib
täiel määral olewat tegemist õnnetu juhuga.
Läbiotsimisel leiti laiba riiete taskust wöt
med, taskuraamal ja muid wähemäid asju, mille
hulgas oli ka paber isikute nimedega, kes ka
dunule olid wölgu. See dokument anti edasi
A. Pahkla-Pacheli tütardele, et need oma isa
wõlgasid saaksid sisse nõuda.
Tallinna seltskonnas on A. Pahkla-Pachel
hästituntud inimene. Eriti aktiiwselt oli ta te-

Jõulud Wiljandis möödusid tänawu tõeliste rahu
pühadena. Kuna tuisk pühiks oli pannud hange peagu
kõik liiklemisteed, siis palju neid kodanikke, kes tawa
liselt harjunud pühi weetma maal, olid sunnitud pühiks
jääma linna. Jõululaupäewal Pääsis Wiljandist autol
ja omnibuscl waid Tartu ja S.-Kõppu, kuna kõik teised
teed olid jõuwankritele! läbipääsmatud. Õnnelikemana

Jalgrataste ja raadioapa
raatide võlgade eest talud
müügile
Petseri jaoskonna kohtupristavi poolt oli pü

hade eel müügile määratud 18 kinnisvara, nendest
enamik äridest ostetud jalgrataste ja raadioaparaa

tide võlgade sissenõudmiseks. Suurem osa kinnis
varadeomanikke korraldas'' omad võlad enne oks
jonit või oksjonipäeval. Korraldamata jäeti vaid
kahel kinnisvaral lasuvad võlad. Petseri vallas
Praskovja ja Paul Kallastele kuuluva kinnisvara
ostis Gustav Sokk 2106 kr. eest ja Rootova vallas
Mihail Bojarintle kuuluva kinnisvara ostis Oskar
Urgart.

wõisid endid tunda need, kes maalcsõiduks said kasutada

raudteed. Seetõttu harwa on pühade ajal Wiljandi jaa
mas nähtud nii palju reisijaid, kui tänawuste pühade

löulu-laupäewal kella 12 paigu süttis Raa
siku walla Härma talus põlema wihtlemissaun.
millel põles ära katus ja üks sein. luurdlu
sega selgus, et tuli sai alguse liigsest kütmisest.
Hoone oli kindlustatud 130 kr. wäärtuses. Nii
sama suur on ka talupidaja Fählmanni kahju.
Surmav vigastus koorma all

matnst. Kuid ega neist jätkunud kõikjale. Ka kooliõpc
tajad rakendati selleks. Nii ristis keegi Löuna-Wiljau
dimaa kooliõpetaja esimese jõulupüha õhtul kuuenda
lapse ja kiirustas „tõõga", sest järge ootamas pidi olema
weel paar pisikest poissi-tüdrukut.

igal pileti ostjal õigus ou, sa nÄs ei panda. mitu wagu
nit juure, kui selleks on tarwidus?

Puhul.

Wiljaudimaat pole nga hulgal ajal paari-kolme

päelva jooksul peetud niipalju pulmi ja ristseid,

kui seekordsete jõulupühade puhul. Kirikuõpetajad wist

olid ainukesed inimesed, kes rahupühade! tundsid tõõkoor

Liiklemine raudteel ei

sele. Nagu hiljem selgus, oli mehel katkenud peaajus

üks veresoon, mis põhjustaski surma.

Nõukogude Venest tuli vagun
karusnahku
Pühade ajai tuli Narva jaama kaudu Nõukogude
Venemaalt Eestisse vagun kallihinnalisi karusnahku.
Nahad saadeti edasi Tallinna, kust nad saadetakse
«dasi välismaale.

li enemaal pühitseti

kohane elunõuetele
Meile kirjutaiaLse: Tentalvasti lõpetasid koolid Tal
linnas-ja ka üle riigi oma semestri 22. detsembril ja
enamik õpilasi sõitis linnadest samal päewal ka oina
kodükohtadesse laiali. Peale õpilaste on raudteel liikle
mine enne pühi harilikust ikka suur eru, pealegi weel käes

olewal aastal, kus kõik omnibuscliinid, mis meie raud
teele wäga õigustatud kui ka edukaks wõistlejaks ou. ras
keie- lumeolude tõttu seisma pidid jääma.

Raudteel aga lasti 22. dets. rongid wälja endises
koosseisus, sellele wacrtamata, et reisijaid, peaasjalikult

õpilasi, olid tulwil kõik wagunid ja wagunite wahed.
Nii wätzus Tnllinn-Sadamajamnast 22. dets. kell 17.00
Wivtsu rong nagu harilikult kolme llassüvaguuiga, mis

nii täis olid kiilutud, et wõnuaiu oli liikuda. Tallinn-

Wäikescs täitusid ka plaiwovmid ja wagunite wahed.
Raplani neist waguncist mahaminejaid ei ole, sest kõik
sõidäwad edasi Wirtsu Poole, kuid teatawasti on Rap
sid sõita. Nendega täitusid wiimsed tühjad kohad wa
gumesistel j'a umbes 15—20 õpilast leidsid endale koha

tühjas ja külmas looinawagunis. mis õnneks Wivtsu
Poole saadeti. Klassiwagnneid Raplas juure pauna ei
olnud, sest kõik olid Tallinna tvälja saata käsutatud era
rongide jaoks 23. ja 24. dets.

Raplani hilines rong umbes poole tunni wõvra.

Raplas seisis rong 13 minuti asemel millegipärast üle

tunni. Lihulani jõudis ta hiljaks jääda terwelt

tundi, ja kõik see aeg pidid kergestiriietatud kooliõpilased

wagunite osistel ja loomavagunis külmetama. Kui päl

Prantsuse kuld Ameerikasse
Pariis, 27. 12. (ETA) (DNB) New Yorgist
on lahkunud ookeaniaurik ..Normandie". mille pardal
on kullalaadung 150 miljoni frangi wäärtuses. 3. no
wembrift saadik on transporteeritnd kulda ühendriiki
deft Prantsusmaale umbes 1,2 miljardi frangi wäär
wfes.

Tulekahjud jõulupuust Ameerikas
New Y o rK. 27. 12. (ETA) (DNB) Ühend
riikides on olnud jõulupühade ajal hulk liiklemisõnne

tusi ja tulekahjusid. Tulekahjud ou tekkinud suure
malt osalt jõulupuudest. Liiklemisünnetusis ja tule

Hukkus Prantsuse reisilennuk
Praha, 27. 12. (ETA) (Cetcka) Jõululaupäewal
on Löuna-Böömimaal Kasperske Hory lähedal huk
kunud Prantsuse lennuühingu „Air-France" lennuk.
Lennuki rusud leiti esimesel jõulupühal. Katastroofis

on surma saanud üks tuntud Praha adivokaat, len
nuki juht lschehh ja raadiolclegrafist prants
lane. Arivatakse, cl katastroofi on põhjustanud tihe
udu. Lennuk oli startinud Miinist.

Narva linnahaiglas suri pühade ajal Au vere-Joa

le valla talupidaja 56-a. August Vaas, kes jäi mõ
ned päevad enne pühi teel puukoormaga metsast
Auvere jaama koorma alla. Mees sai nii raske pea
aju vigastuse, et ta enam ei tulnudki meelemärku

jud nendest wöisid pühade-puhkuse asemel- haigewoodislse
sattuda?

Tahtmata kerkib küsimus keelele:. Miks. raudieewalit
sufe wastawad mnetkounad pole korraldalrud inimeste
liiklemist raudteel? Kas käib neis asutustes ka ajalehti,
kust nad lugeda wõiksid, kunas õpilased koolidest. waba
netvad ivõi kunas mõned teised suurenmd massiliikümi
sed silniiiwad. et nad sarnastel jnhtudcl wõiksid ka oma
rongide koosseisu stmrendada? Mispärast -müüakse saa
madesi pileteid rongile, kus enam tvagunis seismisekski
ruumi ei ole. rääkimata weel istekohtadest, millele aga

kahjudes on saanud surma üldse üle 300 inimese.

Raasikul süttis saun

gew omakaitse loomisel, olles üks selle suuremaid

organiseerijaid admiral J. Pitka körwal. Wa
bariigi algpäewil teenis ta mõnd aega ka soo
musrongil nr. 2. kust aga warsti tuli tagasi
Tallinna. Teenete eest oli kadunule annetatud
Wabaduse Rist 1/3, kalkarist ja muid aumärke.
Oma igapäewdst leiba teenis A. PähklaPachel wiimati weeteedewalitsuse sütelao wa
litsejana, kuna ta enne seda oli kauemat aega
Krediit-Panga kassapidajaks.

Pärast jöuluwana külaskäiku

las ka koolid sa neis õpilased, kes ka pühadeks koju taht

Viljandimaa pühad pulmade ja
ristsete tähe all

Jõulupühade eel uppus Tallinna sadama Maieri
kanali - omakaitse asutajaid liikmeid Aleksander
Pahkla-Pachel. Nagu juurdlusega selgus, oli
ta Nõmmel külastanud kedagi sõpra. Sammudes
sadama kandu koju, oli ta Maieri kanali otsas pi
meduses nähtalvasti kukkunud merre ja nppnnnd.

jöuluilmad muidugi talisportlastele, kellest kihasid mitte
üksi Toomenülwakud. waid ka linnalähedasel» metsad
ja mäeseljandikud.
Esimesel pühal nauditi jõulurõõme ja jõulumönusid
peamiselt kodudes, mistõttu linn oli peagu kogu päew

rahwast tühi nagu suwel jaanipäewa aegu. Tühjust
aitas muidugi suurendada ka jee. et paljud tartlased
pühadeks sõitsid kas maale wõi teistesse linnadesse

Uppus omakaitse weteraan A. Pahkla-Pachel. Laiba asukoha
awastas weepinnale kerkinud müts

Tallinna raadiotöölise surm
Wõrus
Jõulu-lcmpäcwal, 24. detsembril, leiti Mõrus wõõ
raötemaja ..Kommertsia" numbritoast Tallinnast pärit

olcw raadiotehase ~A re" tööline Leonhard Hunt.

Mehe laip toimetati Wõru lahlamiskmnbrisse. kus ivõeti
ette lahkamine. Lahkamisel selgus. et mees oli surnud

mina! mii' .! kätn'. Surinn-Icidnit iocfntnt leiti ii!* kiri
ilma aadressita ia ainsa isiklillõendaivn dokniiiendina
palgaraamt, mi.? autud „?i re" tehase voolt Leonhard
Hundi nimele. Palgaraamatn järele selgus, et mehe ala
tine asukoht on Tallinnas. Reimani tänawal nr. 27 ja
ta on Iviibinud tehases tööl alles hiljuti.

lehe kaasandena ilmub uue aasta esimesil päevil. Seekord on
kalender pühendatud Z. W. Jannseni kui esimese eesti poliitilise
ajalehe asutaja mälestamisele, millest nüüd möödunud 80 aastat.
Kalendri pilt Z. W. Jannsenist on reprodutseeritud dr. hon. c. Ants
Laikmaa tuntud maali järele ja on valmistatud 6-värvitrükis

Üksiknumbri hind koos kalendriga 10 senti

jõulusid
Seni ei pühitsetud Nöulwgude Wenemäal' ametli-,
kult jõulusid ja nende pühitsemine kommunistlikes ko
dudes kuulus isegi karistuse alla. Tänawuste jõulude

eel awaldas ..Prawda" artikli pealkirja all: ..Rõõm

said pühi. lapsed!" Moskwa. tsentrumis, nii. kirjutas
Nõukogude ametlik häälekandja, oli tekkinud terme
kuusemets. Tänawail müüdi igasuguseid' jõulupuu
ehteid. Kõik suured ärid olid ostjatest täidetud'. Kõige
suurem nõudmine oli söuluwanade. nukkude.- tankide
ja muude laste-mänguasjade järele. Kõikjal walitses

rõõmus jõulumeeleolu. Jõulupuu, nii kirjutas „Praw
da", olewat nüüd wajaline kõigil pidulikel kõoswiibi

mistel. Ei olewat ühtki kooli, kus ei korraldataks

jõulupuud. Moskwa koolides .korraldatama! jõulupuid
ühes kirjanduslike ballide-maskeraadidega ja füüsilise
kultuuri mängudega.' Kirjanduslikud ball-maskcraadid
pühendatakse 19. ja 20. sajandi sangareile. Neil õhtult
näidatakse koolides Pnschkini, Gogoli, Tschehhowi,

Gorki ja Majakowski kangelasi.

Jõuluvanade keel Londonis
Professor Howard awas enne jõulu Londonis

omapärase kooli, millist enne seda polnud kogu maa
ilmas. Ses koolis õpetati, kuidas mängida jöuluwana
osa, kuidas rõiwastuda ja käituda, et lapsed peaksid
jöuluwana ..ehtsaks". Iõuluwanastd õpetati ka majas
leiduwaist asjust walmistama jõulukinke. Sesse - kooli
wöeti ainult abieluinimest ja õpetus kestis kolm kuud.

J. Tõrvand sõitis välis
maale

Jänese pähe tulistati inimest
Küti jõululaupäewa-öine wiperus unise peaga
Jõulu-laüpäewa ööl lasti Aaspere rnallas
Ojaweski külas Oru talu juures haaivlilaeng
abielupaar Alide ja lulius Kallasmaade peale.
Mõlemad sõitsid koolimaja juurest jõulupuult
suuskadel koju poole ning Oru talu rehetoa
juures lasti nende pihta pauk. Haarnlid tungi
sid Alide K. kätte ja jalga, kuna mehel läbis
tasid mütsi ja palituwarruka. Kuna Kallasmaad
arwasid, et neid tulistati sihilikult, hakkasid
nad kiiresti eemale suusatama, kuid umbes 300
m järele langes Alide K. teadrnusetult maha.
Sündmusekohale ruttas nüüd ka Ojaweski
küla talu perepoeg M. R., 23 a. m., kes sele
tas,, et. tema kogemata laskis abielupaari peale
haawlipüssist laengu. Tema õli walwanud Oru
talu rehe juures jäneseid ja jäänud tukkuma.
Südaööl ärganud ta krõbinast ja arwates, et

Jõnlulaupäewa õhtul kella poole kaheksa paigu pus

Aastavahetusel
on viimne aeg oma kodu kaunistada
RAADIOAPARAADIGA:

Vanamees kükitas surnuks
Jõululaupäeval leidis Rõuges kohalik. metsavaht

Jaan Kask Rõuge lähedusest metsast vanamehe
laiba. Metsavaht teatas leiust kohe ametivõimudele,

kes asusid surmasaanut kindlaks tegema. - Laibas

dunt. lubades minna külla naabertallu. Mees ööseks

tagasi ei tulnud Ühtlasi selgus, et-ta ei olnud-jõud
nud ka naabertallu kohale. Nagu näib, valis vana
mees otsema tee naabertallu läbi metsa. Sügava
lume tõttu ta aga väsis oma teekonnal ja langes
jõuetult lumme. Kuna abi polnud lähedal, - mees
külmas surnuks.

sama talu peremehe 50-a. Jaan Truumaa. Mõrwa
panid pussitajad toime joobnudpäi, ja nagu juurdlusel
selgus, mingi wana wihawaenu parast. Mõlemad me
hed wõcti kohaliku politscikonStaabli poolt waht alla ja
saadeti Tallinna-Harju kriminaalpolitsei korraldusse.

Asja selgitamisel tehti kindlaks, et roimarid olid

pussiga mitu haalva näkku, südamesse ja mujale kehasse,

mille tagajärel jee silmapilkselt heitnud hinge. .

Seesärele pussitajad põgenenud, kuid tabati juha
warsti kohaliku konstaabli poolt, kellele asi tehti teata
loaks. Palmpuu ja Kalisula on wennad. Nende endiseks
nimeks oli Siilnrann ning irad elutsewad samuti Nõwa
ivallas.

G. Marconi Standart
Telefunken Maestro
Siera Lüüra
Schaub Agu
on võimsad ja kauni kõlaga.
Tutvuge ja võrrelge, siis veendute
ning valite neist kindlasti ühe.

tunti ära Rõuges, Väike-Luha külas elutsev • popsnik

Peeter Udras, 70 aastat vana. Mehe.surmast1 tea
tati ka ta naisele, kes kutsuti õnnetusekohäle.- Nai
ne tundiski mehe ära.
Peeter Udras oli väljunud eelmisel päeval • ko

walla Tufari külaS asetsewa Põlde talu juures surnuks

jõululaupäewa õhtul ilmunud Põlde tallu, mis asetseb
Haapsalu-Niguldi maantee ääres. Joobnud olekus ha
kanud nad talu õuel lärnritsema, mille peale peremees
tulnud tvälja ja püüdnud neid rahustada. Seepeale iun
ginud umrgeldajad Truumaale kallale ja löönud talle

Nimede eestistamise lihtsustatud
korra kehtivust pikendati

Eesti-Saksa õhuliiklemislepingule
Kirjutati alla Berliinis 23. detsembril. ; .

2 veretööd jõulõhtul
)!õwa wallas pussitasid wennad surnuks talu
crcmehe. Kloostri wallas kaklesid kraawitäolised
ja kohaliktd elanikud
sitasid Theodor Palmpuu ja Oskar K a l j u l a Nõwa

End. Kindral Juhan Tõrwand, Kes waba
nes enne pühi wanglast, on sõitnud pühade ajal
wälismaale, Kuuldawasti Austriasse, kus. tal su
gulasi. Kuhu ta lõplikult jääb peatuma, on
alles teadmata.
End. Kindral Andres Larka jääb esialgu
Tallinna elama.

Riigihoidja dekreediga pikendatakse pere
konnanimede ja nimede lihtsustatud korras
muutmise seaduse kehtiwust weel ühe aasta wör
ra, s. o. kuni 1. jaanuarini 1939. aastani.

jänesed on söödakspandud heinatordi kallal, las
kis nnisest peast krõbina peale ühe paugu. Kohe
peale lasku märkas ta. et oli tulistanud ini
mesi, kuid oli juba hilja.
Alide K. toimetati Undla jaoskonnaarsti juu
re. kes ei olnud aga kodus. Naine wiidi uuesti
koju, kuna aga mälud järjest suurenesid, alus
tati teekonda Haljala arsti juure, kuhu jõuti
hilishommikul. Kuna haarnlid olid miimid lihha
riidetükke, muutusid haarnad kauase rawita seis
mise tagajärjel hädaohtlikeks.

Jõululmipäewa õhtul kella 10 paigu tekkis Ämari
asunduses kaklus kohalike elanike ja kraatvitoöliste wa
hel. Seejuures lõi mevekindlustes sundaega tesniw rea

mees Martin Röömer üksteistkümmend pussühaawa
kehasse kindla elukohata 28-a. kraatvitöölisele Jaan

Kaerale ja ühe pussihaawa selga 40-a. Jakob
Klaarmannile. kelle elukoht on Ämari asunduses
Paldre talus. Samas kakluses sai weel/ hamvata ka
kindla elukohata kraawitööline 39-a. Bornhard Sihtve-r,

kellel oli pussihaaw wasakus küljes. Kes selle haawa
lõi, poile aga esialgselt selgunud.

„ESTO MUUSIKA"
Tallinnas, Viru tän. 2.
Osakonnad ja esindajad kõikjal
kogu riigis.

Arstlikul ülewnaiusel selgus, et Jaan Kaera ja
Bevnhard Sihweri haatvad kuulutvad raskete liiki, mis
pärast nad saadeti rawimiscle Tallinna ühise haigekassa
haiglasse. Jakob Klaarmann jäeti aga esialgselt kodu
sele raioile. Pussitaja Nkartin Röömer põgenes pärast
kaklust sündmuskohalt, kuid tabati hiljem politsei poolr.
Kuna aga löödud haamad ei olnud elukardetavad, ei
jäetud Röömerit wahi alla.
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Pärast pühi "Kõigepealt" tulevad kärpimisele teie palgad!"
Wiimasel ajal läheb meil ja maailmas nii mõnigi
ttsi aina rekordiliselt. Wahest koguni paistab, et enam
ei osatagi mõtelda ja tegutseda teisiti kui ikka ületades
kõik seniolnn. Nagu näiteks lugesime enne Pühi, et isegi
abiellumise suhtes on pealinna noorrahwalc tulnud peale
niisugune tahtmine ja hoog. et pulmi peeti pühade ajal
rekordiliselt palju. Ja et üldse tiinamnscd pühad pidid
tulema rekordiliselt ilusad ja positiiwsed: üle hulga aja
rekordiliselt ilus ja rohke lnmi maas ning ilusad ilmad.

Tõepoolest, ega pühadel polnud toiga. Rahtvas jäi
rekordiliselt linna, sest antobused ju seisid' rekordilises lu
mes. Seepärast siis õhtuti-hommikuti iStnti rekordiliselt
kodus ning Perekondades, oldi rekordiliselt rõõmsas tujud

ja kuulati ajawiiteks ringhäälingu eeskama, mis maail
marekordiliselt masindas jumalasõna ja iga jõulnlaulu
Mähemalt kakskuinmend miis korda.

Teine liik kodanikke, enamasti noored, jälle rekordi
liselt... Aga algan selle looga parem lõpust:
Täna hommikul hakkasin suunduma warakult enne
kella 8 tõõ-teenistuse Poole. Teate ju küll, kuidas see
Pärast Pühi on: kondid kanged ja pole õiget hakkamist,
süda on Paha ning pühade ajal hätvitatud rohked pidu
likud witamiinid kaebawad su peale. Niisiis tulidki ival

ja wöimalikult wara, et jälle inimesc-tunnct saada
kehha.

Astun niisiis korteriuksest pikkamisi tvälja ja seisa
tan suitsu süütamiseks. Seal awaneb ka körwaltkorteri

uks ja wäljub naaber, ütleme JnsS Kallaste noor
naisemees ja korralik kodanik igatepidi. Saame omama
hel.häSti läbi ja sagedasti teeme töölemineku-tee seltsis.

Seekord aga KullaStc ägab ja oigab, weab jäsemeid

järele kui Terueli kaitSja. TõStab üht jalga aietab.
Tõstab teist aietab jälle. Toetab kepile, sülitab ja,
ühe sõnaga, on paris migane.

«Tohoo imet!" küsin kaastundlikult. „Rii noorelt
juba jooksma?"
Tema aga teeb wihaft nägu ja ägab: «Jooksmast Pole

siin juttugi! Aga see põrgulikult Uus lumi pühade
ajal!... Näh, ostsime naisega mõlemad endile püha

harilikul inimesel kogn elus. Noh siin ma siis nüüd
. olen kederluu mälja mii imatud ja põlwed kanged.

härra Kabluk samuti ittwaliid. Kuid ainult öv-prot
sendiliselt. Sest ta lonkas ainult üht jalga.
Huwi pärast jäin siis waatama, et kui rohkesti meie
majas neid suusaohwreid üldse on. Koole tunniga lu
gesin kokku kümme. Sest majäS, kus elan, on Paarküm
mend korterit ja nooremaid inimesi elab siin rohkesti.
Wõib olla, et neid ohwreid on meel rohkemgi, aga mul
polnud enam aega. Sest Pidin olema tingimata kell
tööl.

Teel möödusin meel Paaristkiimnest lonkurist, kes
komberdasid linnu poole. Möödusin ja arutelesin ifeene
ses. Et muude rekordiliste nähtuste körwal on meil siis
nünd ka rekordiliselt wkljamkänatud paWuid: rekordi
liselt ilusate suusatamiSilmadc tõttu.

Ning olin rekordiliselt rõõmus, et olin kogu Pühade
aja hallitanud kodus ega mibastanudki enam, et seetõttu

oli tulnud kuulata rekordiliselt raadio-jmnalasõna ja
jõululaule.

Eo Ipso
« A IfM Ell » võidate, kui tellite nüüd
I Ui W 5a luksusliku välimusega
Põhjamaade romaanide

Saatana sarwed ja pKhakusära
Nelikümmend pikka aastat, 1872—1914, oli John
nimega oli seotud kujutelu saagiahnusest, kättemaksuhi
must, halastamatusest, silmakirjalikkusest ja nurjatusest.
Sõimu ja sajatusi sai Rockefellec kannatada, nagu seda

enne teda iial polnud kannatanud ükski ameeriklane.
Theodore Roosevelt nimetas Rockefellerit seadusemurd

jaks. William J. Bryan, John Rockefelleri „tvend Kris
tuses", käis osariigist osariiki ja nõudis, et miljardär
oleks heidetud wangikongi. Kümmekond prokuröri nõu

dis ta wangistamist. Senaator La Follctte nimetas
teda suurimaks ajajärgu roimariks. Tolstoi kirjutas,
et ükski korralik inimene ci tohiks sette mehe ettewõtteis

töötada. Ewangceliumi pastorid ütlesid, et raha, mis
ta annetas kirikuile ja koolidele, oli paturaha. AaState
wiisi ci rääkinud ükski inimene Nockesellerist head, ja
kes seda siiski julges teha, see oli «ilalakkuja" ja „roo
maja".

Kuid järk-järgult oleksid kihutajad nagu toksinud.
Sedamööda kuidas aastad kulusid, wähenes wiha mil
jardäri tvastu. Saabus aeg, kus Rockefcller Mõis sellest
wihaft ja põlgusest tõusta uue pühakuna. Teda hakati
nimetan»» suurilnaks a»neeriklaseks. John Sargent, kes
maalis Rockefelleri portree, ütles, et oli end selle mehe
läheduses tunnud kui keskaja Pühaku juuresolekul. Ta
wördles rnhawürsti isegi Assiisi Franziskusega. Rocke
selleri sünnipäcwast sai iga-aastane suursündmus, aja
kirjanduses, ja nii kerkib küsimus, kas selle mehe pühakuks

kuulutamine polnud niisama liialdatud kui ta' hukka

3. valiku, mis sf~aldab teoseid:
H. Bangi „Isamaatud", 0. Duuni romaanitsük
kei „Juviklased" (3 köites), S. Siwertzi „Selam
bid" ja S. Undseti „Ida Elisabeth", kokku üle
2000 lk. teksti, E. Kollomi puugravüüridega.
Hind kuni 1. hian.l93B.a. ette tellides:
Kr. 10.—, kak-köites Kr. 14.50. SAATEKULU:
Kr. 0.70 ja Kr. 0.85.
„PR" romaanid on meie raamatuturu stiilsemad

mõist?

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.

ja kaunimad väljaanded!

Posti jooksev arve 22-87.

asetseb Richfordi küla alul, New Aorgi osariigis. Ho
buse seljast maha astumata koputab ta waljuSti uksele,
ülemisel korral pistetakse aknast mälja pea öõmütsiS.
„Mida fee mura tähendab?" uriseb unine hääl.
„Mr. Thompson", ütleb ratsanik hingeldades, «Ütel

gc oma naisele, et ta tuleks kohe meile. MrS Rocke

trepi käsipuu seal oli preili Jolanda Nihmits weab

Prsili Nihmitsale seltsis warsti alumisel korral noor

öine ratsanik
Sltweõö. Ratsanik kihutab majakese poole, «ts

maailma rikkaim ja vihatuim mees

Ei saanud ine meel juttu lõpetadagi, kui kuulsime pä
ris nutnst äga»nist-oigamist kord alamal. Uudktfesin ulc

enne pühi toomas koju suuski ja suusawarustust!

Ban Burcn oli ühendriikide president.

John D. Rockefeller -

Naine on Päris selili woodis ega ole saanud püsti kogu
pühade ajal. Säh sulle taltvesporti ja ter»vise tagaaja
' mist! Metsast koju toodi meid autos..."

samuti järel oma kauneid sääri kui isand Kullastegi ja
lonkab mõlemat jalga korraga... Tõsi, nägin ju tedagi

elus ja ajaS. Küsimus algab 1839. a., kui Mnutin

Dollarmiljardär Jumala armust

. deks suusad, nagu see mood tänawu on. Ja juba esime
sel Pühal läksime suusatama. Teate küll, kuidas see õpPija asi on: tu»miga rohkem libisemist ja kukkumisi kui

Rockefclleri Pühaks kuulutamine ta elutee teises jär
guS Paljastab kogenud silmale sihikindla ja kauase pw-.
pagandamehhanismi. - Kuid tawalisele wäatlejalc ei pais
ta nii kergesti silma, et Rockefelleri sarjamine enne sc
da oli samuti propaganda wili. Isegi meel sihikindlama
ja ägedama propaganda wili, kuigi teda ei juhitud amet
likest ega mitteametlikest büroodest, Maid tuhande Mai

knd. Awaliku artvamuse loomise ja õhutamise töõriiS
tad olid nüüd ühest käest läinud teise kätte. Rockefeller
wabastati saatana farwedest ja kinnitati ta pea ü»nbcr

pühakusära. Wististi peitub tõde Rockefellerist kuski
selle kahe liialduse wahepeal.

Kapitali ajalugu Pole õilis
Muinasjutt Rockefellerist ei raagi ainult sellest, kui
das ta kuhjas miljoneid. Ameerika kapitali ajalugu ei
hiilga üldse õilsusest. Esimesed suured miljonärid, nagu
Astvr ja tema kaasaegsed rahäwürStid, tulid maalt.
Aötor pani oma rikkusele aluse indiaanlastega kaubel
des. Ta jootis nad wiinäga purju ja pettis kauba eest
maksmisel. Miljonid, miS ta hiljem kogus, tulid maa
dega hangeldamisest mis ta ostis. Peamiselt smchejoo
nelisi altkäemakse jagades mõjuwõimsaile ametnikele.
Mõnigi linn, mis neile maile kerkis, tekkis sunrejoone
lise propaganda tagajärjel,' walctcadcte lemitamisel
maa mineraalide sifaldawusest. Muidugi ajas rahwa
kokkumool maa hinnad kõrgele.

Järgmiste sugupõlmede marandnsrd on tekkinud
kaudsest Petmisest mõi aktsiamõltsimiscst. Russel Sage

pani oma sugukonna miljonitele aluse linnalt, mille
ametnik ta oli, raudteed warastades. Selle raudtee
ümbruses omandas ta siis maju ja maid. Gouldi ma
randus mõlgneb tänu wäärtpabcritc Margusele, millest
Erie raudtee' omandauiine on trikiks, millega ci saaks
hakkama iga suurpettur. Laane suured raudteekapitn
lid pandi kokku peamiselt ametasutusi pettes ja aktsiaid

walja andeö, mille eest keegi ei mõtelnudki midagi
maksa. Clkinsi miljonid algasid maaspeknlatsiooniga
lvodepoolseiS osariikides ja linnade asutamisega idas.
Nockeselleri-argsetc rikaSte MaranduS oli enamuses ko
gutud aktsiate mäljaandmisega, mida ostes wäikesed ini
mesed kaotasid oma raha. Seda tuleb ütelda ka Mor

ganist ja Harrimanist. Kuigi kõik need rahad ei jnur

seller saab wäikest peret."

„Tark lõwi"
Imelikul kombel ci saanud keegi neist meestest tun
ba seda wiga ja Põlgust, mis sai osaks Nockesellerile.
Ometi oli Rockcscllcr asutanud uusi wäärtusi lootva hii
gelettewöttc ja arendanud mälja uue tõöStuSsüstcemi.
Rockefelleri tvarandus hakkas paisuma alles produktiiwse
töö tviljast, mitte aktsiatest wõi Petlikult soodustatud hin
dadest.

Nii niieme, et Rockefelleri hiigrlwarandus on Mäbc
mal maaral paturaha kui tema kaasaegsete miljonäride
oma, peale selle tema algatused on omaaja tähtsaimad

ja nlcSchitawaimad. Jutustada Nockescllcri kapitali
kaSMamisest tähendab jutustada Praeguse Ameerika äri
tlu' tekkimisest, tolle majandussüsteemi loomisest, mil

lest Ameerika kaubandusmaailm praegu elab. Sccpä
rnst ei tule selle mehe elulugu Piirata ainult tema urn
hcnditu ümbruskonnaga. Tema kuju tuleb maalida
lõuendile, millele mahuksid mitte ainult tema ise ja ta
lähemad kaastöölised,- maid tagapõhjana ka togn Amee
rika majanduselu jõndudcmnng. Lugn Rockefellerist ja
ta „roimndcst", millest huwitus eelmine sugupõlw, oli
lugu brutaalsest ärimehest, kes oli eraldatud omaaja
arengut ja tõusu kujutamast tagapõhjast. Dramaatiliselt
jutustati lõmist ja hiirest. Kuid Rockcfcllcr oli pigcmiin
tark lõmi, kes teadis, mida teha nõiutud muinasjutu
metsas, kus jooksis ringi kohkunud hiirckari, aimamata,
et nende metsa mõis nõidusest äratada. Tänapäcwal
mc tunneme seda tagapõhja rohkem. Tema kontuure,
ta wärwe, kompositsiooni ajalooliste tõsiasjadega koos
kölaStadcs kerkib John D. Rockcscllcr meie ette hoopis
teisiti kui teda nägid omaaegsed inimesed.

ON ta auS inimene? Oli ta suur inimene? Mi 6
un tema suurim teene maailmale? Mis oli suurim
ülekohus, mis ta tegi? Andis ta maailmale rohkem

dunud otse pettusest, siis mahemalt kokkuwarisemistcst,

kui temalt möttiS? Millest õieti tuletus tema suur me

nu? Ja kas ta elu üldse oligi suur menu? Kas

mnsega ja eluga rippusid kinni manade ärimeetodite kiil

mida oleks paremal tahtel wõidud wältida. Asutused,
mis loodi nende aktsiate wäljaandmiseks, polnud mähe

jcS, keda aga Pooldasid ajalehed, poliitikajuhid ja kiri

malt inimsoole kasulikud.

kese nriinimese ja kaupmehe ühisest söömist, kes kogu ole

selline elukäik mõiks meie Päcmil meel korduda? Was
tns kõigile neile küsimusile Peitub muidugi ainult tema

Mees aknal nägi, et ratsanikul oli ohja otsaS teine
hobune, keS pidi mrs. Thompsoni wiima Rockefelleri
majja Michigan Hillil. Kittmte minuti Pärast roniS ta
naine sadulasse ja õiseS pimeduses otsisid mõlemad tal
latud jalgradadel otsemat teed mäkke. Läbi jõe jä Meel
kord läbi jõe, läbi õunapuude padrikust ja nad peatusid

Michigani mäe tipuS, otse Rockefelleri majakese eeS.
Sealt leidis »nrs. Thompson Eliza Rockefelleri wäi
lesest toast, uksest paremal, kuS sünnitaja lamaS malu
des. Tuba oli waewalt woodist suurem ja peagu lage
niuust mööblist. Hällis, woodist wasakul, magaS poole
teise-aaStane laps, keda ema oiged ei äratanud. Wa
laskalaraswa-küunal täitis toa sünge kollaka walgusega
ja wecl süngentalt tantsisklctvate Marjudega. Eemal
tvnrjus, moodi Päitsis, seisis pikk, laiaõlgne noormecS
ilusate, kuid tvcidi kohkunud näojoontega. Hirmunud
silinad tvahtisid nõrka naist moodis, keS oli Mälust kan
geStnnud ja kahmatn, hambad kokku pigistatud, oodatcS
nlgamat mõitlnst.

Juba ctttte koitu saabus laps. Poiss. Nüüd lahkus
laiaõlgne noormees toast ja jooksis üle mae oma isa»
Godfren Nockefcllcri majja. Cnt siiski mitte isa juure.
Ta läks hoopis ema juure, kes waimutugewusclt film
,«ahtamalt ületas oma mehe. Noormees jutustas talle,

et tenia naine Eliza oli siinnitannd poja. WarSti rat
sutasid «nõlcinad koiduga Bill Nockefcllcri majja.

„Mis te panete talle nimeks?" küsis ema.
„Tjaa, me pole sellest õieti rääkinud. Kuid ma tean,

et Cliza nimetab ta oma isa John Davisoni-järele.
John sobib Nockefcllerile hästi. Seni on meil igas sugu
põlwes ikka olnud John "

(Järgneb.)

BOTIKUD •
viltsaap ad
Estonia n.15.

Pirita jõgi Kose
kihelkonnas*

Eestimaa kuningas
Mihkel Aitsama ajalooline jutustus 1
£n

Opman jooksis juure. Silmitses võõrast ja jah
mus omakorda. See oli tuttav lihunikusell Tallinnast,
kes varemgi oli käinud Uuemõisas loomi üles ostmas.
„Mis see tähendab?" küsis linnamees opmanilt
saksa keeles.
..Lahti laskma!" põrutas opman meeste peale.
Nüüd kohmetasid mehed omakorda. Neid
käsutati metsa röövlit tabama, ja kui see kinni on
võetud, siis käsutatakse jälle lahti laskma. Pagan
teab, mis see tähendab? Ülemuse käsku tuleb aga
täita ja meeste jõuk vajus linnamehe pealt laiali.
Nüüd sai linnameeski mahti püsti tõusta.
Ta ringutas ja liigutas ennast. Polnud mingi
lõbu niisuguse surve all lamada; pealegi kui sa ei
tea, mis see kõik tähendab.
„Mis need mehed minust tahtsid?" küsis ta
opmanilt.
„Keegi talunaine tõi mõisa äreva teate, et
röövlid on metsas. Eile õhtul tungitud temale kal
lale. Tulin neid röövleid siis tabama. Ära pane
pahaks, see oli eksitus."
Opman vaatas ringi, et Kaie tublisti läbi sõi
mata. Kaie polnud aga näha. Ta oli aegsasti jalga
lasknud, nähes enda suurt sissekukkumist.
..Väsisin palava ilmaga ja heitsin põõsa alla puh
kama. Tahtsin Uuemõisagi tulla vaatama, kas nuum
loomi on?"
Opman ja linnamees astusid mõisa poole. Mehed
aga ruttasid eel.
Kai jälgis eemalt puude tagant. Ta ei julgenud
mõisa minna, vaid pööras koju tagasi.

ÕIGE SEADUS ON KOLME PITSATIGA
Lihunikusell oli mõisas suur asjamees. Ta kõne
les opmaniga, kauples mõisahärra enesega. Saksa
keel sula suus ja ise kuulub tsunfti. Põle lihtne talu
poeg ja mõisa pärisori. Külamehedki ta vastu au
paklikumad.
Oli juba õhtu, kui sell jõudis Kose kõrtsi. Ta
oli kaubelnud loomi ja ööbis kõrtsis. Homme jät
kab ärimatka.
Õhtul kogunes kõrtsi külamehi, tulles töölt või
toimetades muid asju. Lihunikusell peatus saksa
kambris. Ta tuli sealt letituppa, vahest on mõnel
külamehelgi nuumveis lihuniku jaoks.
Külameeste jutt kaldus lõpuks uue seaduse tõl
gitsemisele.
„Kas linnasaks on ehk lähemalt kuulnud, kuidas
selle uue seadusega lugu on?" küsisid külamehed
sellilt.
..Missuguse seadusega?" küsis sell, kel polnud
aimugi seadusest.
„Ikka see uus seadus, mis keiser on annud ja
mis peab talurahva põlve parandama."
„Ei niisugust head seadust talurahva kätte anta!"
„Meie arvame sedasama. Näe, juba aasta ja
enam möödas, midagi paremat põlve põle näha..."
„Ega saagi näha, ütlen mina."
„Kust linnasaks seda nii hästi teab?" pärisid
külamehed.
„Miks ei tea! Kõik seadused tulevad ju linnast.
See, mis teile siin kantslist ette loeti, polegi see õige
seadus. Seda ütlen mina."
Külameeste imestus kasvas.

Foto M. Aitsam, jun.

„See siis polegi õige seadus!"
..Muidugi ei ole," vastas sell. ..Keiser saatis
Tallinna kaks hobusekoormat uut seadust, aga kes
seda talurahvale välja jagas. Nad saavad siis ju
targaks!"
Nüüd vaatasid külamehed sellile juba aukartu
sega. Vaat' see alles teab asja, nagu see õieti on.
Küsimused ja kostmised jätkusid.
„Ei tea, kuhu see uus seadus jäi?"
„Viidi landstöa*) peale."
„VÕi viid sinna; noh, mis sa kostad!"
Rüütelkonna koosolekute ja kantselei ruumid,

..Keisri seadus seisab seal ja kedagi ei lasta
sinna ligi."
„Meile kuulutati juba üks seadus välja, kas see
siis polnud see õige seadus?"
„See oli mõisnike endi tehtud seadus, mis teile
kuulutati."
Külameeste imestusel polnud piire. Või seda
õiget seadust pole üldse kuulutatudki. Sellepärast
siis puudusid paragrahvid, mis talurahva põlve olek
sid parandanud.
..Missugune see õige seadus peaks olema?" päri
sid külamehed.
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Hiinlaste wasturünnak kahe kuu pärast
Mägede moraal olelvat uuesti seatud jalule. Hiina ja Moskwa «vahel on käimas läbirääkimised
Kommunistid juhtivateta kohtadele
Schanghai, 27. 12. (ETA) (Reuter) Hiina
ametlikest ringkonnist kuuldub, et Hiina wäed wal
mistuwad usinasti suurele «vasturünnakule, mis
kawatsetakse läbi wiia ühe wõi kahe kuu pärast.
Seletatakse, et Hiina mägede moraal on uuesti
jalule secrtud abiwägede ja parema marustuse saa

kumise tõttu. Palju kõmu ou tekitanud teade, et
Hiina «vabariigi looja Sunjatseni poeg Sunfo ole
wat teel Moskwasse, kus ta esindawat Hiina wa
litsust läbirääkimistel Nõukogude Liiduga.
Wiimaseil päewil on Hiina poliitilises ja sõja

tab, et endised kommunistide juhid, kes on Jan
pani leppimatud «vastased, ou jaamas juhtiwaiks
tegelastks sõjaliste operatsioonide juhtimisel. Nii
on Hiina sõjamäed Schansi, Schensi, Suijuani ja
Ningsia prowiutsides antud Tschutehi käsutusse,

granaadid misuti Honani sillalt, üks käsigrunuut lüli
kes ja kildudest sai haawata üks Jaapani sõdur. Polii

kes ou kaheksanda (endise kommunistliku) armee

wöimnde esindaja teatas täna, et jaapanlaste poolt

ülemjuhataja. Hiina endise kommunistliku walil
suse esimees Maotjetuug ou nimetatud Kansu ku
bcrneriks, kuna Tschowenlai, endise kommunistliku

walitsüse sõjanõukogu esimees, on nimetatud
Schensi Prowiutsi kuberneriks.

wäclises juhtkonnas tehtud suuri muudatust. Pais-

Jaapanlased ei valluta Kantoni?
Kanton, 27. 12. "(ETA) (Reuter) Waatlejad on

arwamisel, et on ebatõenäoline, et jaapanlased piiüamad
wallutada Kontoni. See oleks seotud suurte raskustega

ja sunniks jaapanlasi asutama ka Lõnna-HiinaS baase
ja lennuwälju, millede kaitsmine nõnaks tuhandeid mehi.

Hiinlased süütasid linna
Tokio, 27. 12. (ETA) Domei agentuuri teatel on

jaapanlased täna hommikul wallntannd Tsinani (Thang

teri poolt awaldatnd teadaandes kinnitatakse sõnumit
Tsinani «vallutamisest. Enne lahkumist linnast hiinlased
süütasid linna. Jaapani ja Saksa konsulaadi hooned,
• samuti Jaapani hospidal seisa wad leekides, iile minnes
Kollasest jõest jaapanlased on kaotanud umbeS 125 meest.

Jaapani mäed jälitawad Tajani sunnas põgenewaid
hiinlasi.

kaapan ihud Kaminast rahvusvahelisele
asundusele
Sehanghai, 27. 12. (ETA) (DNB) Täna pa

tilisis ringkonnis arwatakse, et jaapanlased kasutumad
seda «vahejuhtumit oma mõjnmöimn tngemdamiscts
rahmnswahclises asunduses.

Sehanghai, 27. 12. (ETA) tßenter) Jaapani

okupeeritud maa-alal elamute «välismaalaste kohta ci
ole enam kehtiwud mitmesngus-cd eriõigused, fui on te
gemist eksimustega Jaapani sõjaseaduste wastu. Ta se
letas, et mässuline tegewus neil maa-aladcl on raskesti
karistatum. Ette ou nähtud ka surmanuhtlus.

Nankingi all langes üle 53.000 hiinlase
Sehanghai, 27. 12. (ETA) (DNB) Jaapan

bitsat, 37 lennukitõrjekahnrit ja 79 soomusautot.

ühendriikide noodile ..Panap" wahejnhtnmi asjuS anti
üle reedel. Wastu ses kinnitatakse, et wahejuhtum on

tungi prowintsis). Hiinlased taganewat lõunapoole.
Neid jklitawat Jaapani lennukid.

rastlönnat luisati ühele Jaapani laewale kolm käsigra

Tokio, 27. 12. (ETA) (Havas) Jaapani pcakor

lasi, oli sõitmas Sntshon kanalit mõõda allapoole. Käsi

lootmiseks.

meesisik, kellele waguui aknalaud andis surmawa
tõuke. Wäheste elumärkidega toimetati tundmatu
Tallinna linna keskhaiglasse, kus ta aga meelemär

waatamatusest, kusjuures ka mitmed neist olid joob
nud olekus.

kusele tulemata heitis hinge. Täna õnnestus polit

rookimisele lumest

Pühade laupäewa hommikul kella 0 paigu jäi
Waeküla jaama juures kaubarongi alla ja sai sil

Wassili p. Lamb i n, kelle elukoht Wesiwärawa
tän. 80—10.

Lmnibnsciihendllst pole. Post weetaksc

mapilkselt surma kohaliku Piiritujewabriku tööline

Asuti Narva maantee

„murda"
Rio äe Janeiro, 27. 12. (ETA) (DNB) Rio
de Janeiro, Sao Paulos ja teistes linnades on van

suurte sündmuste teos,
tulvi! muusikat ja igat
sust

gistatud hulk integraliste, kes on levitanud riigivas
tase sisuga lendlehti. Liidupresident Vargas seletas

muuseas, et vajaduse korral ta võib murda igasu
guse vastupanu. Arvatakse, et mitmed garnisonid

seatakse alarmiseisukorda.

Ränk torm Mustal merel
JangoNotturnos"

Mõskma, 27. 12. (ETA) (HavaS) Neil Päewil
mõllaS MuStal merel äge tonn. Tnapse reidil torm

Paiskas ühe petroolenmilaewa wastn muuli. Laem läks
põhja. Kapten ja üks madrus uppnsid. MuStamere lar
wastikn cksplnatatsiooniülem ja mõned tema kaastöölised

on heidetud wälja kommunistlikust erakonnast ja antud
kohtu kätte seepärast, et nad ei olnud wõtnud tarwituselc
wajalikke abinõusid hukkujate päästmiseks. Aurik „Mend
schinski" on Noworosstiski lähedal joosnud madalikule.
Meeskond ei ole meel päästetud. Nõukogude Weue aurik
„Pestel" on päästnud Odessa lähedal hukkunud Greeka
laewa „Okeania" meeskonna.

Rumeenia valitsus esitas
lahkumispalve
Bukarest. 27. 12. (ETA) (Reuter) Pea
minister Tatarescu 'külastas eile kuningas Ka
roli' Karpaatides. Knuldawasti ta esitas ku
ningale walitsüse lahkumispalwe. Seni ei ole
walitsüse lahkumisest ametlikult teatatud. Wa
litsuse lahkumise põhjuseks on asjaolu, et parla
mendiwalimistel ei ole walitsüse poolehoidjad
saanud enamust. Kuningas Karol katkestas oma
pühadepuhkuse ja pöördus tagasi Bukaresti.
Bukarest, 27. 12. (G2£l) Ministrite nõukogu

kantseleist teatatakse: WalimiSte keskkomisjon awaldas
täna määrused, miS mõetakfe aluseks kohtade jagamisel
parlamendis, 20. detsembril peetud walimistc tagajärjel.
Neist määrustest selgub, et rahwnslik wabamcelne era
kõnd ei wöi moodustada enamust saadikutekojas. Seoses
sellega on tekkinud uus seisukord, mida walitsus nüüd
arutab.
Teiselt poolt teatatakse, et kuningas on täna urn siu
wõtnnd rahwuSlikn kristliku erakonna esimehe Goga ja
hiljem neljanda armeekorpuse ülema kindral Antoncscn.

Poliitilisis ringkonnis on aivaldatnd ka armumist, et
kuningas Karol teeb wabameelsete erakonna juhile Kons
tantin Bratianule ülesandeks moodustada uus walitsus.

Arwataksc, et Bratianul läheb korda saawutada kokku
lepe rahwnslike talupoegade erakonnaga.

Kellogg maeti Wilsoni kõrvale
Washington, 27. 12. (ETA) Täna maeti
siin tuntud riigimees Frank Kellogg, kes puh
kab nüiid Washingtoni katedraalis president
Wilsoni körwal. Matustest mütsid osa walitsüse
esindajad ja diplomaatliku korpuse liikmed.

seni loodud kujud

Joh. Aavik
Mitte ..vormaalne", vaid ..formaalne"

Nagu kokku räägitud: kõik on hakanud kirju
tama ..vormaalne. vormuleerima". See v on siin
veider ja viga, sest peab olema ..formaalne,
formuleerima". Ütelda ..vormaalne", see on
samasugune viga kui ..vilosohvia, venomenaalne,
evekt, vakt" pro ..filosoofia, fenomenaalne, efekt,
fakt". Sest võõrsõnades tuleb f säilitada. Ise
asi on laensõnad, mis on hääldamiselt rahva
pärastunud võõrsõnad: neis võib f-i asemel olla
v või hv, näit. sõnades ..vosvor, krahv, paragrahv".

Äga teiselt poolt ..fosforiit, graafiline" (mitte „vos
voriit, graaviline"), sest lõpp -iit teeb sõna juba
võõrsõnaks. Kuna cl-lõpp on meil saanud juba
üsna rahvaomaseks rohkete sellelõpuliste sõnade

tõttu, mis leiduvad rahvakeeles, nagu ..mantel, pei

tel, sedel, tiisel" jne., siis võib ..formeli" asemel
küll olla ka ..vormel", aga kui esineb puht-võõr
sõnaline liide -aalne, siis f-i ümbertegemine v-ks
ei sobi. Seepärast mitte ..vormaalne", vaid ..for
maalne".

Huvitav on märkida, et praeguste eestlaste kee
les esineb paradoksaalseid vastuoksusi. Nii ka v ja

f-i suhtes: üteldakse sääl v, kus peab olema f, ja
sääl f, kus 011 selle asemel ainuõige v või hv.

Nii räägib praegune noorsugu üldiselt ~ratas, kett"
pro ..rahvas, kehv", aga teiselt poolt kuuleme jälle
..vormaalne, vormulecrima". Niiviisi jõutakse' tõesti

viimaks välja hääldamiseni ..vilosohvia" ja „vakt".
Ja tõepoolest, nii mõnedki tuntud haritlased juba
hääldavadki ..biograhvia" ja ..telegrahv". Kas isegi
haritud eest lasil tõesti nii raske õn vahet teha f-i
ja v vahel?
Mitte ..loendama", vaid ..loetlema"
Veel aasta kümne eest oli ..loetlema"; nüiid kipub
..loendama" seda hääd sõna välja tõrjuma, ja täiesti

Ülekohtuselt. Sellega ei taheta ütelda, et „loen
4ama" 'oleks lubamatu, vaid ainult seda, et nende

sõnade vahel tuleb teha tähenduslikku vahet. Sõna

..loendama" võeti ju tarvitusele õigupoolest tähen

duses „ära lugema, kui palju on". Sellest seepärast
sõna ..rahvaloendus". Sõna ..loetlema" aga tähendab
„ütes lugema" (nimepidi). Seepärast ~isikuid, raama

Täna hommikul saatis teedeministeeriumi
maanteedewalitjus oma suure lumesaha ja mõni
kiimmend töölist rookima lumest Tallinn-Narwa
maanteed. Tee tahetakse mõne päewaga wabas
tada lumest seewõrra. et jälle saaks seada jalule
omnibnseühendns Tallinnast wiiwail liinidel. Ka
0.-ü. „Mootor" saatis wälja oma lumesaha ja sel
lega kaasas paarkümmend töölist. Tööga alustati
Lasnamäelt, kuhu rookisad sõidutati omnibusega
Kogutud andmete kohaselt ei Maja rookimist ai

uult üks kolmandik tee ulatusest. Mujal tuleb
körmaldada sügamad lumehanged. Tartu maanteel
osalisest rookimisest, mida Püüti teostada enne Pü-

Latgallia hädas huntidega
Riia, 28. 12. (ETA) Latgalliast teatatakse
ikka uutest juhtumitest, kus hundid mnrrawad ko
duloomi. Nerl Päewil tuli Dagda lähedal ühel ko
jusöitwal kaupmehel wõidelda hundiga. Kui ta oli
sõitmas läbi metsa, hüppas üks hunt reele ja wi
gastas teda tõsiselt. Kaupmees sai alles siis hun
dist lahti, kui ta oli neli Pölewat tikutoosi hundile

„TangoNotturno"

hoogus ja meeleolu
rikas juhtmotiiv loob
meeleolu, mis nii pea
ei unune

näkku wisanud.

Inglise kuningas loobub kõnele
mast raadios
London. 27. 12. (ETA) (Reuter) Esimesel jõu
lnpühal kuningas George VI esines raadios jöulnläkitn
sega Briti rahwastele. Kuningas meenutas oma isa jõu
lnläkitnsi ja õnne. mida need külwasid paljude pealtkuu
lajate kodudesse ja südameisse kogu maailmas. Mina
ei püüa edasi kanda oma isa traditsiooni, mis oli nii ise
loomulik temale, maid kasutan juhust awaldada tänu im
peeriumile mulle näidatud armastuse ja ustawuse eest.
Kuningas lõpetas sõnadega: Meie soowimc kõigile eel
sciswaiks aastaiks Jumalast õnnistatud heaolu ja termist.
Armutakse, et kuninga «vihje oma isa traditsioonile

jõnlnlätitnstc suhtes näitab, et kuningas tõenäoliselt
loobub edaspidi kõnelemast raadios jõulude puhul.

Itaalia saadab sõprusmissiooni
Jaapanisse
N oo m a, 27. 12. (ETA) (Reuter) Kuna Pa
run Okura ja mitmed teised tähtsad jaapanlased
külastasid hiljuti Itaaliat, siis Itaalia «valitsus
on otsustanud saata Jaapanisse tutwumis- ja
jõprusmissiooni, mis koosneb kõigi saschistliku
rcshiimi organiseeritud jõudude esindajaist.

tuid loendama" tähendab isikute või raamatute arvu
kindlakstegemist, ilma neid nimepidi nimetamata.

Keelelisi märkusi

hobustega

ja tuuakse sellega õhtul ka ära.

Pola Negri ületab kõik

Kuid ..isikuid, raamatuid loetlema" tuleb ütelda
ainult siis, kui me neid nimepidi või päälkirjade
järele üles loeme, kusjuures nende arv meile sugugi
tähtis ei ole.
Seda vahet tuleb tingimata teha, sest ühele
sõnale kaht nii erinevat tähendust kaela kuhjata
ei ole kuidagi otstarbekohane, muidu võib selle
all kannatada väljenduse täpsus ja selgus.

Sellest selgub, et sõna ..loendama" (ära lugema)

ei sobi tarvitada ..loetlema" (üles lugema) tähen
duses. Ometi tehakse seda, nagu öeldud, viimasel
ajal väga üldiselt, eriti ametlikus keeles. Süüdi on

siin ka Muugi sõnaraamat, kus sõnale ..loendama"

antaksegi kahjuks need kaks erinevat tähendust.

(Siiski annab Muuk teiselt poolt ka ..loetlema" üles
lugemise tähenduses.)

Loodame aga, et mõistlikud keeletarvitajad aru
saavad nende Rahe tähenduse vahetegemise vaja
dusest ja ..üleslugemise" tähenduses jälle tarvitusele
võtavad ainuüksi ..loetlema".

Mitte flloend", vaid ..loetelu"

Šee järgneb eelmisest seletusest: kui kord üles
lugemise tähenduses ei sobi ..loendama", vaid ainult

hi, on teada, et luud on seewõrra rohkesti, et üle
10 tundi kestnud rookimisega jõuti edasi ainult
kuus kilomeetrit, kuigi rookimistööl oli mõniküm
mend töölist ja moodne lumesahk. Seepärast tu
leb armestada, et Narma maanteegi omnibuseliiuid
suudetakse amada alles mõne päema pärast. See

järel tulewad lumest mabastaiuisele siis teised
maanteed esmajoones jällegi need, kust fäimad
omnibuseliiuid.

Kuna omnibused oma liinidel olid ka posti
medajaiks, siis on nüüd tulnud Postimrdu organi
seerida hobustega. Selleks on palgatud kohapeal
Et seeläbi Posti kättesaamine nüüd hilineb mõne
tunni mõrra, on endastmõistetaw. Muide aga
suudeti kogu ennepühiue Post siiski toimetada ad
ressantidele kätte korralikult.

Nasfeim on Postiühendus Hiiu maa g a.
Test ühendus Hellermaa ja Haapsalu wahel on
katkenud. Ennepühine Post saadi meel toimetada

kätte, kuid järgmine läheb alles homme lae
waga Tallinnast.

..napsi", aga nüüd ei kuulegi muud enam kui
..napsu" ja ikka ..napsu".
Kas tõesti see napsivõtmisele mõnede juures

kergesti järgnev napsuandmise (peksmise, löömingu)
sugestioon on olnud nii tugev, et see ..napsi" enese,
selle põhjuse, alateadlikult ..napsuks" väänis.

Mitte ~kõrtsu", vaid ~kõrtsi"

Sama tendents: sest kui kord valesti ..napsu",

siis miks mitte ka vastavalt ..kortsu"? Ja tõepoo

lest, ..kõrtsi" ei kuulegi nüüdsel ajal teatavais ring

konnis kuigi palju enam, vaid ainult ..kortsu" ja
~kortsu".

seega ka jöulu eel, sest pühade ajal on inimestel
eriti palju põhjust tarvitada seda sõna.
Tähendatagu, et ..napsi" ja ..napsu" vahel on
määratu vahe: ..naps—napsi" see on aikoho
liline jook, aga ..naps—napsu" on hoop. Muidugi
ei saa salata, et nende kahe mõiste vahel teatav
ühendus võib kujuneda: napsi joomisest jõutakse
mõnikord ka napsuni, s. o. lööminguni, kui seda
napsi liig palju on võetud.
See ..napsu" tarvitamine ..napsi" asemel ja napsi
tähenduses näib keeleliselt olevat võrdlemisi uus

nähtus, mis alles viimase kiimne-kahekümne aasta
jooksul on maad võtnud. See väärkeelcnd on kusa

gil murdes oma alguse saanud ja lühikese ajaga

levinud üle kogu Eesti. Nagu nende ridade kirjutaja

Purustasid.

Teise püha õhtul ivfln V-jO paigu jäi Tamsalu
jaamas Kiltsi Poolse Pöörangu juures rongi nr. 1
alla ja sai samuti silmapilkselt surma raudtee Päe-

Ivatööliue -11-a. Herman Kala, kes elutses Tam
salu ja Kiltsi wabelises raudteemajas ur. 882.

rong tõuganud ta pikali.

Rongi Pidurdamisel leiti ettejääuu teadmuseta

olekus lumest. Kuidagi oli tema parem jalg sattu
mid waguui rataste wahele, mis selle täielikult olid

purustanud. Samuti oli ta saanud raske haawa
Pähe. Õnuotusohwer toimetati Punase Risti autol
kiires korras linna keskhaiglasse, kuid arstiabi osu
tus tagajärjetuks.

Surmasaanu riiete taskust ei leitud mingisugu

Rongi rattad Purustasid mehe keskkeha ja lõikasid

seid isikut tõeudawaid dokumente, mispärast alul ei

kubemest saadik maha mõlemad jalad.

olnud teada ka ta isik. Küll 'oli aga mehe tas
kus miinapudel, mispärast wõib oletada, et ta ei

Wedurijuhi seletusel lamanud Kala risti roo
bastel, mida ka medurijuht märganud, kuid lühikese
«vahemaa tõttu ei ole ta enam suutnud rongi õige
aegselt Peatada. Pärast õnnetust seisis aga rong 22

olnud Päris kaine.

Vagunitrepp surmas mehe

minutit, kuna wõttis aega surmasaanu jäänuste
koristamine.

Juurdlusega tehti kindlaks, et Kala oli samal
Päemal Tamsalu jaama einelauas üsna rohkesti
tarinitanud alkoholi. Pimeduse tulekul oli ta haka
nud koju minema, tuid teel oli ta näbtamasti kukku
nud ning raudteerööbastele jäänud magama.

Kolmandal jõulupühal nõudis raudtee surma
ohmri Tallinnas. Nimelt jäi Türupu tänama üle
sõidukoha juures lisarongi nr. 28 ette tundmata

Jõululanpkewa keskööl leidis Sompa külaS (Mnta
guscl) aset üsna salapärane surmajuhtum. Kui öine
reisirong oli jõudnud Sompa jaamast umbeS 2 km Koht
la poole, märgati rongilt, et raudtee ääres paksnS lumeS
lebab inimene. Rong peeti kinni ning nüiid selgus, et
on tegemist täiesti meelemärkuseta olcknS miibiwa me

hrga, kellel peas merine haaw. Mees kanti rongile ja
toimetati edasi Rnkmcre haiglasse, kus ta seisukord tun
nistati elnkardetawaks, sest peale haawa peas oli mees
mesc puha hommikut mees heitis haiglas hinge.

„Tango Wotturno"

on

1938. a. „Masurka".

Hiljem tehti kindlaks, et surmasaanu on Sompast
päritolcw noormees Meinhard JiirnaS, kes õhtul olnud
koolimajas jõulupuul ning keskööl, kui oli kuSki ühes
koos «viina ivöctnd, hakanud raudteed mööda koju mi
ncma. Tema surma Põhjustena oletatakse mitmeid as
jaolciid, milledest kõige tõenäolisem näib olcwat, et ta
sai surmama löögi mõödasöitwa rongi wagunitrepist.

„His Master's Voice" tules

JangoNotturno"

Hävis 100.000 grammofoniplaati
London. 28. 12. (ETA) (DNB) Eile oh
iiil puhkes grammofonimabriku ~s)is Master's
BoieeT' lao- ja ärirnumes hiigeltnlekahju. KuiZgi tule kustutamisest wõttis osa iile 250 tule
tõrjuja. ei suudetud tulele siiski piiri panna,
mille tagajärjel hoone põles maani maha.
ZTulekahjus on häwinud umbes 100.000 gram
mofoniplaati ja hulk grammofoni- ja raadio
aparaate. Tule kustutamisel on saanud surma
üks tuletõrjuja.
Nikolai k<rna f
Jõulu ajal suri Rakveres kohalik seltskonnatege
lane, majaomanik ja ärimees Nikolai Erna. Kadunut

tunti eriti agara ja energilise eestimeelse avaliku
elu tegelasena Vene valitsuse ajal.
Nikolai Erna sündis 29. sept. 1866. a. Prangli
v. Tartumaal. Lõpetanud 1887. a. Tartu õpetajate
seminari, töötas ta rea aastaid Rakveres köster

kooliõpetajana. Hiljem asutas ta raamatukaupluse ja

trükikoja ning omandas Vaivarra talu ja Rakverre
maja. Kohalikes organisatsioonides ja seltsid on
ta rea aastaid juhtivalt olnud tegev.

esietendus neil päevil
„Helioses"

Saksamaa koolides krihvel
tarvitusele
Berliin. 27. 12. (ETA) (Havas) CL KoK
ku hoida paberit, on haridusministeerium tei
nud otsuse, et kahel esimesel kooliaastal Lar
witataks wihkude asemel jälle tahwlit.
Wannuhaigla tules
2cP ii L 27. 12. (ETA) (Havas) Ühes waimnHaiglas LePni lahedal Puhkes tulekahju. Hoone. kuS
Icitift ulualust 135 haiget, km luis tules. Seniste teadete
järele on saadud kätte kaheksa laipa. Otsimised jätku»
ivad.

Üldse näib praegusel eesti rahval suur, otse
haiglane kalduvus olevat u-hääliku poole: öeldakse
..smokingu, pudingu, reelingu", kuna peab olema
..smokingi, pudingi, reclingi". Mõned on hakanud
rääkima koguni ..konjaku" pro ainuõige ..konjaki".
Tähendatagu aga, et niisuguseid võõrsõnu muude

takse harilikult i-ga. Ka Muugi õigekeelsus-sõna
raamatus antakse need sõnad i-tüvelistena, samuti

kui „naps" (viin) ja ..kõrts": ..napsi, kõrtsi".
Ka pärisnime ..Lang" on parem muuta i-ga:
..Langi", mitte ..Langu".

pääle iilal-locteldud (rõivakecles ..loendatud") vigade

Mitte „napsn", vaid ..napsi"

genud raudtee kõrwale, kusjuures oli jäänud rooPale tema Parem käsi, mille rongi rattad täielikult

mäletab, räägiti veel aasta kolmekümne eest üldiselt

parema puudusel ainult äralugemise tähenduses:

Seda keeleküsimust sobib eriti käsitella pühade,

raudteel' ei suutnud läheuewa weduri eest kõrgete
lumewallide tõttu hüpata körwale, mille tagajärjel
sai surmawa hoobi kuklasse. Löögist oli Aawik lau

Wedurijuhi seletusel kõndinud Lambin raudteel.

Rongi lähenemisel astunud ta rööbastelt kõrwale,
kuid jäänud raudteele siiski niiwõrd kähedale, et

hobusemehed, kes sõidamad postiasutuste mähet.

Nii paradoksaalsena kui see tundub, näib siiski
nagu muutuks eesti keel just iseseisvuse ajal ühelt
poolt halvemaks, kuigi ta teiselt poolt, mida ei saa

„rahvaloend".

Friedrich Aawik. Arwatakse, et mees kõndides

seil selgitada, et surmasaanu oli 60-a. Aleksander

saanud tugema löögi ja wastn rinnakorwi. Wastu esi

..loetlema", siis ei sobi ka ..loend" mitte nimekirja
tähenduses, nagu seda jälle kahjuks mitmed on
hakanud tarvitama, vaid ainult ..loetelu": ..raa

niatu, esemete, isikute loetelu". Sõna Joend" sobiks

Waekülas jäi rongi alla Piiritusewabriku tööline. Tallinnas
surmas rong wanakese ja Tamsalus raudteetöölise. Sompas
sai wedurilt surmawa tõuke talupidaja
Jõulupühade ajal juhtus erakordselt palju õn
netusi raudteel, kusjuures said surma <1 iuimeü.
Enamasti olid need tingitud ohwrite eneste ette

Värskeim diktaator lubab
„Tango Notturno"

Raudtee nõudis pühade ajal 4 surmaohwrit

USA laeva põhjalaskmine oli eksitus
Tokio, 27. 12. (ETA) (Reuter) Jaapani Mastus

aset leidnud eksituse tagajärjel. WaStufes seletatakse, et
niisuguste muhejuhtumit.e kordumise wältimiscks on an
tnd muljud korraldused ettewaatnsabinõude tarwitufele

naati. Laew, mille pardal wiibis Jaapani sõjamäe

suurimaid Hiina sadamalinnu, kus ou süüdatud 20 jaapanlastele fuuluwat «vabrikut.

lased on awaldanud teadaande, milles üteldakse, et
hiinlased on kaotanud Nankingist taganemisel 53.874
surnut. Peale selle on langenud jaapanlastele saagiks
paljn sõjamaterjali, nagn 108 rasket suurtükki, 19 han

salata, samal ajal tunduvalt on rikastunud. Sest

on veel palju muid vigu ja keelelisi halbusi juure
mis senise hää ..riide" ähvardab ajutiselt tarvi

ilmunud. Üks niisugune halbus dn ka inetu ..rõivas",

tuselt välja tõrjuda, ja seda nimelt nüüdse publiku
keelelise ükskõiksuse tõttu, kes praegusel ajal iga
sõna ja keelendi ruttu omaks võtab, kui sel aga oti
ametlik maik ja sanktsioon, olgu see iseenesest nii
halb sõna kui tahes. Kuuldavasti ka noorsoo seas,
* kes muidu on üldiselt keeleuuendust pooldav, leidub

üksikuid, kes ..rõivast" eelistavad.
Kas tõesti peab eesti keel möie nii ülistatud
ja nii väärtuslikul iseseisvuse ajal halvemaks mi
nema?

Hiljuti ütles mulle üks mu tuttav, kellele ka

see keeleline halvenemine on silma torganud ja on
vastumeelt, selle puhul järgmise omamoodustatud
riimi:
Ngpsuralivgs. rõivanoored

kas on tuum või ainult koored?

Ncw £)orf wöitluscs lumcga. Pildil —uuttüüpi lnmcinlif, mille abi! wäga liUsttejc aja joobjul
puhastati lumsväli 16 sm patjusest lumest.
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Tähtsaimaid sündmusi 1937. aastal
»»»«

1937. aasta Jvajnb peagi ajaiuerre, et anda aset uuele 1938-le. See püsib meile lvee! tund
matuna ja selgumatnna. Ent mitte täiesti. Ajaloos ei pöördu leheküljed mitte kalendriaastaga.
Sündmustel on oma sisemine kaswaminc ja loogika, nad tekilvad, areneluad, saalvad küpseks ja kao
wad siis. Et mõista sündmuste käiku, on tarwis heita pilk nende tekkimisele ja arenemisele.
Kasulikum kni vnnewalamme ja ennustamine uueaasta ööl on seepärast aasta lõpnl lasta oma
silmade eest libiseda korraks weel mööda lõppema aasta sündinnsi, tuletada meele fakte ja inimesi.
Neis on andmeid ennustusteks uuele aastale, reaajseid andmeid.
Me püüanle lugejatele selles abiks olla, kokkntvõtliknlt, kuid ülevaatlikult tuletada meele kõike
seda, mis oli 1937. aastal tähtsaimat.
Seda ei olnud mähe. Aasta oli magagi kirju ja mitmekesine. Sisepoliitiliselt jntkns meil riigi
korra ülesehitamine neil alustel, niis olid seatud jnba aastate eest meie riigiresormi eesmärgiks. 1937.
aaSta andis meile n»c põhiseaduse, mille ellumiimise Miisid selgusid peamiselt Isamaaliidu koosale
kutc kõnedes. 1938. a. peab teosta,na nüüd need juhtmõtted ja andma nende alusel ka unes põhi

HENNESSY
ON NIMI, MIS ON
TEINUD KUULSAKS
COGNACI

seaduses ette nähtud riiklikud asntnscd.

RahMusMahclises elus näeme kestivat kodusõda Hispaaitias ja sellega seoses püsimat tcraMann
Wahcmere probleemi. Sellele lisasid pineMnst Wahemcre ümbruse konfliktid. Kuid Hispaania ja
Wahemcre probleem marjutati aasta teisel poolel sõja läbi Kange-Jdas, mille ulatus ja tnlcmnscd ci
ole aasta lõpuks meel sngngi selgnund. Kahe sõjakoldc hädaoht kasivas sedainööda, kni nad ühinesid
agressiimsctc riikide liibu kandu, mis aasta lõpuks arenes snnreks Rahmastcliidn ja kollcktiimsc jnl
geolekn-süstceuti mast» sihitud aktsiooniks, mille Mastn rahn pvoldaMad riigid on seni vlnnd kaitse
positsioonil, knigi ivõrdlcmisi abitult. Ainult tviimasc kahe kuu jooksul näe»nc rahn pvvldaivaid riike
korraldamas oma ridn.
Sellel foonil leiame Balti riike kõlvendatnas oma side«neid, siluinaõ energiliselt o«na «uastolnsid,
arendamas sõbralikke suhteid kõigi riikidega, kuid ka säilitamas oma truudust Rahlvastcliidnlc ja kol
lektiiwselc jnlgeolekn-snstcemilc, uagu see on «väljendunud kõigil Balti «välisministrite konlvcrentsidcl
ja riikide igapäelvases wälispoliitikas.
Need on suurtes soontes kokkulvõetnina t 937. aasta sündmused, mida unud asuinc tuletama
meele kronoloogilises järjekorras:

HENNESSY
COGNAC
Kunstnik O. Krusten f.

V.S.O.P

slllwcclacwaStiku sihtkapitali poolt aitti riigiwa
ucmnlc 80.000 krooni rannnkaitsclncwa ehita

ÜLE ao. AASTA VANA

iniseks.

Jaanuar
1. Hispaania kirjanik ja filosoof Migncl de Una
muno s-.

2. Jnglise-Jtaalia anmche-lottnlcpc Wahemcre

Tnrok, Grasche ja Puschiil «nöistctaksc surma.

Radck, Sokolnikvtv ja slrno!d 10 aastaks ja
Stroilotv 8 aastaks «vangi.

31. Wcne piiri»val»v»rid tulistasid Peipsi jänvcl
Eesti piiri«val«v»rcid.

Läti luuletaja P. Ro.sitis ?*.
Astus jõnSsc wnlintnhtlikc snntmisc keeld HiS
pnaninssc.

21 Kol. slvci kawn rahwuslikn snurerakouna loo
iniseks Poolas.

22 Wiini natside mcclcawaldttscd Saksa ivälismi-.

suhtes.

Weebruar

7. Kirjanik O. Luts 50-aastane.

Hollandi kroonprintsess Juliana abiellus prints

1. Hayaschi kujundas nuc malitsusc Jaapanis.
4. Laiaulatuslikke trotskistide wangistnunsi Nõu

Lippe-Bicstcrfeldiga.

8. Tallinna raekoja projektide «võistlusel 1. auhind
arh. Lohlilc ja Küttlcrilc.
9. L. TrotSki saabus Mehhikosse.
12. Soome ajaleht «Uusi Snomi" 90-aasta»«c. _
Jeruusalema suurmufti nõuab juutide sisserän

kogude Wenes.

Rooscvclt määras 5 milj. dollarit Ohio uputus
piirkonna abistamiseks.

Algas walitsuswastastc rünnak Malngale.

9. Mnssolini wnncm poeg Bittorio abiellus neiu

damise lõpetamist Palcstiinassc.

Orsola Buvoliga.

8. Kindral Gncipo de Llano wallntas Malaga.

13. A.-s. Johansoni paberitvabriku dir. M. Bialik f.

9. EeSti vlttmpia-komitee otsustas osawõtu Tolio

Schansi prowintsiS Hiina kesk«valits«s sõjajalal
marssal Tschang Hsüh-Liangiga.

olümpiamängudest.

Soome «välisminister N. HolSti Moskwas.
100 aastat A. S. Puschkini surmast.
0. Kanamunade wäljawedn monopoliseerib.

14. WalitsnswaStaste pealctnngid Ättadridilc löödi
tagasi.

GSring Roomas.
16. Kieli kanal suleti «välismaa söjakacivadele.

Lätis pikendati kaitscseisukorda.

1. Inglise walitsus otsustas teha 40v miljoni nael

Tallinnas aivati Itaalia graafikanäitus.

sterlingi suuruse siselaenu «linastumiseks.

Kirjutati alla Ecsti-Läli kliiringleping.

19. Ohio ja Mississippi jõgede uputusi slmeerikas.

President Rooscvclt andis amcti«vande oma

'Awaldati uus söjnwkctccnistufc seadus.

uueStiwali,nise järele.
21. Hukkus Soo«ne anrik „Sa«von»naa" 29 «nchega.
Rahtvastcliidn nõukogu koos, arntuscl Tanzigi

2. slwaldati dekreet cksporttapamajade ühenda
ntiseks.

Saksamaal riigistati raudteed.
4. Zlntnngis, Mandshnkuos, põles söeks 70v teatri

ja sllexandrette'i küsinluscd.

nistri 3icurnlhi küllasöidu puhul.

Lahingud slbcssiininS. Rns. DeSta, ncegusc
wäimccs, peab itaallastele wastn.
Kuomintnugl wägedc wõit rommnniSmisõbrnliste

23. Nõukogude Wcnc marssal Jcgorom Tallinnas.
Riigimancm esitas Rnhwnskogulc põhiseaduse
eelnõu.

Kunstnik O. Krusten f.

24. Riias awati Eesti ktinstinäittts. Haridusmi
instcr Jaalson RiiaS.

Wiis koloneli 51. W. Pulk, W. W. Riiberg.

H. E. Kauler. M. Jcrwan ja O. Sternbeck üleit
dati kindraliteks.

25. Rao TcSta wangistati ja hukati.

29. Rnhmnskogn wõttiS riigiwaucina eelnõu põhi
seaduse mäljntöõtamise aluseks.

Majaomanike koja esimeheks ivaliti dr. J.

Maasing.
27. RahwnSkogu moodustas põhiseaduse wäljatõõta
inise komiSjouid.

WalitsnswaStased loobusid pealetungist Madri
dilc.

28. üleriiklik ntannäitcjuhtidc päcw Tallinnas.

Märts

külastajat.

22. Ras DeSta «võitletv «väesalk slbcSsiiniaö löödi
pnruks.

5. K. Kalllo waliti Soome presidendiks.

Jaapani parlametidiistungid katkestati kaheks

Nlitropolüt ?llcksander 95-aastane.

paetvakS rohkete wahejuht,uniste tõttu.

Mittewahelesegamise komitee paneb riikidele ette

Ohio uputused wõtawad katastroofilise iltnc,
jättes üle miljoni titlmcfc peawarjnta.
23. Hirota «valitsus Jaapanis lahkus.

lõpetada «vabatahtlike saatmine Hispaaniasse
ja seada sisse kontroll Hispaania piiridel.
14 rnhtvuse maailmasõja wcteraanidc kontvc
rents Berliinis.
9. Siscknitscülcin keelas hiro«nantide ja kaarditnr

SilgaS trotskistide protsess Mosk«vas.

24. Praost cmcr. 51. Mäetvälja (Mohrfcldt) 80aastane. *
25. Pariisis tapeti «vene «Majandusteadlane No

kade tcgctvusc.

Atuati crnettctvõtctc nmeütike koda. Esimeheks
«valiti 51. Oinas.

waschin.

Leedu põllutõöulinister Putwinskis Tallinnas.
Gõring Warssawis.
7 Hispaania walitsnswäcd alnstnsid wastupcalc

26. Monte-Carlo tähesõidu start Tallinnas.
Santiagos, Tfchiilis, sai «vasckactvanduse plah
«ootusel surma Ivo inimest.

tungi.

Majaomanike koja esimees J. L. Jüris (Jür

Inglise parlament otsustas «näärata 1% mil

gens) I°.

jardit naelsterlingit rclwnStumiseks.

27. Inglismaal suri nädala jooksul grippi 1103

8. Rahivuskogu astus kokku. Liikincd andsid «van

inimest.

dctõotttsc.

Bandervelde «valitsus Belgias lahkus.

N. Wcne rasketööstuse ko«nissar G. K. Ordfho

28. Portugali rannikul hukkus tormis 18 aurikut.
30. Hitler saab riigipäetvalt erakordsed «volitused
neliaaStakn labhviimiseks, tühistab Bcrsaillcö'
rahulepingu sõjasün klauslis ja a«valdab Saksa
Kohtuotsus Moskiva Protsessis: Pjatako«v, Scre.

brjakow, Muraloiv, Litvschits, Trobnis, Bogo

sla«vski, Knjasetv, Raitaitschik, siorkin. TchcStolv,

Vati kindraliks.

2. Soome walitsus lahkus ametist.
Vabariigi wnlitsnsc esindajate J. Kleesmendt ja
N. Reegi seletused RahwnSkogu tomisjonidc üld

9. Slwati ratcndustuusti näitus Tallinnas.
10. Mnssolini sõitis ristlejal „Pola" Liibünssc.

Slwaldati kriminaalscadtistikn muutmise ja
täiendamise dekreet.

19. Sir Austin Chamberlain f.

Balti linnade liidu koosolek Riias.

Tylcris, slmcerikaS, sai plahwatnscl surma

970 kooliõpilast.

MuSsolinilc annetati Islami mõõk.
19. Walitsus seadis sisse kontrolli Hispaaniasse sõ
diwatc lacwndc kohta.

10. Rootsi mälisminister Sandler Pariisis.
Tartu sstaisscltS 30-aaStanc.

21. Ontnwalitsnstcgelntlc Ni. Ncps f.
Massilisi kommunistide ivangistamisi PoolaS.
A. Enrhnrdi ümber-mnnilmalend cbnöniicstnS.
22. Eesti-Sovmc-iiivotsi piiritusemnügi ju snlapii
rituse wco wnstnnc kokkulepe.

Kindral Rioln nimetati Franco peaministriks.
Siseminister sulges «Kristliku Oma-abi". Pas
tor A. Lepal keelati elamine Tallinnas ja Harjumaal.

24. Nviuvsibirskis mõisteti surma 3 trotskisti.

sldntiral H. Snlza nimetati Hispaania mere
kontrolli administraatoriks Eherbourgi.

noodi

Eksamitäbtpäevad mat.-loodusteaduskonnas

Eksamitähtpäevad inateniaatika-ioodustcudus

konnas jaanuarikuul on alljärgnevalt: prof. H. jaak
son 17. ja 22. jaan., prof. J. Sarv 18. ja 21.
jaan., prof. G. Rägo 15. ja 22. jaan., dots. H.
Humal 17. jaan., prof. T. Rootsmäe 18. ja 20.
jaan., prof. K. Kirde 22. jaan., prof. J. Vilip
17. ja 21. jaan., prof. H. Perlitz 19. ja 24. jaan:,
prof. H. Paris 17. ja 21. jaan., dots. L. Tiganik
orgaanika 19. jaan., tehnoloogia 20. jaan., prof. T.
Lippmaa üldine botaanika 19. jaan., taimeniorfo
loogia ja süstemaatika 17. ja 21. jaan., taime
geograafia 21. jaan., prof. H. Kaho taimeana
toomia 18. jaan., taimefüsioloogia 19. jaan., prof.
H. Riikoja üldine zooloogia 20. jaan., selgrootute
zooloogia kokkuleppel 20.—24. jaan., prof. ]. Piiper
võrdlev anatoomia ja selgrooliste zooloogia 22.

jaan., prof. A. õpik 19. jaan., prof. A. Tamme
.tann 24. jaanuaril.
Eksamitühtpäevad usuteadlasele
Ekpamitähtpäevad usuteaduskonnas jaanuarikuus

on alljärgnevalt: prof. A. Bulmerincq heebrea

keel 17. jaan., lisraeli rahva ajalugu 18. jaan., VanaTestamendi sissejuhatus 19. jaan., Vana-Testamendl
teoloogia 20. jaan., genests, psalmid 21. jaan., jesa

ja 1. ja 2. 22. jaan., väikesed prohvetid 23. jaan.,
dots. S. Aaslava 15., 16., 17.. 18., 19., 20:, 21:,

22. ja 24. jaan., pro. 0. Seesemann 17.. 18., 21:, 22:

ja 24. jaan., orof. 0. Sild kodumaa kirikulugu ja
sümboolika 18. jaan., üldine kirikulugu 20. jaan.,

Poola suursaadik Moskwas csitaS wiilisksmiSsnriaadi
le noodi raudtrewahejuhtumite asjus, mis im aset leid

nud Tgepietowkas-Zdvllitinowis. Noot tõrjub kiudlnsti
tagasi kõik Nõukogude poolt tõstetud süüdistused.

Poola telegraafiagentuurile on autoriteetseist ring
komust seletatud selle asja kohta järgmist: Wahejnhtii
mid raudteerongides, mis snnbutvad Szcpiotowfaft Zdol
bunowi, ou Nõukogude ajakirjandusele põhjust nunud
kallaletungideks Poola wõimndclc, kellele püütakse >vcc
rctada waStntust nende «vahejuhtumite eest. On selgu
nud, et tuli Nõukogude waguniS 29. nowembril oli puh

kenud põlemast ahjust, mis oli jäetud walmcta. Kol
mandaks on kindlaks tehtud, et Nõukogude raudtcrtccni
iad olid süüdi ka teises tulekahjus, mis puhkes 14. drt
sembril ühes Nõukogude Magnuis.
Kõigi ülaltoodud asjaolude põhjal Poola suursaadik
Moskwas on teatanud wnliSkomiSsarinadile, et kõik suu
distnscd, miS sifaldumad Nõukogude «valitsuse merbaal
nootides 3. ja 18. detsembrist, on täiesti põhjcndamatnd,
ja et Poola walitsus peab järeliknlt Nõukogude prvtcSti
tagasi lükkama.

dogmadelugu ja patristika 22. jaan. ja professori
tarviduse järele ka 24. jaan., prof. J. Kõpp 17.,
21. ja 24. jaan., eradots. J. Taul eetika 18. ja 21.

jaan., dogmaatika 19. ja 24. jaan., mag. U. Masing

17. 19. ja 22. jaan., prof. V. Martinson 21. jaa

nuaril.

vasta tippklassi nõudeile.

Siiski, väike ..sõelumine" teostatakse juba tä

navu suvel. Selleks korraldatakse turniir 5 nõrgema

liiduklassi ja 5 tugevama seltsiklassi maletaja osa
võtul. Selle turniiri 5 võitjat pääsevad liiduklassi,
kuna 5 viimast langevad välja.
5-liikmeiise olümpiameeskonna moodustamiseks
8 paremat liiduklassi maletajat mängivad pühade
ajal valikturniiri.
Kahju on, et niipalju nähakse vaeva olümpia
meeskonna leidmiseks, kuna veel pole sugugi kin
del, kas Rumeenia eeloleval suvel korraldab male

maadega. Seni on peetud vaid üks maavõistlus

olümpiat.

osa senisest juhatusest oma asjaajamises ei olnud
küllalt aktiivne, siis uude juhatusse valiti enamuses

hoopis unustusesse Eesti esivõistlused, millised igas
teises riigis on suures aus.

Leeduga, milline lõppes Eesti napi võiduga. Kuna

Lepp.

tati anda komisjonidele.
5. Awaldati töötülide lahendamise dekreet.

ncsid Paaniliselt.

Poola lükkas tagasi Vene

mise küsimus. Liiduklassi maletajate arv on paisu
nud tohutusuureks (191) ja olnuks viimane aeg ha
kata kahandama seda, sest liiduklassls on palju
sääraseid maletajaid, kes oma mänguvõimetelt ei

Olümpiameeste leidmise arvel aga jäetakse

Liidu 10-a. juubelipidustuste kava kohta tegi
ettekande maletegeiane A. Kalve. Ettekandest
selgus, et juubelipidustused tulevad hästi mitmeke
sised ja huvitavad: Keres annab rea simultaane,
peab loengu oma malereisudest, korraldatakse
maleballett ja male elavate malenditega, mis on
uudsuseks Eestis, ja palju muud.

ncilia poolt esitatud põhiseaduse eelnõu otsus

Id. Guadalajarn juures löödud Itaalia tväcd põgc

Ülikooli teateid

Põhjamaade maieiiitu. Bee samm iähendaks meid
maieiiseit tublisti Skandinaavia maadele. Praegu
kuuluvad Põhjamaade maieiiitu (Nordisk Schak
förbund) Rootsi, Norra, Soome, Daani ja Island.
Veel peeti soovitavaks astuda lähemasse malekon
takti naaberriikide Läti, Leedu ja Soomega, kor
raldades järjekindlalt igal aastal maavõistlusi nim,

ikka veel lahendamatuks liiduklassi ümberkorralda

4. Rnhwuskogns lõppesid üldwaidlused. Rügiwa

sialislide wahcl.
Ncegusc kiri Nahwastcliidulc, mitleS nõuab sld
dis-slbeba wcrcsnuna uurimist.

Mlgue! de (Inarnuno f.
Hispaania kirjanik ja filosoof

teadusliku töö tõttu peab lahkuma juhatusest.
Eelseisva aasta tegevuskavasse võeti astumine

Eksmeistri J. Raua poolt esitatud võistlusmää
ruste kava leiti olevat puudulik ja selle vastuvõt

rindel lüüa.
EeSti seltS «LootnS" 90-aaStanc.
15. Suured uputused Prantsusmaal.
Walitsus wõttiS wastn 1937.—38. a. eclartve
89.917.0vv krovili suuruses.

** '

Enamik liitu kuuluvast 17 maieseltsist oti esin
datud. Eriti täielikult oli esindatud Tallinn.
Koosoleku juhatajaks valitud liidu senine esi
mees prof. Nuut märkis oma kõnes seda, et möö
dunud aastal Eesti edu males on olnud silmapais
tev ja maiehuvi Eestis on saanud määratu tõusu
osaliseks. Lõpuks teatas prof. Nuut, et eelseisva

taste kodutute taitfcwnlmistusc, koostöö FrancoHispaania jn Saksamaaga.
8. Oslo kouwentsivoni riikide konwerentS Hangiö,

9. Rahwuskogu 1. koja csiinehcks «valiti J. Uluots
ja 2. koja esimeheks M. Pung.
Erundtuirnl J. Pitka 95-nastanc.
slsutatl Eesti üliõpilasseltside liit.
9. sltentnnt marssal Grnziauilc 51ddis-slbcbas.

Sir Austin Chamberlain v.

asemikekogu koosoleku.

Faschistlik stltirnöutogn määrab 18—55-aas

Rnmeeinas suleti ülikoolid.

17. Wcriscd kokkupõrked Pariisis tuliristlaste ja sol

G. K. Ordshonikidse
N. Vene rasketööstuse komissar

Eesti üštxib põhjamaade maleliitu. Liidu klassi mängijate
arwu wähendatakse
Eile pidas Eesti maleliit Tartus üliõpilasmajas mine lükati edasi veel ühe aasta võrra. Sellega jai

uued mehed. Juhatusse valiti: „Eesti Metsatööstu
se" dir. N. Talts, suurmeister P. Keres, tema vend
H. Keres ja Tallinna aktiivsemaid malemehi L.
Laurine, A. Käive, A. Kässer, V. Kalde ja L.

koosolekul. ' . -

K. Burkhardt määrati Tanzigi ületukomissa
riks.

asumaade nõudmise.

1. Soome president K. Katlio astus ametisse.
Sõjaringkommkohtn esimees kol. N. Helk ülcn-

11. Kindral O. Hcinzc 90-aastane.
12. Enjandcr kujundas SoomcS uue walitsnfc.
14. Hispaania walitsnswnstascd said Guadalajarn

nikidsc -f\

Maleliidule uus juhatus

mägede üle.

27. Jtaalia-Jiigvsiaawia poliitiliuc leping.

30. Äpardunud mnsnilatse kindral Franco tagalas.
31. Jaapani parlament saadeti laiali.

Laip lumes
Eile hommikul kellu 11 paigu leiti Keila
walla Loa külas Kaasiku tulu karjamaalt um
bes 5 m teest eemal surnult 39-a. Woldemar
Johani p. Wiigar (end. uimega Wiikmann).
Wälisel maatiusel laiba juurest mingisuguseid
wägiwalla tundemärke e! leitud, mispärast ar
watakse, et surma põhjustas sädamerabandus.
kuna mees marem südamehaigust oli põdenud.
Woldemar Wiigar oli elukutselt ehitustöö
line. Pärit oli ta Tallinnast, kuna ajutiselt
elutses Keilas.
Tabati Tartu ühishaigekassa
rahaomastaja
Kelm elas vale nime all
Jõululaupäeval tabati Kuressaares politsei poolt

Toimetusele
saadetud kirjandus

ufTadul ft-s. Kaubamaja Eetika

siil. Naturalistlik on ta maailmasuhtumine. Ekssentri
linc ja protestimeelne ta luule. See on rohkem intcl
lektnc saadus kui intuitsiooni awaldus. Sõjakus ja ra

Tallinnas, 8. Karja 20/12, könetr. 447-67.

huldamatus kannab seda.

Käesoleiv kogu tcatawal määral erineb luuletase
senisest luulest. Selles esineb rohkem tundeelemente ja
lnuleinja on siin häälesiatird rohkem eleegiliselt. Selle
asemel, et laulda sõjakalt olewikust ja paisata sellele pro

Raadio

kus, alates kõige lähemast kuni kõige kaugemani ürgaja

Teistpäewal. 23. detsembril.

teste näkku, nukrutseb luuletaja nüüd minetvi

ui. Sellised laulud csincwad temal tsüklis ..Ehitised
lii ival" ja ..ürgmotiiwc". Neist lauludest on mõneo mi
netviku motiiwe võlgendalvad. näiteks Vanad kõrtsid".

„Wana tuulik" jne.
Kõike kokku mõttes peab märkima, et Barbaruse sel
les kogus hcliscwad mitmed utied noodid ja et selles on
rohkem luulchõngu kiti mitmes eelmises kogus, kusjuu
res aga luuletaja isikuline põhiheli jääb ometi püsima.

EeSti Kirfa»d»S nr. 12 1927. Sisu: B. Sööt:
K. E. Sööt isamaalüürikuna, (pildiga). J Roos: K. E.

Sööi Eesti atvaliku elu tegelasena, ?l. Sildnik: ?llcksan

dcr Krnnsipere-.Krmlshcrg, (pildiga). R. ?llekör9: Es
teetilisest printsiibist meie kcciennendnses, R. Põldmäe:

..Se s*3cl(c Lntseppa Jani cllo käik siin ma vääl eht

iiiiil taiwnii", ?l. Oras: Kaks nsoremai luuletajat. D.
Palgi: Enn Kippel Kni^Raudpea tuli 11. O. II r
gart: K. A. Hindreh: Hälving. D. Hint:
51. Antson: Kirg. K. ?lben: M. Pnkiis Läti kul
tuurlngn. L. Rudrauf: Llnthologic deS Centeurs Esto
niens, Eesti raamatute üldnimestik 1934. a. alates.

17.30 heliplaate ja reklaami. 13.00 laZiedmid.
Meie sulgised sõbrad ialwel. Kuidas hoolitseme talwel
lindude eest. 13.30 Karl Jungermcm: Kmrgtse õpetu

sest. 19.00 mandoliinimuusika. Mängitvad Kirillowi
mandolinistid. 19.FZ nimede eestistamise tviisminutit.
19.40 päewauudiseid. 20.00 õige aeg. Ilma- ja jäätea

ted. 20.05 miks minutit tertvisele dr. med. M Kask.
(Tarwst.) 20.10 lõbuS muusika. NR orkester. Juh. F.

Nikoloi 20.50 mag. A. Perandi: „Tawaõigus Eesti
talupoja õigusliku seisundi alusena." (Riigi Keskarhiitvi
loeng. Tartust.) 21.10 TschaikoivZki helindeid. RR or
kester. Juh. F. Nikolai. 21.60 aktuaalne weerandtund.
22.05 kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.) 22.25 disöösid
laulawad. (Heliplaadid.) 22.55 päewauudiseid. 23.00
esperantokeelne nädalakroonika.

37. ja 38. poogen.

sihist». Probleeme ja uurimusi. Koguteos. 100

lk., Akadeemilise ühistegewuse Selisi wäljaanne. Tartus.

1937. a. Hind 1 kr. 50 senti.
Meie ühiötulises kui ka maiandnsteaduslikus'kirjan
duses on seni puudunud lväljaanne. mis oleks amalda
nud pikemaid ja teaduslikke uurimistöö tulemusena wal
minud kirjutilsi. Käcsolcw töö on esimeseks ürituseks sel
alal.

Sisu: 51. jyclbmnnu: Akadeemiline ühictcgewusc
3cftv 1922—1987; St Audshaiis: ühioliiasjaiidiip Läti
ülikooli juures; Auvo Horm: Põllumajanduslike ühis

tute ja tarbijateiihijilste suhted; Jaan Tõnisson: Esi

inesc EeSti põllumajandusliku ostuühiiusc asutamisest;

J. Põdra: übistulaubandns rahmuslikn omalöästuse
arendamisel; 51. Kask: üliistegewuskoda: E. Ennuse: ?lr

ivulisi jooni meie piiinaühistnist; Äi Kitsnikr ühistu

asjandus meie piiritustööstuse alal; E. Järwesoo: Rootsi
põlliimaiandiislifu ühiStuliifmnise organisatsioon ja mii
maseacgnc areng; K. Jnno: ühistuicadusc reform.

Kolmapactval, 29. detsembril.

7.00 äratusmäng. 7.03 «võimlemist, 7.20 päewa
uudiseid 7.23 hommittontsert heliplaatidelt. 8.10 hom

mitpalwus Jaani kirikust õp. A. Soosaar. Z.lO Tal
liim: turuteade.

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 A. Kasemets:
Eesti muusika arengutee (VII). Koorilaulu lekkimine
19. sajandi teisel wcerandil. 18.30 Erica Marini män
gib. (Heliplaadid.) 18.50 majanduslik ringivaade toi
metaja L. Grandberg. 19.05 Franz Liszti ungari rapsoo
diat. (Heliplaadid.) 19.40 päcwanudiseid. 20.00 õige
aeg. Ilma- jg säätcatcd. 20.05 Eesti soololaule. Joh.

Piller (bariton.) 20.25 põllntvökoja direktor agr. T.
Kiud: Põllumajandus 1937. a 20.55 põllumajandus

liffc teateid. 21.10 iüötspillimunsika. 21.35 lasteivane
mate wcerandtund. õilme Ploompuu van Nest: Laste
inõtlcmiswiisid. 21.50 balletimuusika RR orkester. Juh.
prof. R Kull. 22.55 päewamidiscid.

«Looming" nr. 10 1937. 3isit: H. ?ldam''on:

Luuletusi. K. ?l. Hindici): Kolle ja kaugus. Nowell. H.
Visnapuu: Luuletus. Edg. V. Saks: Liguscotiijad. No

well. K. Merilaas: Luuletusi. P. Kuustre: Tule minu
juure elama. Kilde. P. ?lmbur: K. E. ,-öödi elu viir
sooni Artikkel. E. Hiir: Luuletusi. K. Nlihkla: K. E.
Söödi luule kujundiline külg Artikkel. J. Ongo: Luule
tusi. ?l. Sang: K. E. Söör Hamaaltinletaiana. ?lrtikkel.
0:. Semper: Rogcr Martin dn Eard. Artikkel. L. liime:

ja vekslivõltsimisi. Ühe varem Valgamaal toime

paigutati Kuressaare vanglasse. Kuressaares esines
Kulla Paali seadusliku naisena.

Kihisev Clder

Parbaruse luuletused on algusest peale isikupärane pro

Raudsepp: Bernhard Linde ja Oswnld Kukkur: Valimik
soome kirjandust. E-tica 51. A.: Vastukaja Ec-A nowel
libe antoloogiale Prantsusmaal. Välismaalt

vangistusega. Paali kuritegude kaasteadja H. Kul
la kui alaealine lasti peale ülekuulamist vabaks ja
saadetakse Tartu oma vanemate juure. H. Paa!

Cabfnet

„Noor-Ecsti" kirjastus. Tartus. 1937. a. Hind 3 kr.

51. lipiti tee ia töö. Artikkel. Ringlvaade. ?lrwns
tuS. 51. ?lSpcl: J. Siiliste Ringkäik. H. Talwik: H.
Adamsoni Linnulaul. P. Viiding: A. Mälgu Taema

pandud omastamise eest on teda karistatud 7-kuise

Perles d'Or

Johailttcs Aarbarus: Kalnd kniwnl. Luuletused. 0.-ü.

tagaotsitav 22-a. Heino Paal. kes möödunud suvel
Tartu ühišhaigekassast omastas ühes 17-a. Hilda
Kulia'ga rahasummasid. Enese isiku varjamiseks ka
sutas Paal vale isikutunnistust, milline oli Jaan Va
lteri nimel. Samuti oli ta võltsinud ka teisi doku
mente. Nii oli ta elanud vale nime all mitmes Eesti
linnas, viimati Kuressaares, kus tabati.
Kuressaares pani ta toime terve rea omastamist

Viljandi O/ü. „ALKO"
Vahuveinid:

palge all. J. Silwel: Uusi tõlkeid Shakespeare'ist. E.

Dr. W. Stekel: Kirsad emale. Kodusest kaSwatu

sest. I osa: iga II osa: Enne ja pärast kooli
minekut. Elalv Teadus nr. 70'71. 224 lk. Hind 2 fr.

selgub, kuidas sellest ci olene mitte ainult meie hinge
line kodukultuur, waid meie laste iseloom ja kogu nende
särgnew samu 5 Neurootiline inimene on eluaeg õnnetu
inimene sa eriti meie-ajal on hädaoht selleks saada wä?a

suur. sest mida wähem on perekonnas lapsi,
seda raskem on neid ära hoida igasugu
wäärar e n g u i st. Tee-on pcawäide kuulsa Viini
hingearsti dr. W. Stckcli töös ..Kirjad emale" ja neid

saatuslikke «väärsamme püüabki ta ära hoida, esile tõs
te? nüüdisaegse, sügaivpsiihholoogilisc koduse kaswawse
põhitõdesid.

ITutb kõigepealt on fee Ivaga clawalt kirjutatud raa--

mal. üksiknäiteid autori aastakümnete koge

musest. seda wõib tõesti lugeda nagu romaani ja see
on hu-tvitmv niihästi neile, kel endal on lapsed, kui ka
kõigile neile, kes ise olnud kunagi lapsed sa kes taha
ivad mõista oina iseloomu kujundamist ..Kirsad emale"

Eesti Kivsandine Scltc-, Tartu. 1037.
Nii meil kui «nuial tõuseb iga aaSiaga ikka tähtsa

on n üii d ilmunud juba 21 keeles see fakt

male kohale koduse kaswawse küsimus, sest ikka enam

sest.

kõneleb kõige selgemini tema tähtsusest ja huwilmvu

Teisipäeval. 28. detsembril 1937

Nr. 351'

PB•wa I • h t
Siseriigist

Kohalikke teateid
Jõulupuu Toompea waht
konnale
Pühade laupäeval lell 5 p. I. viibis riigihoidja K.

Päts Toomvea Vahtkonnas traditsioonilisel jõulupuul.
Kohal olid ka garnisoni ülem kindral H. B r e d e, garni

soni komandant kol. J. Junkur sa Toomvea lossi ko
mandant koi. Kanep. Vaimuliku talituse pidas sõja
väe õp. F Stokh o l m.
Garnisoni ülem tänas riigihoidjai. et ta on wõi

maldanud Toompea tvahtlonnale kokkutuleku jõulupuu
ümber ja et riigihoidaia on leidnud wõimaliku olewat sel
lest osa wõtta.

Riigikoidja Ivasias. et tal on alati hea mcel näha
Toompea tvahtkonda mööda marssimas, kusjuures la
on wõimid panna tähele sõdurite sixmise ja wälisc dist
ftplüni järjekindlat paranemist.
1. pühal oli wahtkonnake korraldatud teine jõuku
puu siseminister K. Eenpalu poolt

Tööliste kutseühinguist aasta
wahetusel
I-iUkmemslrsud liig madalad

Tööliste kutseühinguist kirjutades juhib „Töö
liste Hääl" tähelepanu sellele, et aasta lõpul on

töölisühingute keskliidu ümber koondunud 49 mitme
sugust liitu ja ametiühingut iigi 13.000 üksikliikmega.

Ühingute liikmemaks on aga nii madal, et sellega
ei saa sageli katta asjaajamise kulugi. Esimesse
järku ja Lääne-Euroopa tasemele tõusevad 6 trüki
tööliste ühingut kus liikmemaksuks on I—4 krooni

kuus. Edasi ahjutööliste ühing ja puutööliste ühingu

parketitööliste sektsioon, kus liikmemaksuks on 1
kroon kuus. Teise järku kuulub Tallinna metalli
tööliste ühingut, kus liikmemaksuks on I—4 krooni

palgast. Kolmanda ja suurima järgu moodustavad
ühingud, millede liikmemaksuks on ainult 20—35
senti kuus. Sellesse järku kuulub 73 protsenti

kogu organiseeritud tööliskonnast. Neljandasse järku
kuuluvad ühingud, mille liikmemaksud on kaks kroo

- Hipodroom 27. detsembril
Tujuküllane totalisaator üllatas mängijaid

Pühade puhul peeti traavivõistlusi 3. pühal. Sõi

dutee oli hästi puhtaks roogitud. Sisemiseks tee
piirdeks oli mehekõrgune lumeväli. Traavlid Jook
sid hästi, kuid talve tõttu ei suutnud rekorde paran
dada; aeg tunduvalt nõrgem suvisest.

Avamisjooks oli 4. klassi traavlitele. Osavõt
jaid oli 7. Alul püsisid nõrgemad traavlid ees,
esimese ringi lõpuks selgusid juba kohtadele tuli
jad. Esikoha piirast võistlesid täkud Prints ja Poiss.

Viimane tegi kolm galoppkäiku ja pidi leppima
teise kohaga. Väljamaks Printsilt 31 kr. 25 s.

ja 12 kr. 50 s. Poiss andis 11 kr. 25 s. Kolmandaks

neks vigastuseta.

1. klassis oli 9 osavõtjat. Champignon väljus

guist, kus nii madalad liikmemaksud, nagu eelpool
näidatud. Liikmemaksude kõrgendamine osutub nii
hädavajaliseks ja ametiühingute tegelased ei karda,
et see peletaks töölised kutseühinguist eemale. Ame
tiühingute liikmete arv siin otse kasvab, kui liikmed

olukorra kergendamiseks midagi ära teha suudab.

Jaani koguduse asjaajaja lahkus
ametkohalt
Neil päcwil lahkus ootamatult ja üllatusena palju
dele logudusliikmeile senine koguduse asjaajaja M i i d o.

Nagu kmileme on lahkumise põhjuseks mõningad aru
saamatused, mis ilmnenud üksikute koguduse juhtuvate
tegelaste tvahel.

Eesti knnstsarwetehase töölistele öeldi

leping nles
Kunstsarvetehases öeldi töölistele vana leping

üles. Töölised olid võetud tööle määramata ajaks,

kuid nüüd vana lepingu ülesütlemise aja möödumisel

juba teatud aja peale osa töölistega 17.—26. Ija
osa töölistega 24.-26. jaanuarini. Selle juures te

hakse tööd ainult 3 päeva nädalas. Kunstsarvetöös
tuses leiab teenistust praegu 271 töölist.

Silmaarstide iilemaaihnselt kongressilt Kairos
jõudsid tagasi Eesti arstid, eesotsas Tartu ülikooli vwf.
U u d e l tig a. Rohkearvulistest referaatidest pääsis ai
milt piiratud avw ettekandmisele. Balti riikidest ainsa
referendina esines Eesti arst dr. A. T a n m i Tallinnast.
Kongress, mille avas Egiptuse kuningas Fankk 1., kes
iis 6 päetva, missuguse aja kestes tutvuti ka miinide
kohalike kliinikutega. Järgmine kongress peetakse 4
aasia parast Miinis.

Eesti Õpetajate Liida asemikekogu koosolek
oli tänaseks kostku kutsutud Raua täuatva koolimajja.

Viimaseil aastail on sageli arendatud mõtteid,
et meie kujutav kunst ei ole küllaldaselt kontaktis
tegeliku eluga, et ta tegeleb liialt iseendaette, loob

vald iseenda jaoks ega kanna juuri selle ühis
konna olemuses, mille keskel ta elab.
Meie ei saa seda nähtust siin pikemalt vaa
delda, kuid märgime, et see ei esine mitte üksnes
meil, vaid ka mujal, ja väga tõsiseks probleemiks

on olnud nende juures, kes on tegelenud kunstikoolide
reformeerimisega.

Üldiselt võib panna tähele, et kõikjal tegelevad

riigi kandel kunstikoolid ja produtseerivad kunst
nikke, aga kunstnike hulgad ja nende looming ei
leia ühiskonnas nii suurt kandepinda, et nad aine
liselt rahuldavalt läbi saaksid. Kunst on kui õis
hoopis teisest maailmast ja külmetab selles ühis
konnakliimas, mis teda ümbritseb ja teda ei vaja.
Kunstnikele vaadatakse kui õnnetuile inimesile, kes
eluvõõraina ei suuda endile ühiskonnas vajalist kohta
leida. Kunstist kõneldakse kui rahva glooriast, aga
see glooria vintskleb suurimas hädas kui ükski teine
elunähtus.

Siit on kerkinud üles nõue, et riik peaks erilist

tähelepanu pöörma kunstile ja selle täies ulatuses

enda hooldamisele võtma. Kuidas see peaks sün
Näiteid on, et kunst üht ja sama viisi elab,
küsimata, kas ta on riigi hooldamisel või mitte.
Nii näiteks Inglismaal ja eriti Ameerikas ühendrii
kides on riigivõim kunsti eest hoolitsemise jätnud
eraelu ja kunstnike endi asjaks, aga kunst ei ela
seal mitte raskemais tingimusis kui mujal, kus riik
dima?

kunsti hooldab. Uhked muuseumid, head kunstikoo

lid ja hulga väiksem arv vaest kuustiproletariaats
mais kunsti majanduslik olukord on üldiselt rahul

kui näiteks Saksamaal annavad tunnistust, et neis
dav. Kahtlemata on selle nähtuse eeltingimuseks neiule
maade rikkus.

Ameerika ja Inglismaa kogemused on mõnelgi

pool elustanud mõtteid, et riik teeks kuustihõol

damisel parunini sellega, kui ta oma käed kunstist

üldse eemal hoiaks. Nüüd, kus rahvad ja riigid

on vaesestunud, tõttavad seda seisukohta toetama
eriti need ringkonnad, kes mures on riigikassa päAast, ega tea, kust raha võtta igasuguseiks suuriks
väljaandmisiks.

See vaade on äärmusse kaldumine ühelt poolt.
Teine äärmusse sattumine on vastupidine seisu

koht, mis jagab arvamust, et riik võtku kunst ja

kunstnikud täielikult enda hooldamisele, nagu see
on Venemaal enanilise korra juures. Eriti unistavad
kunstinoorurid sellisest tulevikust, kus nemad oleksid

riigi palgalised ja annaksid oma loomingu riigile
saadud palga vastutasuks.
Niisugune äärmus täies ulatuses pealiskaudselt
vaadatuna tundub üsna meelitavana ja laseb tunda,

nagu õitseks siis kunst tõesti kõige paremini. Meie

ei tea, kuidas selle õitsenguga Venes päriselt on,

kuid kehvade riigikassade juures tähendaks see koor

mist, mida riigil karge pole võtta oma õlule. Üht

lasi toob ta Kunstiellu tingimata ühe kõrvalnähtuse,

mis on võõras loomingu psühholoogiale: maksu

maksjate mass hakkab tahtma kaasamõtlemist ja mõ
juavaldamist kunstis ja tal on selleks vormiline õigus,

kuid see toob kunstisse kõrvalist ebakunstimeelt ja
ebasobivat loomingu mõjutamist. Kunstiline looming on

Varastati 200-kr. kaubakast. Viljandis. Tartu

tän. nr. 16 elutsev kauplusepidaja Jaan Veldeman
teatas politseile, et temal on kaduma läinud laada
kaupmehe Aleksander Grahwi veoautolt kaubakast
mitmesuguse kaubaga 200 kr. väärtuses. Veldeman

oli tulnud Põltsamaa laadalt ja oma kauba jätnud
autole. Vargust ta märkas siis, kui tahtis teha uut
väljasõitu Vändra laadale.
Wahetalitusbilroo suleti kohtu otsusega. Viljandi

1. jsk. kohtunik otsustas sulgeda Viljandis. Jakob

soni tän. nr. 25-a asetseva Olav Lembergi reklaam

ja wahetalitusbüroo „Talu-Maja", mis tegutses Vii

jandis lühikest aega kinnisvarade ostu-müügi wahe
talituse alal. Büroo suleti põhjusel, et selle omanik
polnud oma ettevõtet siseministeeriumis registreeri
olid tunginud kõrge põrandaga aida alla. puurinud
viljasalvede alla põrandasse kolm suurt auku ja lask -sjnmj QnjljnH ajja ssjmzvsj rnj zjsii gmisijmu vbs qnu
jonit 1000 kr. jiniriises.

tati A. Topsi aidast viljateri 129 kr. eest. Vargad

lõppenud 7000-kr. puudujäägiga.

Toimetaja A. Burrneister.
Ülesanne nr. 788,

masel sirgel pääsis täkk R e d-W h i p mööda ja või

Koostanud H. Fahrni.

Teises jooksus vedas jällegi Champignon. Vii

HssUa

Viljandimaalt
Kõo magasiait rahwama.aks. Kõo wallawolikogu
otsustas Kõo endise magasinida, mille wäärtus on hin
natud 1000 kr-le, anda' sihtasutuse „Kõo rahwamaja"
parisomanduseks tingimusel, ei magasiait ümber ehita
taks rahwamajaks.

öllemüügi awamist mitte pooldada põhjusel, et kesva
märg avaldab kahjulikku mõju ümbruskonnale.

Narvast
Möödamineja tekitas tulekahju. Esimese jõulupüha

õhtul tekkis Narmas, Suur tän. nr. 14 asetsema 2.
Ruttiku maja hoowil tulekahju. Põlema olid süttinud
ivana maja võlvialuses sinna kuhja aetud heinad. Tuld
nägid juhuslikult möödaminejad, kes sellest teatasid

tuletõrjele. Kiire abi tõttu suudeti tulele panna piir'
enne. kui see suutis levida eluhoonetele. Oletatakse,
et tule tekitajaks on olnud mõni miinastanud mööda
mineja.

Tartumaalt
Otsis sõulu ajal surma. Kongutas, Rombre asun

duse Kopli talus leiti teisel jõulupühal weriskatub

kõriga sama asunduse taluperemees Aug. Kadaja. 59

a. m/ma. Vigastus pole arsti arwates elukardetav.
Esialgseil andmeil on K. teo toime pannud kurnaiva
haiguse tagajärjel.

Elvast

Haigestumisi difteeriasse ja sarlakisse. Viljandi
maai on ette tulnud juhtumeid, ei difteeriasse haigestub
ka taiskaswanuid. Nii haigestus pühade eel difteeriasse

Taewerc walla Ircaua talu perenaine. 35-a. Linda
Vaga. Kärstnas haigestus sarlakisse kohaliku jaosk.arsti 9-a. poeg Niõ Veskimets.
Suure-Zanni alew teeb 63.500 kr. laenu. Eutirc*
Jaani alewiwolikogu otsustas teha laenu koolimajade
ehitusfondist uue koolimaja ehitamiseks 63.500 kr.
Akcwi uus algkoolihoone läheb maksma 84.757 kr.
Koolimajade ehitusfondist lehtaw laen kuuluks tagas!maksmisele 50 a. jooksul. ?iiewi tagawarakapiiaiist
wöctahse koolimaja ehitamiseks 7400 kr. ilma tagasi
maksu kohustuseta.

Tulistamine pühadepldul. Elwa seltsimajas teisel
jõulupühal korraldatud pidul sai Ropka walla Pulma
talu rentnik (Sust. Harkmann hakkama suurema rahu
rikkumisega. Joobnud mees tulistas esiteks seltsimaja
juures wäljas ja seejärele ka riietehoiuruumis. Õnneks

lasud kedagi ei tabanud. Viinastunud mees, kellel
puudus luba rewolwri tabamiseks, toimetati alewt

arestikambrisse. Teda ootab kahekordne karistus pre
sektilt.

Tõrvast

Õllekauplus awaidab kahjulikku mõju. Mitmed

Rahwarohbc Törwa rahwamaja juubel. Tõrvale
ja ümbruskonnale läks teine jõulupüha täiel maaral

Viljandimaa wailawolikogud on wiimasci ajal pidanud

rahwamaja juubeli tähe all. Zuubelipidustusest algasid

wötma seisukohta õllepoodide awamise suhtes walla pii

kell i/z 11 e. I. jumalateenistusega ja aktusega ning

ndes. Wailawolikogud on asunud seisukohale, et õlle
poodide awamist tuleb piirata, kuna need on leitud

olewat kahjulikud. Nii oli hiljuti öllepoe awamise

küsimus kaalumisel ka Kõo wallawoiikogus. Õllepoodi
taheti awada Piiistwcre aiewikku. Volikogu otsustas

jõudsid lõpule Enn Waigun ..Kraawihallide" esi

etendusega õhtul Törwa emateatri poolt täie saali
ees. Peale kohalike organisatsioonide ja alutuste termi

tas juubilari traaditcei terwe rida asmvi ja isikuid

wäijaspoolt, eesotsas haridusminister kol. Jaaksoniga.

Suures händikäpis võistles 9 traavlit. Stardist ei

Anglo-Estonion Shipping Company

osa.

'Sõitjate trahvimine. Sõitjat K. Põderit trahviti
20 krooniga selle eest, et ta oma hobusega Leo
Axworthiga rõhus kaasvõistlejaid sõidutee välisele

äärele; sõitjat J. Pettaid 5 krooniga, et ta täkk

Angriffiga stardi lahtilaskmisel pööras tagasi pärast
starteri lipu langetamist.
Järgmised võistlused on 2. jaanuarit.

Kaarli koguduse hoolekanderingide jõulu
puud -vaeslastele
Kaarli koguduse kõigi kolme pihtkonna hoolekande
ringid korraldasid pühade ajal jõulupuud kingitustega

waeslastele; 2. pühal oli 2. pihtkonna, eile 3. piht

konna ja täna 1. pihtkonna waeslaStele jõulupuu, kus
lastele antakse maiustusi, riiet ja Vaimulikku kirjandust.

Postkontoris ahistatakse wõimalnse piirides
Nagu meile teatatakse postiivalitsusest ..Päevalehes"
20. dets. ilmunud märkme puhul ..Raskused pisipakkide
Välismaale saaimisel" antakse peapostkontoris luugi nr. 6
simres igasuguseids seletusi postitartvitajaile ja abista
takse neid »v ö i m a l u s e piirides.

Apteekide öövalve
Tallinnas
TEISIPÄEVAL VASTU KESKNÄDALAT:

R.'Georgini'apteek, Viru tän. nr. 15. Tel. 450-89.
Schnickeri apteek, Paldiski mnt. nr. 6. Tel. 431-18.

V. Kuigi apteek, Liivalaia tän. nr. 34. Tel. 461-70.

K. Schneideri apteek, Raekojaplats 11. Tel. 431-65.

Nõmmel
Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

Rasmus Kangro-Pool

ei kannata, kuna tema kaup oli varguse vastu kiud
lustatud. Nõmmküla valla Roosna asunduses varas

Whip jagas itaaliakassa Virvega, kummaltki maksti
7 kr. Champignon jäi kolmandaks.

päew.

praktilises elus

lihasaadusi 900 kr., eest. Kauplusepidaja otseselt kahju

Male

Sealsamas algab homme algkooliõpetajate pedagoogiline

Kunst

Aegviidus K. Päärsoni lihakauplusse. kust viidi ära

Quisi-Quasi ja täkk Red-Whip. Võitis Qui s imalegi jätkus siiski 29 kr. 50 s., 11 kr. 75 s. Red-

veenduvad, et ühing tõesti nende majanduslikku

Ametiühingute tegelased juhivad tähelepanu sel

valla tundemärke ci leitud. Vanake oli olnud haige.'
Kaks suuremat murdvargust. Pühade eel tungiti

Q u a s i. Väljamaks läks pooleks Wandereriga, kum

väljunud Angriff. Võitjaks eeldati mära Jim i e net, kes ta võitis eelduste kohaselt. Väljamaksud
fiäeva
napimad
s. ja oli
3 kr.
75 s. Kohata
Ludmil
alt makseti
9 kr.950kr.s.50
Cyklon
kolmas.
jäid Luna. Puppe, Lux ja Boikott. Kaba ei võtnud

23 ja naistele 13 krooni aastas.

81* a. rauk leiti 1. pühal poonult. Esimesel jöulu
pühal leiti Alliku vallas, Näsuwere kiila Tekkasaare
talus rehe alt poonult sama talu vanaperemees Jüri
Tendermann, 31 a. vana. Vanake rippus parre kiil
jes loogapainutamise nööri otsas. Laiba juurest vägi

stardist hästi ja vedas esimese ringi. Teisel hakkas
näitama väsimust ja nüüd möödusid temast mära

lele, et need ühingud, kus liikmemaksud on kõr
gemad, suudavad ka oma liikmeid toetada streigi
või töötaoleku puhul, kuna seda ei saa loota ühin

Rootsis on ametiühingute liikmemaksud meestele

Järvamaalt

tuli Aida Watts. Kohata jäid Roosa, Argon, Kaja nud nende kaudu vilja aida alla kottidesse, viies
ja Cortella.
hobusega ära.
3. klassi traavlid jooksid kaks otsa. Mõlemad saagiUus
koolijuhataja Jänedale. s)aridusministeeriu
jooksud võitis täkk President. Väljamaksud ml koolivalitsus
kinnitas Jäneda algkooli juhatajaks
11 kr. ja 4 kr. 25 s., teises 13 kr. 50 s. ja 5 kr. seni Vajangu algkooli
loh. Kunlbachi. Jäneda
25 s. Täkk MacMahon tuli kaks korda teisele ko algkooli kauaaegne õpetaja
juhataja A. Lubi läheb uuest
hale ja andis 11 kr. 25 s. ja 13 kr. Kolmas koht aastast pensionile.
läks Karskele ja Croll-Yardile. Kohata jäid Larei
da, Pääsuke ja Kroonprints.
Viljandist
2; klassis joosti üks ots ja selle võitis täkk
Kindral, Väljamaks 29 kr. ja 11 kr. 50 s. Tei
..Koit" palub toetuseks 2000 kr. ..Koidu" seltsi
sele kohale tuli Kuller, tot. 7 kr. 25 s. ja kolman juhatus esines Viljandi linnawalitstljeie paiwega. et
dale Faworit. Kohata jäid Leo Axworthy, Boi linn määraks seltsile toetuseks 2000 kr., kuna hooli
kott ja Lux. Lux libises ja kukkus pikali, jäi õn mata seni saadud toetustest on ruumide ümberehitused

tis. Jällegi väljamaksud pooleks Virvega: 11 kr. ja
4 kr. 25 s. Champignonilt makseti 10 kr. 75 s. Kol
mas oli Falkenstein. Hooopis kohata jäid Virve,
Lahe, Calumct Ecton, Wanderer ja Fechtmeister.
Väikese händikäpi võitis mära Kokett. Välja
maksud 12 kr. ja 4 kr. 75 s. Säde andis teiselt ko
halt 10 kr. 75 s. Croll-Yard oli kolmas. Kohata jäid
Prints, Poiss ja Gold-Ilse. Karske ei võtnud osa

ni ja alla seda aastas, mõnel isegi 50 senti aastas.
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põhiolemuselt täiesti individuaalne protsess, mis ühis

V*t*ed

Valged: Kbl, Lgl, Ef3,
Mustad: Kh6, Oal, Eb2 ja 15.

Valged algavad ja matistavad seitsme käiguga.
Lõppseisu lahendus.

Kontrollseis: Valge Kgl, Lb4, Va 2 ja ei.

Od3 ja 14, Ea 3, b 3, c 4, d 5, 12. g 3 ja h 2; must

Kl7, Ld7, VaB ja hB. Og4, Re 7, Ea 7, b 7, c 6, 16,
g 7 ja h 6.

1. Vel:c7 +!, Ld7:e7. 2. Od3—g6 +. Kf7—e6.
3. Va2—e2 +l. Og4:e2, 4. d4—ds +. c6:ds.
5. p4:ds + . Ke6—d7, 6. Lb4:b7 + , Kd7—dB,
7. Lb7:aB+, KdB—d7, 8 Og6—ls+ ja võidab.
Partii nr. 513.
Saksa meisterturniirilt.

Valged: L. Rcllstab. Mustad: H. Rcinhardt.

1. d2—d4. RgB—l6. 2. Rgl—l3. d 7— d 5. 3. c 2—
c 4, e7—e6. 4. Rbl—c 3, RbB—d7. 5. e2—e3. OfS—

Valge arvestab, et kui must ettur vastu võtab,
siis vähemalt viik on kindlustatud: R:es. 13. des,
L:es, 14. Rds, Ld6, 15. R:f6+, 0:16. 16. 0:16, g 7,
17. o:h7+ jne.

13. 12-14, g7—g6, 14. Vai—dl. cs:d4, 15. e3:d4.
VlB—dB.

Vana laul valgel on rippuvad etturid c 4 ja
16. Vdl—cl, Oe7—b4. 17. a2—a3. Ob4—fB.

18. Le2—l2, a7—a6.

Ähvardab R:es, 20 fcs, Rg4 ja pärast V:d4.
19. Rc3—dl. OfB—g7, 20. Lf2—h4. Rf6—cB?
õigem oli RbB!

gistab praegu väga paljusid majanduselu ettevõt

24. 14—15. e6:fs. 25. Vfl:fs + , ReB—l6. 26. Vl5:
f 6+!, K 17:16. 27. d+-ds+. Kf6—gs. 28. h2—h4+!,

Rg6:h4. 29. Ob2—cl-K Kgs—l6. 30 Vel—fl+.
Kl6—es. 31 Ocl—l4 + . Kes—d4. 32. 014:c7,

Hasllngsis

Keres ja Reschevsky. Läheb kindlasti ägedaks pusk
lemiseks, sest vanadele veteraanidelc. kes ei taha

veel troonilt lahkuda, on seltsinud uusi noori
TEMSMs

Suure või puhta kunstiga on lood praegu nii, et tal

Juba paarkümmend aastat tagasi, kui tunti kuns
tielu sisemise reformi vajadust ja igaüks seda oma

moodi mõistis, olid kõik ühes asjas üksmeelsed,

et kunstiakadeemikud on vananenud ja eluvõõrad
ning vajavad ümbersündi. Akademism kujunes oma
taotlusis rohkem mõistuslikuks kui on hea kunstile.
See pool-tcoreetiline-teaduslik ioomismeetod mõjutas

ka uusimaid kunstivoole jääma väljaspoole elutervi
kut. Nii on kunst jäänud üksikute huviasjaks, kuna
ta praktilise eht keskel ei ole üldsusele alati käeall.
Kui akademism renessansliku klassitsismi kui ideaali
käes kinni olles väga visalt sai arvestada uuemate

vaimsete tungidega ja sellega jäi eluvõõraks, siis
uusimad kunstivoolud jäid elust kuidagi kõrvale
sellega, et süvenesid kui suveräänsus liialt iseen
dasse ja kujunesid esieetifisiks vormikoolideks
ateljee-impressionismiks, ateljee-ekspressionlsmiks,

ateljee-kubismiks jne.
Nad tegelesid vähe ühiskonna eluhingestustega

ja neil tuii õhust puudus kätte ning nende väärtu
silegi kipub nüüd juure kidurus.
Ei tohi tõtata ütlema, et too kunstielu „kunst
kunsti pärast" peaks kaduma. Ei, ta on kui taeva
sepikoda, kuid sinna võiksid jääda vaid loomingu
erand-talendid, kelle üksiolekus sünnivad uued ilu

tõed. Kunstiharidusega ja kunstikooliga andelised
reamehed, leitnandid, majorid ja kolonelid viigu

aga kunstimeelt rakenduslikku ellu.
Kunstimeel võib oma ilu õnnistust külvata prak
tilises'elus väga tagajärjekalt, kui kunstnikkond oma

loova tegevuse viib sidemesse tarbeesemetega.

Kunstimeelestatagu iga ese, mida igapäev tarvitame!

Selle hüüdsõna sisu kohaselt on rakenduskunst vii
masel! aastail inimeste elus hoopis suurema tähen
duse omandanud kui puhaskunst.

Ka meie elus on rakenduskunst teinud suuri

edusamme. RaKü'l kui rakenduskunstnike ühingul
on ses mõttes teeneid, et ta organiseerib ja arendab
rakenduskunsti elu. Alööbel, iluesemed, vaibad, iga
parim tarbeese vajab sidemete otsimist kunstilise ilu
ga. On see side teostatud, siis ci saa ükski kunstist

mööda ja hulkade ilumeel tõuseb tõuseb ka
puhtkunsti mõistmiseks.

realiseerinud Dolmar'i (Dolmar Maschinen-Fabrik) te

hased Hamburgis. Saag töötab kas bensiini- või
elektrimootori abil. (v. joon. nr. 1 ja 2). Olles va-

ivaseltsides.
*

ülaltoodust selguvad EcSti-Jnglise laewaseltsi struk
lüürilised Piirjooned. Need ci näi sisaldavat smlrenmid
mudatusi võrreldes senisega, arvatud Välja Eesti kapi
tali osawõtu wõimalusi uuest seltsist. sellega lnmckse
suuremaid tagatisi meie rahvamajanduse, eriti ekspordi,
senisest paremaks teenimiseks, selgub arvatavasti õige
pea. Need sootuid on seisnud esijoones ka prahtide alal
sõltumatuses tvälismaast ja jääkindlate laevade sae
tamiscs.

United Baltic Eorporationi sildiwahetus langeb kokku

EcSti-Jnglise kanbalcpiiigu-läbiräakimistega, kus dml
damasti meiepoolse nõudena tuleb kõne alla senise kitse»»

dusc kaotamine Eesti oma lacwaliini asutamisel ja toe»
tamisel.

lõpetas 1. eelgrupp mängud. Kohad jagunesid:
Villard 9¥j, Laurinc 9. Kolmandat kohta jaotavad
Palm, A. Friedemann ja Kündsin 7J,4. Nendele
korraldati 2-ringiline turniir, et leida kolmandat
lõppgrupi mängijat. Tihedalt neile järgneb Roo
tare 7. Teisil osavõtjail on vähem kuni 5097.
2. eelgrupis võitis L. Lepp p., viigistadc-.
ainult järgneva mehe Israeiiga. kel on 10 p.
ainult kaks viiki! Kolmandaks nääsis Favre S.
Kõik kolm pääsevad lõppgruppi. Teisi kohti jaga
vad: Rud Pruun 7. Sakovski 6*4. Tepaks ja
Eiman 5. 3. grupis on veel voor mängida.
Juhib Türn 914, Golikov- 7, Kalde ja Sappberg
754. Rihh. Pruun 7. Veidemann 454 jne.

keti ummistumine on kindlustatud saepuru vastu.

Õnnetusjuhtumite vältimiseks on saag varustatud
vastavate kaitsevahenditega. Mis puutub sae fcäsl
tamisse ja tema korrashoiusse, siis on see äärmiselt
Ühtne. Keti mahavõtmine ja kohaleasetamine ei sün

nita mingisuguseid raskusi. Teritamiseks on igal
sael oma viil ja eriline käi, mis vajaduse korral
mootoriga ühendatakse selleks ettenähtud painduva
ühenduse kaudu, nii ka sae teritamine ei tarvita
välisabi.

Sae töö produktiivsus on kaunis suur, mida

näitab alljärgnev vördlustabel.

Joon. 1.

Puu jämedus Mootorsaag Kästsaag
sm. min. sek. min. sek.
50 20 2 15
65 52 8
80 1 35 20
100 2 30 35
150 5 120

Arvestamata inimeste väsimusega, on* mootor

saega saagimisel väga suur aja kokkuhoid. Nagu
tabelist näha, saeb mootorsaag 120:5=24 poolteise
meetri jämedusega paku läbi samal ajal, kui kä

d 4+, 35. Rdl—f2 ja must alistus.

suurusi.

Elu elab oma elu nii, et saab läbi eralduses hõljuva

Saksa insenerid Lange ja Lerp on konstrueeri
nud uue mehaanilise põiksac, mida igalpoo! võib
raskusteta tarvitada. Mainitud inseneride idee on

Kui VhB. 33 L;g7+, K:c4, 34. Lc3 + ja järgneb
matt. 33. Lh7:h4 + , Kd4—cs, 34. Lh4:dB. Og7—

produktsioon oleks eluline ja elule vajaline.

kunstita.

Põiksaag

VcB:c7.

tuleb sel aastal tugev turniir. Peale inglaste on
üles annud Aljchhin, Capablanca, Fine. Flohr.

ci näi olevat õiget paratamatut vajalist kohta
elus. Ta teenib ilu, kuld kipub lahku jääma elust.

soowi korral osa wõtta aktsionääridena uutes lae

TEHNIKA JA TEADUS

Peale Ke7 järgneb 24. LgB!

Kui' riik ja ühiskond kunstihooldamises piirduk
sid sellega, et nad igati püüaksid loomistungide teilt
kõrvaldada takistusi ja anda loomingule kasvamis
võimalust ja arenemisjõudu, siis kunsti loomistungid

ise peaksid endid läbi katsuma selleks, et nende

United Baltic Corporationi Eesti osakonnast
kuuleme eelseisva ümberkorralduse kohta täiendaWalt järgmist:

üle mustade seisu puhub nüüd vägev orkaan
21 —. KgB:l7. 22. Lh4:h7. Rd7—lB. 23. Og3

g 6+!. RfB:g6.

all, et enne varandus ja küll siis vaim tuleb ise
endast! Et muretsegem vaid pasunaid, küll siis
tulevad ka muusikalised lood! Ei tule, kui ühtlasi
ei kanta muret ka muusikalise hinge väljendusvõi
maluste eest. Nii on ka iga teise kunstiga.

pidamises, mis kestab edasi seniselt.

21. Res:f7ü

Palju enam riigil tuleks senisest rohkem leida

teid ja meil pole näha, et meie inimesed niipea väga
palju jõukamaks kosuksid. Ei ole õige, kui me vaid
materialistlikult tegutseksime ja elaksime hüüdsõna

kapitali 120.000 naela suuruses, töötavad Uni
ted Baltic Corporation i kontrolli
al l. Need korraldused ci too mnndatnsi ühenduse

11. h3:c4, LdB—c7, 12. Rf3—es!. VaB—cB.

nib vaid pinnapealsus ilma sisemiste tundetungideta,
mida niikuinii kõikjal on küllalt ja mis kellegi olemust
ei rikasta.

ainelist tuge vaimuelule, sest riik Higistab või poolrii

Leedu laewasclts (Anglo-Lithnanian Shipping
Company). On käimas ettevalmistused ka RiiaLondoni ühenduse loomiseks Jnglisc-Läti laewa
ühingult ja Tallinnaga hakkab nhc n du s t pidama Jng l i s c-E es t i lac w n
selts.

tl, 6. Ofl—d3, o—o, 7. o—o. c7—cs. 8. b2—b3,
b"—b 6, 9. Ocl—b2, OcB—b7. 10. Ldl—e2, ds:c4,

d 4, kuid selle vastu kuningaataak.

suurima kapitaliomanikuna esineb, ei ole muidugi
mõeldavgi, et ta kunstihooldamisest võiks loobuda.

hakkab Klaipeda-Londoni ühendust pidama Inglise-

Kõik need seltsid millest igaüks omab nominaalse

Valge võidab.

konna kollektiviteedist ammutab küll jõudu ja sisu,
kuid teostuma peab vaid individuaalselt. Muidu sün

Seepärast on mõeldav ikka vaid kesktee, kus
seltskondlik osavõtt ja riiklik osaline toetus kunsti
kannavad. Meie juures, kus rikkust on vähe ja riik

United Baltic Corporation muudab nime
Eesti kapitalile võimaldatakse osavõtt
„Times" 21. dets. kirjutab:
Nende muudatuste sihiks on koordinatsiooni
süsteemi
läbiviimine, et sõbralikku koostööd Balti
United Baltic Corporation teatab, et Ingliseriikide
ja
Briti
lacwandushuwide wahel hõlbustada
Balti laewaühendustc kergendamiseks tehakse senises
ja
sel
wiisil
pakkuda
nende riikide walitsustÄt tun
korras mõningaid muudatusi: Alates 1. jaanuarist nustatud laemandus-organisatfioonidele
võimaluse

Joon. 2.
rustatud kerge bensiinimootoriga, võib saage igal
pool metsades kasutada. Saagi valmistatakse viies
suuruses, õigemini lõiketera pikkuses. Esimese suu

ruse tera pikkus on 65 sm, teise 80, kolmanda
100, neljanda 125 ja viienda 150 sm. Nende

sitsi saetakse ainult üks. Kui arvestada 'veel saagi
jate väsimusega, siis tõuseb mootorsae töö produk

tiivsus märksa kõrgemale käsisae omast. Muude
praktiliste paremuste hulgas on mootorsael veel
see hea omadus, et temaga on võimalik puud
maha saagida õige madalalt, mispärast kändude
kõrgus on ainult mõni sentimeeter, (v. joon. nr. 5).

saagide kaal vastavalt tera pikkusele kõigub '15—56

kg vahel. Elektrimootoriga varustatud saed on sa

muti viies suuruses, sama terade pikkusega, kiim
35—77 kg kaaluga. Mõlemad mootorid (bensiini-jh
elektri) on arvestatud 100"<>-liso jõutagavaraga, mis

pärast saagimisel ei või jõu puudusest juttugi olla.

Sae hambad moodustab lõputu kett. mis jookseb
roopas f (v. joon. nr. 3) ja vedrul g. Saelehe asei

Segaturniirid

TEMSMs annavad ka huvitava pildi. Meie esi
maletajanna prl. Orav omab 8 punkti ühtegi
kaotust ega viiki. Järgnevad Jess 7—l. Kuum
6—2, Reinart 4—2, pr. Rootare 5—3 jne.
2. grupis juhib IJttopärt 7—l, Pikksaar B—2,
Utuste 7—2, Intsar 9—3, Leola 4—2 jne.
NMKÜ
meistertumiiri võitis R. Pruun 514. Petrov 5, Ots
414. Peale 3. kuuvälku juhib R. Pruun 27. Edm,

Joon. 3
täidavad kaks terasplaati h, mis omakorda moodus
tavad rööpa f.
Kett koosneb üksikuist lülidest a (v. joon. nr. 4),

taliturniiri! juhib G. Friedemann 8!. Rootare 2—2,
Sakõvsky 3^4—31/* jne.

2. b kl. on tugev H. Vielhaack 5 p.
2. a. kl. on ees O. Paulsen 3J,4—1%, V. Vupper

feldt

Nüüd hiljuti esinesid kunstnikud linnavalitsuse
ees sooviavaldusega, et kui nüüd linnas teostub suur

uusehitamiste protsess, et siis ehituste juures ar
vesse võetaks ka kunsti viimine arhitektuuri. See
on tee, kuidas skulptuur leiaks ülesande ja maai
freskona võiks olla vajaline.
Sellele õigele soovile on vastatud, et seda te

hakse, kui leidub vastavaid summasid. Tahaksime

loota, et neid leitakse, kui tahetakse leida, sesl
egas meil muidu oldagi nii väga kokkuhoidlik.

Muidu seisame tõesti tõsiasja ees, et melekuns.
väsib ja ilumeel nürineb.

See annab kaunikese hulga puid, mis käsitsi saa
gimisel harilikult asjata metsa kõdunema jääb ROT
gete kändude näol.

Kokkuvõetult: kirjeldatud mootorsaag paistab

metsatööstuses kaunis praktilisena, eriti veel meij,
kus metsatööstus kannatab tööliste puuduse all.. Ei

Sandberg 241/4, Remmelgas 20 jne.
VRSM

Joon. 6,

oleks üleliigne, kui mõni tööstus sellega katseid

Joon. 4
milledel ülemised hambad b lõikavad puud, kuna

alumiste abil vedaja hammasratas sunnib keti jooks
ma rööpas. Keti lülid on omavahel ühendatud potti

dega d, e, c. üksikute lülide ja iihenduspoltide va

hetamine, juhtumil, kui nad peaksid murduma, on
hõlpus ja pole seotud mingisuguste raskustega. Kett
on ühenduses mootoriga automaatse siduri abil, mis
suurema pingutuse juures sae mootorist kohe eral

dab, õigemini lülitab välja lõikeketi. Näiteks, kui

puu peaks saelehe tugevasti kinni pigistama, lülitab
sidur kohe keti välja, kusjuures keti seismajäämine
sünnib täitsa vaikselt ilma mingisuguste tõugeteta,
kuna mootor võib vabalt edasi töötada. Niipea kui

saeleAe pigistamine on kõrvaldatud, hakkab kett
uuesti automaatselt jooksma. Kui mootor, nii ka

teised sae mehanismi osad on kinnised, mispärast

neid ilmastik, tolm, vihm jne. ei saa mõjutada. Ka

teeks.

Margust pealinnas
Marta Truunt c n n i korrerist Lü-mamäe iröi.

nr. 1S varastan pesu ja raha kakku 139 kr.
Navva mnt. nr. 12 astüsevast keldrist warasstrti 50

'v. väärtuses Lllma Johani l sealiha.
W. Kmrvpassi Kiu. nr. 12 asetseva maja poonÄMKt

varastati 40 ix. väärtuses Ewdokia Paikotvi Mu.
Hilda Kase tõukekelk varastati Liiwalara tän. ute.

-6 asetseva maja juurest.

Loodetav ilm
Kesknädalal, 29. detsembril:
Kergest keskmise kiirusega edela- ja lärätefcuttäi.
Suuremalt jarvlt piirnes. Kohati udu ja 'kerget kmw.
Temperatuur suurema muutuseta.

8

Nr. 551

Päewalehf

Teisipäeval, 28. detsembril 1957

talupoegade elu, jõukas maanurgas läinud sajandil.

Jõukat talu peavad kaks venda. Üks neist on haa

Teater • Muusika

ratud seikluskirest ja põgeneb kodust, võltsides raha
saamisek- venna allkirja ja jättes maha temalt last
ootava karjatüdruku Birgiti. Murest murtuna tüdruk
sünnitab poja, mis aga. läheb kaotsi ning arvatakse
surnuks. Kuid kaheksateistkümne aasta pärast poeg

111 sümfooniakontsert

ilmub tallu viiuldajana; ema ja poeg leiavad teine
teist ning ka põgenenud isa ilmub tagasi, kaasas
suur jõukus ning kahjatsus südames. Leppimine on
täielik ning rõõm suur.

Teisel pühal korraldatud sümfooniakontsert ci

osutunud oma kavaga täitsa sobivaks pühadeajale,

sest suurem osa valitud paladest oli tõsise ja ena
masti nukrameeise iseloomuga.
Kuna pühade ajal võis loota laiema publiku
osavõtule, siis oleles olnud muidugi pidulikuma il

E. Lemmiste lavastus oli korralik. Näitlejad olid
süvenenud rootsi mentaliteedi mõistmisse, mis tagas
ettekande hea kordamineku. Silmapaistvalt hea ka

mega kava külgetõmbavam. Peanumbriks asetatud
Mendelssohni neljas sümfoonia „la" mažooris ei väl
jenda märgatavamalt Itaalia muusika motiivide tun
demärke sellest hoolimata, et see on nimetatud Itaa
lia sümfooniaks, kus autor on tahtnud avaldada oma
muljeid 1830. a. sooritatud matkast lõunamaale. Süm

Ta oli sulane seda laadi, nagu neid rootsi kirjandus

sageli tüübina esitab. Korralikud tüübid olid ka V.
Laason ja B. Randla Olafi ja Jonasena. Era
kordselt paistis silma H. Aare Jerker-Keigarina. H.
Aare on viimasel ajal korduvalt esinenud karakter
osades eduga, aga seekordne temalt antud tüüp
oli parimaid. Blrgltit mängis Maara Mikk hästi.
Teised naisosalised E. Korjus, A. Vill man n ja
R. Teder ci olnud seekord silmapaistvad.
Ettekanne võeti saalitäie publiku poolt soojalt
vastu. Võib arvata, et ..Valge org" jääb kauaks

rcllo rütmikat, kuid kaunis pikalevenitatud motiivid
la minooris ei võimalda ka siin suuremat mitmekesi

dust. Kontserdi dirigent prof. Raimund Kull püüdis
siin tööle rakendada kogu oma osavust ja kui tule

mused ei saavutanud tähtsamat mõju, siis ei saaks
selles süüdistada ainult orkestrijuhatajat.
Võrdlemisi parema mulje jättis R. Kulli juhatusel
Beethoveni avamäng „Coriolan", kus tema läbimõel

repertuaari ning leiab tee teistegi teatrite lavale.

E. I.

dud tõlgitsemisega esitas ka kõlaliste vastandite
mõjuvust. *
A. Kapi süidis eesti runoviisidest oli meeleolu
ning lõpuosas ka elavust ja hoogu.
Ohtu solist prof. Karl Brückner sooritas
küll Sindingi viiulikontserdi korraliku tehnilise väle
dusega, kuid tõlgitsuslikust ja kõlalisest küljest ei
suutnud ta huvitada tähtsamal määral. Kantileenides
tarvitab ta sageli liiga pikka poognatõmmet, kus
juures ka kõlavus jääb nagu kinniseks, piirates
helide kandvust. Kuulajaid oli hõredavõitu.

„Estonia" teater
Teisip., 28. dets., kell 4 p. i. lasteetendus lõu

natuule eksirännak"; kell i/» 8 õhtul alandatud hinda
dega ..Mfifidud mõrsja".
Keskn., 29. dets., harilike hindadega ..Tseesar",

M. Pagnoli näidend.

ver". Kontsert-,' valges-, punases, rohelises saalis
uueaasta vastuvõtt. Balli algus kell 10 õhtul. Tant
suks mängivad 1 tantsuorkestrit. Sissepääs teatrisaa

li, kontsert-, valgesse-, punasesse-, rohelisse saali

seltsiliikmeile ühes daamiga 1937. 38. a. liikmekaardi
ettenäitamisel tasuta. Seltsiliikmete poolt (isiklikult

või kirjalikult) soovitatud külalistele sissepääs kont
sert-, valgesse-, punasesse- ja rohelisse saali pääs
metega ä kr. 2,50, millised saadaval teatri büroos.

lavadel on teda mängitud kestva eduga ning paar
korda vändatud ka filmilindile. Teos kujutab rootsi

Waikue wancm abielupaar

Neljatoaline

/pensionärid) soowib tväikest

tuba
wöi köögi karjumi

korter

teles. 467-70.

Maal: ajutiselt liuna sõii
mid preili soowib tol me

Korterid
4-lo.il. ja .3-toalised jat võib tulla noormehe juure
või härra. Läbirääk.
ätirmimib wälja üürida. pieili
tulla täna või homme kella

knninaapäewani

restorani

Soliidse puhtama äri jaoks

südalinnas, käidawas kohas.

Äsja sõjamäest waban-enud

korralik noormees foowib

teenistust
tvõi mujale. Omab ka soo NÕMMEL JA MUJAL
Neiu,

majapidamiskooli lõpetanu,

palub vassijaks wöi maja
teenijaks. Kirj. flt. ~18/
4058".

Lp. töösturid!

Karste töökas maanoormees
valub mingit lööd, saab hak

kama iga tööga. Kirjad flt.
~1214052".

Vilunud
juuksur

Läänemaa!

segakauplus
raudtee ääres ära anda ter
vislistel põhjustel. Teateid
saab Tatari tän. 7—4.

154—2.

valub kohta mecstetõö alal.
jas ära anda
Deai. kirj. slt. ~8/2968".

2-toallne Korter

otsib kohta keskküttega majja,

köögi ja esikuga. Nõmmel.
tunneb torustiku- ja elektri
Männiku tee 35. Liiwa om
varanduse töid; omab küt nibusepcatusc juures.
mises diplomi endistelt kob
radelt. soowiiuscd olemas.

Kirj. flt. ..7/4047".

Otsitakse päevaks ajuti

omaette eraldi sissekäiguga

möbl. tuba
Kirj. slt. ~22/2942".
Üksik korralik üürnik

Kesklinnas unes majas
wälja üürida

3-, 4- ja
6-toalised

otsib korterit 1 tuba ja
Välkest tuba

2 mööblita erasissekäiguga

korterid,

Erasissekäiguga omacrtl
omaette
rrrnusieuuguga

bürooruum

Mööbligatuba

Laadaplatsil

Kaks tuba
osal. mööbl.. erasissck. ja
köögi tarwiiusega töötoas,

eluruumideks ära anda

Lihakauplus

ki oma hea lõikega;

inglise materjalist, oda

KÕIKIDES

vate hindadega.

Uus

kojaplatsil lehekioskist.

Rutuliselt ärasõidu tõttu
Jasi anda

toiduainete

kauplus

iimapoe ja korteriga käida»
ts kohas. Teateid saab Rae
jjaplatsilt ajalehekioskist.

korterit
ja ühtlasi ka mehaanilise

ära anda mööbliga wöi
»»»»»»>»»»»»»»»»» ilma. S&k tän. I—2.

linnas 3 ja ööl wastu tänast päowa Tallinnas 2.

starti oli ilmunud 18 wõistlejat. kellest ei suutnud lõ
petada kaks nimekama suusatajat ?l. Grusnow ja N.
Kaasikom. Ka seekordsetel wõistlustel jäi teisicle suusa
tajatclc wöitmaiuks Vello Kaaristo. kes tänatvn on eriti
trceuinud pikeiiiatc maade masin.

Tehnilised tagajärjed: t. V. Kaaristo 1.44.47;
2. E. P rantsa 1.48.13; 3. Th. Kr a ssi kow
1-.51.12: 4. A. Tompak 1.5)6.08; 5. P. Baki 1.38.19;
6. W. Wallasoo 1.39.14.

Otepääl talisport hoogus
Kuna riigipartidc Malitsusc poolt ta talwel on aiva
htb. Pühagärwe turistidekodu. siis on talwitajaid näha
iänaivu Otepää kandis hoovis rohkem kui eelmistel aas
katel, jõulupühade ajal oli turistidekodus kümmekond

peatujat. ?lastatvahetnscl on loota uusi talwitajaid,
teiste hulgas ka pros. llluoisa.
Talispord! harrastamine oli pühade aial Otepää mä

gismaal elam. Rohkesti kasutati ta uut iumahiipve
mäge. Lumi suusatamiseks pole aga kõige parem on
liig tohe.
Otepää wõiks hoopis rohkem suusasporilasi ligi mee

litada. kuid pääs Paluperast Otepääle on maemaliue
Bussiühciidus seisis mõnd aega. Jõuluks suudcii ühen
dus uuesti jalule seada, kuid see oli linlasile teadmata.

Ostan

Elumuutuse pärast müüa

villa

Viru tän. 1.

ostab kõrge hinnaga

Kuninga län 6. telel 431-59

korteris, kust leiti -1 pudelit umbes 2 liitri malts*
maa piiritusega. Kõik scadusewastaselt sisse toodud
piihademärjuke konfiskeeriti, kuna selle omanikud wõe
takse wastutusclc.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Mitmesugust

tutvust
naishingedega. kes pole weel

leidnud endale clusclisrlist,

wan. miire üle 30 a. Aad
rcss: Pussi as. pk. 23.
„Tuwi".

Seda preilit

Wäljaspool Tallinna suu
rc wabriku juures

-kes mind Nartvas teise jõu
lupüha hommikul jaamast
õigele kohale juhatas. Joala
tänamat kandu kaasa tulles,

söögimaja

palun enesest teatada:

ühes sisseseadega rendile
cnlda. ?oowiawaldused slt.
..A. 9919".

Eidapere, p.-k. 13.

Kas leidub tõsine tvaene

Preili Ada,

abielluks

kena ivaese 42>a. naisega?

Puhtaid
Müüa

On endal korter. Kirj. flt.

KÖITEKODA
TSINKO- JA

Härrad, kes teist oleks

LITOGRAAFIA

~33/2953".

kaltse

partneriks

(Tachsj pojad. 7 nädalat

une aasia ivasniivötul ..Es

ostab
2!)., ja neljapäemal, 30.
skp., kella ü—7 lius täu. Tall. Eesti Kirj.-ühlsuse
2—l.
ladu Pikk tän. 2.

3987".

Lutikatele
del surm ainult Pikk tän.

müüa 3-kordne

43—1, Trõkotv.

Kadunud

Tallinna lähedusse elama

asunud üksik 33-a. preili,
ametnik, sooivib leida Tal

võõras te

Kaotatud mccsterahwa

maja

ühes kimbu ivõtmetc, prilli
de ja kahe rahakotiga. Pal.
ära anda (Ivähemalt prillid

pruugitud püksid

ja wõimed) leiubüroosse

maelvaiasn eest.

Seda härrat

linnas wiibimise puhkudeks
teatris ja kinos käimiseks ja

Kontori- |
ruumid!

naftamootor
täiesti töökorras, 20 h.-j.,
firma „Perkun". Töötamist
pealt võib näha kuni 1. jaa

Ostetakse

Palun seda schatään.

valmistab kõige
kiiremalt ja mait
serikkamalt iga
sug aktsidents-,
raamatu-, kivi-,
offsett- ja rotat
sioonitrükitõ,d,
klischeid a raa
matuköitetöid

täiesti üksikute. enam->vä
hem intelligentsete, tagasi
hoidlikkude inimeste hulgast.

Kirj. stt. ~34/3994".

puukoov
ära anda. Toow. kirj. slt.

Tallinna Eesti
Kirjast.-ühisus
Tallinn, Pikk t. 2,
telefon äripievil
kella 9-15, 428-83,
p ärast sed* 428-86

..6/4096".

Korter
—4 tuba. Maim, köök, tee
nijatuba moodsas uues kest

lc. Teat. saab koha peal

majahoidjalt Kcutmaui täu.
10 mõi teles. 466-03.

Toompuiestee 12—2, teles.
476-08.
lillllllllllllllllllltililllllllillllillilllliiiiiii

Majaomanikud!!
Vaba korter Teie majas

saab kiiresti üii rniku
kuulutuse kaudu

—0 Kiuga täu. 10—1.

Kirjal, tcai. jlr. ~40/4040"

OSTAN

Äri

,Laste Rõõm'
esirinnas
„Lasle Rõõm" algata*
laste näopiltide avalda

mise nüüd teevad se
da ka mitmed täiskas
vanutele määratud aja

poolt).

Vähepruugitud

maasõitlusaan

soliidsetes vartiides ja
margikognsid. Wene i.
1. krt. 9. 2. kord.

müüa. Küsida Takala t. 0,
kirjad kõige huvita toiduaineteja kolouiaal
vamaks jääb aga selle

saadavad neid pilte,
ühes kaaskirjadega.

Zgnvi.

sõbraks
24-aastasele neiule? Kirj.

ja krtschett (rokokoo) ja riiete

madal kaloss

abielluda

lähemal ajal arenenud ise
pal. maewatasu eest ära seisma tütarlapsega? Wäl
saata wõi teatada Niine t. jaspoolt Tallinna soowiiaw

kapp saare- ja roosipuuga scakarwa. hobnsejõhwi. too
reie ntctsloomanahkade ja

sisse lastud. Lai 24—1,

hootvis 2. korral.

hõbcrcbastc eest.

tutvust. . .

preiliga wõi prouaga hea
sõbra, teatri-, tantsu- ja
spordikaaslase leidmiseks.
Foto soowitaw. Kirjal, slt.
„33/4073".

kes laenab

Kr. 40—50
üheks kituks kindla tagatise

wasiu. Tulla isiklikult tä
na kella 14—18 wõi homme
kuni kella 11 Euur Amee

rika 4 ..Põllumeeste Kodu",

35—3,

miselundite haiguste puhul:
kui kurk valus ja hääl ära on.
Eht ainult ..punase ankruga".

Rakvere jaama
te lugemisvara on
..LASTE RÕÕM".

raamatukapp
on avatud
kella 7 Hommikut kuni

kella 8 õhtul, samuti
öiste rongide ajal. «Päe

valeht" ilmub muugile
Rakveres kell 17.45 p. 1.

Rekord

E. Videvik,
värvib hallid juuksed pesueht ! i Rakvere jaama raamatu
blondiks, Satääniks, pruuniks | | kapp.

ja mustaks. Värvini on lihtne | !
Eht ainult ..punase ankruga".1

Kirj. slt. ~9/4089"

Laste Rõõmus

ise ja mõningad salapä

maksab kõrgemaid hindu

Amiiie! Noormees. 24-

aasi., sootvib

Kas leiduks täiesti korra
Mitmekesiseim las
lik intelligentne mees. kes

hema jala

äratavad algajad, lapsed

üksikud tugitoolid, garnituur

müügil
Vaivara iaamas

slt. ..27/4027".

Kaotatud csim. pühal pa riskiks

Manemaaja (kõik uiahagoiti

Tartu, Turu t. 30,
telef. 18-57,

„P ä e v a I e h c"
Üksiknumbrid on

ajaks rendile anda. suurus
25 ha. ühes tükis. Harjmn.,
Alawere w. Järelepärimised
ühes juurelisatud margiga.

teatada slt. „ 15/4015".

ioaiasit eest kohe ära tuua

kirjamehed, auhinnatud

le). kandil, ja kaardilauad,

<

majja läks. paluit enesest

sat leidjat palutakse sec wac

noorkirjanikud, lootust

ümargusod lauad (chippeuda

le. teatada enesest slt. „19/
4059".

pakikene, milles leidus isi
Kes intell. «vanematest
kntunnistns Hilda Pcri'i ui härradest oleks heaks usal
2. Tartu mnt.
Sanoli tarvit. kurgu-ja hinga F. Sccr'. Tallinn.
mcle ja muid pabereid. Au damaks

Müüa

puust) iväike kummut,

siirdus Tartu mnt. trammi

tuba 7.

loalgcsse paberisse köidetud

kirjutavad kogenud

kauplusest.

poolest „Lasle Rõõm".
Lapsed ise, kõige laie
mais! rahva. kihtidest,

preilit
kes 27. skp. õhtul kell 10
ootas Taksa teatri ees ja

mütsis, kes 3. jõulupühal nus 33—60 a. Palun wõi

hea hiinia eest kõitsligu
Tainas ostetakse foto, mille tagastan mõi
müüa. Küsida Luise täu. pruugitud ülikondi, palituid, 2-a—3.
pruugitud nnmcrnator. Ko lvastan omaga. Flirtijast
22—17, wõi teles. 440-00 üksikuid pükse. pintsakuid, dn? õhinl.
mitte «vastata. Nõntaiv õige
kleite, pesu. saapaid, pandi(kl. o—tl ivahcl c. l.)
nimi ja aadress. Kirj. slt.
Pileteid, jalgrattaid, õmblus~28/4023".
mööbleid. Tulen
Kadunud loalgc-must
Müüa wärskeli lüpsma
iiilnud Augleri tõugu noor kohale. s£. Karja t. S—S.
linnukoer
lehm ia ivarsii tulijad
Kaks noort iseseisvat tü
lüpsilehmad,
märk ..Türi 132". palun tarlast
teatada Toom-Kuuinaa tiin
tutvuksid
Kappeli täu. 12 (end.
postmarke
LSilmsi täu.. Tartu maantee
12—2, teles. 464-34.
meeleldi lõbusate härradega.
iilkv sisseseadega kohe odaiv.

pruuni baretiga

koll. käppadega. Vaevatasu kella 7-me paigu õhtul Luha ta kuulutust tõsiselt. Kirjad
eest teatada Köie tän. !-c tän. peatusel trammist wälja lii. „36/4076". Palun teat.
Hea talu
krt. 15.
1. maist 1938. a. pikemaks
astus ja Pärnu mnt. hoomi õige aadr. ja nimi.

isikutunnistusel lciduival
Kohe rarivis pruugitud aadressil
Kohe odawasti müüa käsi>oõi teatada kust
ja jalg
lihtsat
selle kätte saab, kirjal, slt.
õmblusmasinat
~14/4004".
kontorilauda
tpp, peeglid akna jaoks ja
und. Näha iga päew kella

(hele). halli karusnahaga,

Soowiian kindlapalgalise
koha intelligentsele isikule,

Wäike. karwane, bcesh.
poolpime

.Iõnlnlattyäewal ladus

5 tuba liuna sees, 2. kor-!

ge oma aadr. slt. ..29/

nais- luõt mceskaaslase

laga sörmkinda, palun see

hundikusr

luu iulgc 28. skp. kell 7 Sh
iul sinnasamasse wõi teata

jalutuseks

kes leidis Vabadusplatsilt 22.
dets. pruuni-valge lambavil

vaevatasu eest ära anda õle
tän. 37, majaomanikule.

kellega pidin kohtama 2. pü
hal. teie k andsite musta pa
litui. muhwi ja kübarxrt, pa

4060".

tonias"? Kirj. slt. ~27/

prussakatele ja rottidele km

«Tartus, heas rajooni

jissesõiduhoojvi, kmtpluseruu

Teisel jõulupühal toimetasid piinwalwurid (abt*
otsimist Kuusalus elutsema Liina Pootsmann i elu*

mees, kes

4—3. •

tööstus

litest puruks.

Viisaka? noormees sootvib

nr. 7540 ette»täitajalc.

vasevalamise

Esimese juurest saadi kätte 6 pudelit wälismaa piiri*
tust ja teise juurest 1 pudel «välismaa piiritust. Läbi*
otsimisel lõid mõlemad mehed osa oma piiritnfepude*

tõsist

manad. Tulla kesknädalal.

tööstuse-

Läbiotsimine toimetati piiriwalmurite poolt Neeme

kiila elanike Alfred ja Jüri Laik| a a r e suures.

ka pööningnkosu. Pal. lah
meessõpra
kesti teatada kuni 1. jaan.
Kirjad slt. ~35/2955".
slt. ..8/4048".

juhuslikult müüa. _ täiesti
korras. Näha Pääsukese t.

kasest, hea diivan ja muud
kraami. Teat. saab Marta t.

leiti 2 pudelit wälismaa piiritust.

Haritud preili (varanduse
dcid. snwipalittiid. pinisa
kuid. pükse, päudipileteid ja ga) tahaks leida korralikku,

UsMMi-W

riietekapp

Esimesel jõulupühal tabati Jägala jõesuu suutes

Neeme küta elanik Adam Neeme, kelle juurest

igasugu uusi sa mann rii

Brlljante, kuld-, hõbe-,
antlikasju

Arvemasin

Leiti salapiiritust

kõrgeima hinnaga

Jockey Club

Müüa

kauplus

~29/2949".

mis oli tvõetud raske murdmaastik, pikkus- oli 30 km-it

laumja t. 3—4, ?l. Brückcl.
Noort
rit, kus 25 sendi eest saab
Koer
Zoowiksin endale leida
Ehitusmaterjali
ühes kortoriga wälja üürida nägusa kaane all 200 lehe
korral, mccldiwa
müüa. sootut korral ka tar <Bubi) kadunud. Pal. tea
1. jaanuarist Ole tän. 12, külge tihedat, hästivalitud, tvismineivas
pikkuses, mõin lada Endla 68—3 wõi tel.
küsida majahoidjalt samas tarvilikku ja huvitavat sisu,
mehe
daami
nagu on „Aastavara" 1938. ka malmis ehitada. Aadress: 472-01.
majas krt. 3.
ja 10-a. tütrele hea ija.
Koidu tän. 18. tclcf. 19. Kadunud suur must
hallis karu-nahkmantlis ja Kasiv mitte alla keskm., wa
Risti, W. Kruuswec.

tolduainstv

tän. 38—25.

satajad. Võistluste start oli Kreenholmis, kuna maa,

Teisel jõulupühal korraldati Narmas suuremad suu
satvõistluscd, millest ivõtsid osa kõik Narma paremad suu

meesterahva särgid

märgiga rahuldavad kõi

ERIREGUDES

Suusawõistlused Narwas

saali omanik ivõetaksc mastiitusclc seepärast, et ta toidu
malmistamiscl ci pidanud tarnnlikku puhtust.

Keelatud suunas sõilis Kesk-Kalamaja tänama! oma
autoga Vaikne tän. 3 elutseiv Nikolai Krasnokutski.
joobnud isikuid paigutati politsciarestimajja ööl
mastu esimest p/iha Tallinnas 6 ja Nõmmel 4. ööl wastu
teist püha Tallinnas 1, ööl ivastu kolmandat püha Tal

Juba paljudele tuntud

„POKA"

Varastati rahakott 47 kr. rahaga. Kindla elukohata

Juhan Jonts aivaldas politseile, et pühade ajal miibi
und tema Liiivalaia tän. 88 asetsemas majas kellegi
Liisi korteris, kus rcmalt marastatud rahakott 47 kr.
rahaga. Varguses kahtlustab amaldaja nelja temale
tundmata meesisikut, kes loos temaga miibinud nime
tatud korteris.

W. Kaaristo kattis 30 km-it ühe tunni 44.47 min

kõikidest

imcodawasii ära anda uues
majas, suure tvaateaknaga.

korral, paraadsissckäik, näha üürida Mäikesclc perekonna

Kaarli kiriku lähedal 20.
tuba,
autegaraasbl
välja üürida. 60 kr. mööbliga wõi ilma uues
weocmto rarwis, 2. Tartu jaan.
kuus. Soov. teatada »me: ja majas, keskküttega, manni ja
mnt. rajooni. Pal. tcat. flt. perekonna
suurus kirjal, slt. sooja meega Kr. 33.—.
„15/4018".

me. Tea?, slt. ~4/4044".

Hästi sissetöötatud

Gonsiori tän. lO—2 ülemal küttega majas kohe wälja

ivähese mööbli ja kostiga.
Korter
1. jaan. 1038. a. wälja
Kirjad slr. ..36/4036".
3 tuba, vannituba, 'äike tee üürida omaette crasissckäi
nijatuba
jne.
uues
puumaia*
guga
Goowin üürida

kudumise tööstuse jaoks ruu

Müüakse

nuarini s. a. Koeru alevis ja
Ostan
rai, keskküttega, mabauetvad j huveskis .Kaupa teeb Koeru
ühe? ivähcse kaubaga. Teat. l. Mccbruarist. Toom. kirjal, Vao veskis Juhan Luberg.
Aadr.: Koeru p.-i:. Maa jalgrattaid ja kõiki pruugitud
saab Heeringa iäu. 22.
slt. ..20/4020".
sika.
asju .Mulla tän. 6—14.

pudukauplus

tlbes lahtise piima ruumiga
tõttu uuest aastast ära anda
üürile
anda
ühele
või
kahele
ühes iutveniari ia kaubaga,
Korralik ameiiskäim noor
ametiskäijale isikule. Kopli ilma korterita. Küsida Rae
mees otsib wäikest

Tarivis kohe 3—4-toolist

Toiduainete
kauplus

1. jaanuarist ära anda

flr. ..32/3992".

Teat. kirj. slt. ~15/4055".

qitakse uuel aastal Kitzbergi ..Tuulte pöörises" pr.
L. Põderi lavastusel.

ma ümber.

Poeruum

Nõuetele ivastaw

wöi lasteta perekonda. Teat.

mööblita tuba

lavastusel, Kongutas Tammsaare-Särevi „Abielu ja
armastust" prl. V. Taubeli lavastusel. Valgutas män

Olemas suur sepikoda sa
Teateid saab adm.
auruhaamer. samuti ka ' midcga.
rauaireipiugid ja hööwel Js. Borgsiein'ilt Noosikrantsi
pink. suured, kõik ou iöö 4—2, kella õ—7, teles.
Rataskaewu tän. 44—.3.
korras. Tegaehiius müüa 446-87.
kauplus
ühes lahtise piimaruumiga oda Masti. Teat. Narlva.
Kiosk
omaniku haiguse pärast ära Tcpa täu. 88. A. Taar.
Inglise raha
anda. Teateid saab PühaE! ole ühtki
Maimu kiriku juurest aja
kiiresti ara anda. Küsida lchemüüjalr.
(naeltes) müüa Wana Ka
raekoja lehekioskist.
muud raamatut ega kalend

ühes kõigi mugawnstega. kl. 6—7.
Küsida teles. 426-69.

rashoiu eest, üksiku juure

Kontoriametnik tvajab

Seekordseil pühadepidudel Elvas ja ümbruses
näitasid oma võimeid naislavastajad ja seda õige
kaalukate teoste aial. Elvas mängiti Mälgu-Särevi
..Õitsvat merd" pr. Ä. Ateriloo lavastusel, Rõngus
Hugo Raudsepa ..Roosad prillid" pr. L. Samkovi

elumuutusc tõttu kiiresti ära Juhuslikult müüa vähepruu
anda. Lähemaid teateid saab gitud

! tän. õ—2. teles. 310-4.3.

kl. I—21—2 wahel wõi õhtul

otsib üksik Vroua korteri kor

tuba

Uuel aastal ;,Mehe küljeluu" 27. korda.

Töösturid. silmad siia!
lihakarn
tuba
Tuures tpabrikute liiutas
tvälja üürida ühes köögi, uuest aastast ärasõidu tõrht Narmas juhuslikult minia
wauni ja sooivi korral tel. : ära anda. Teateid saab
malmi- ja
, tarwitamiscga. jrählmanni Oskari täit. 32—4.

puhtam rauakauplus ära
anda. Intauta 28—7.

äriteenija
köök või 1 tuba vaheseinaga.
Teatada slt. ~36/2956".

Kolmapäeval ..Inimesed ajujääl" 11. korda.
Neljapäeval ..Kolmekrossi ooper" 16. korda.
Reedel ..Tootsi pulm" 5. korda.

Korter
masinad
2 tuba, köök. esik. W. C.
mööbliga, löögi tarwit. I—2 , —
ära mida Tuur Laagri kõige sisseseadega. Kirjad
| isikule ära anda. Wöib ka tän. 16.
Tartu pkt. isiftihmntsntse
ajutiseks. Aia tän. B—l.

ära anda. Nunne t. .3—3.
TALLINNAS

seks korteriks kästi köetud

Täna ..Tootsi pulm" 1. korda. Algus kell l/zg

õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

— 2 inba kõigi mõnusust, Teat. saab Tchceli panga
1. jaan. 1035 wälja üürida kesklinnas, alumisel korral, maja tvastast ajalehekioskist.
Pääsküla j.. Raudtee tän. tvastu täuawat, üürile anda . Toiduainele
Uues wesiwarustusega ma

Karske kUtja

Töölisteater

Tuba

I

Kaupluseruum

Noorsooteater, Pühap., 2. jaan., 1938. a. kell
1,23 p. 1. nukuetendus. Kavas: „Reis ümber toa",
..Lillhaldjad" ja ~Mänguasjade mäss". 2. jaan. õhtul
kell 1/28 35. korda „Must suvi".

~7/4007".

kas töösrusse. lattu, ärisse

tvitusi. Kirs. slt. ~13/4053".

möödia 3-es vaatuses.

Lihakauplus

pudukauptus
ühes laubaga ära anda.• kaubaga uueks aanaks ära
Zoow. teat. kirjal. sli.• anda Hollandi põikt. 0.

ariruume
ictef. 431-73.

Laup., 1. jaan. 1938. a., kell V2B õhtul esieten

duseks „Mees trumpidega" Hugo Raudsepa ko

autot, mis selle tagajärjel Tartu maanteel pidi mine

SPORT

5—4.

Laadaplatsil

wajataksc

Teatada slt. ~2/2062" wõi

lus naljaoraator Joosep T o ots ja palju muud.
Uueaasta tulek. Näitejuht Leo Kalmet, lavapildid
Pärn Raudvee. Tants publikule teatri fuajees.

Joobnud autojuhi. Taksoamo nr. A-1-322 juht Jao
Hannes Nõlmak. kelle elukoht Graniidi tän. 24—5, wöe»
takse mastutusclc seepärast, cl ta joobnud olekus juhtis

Mustus söögimajas. Kopli tän. 18 asetsema söögi

sisus päevakajalist huumorit, laulu ja muusikat, kuu

18—20 Lennuki tän. 52—14.

ruumid
Raekojaplatsilt ajalehekios
Lähem. teat. Kollane t. 3, kist. .

Wõimaldage noorele haritud kohta südalinna. Teat. flt.
sdAiPüüdlikule raamatu pi ..9/2960".
ärist.
dajannale praktikandikoht.

flt. ..34/4074".

Eesti Draamateater
Reedel. 31. skp., kell 9 õhtul Traditsiooniline
vana-aasta õhtu. Kavas: J. Jäigi „Põrgu"

Kohe wälja üürida

Hea üürnik otsib
äriomanlkud ja
korterit
töösturid! wöi I—2 tuba käidawasse

damiskuriused. Tahab edasi
rühkida. Tuleb hea meelega
ka tasuta praktikandiks. Tcat.

rima talu. .Sünniiaps jatkab agaralt ka põllumehena
koha peal rahva valgustustööd, olles tegev paljudes
seltsides.

Korteri
kaaslaseks

möbleeritud tuba
wõib olla la koolilapse kar Pärim mnt. 32.
kult kohe slt. ~24/4104".

Lõpetas hiljuti raamaiupi

jõud. •

korter

482-23.

ier. Pal. teatada wöimali
LP.

1863. a. Uusna v. Viljandimaal. Tartu ülikooli õppe

Joosep Proosa, kes on kohapeal tuntud tubli
seltskonnategelasena ja laulukoori juhina. Ta 011
sündinud Vana-Põltsamaa vallas kooliõpetaja po
jana, kus ta isa kooliõpetajaks on olnud 40 aastat
ja peale isa surma on ta samas seda ametit jätkanud
kümme aastat. Nüüd omab ta Leebiku vallas suu

1. jaan. wälja anda ilus
suur

2 tuba. löök, esik, Pelgu
rajoonis, uues majas.
sega. sadama jaama wõi kohe ära anda Sakala tän.>liuna
Toom. kiri. sll. ~22/4022".
Narwa maamec ümbruses.
Palun isikuid
36 (Eesti Panga juures) tee
Teatada slr. ~16/4056".
Sõiduautodele
nijatoa, vannitoa, keskkütte
lellel on wõimalik pakkuda
ja alatise sooja veega. Kuu > kohe ära anda 3 autoruumi,
körwalreenistust noorm.,
Vajan äriruumi
üür 120 kr. Sealsamas ära . igaüks eraldi sissesõitmisega.
ükskõik mida. On rahul ja
anda ka autogaraaž. Järele . Küsida Pikk tän. 30, maja
südalinna,
kohe
või
edaspidi.
nõus iga olukorraga. Kirjad
küsida Kaupmehe tän. 3—l, , hoidjalt.
Teat.
slt.
~8/4088'.'
või
telel.
slt. ~40/4080".

Kirjad flt. ~35/4075".

1888. a; Kärdlas.
Heinrich Koppel, arstiteadlane, sündinud 29. dets.

Naislavastajad moes

Reedel, 31. dets., teatris operett ..Sügismanöö

..Valge org" on rahvatükk sõna parimas mõttes.
Temas on palju sündmustikku, laulu ja tantsu. Rootsi

kõrvalteenistust

T.E.K.Ü. ~Päevalehe" juhatuse liige.
Karl Kanps, baptisti jutlustaja, sündinud 29. dets

Uueaasta vastuvõtt Estonias

Teisel jõulupühal oli pärnu „End!as" csieten
dusel rootsi rahvatükk ..Valge org", mille autoriks
H. Ohlson ja eestindajaks prl. A. Lemberg. ..End
las" lavastas ..Valge oru" E. Lemmi s t e.

mees soowib

Oskar Amberg, insener, sündinud 29. dets. 1878

a. .Meeri v. Tartumaal. Eesti Reisibüroo direktor

ver".

Rootsi rahvatükk „Endlas"

Politseipeegel

Esimesel jõulupühal pühitses oma 65 a. sünni

päeva Helmes, Leebiku valla, Mangu talu peremees

Neljap., 30. dets., alandatud hindadega W. Sha
kespeare'i ..SuveõC unenägu".
Reedel, 31. dets., Kalmani operett ...Sfigismanöö

Th. Lemba

W Aimust omatv noor

3. Proosa 65-aastane

rakterkuju andis A. Mä 11 o n sulase Per-Erikuna.

foonia esimese ja teise osa motiivid on samuti rüt
miliselt ja iseloomult enam põhjamaise kui lõuna
maise koloriidiga. Viimane osa kannab kiili salta

Tööotsimised

Sünnipäewalapsi

rased vaimud miks
ta ei peaks siis olema

huvitav?!

Elektri
aurutokid

„Päevaleheu ja „Laste Rõõmu11
kuulutusi ja tellimisi

välismaa õlidega alates Kr.

1.50 pea. 10 senti lokk.

Moodsad soengud 35—50 s.

JTarvas

Maniküür 35 s. Juuksctöös

tus K. Emme Vana Viru
tän 3.. Tel 464-66 (Viru
tän. nurgal).

Fuudi prl., «varandusega,
soomib

abielluda
juudisoost härraga 40—45

a. Kirj. flt. „ 1/2961".

võtavad vastu
Venima R. ja K. Roosipuu,
Suur 24.

Teisipäeval, 28. detsembril 1937

Päewa I e h t

Nr. 351

Balti Pfiästeseltsi
Eesti Rannasõidu Liin
Tel. 306-85.

UUDISMARK
Varalahkunud armast, kaunimeelset miniat Ja vennanaist

9

NAPOLEON

Kui jääolud ei takista, saa
dame.

KONJAK

ITS

KM! Veskioja

a-1. ,Grenen'i'
keskn., 29. dets., kell 22.00
Tallinnast—Kärdla

aristokraatseim jook Teie
pühadelaual
Hind: V 1 pdl. Kr. 5.

mälestavad leinas

Tagasisõit Kärdlast neljap., 30. dets.
il) kell 12.00

. » ~ 2.65
Riiga, Meemeli
(Klaipedasse),Ma f
BHBBRHKSom mösse ja Göteborg
Jaadib 29. dets. s. a.

Ants Veskioja
% € m LO

Aleksander Veskioja.

aurik „SVEN"
{fähetcpami f
Ainult 2Vt päewa kestab weel
jalanõude wäljamiiük
imeodawate hindadega
Jalanõudekauplus DI3BAS, Walli t 4.

Raske haiguse järele lahkus meilt armas ema, wanaema ja ämm

Tööotsimised
Lp. tööandjad!
Töötas 23-aastane energi
line noormees otsib tööd,
tunneb linna, lepib igasugu

tööga. Wõib ka õpilaseks
tulla. Kirjad slt. ~24/2944"

Anna Tõnisson, sünd. Kimmel

Ktllngf-Nõmme ~
alewisekretäri

sttnd. T. dets. IMI. surn. 39. dets. 1937. a.

koht on waba. Sekretäri waHroine on 11. jaah. 1938
kell 16, mis ajaks kandideerijal! esitada soowiawaidu

Kutsega

pagar

Kl lingi-Nõmmes, 24. dets. 1937. ALEWIWALITSUS
Tööpakkumised
i Veskitalussc tarvis

teenijata

Vajatakse paremasse ärisse
vilunud

tav, kes iseseisvalt suudab,

tööjõudu

Sünd. 10. V 1888., surn. 21. XI! 1937.

Kirjalikult kuni 5. jaanuari

Leinavad lapsed ja omaksed.

ni enesekirjeldusega, siis koh Klubi einelauda leiavad koha
tamine. Kirj. slt. ~37/3957".
vilunud t

Kirstupanek 29. XII 37 kell 7 Keskhaigla kabelis.
Matmine 30. XU 37 kell l jaani kirikus.

Rapla Tarvitajateühing va
jab 1-sest jaanuarist 1938. a.
karsket

pagarit

Tagasi jõudnud.

sünd. 2. IX 1874.
surn. 26. XII 1937

Silmaarst

fe

harilike hindadena

TBAT£R+
Tartu m. 4—2, telef. 304-66.
Kõnetunnid endised.

Kirstupanek on 28. Xli 1987 a.
kell 7.80 õhtul Toom? Kuninga
Matmine 29. XII 1937. a. kell
1 p. 1. sealsamas ja Kalamaja
surnuaial.

Tagasi jõudnud.
Silmaarst.
Dr. J. Hanssoo.
Roosikrantsi tän. 15—2.

Kõnet. kl. 10—12 ja 4—6.

„Tootsi pulm"

Reedel, 31. detsembril,

kell' 9 õhtul
traditsiooniline vana aasta
õhtu.

Kavas: Juhan. Jajk'i

Kolmapäewal. 29. dets.,

Sisus päevakajalist huumorit,

11. korda
harilike hindadega

laulu ja muÜšikat, kuulus
najjaoraator

Pääsmed 20—125 s.

Laupäeval, 1. jaanuaril

harilike hindadega

..Kolmekrossi ooper"
J. Gay -B. Brechti lugu

esietenduseks

lauludega 3 waat. 10 pildis

„Mees trumpidega"
Hugo Raudsepa komöödia
3 vaatuses.

Näitejuht Eduard Türk.
Dekoraator Pärn Raudvee
NOORSOOTEATER.
Pühapäeval, 2. jaanuaril

ESTONIA

pidasid.

Johannes Fabian.

tarvis. Kaubelda õle t. 37,
majaomaniku juures.. ....

Köögiteenijat
tarvis restorani ..Ranna",

Kalarannas. '**
L-liikm. ntccžfpnb wa
jab lähemal ajal oma kor

terist käijal, korral, praktikana

keetjat

perenalst

TEATER

1938. a.,

kell P. I.
NUKUETENDUS.

1. „Reis ümber toa"— Ave
nariuse lugu lastele.

2. ..Lillhaldjad" A. Ki

Pääsmed Kr. I. kuni 10 f.
Koll %8 õhtul
12. korda
alandawd hindadega

Vana aasta
••' neljap. 30. dets.; 10—11.
reedel, 31. dets., 10—9.
Õpilaspiletid maksvad ainult neliap., 30. dets.

„Miiiidud mõrsja"

25—150 s.
Uuel aastal. 1. jaanuaril,
kell 563 õhtul

27. korda
ha:
arilike hindadega

ehe küljeluu"
M. Jotuni naljamäng
3 tvaat. 15 pildis.
Pääsmed 20—125 s.
Pühapäcwal. 2. jaanuaril,

lapsehoidjat

Kesknädalal, 29. detsembril,
'kell pool 8 õhtul
4. korda
harilike hindadega

Pagnoli näidend 3 waatuses

on laste maaMm!
KUULUTAJAILE

(11 pildis).
Pääsmed Kr. 1.50 20 s.,
Neljapäewal, 30. detsembril,
kell pool 8 õhtul
13. korda
alandatud hindadega

„Suveõõ unenägu"

TULNUD

Chenille
nugade
tegijat ja

reenistust. on nõus ka ainult

Chenille
lõikajaid

Korralik ja karske, abielu
paar, kõigis talutöödes wi

luuud, otsib maale suure
masse

tallu

palgalist kohta

Wäiksemassc ; pudnkaup Kirj. saata Paldiski postk. 9.
lussc wajaialse -

õpilast

Korralik ja aus mee?
palub ükskõik miilist lihtivaataks. Pakk. sll. „3S/ samar
kes mõnikord ka lapse järele

4078"

tööd

Vajatakse korralikku wi

lunud ' * ''
nõudepesijat

imcfv aastaks. Kirjad slt.
~13/2033".

Keevitaja
remontlukusepp. ks on töö
del ja lõpetanud keelvitamis

ku.rsu.je, palub ajutist wöi
kestwat teenistust. Kirjad
slt. ..37/3907".

õmbleja
Väga kiiresti tartvis otsib tööd, teeb kleite ja
Viljandimaale' töökat kor mantleid, parandab ja kää
ralikku

)rMust suvi" s
Näitejuht Andres Särev.

Kohe wajatakse

osanikku
uue äri jaoks 1500 kr. ka
piialiga. Kirj. sli. ~29/

ja s—B õhtul.
IK)

3989".

Tõsiusklik ncitt wöib saada

Kaubelda Madara t. 12—1.

Majateenijat

S. 7, 9
„Passion

Rahvusvahelised

akad. juurelõikuse

KURSUSED

ülikondi. Kirj. slt. ~0/4900"
Korralik karske

1-B-Iligi
autojuht

sootvib kohta. Valitseb keeli.

Kirs. slt. „ 19/4919".. '

sembri etendusele.

prakt., räägib 3 kohalikku
keelt, lvõib ka weomasina
peale tulla. Kirjad slt. ~8/

Wajatakse oma korterist

käijat mitte liig noort ega

Filoda"

Ivana, tvaid keskealist

Ida Wüst, Theo Lingen j. t.

Inglise, eesti,

koristajat
Küsida Kaarli tän. 10,

saksa

naisterahvast

uksehoidjalt.

feele tunnid. Jmanta 5—2

Algebra

' Lapsehoidjat

Püsilva ja kindla teenis

tunnid nõrkade parand. jaj
kolledshi eks. pühade wahc

ajal kiires korras (15-a.

Tulla Pilme täu. 6—3.

Kutsetunnismsega (naiste
Vanemat
naisterahvast töö ala)
pisikese lapse juure karmis
päetvaseks ajaks. Tulla kella

lokkija

sootvib kindlapalgalist kohta.

3—6 Magasini tän. 13—0. Pakk. slt. ..1/4941".
j Vajatakse sadamasse lu Maanoormees, täiskarsk

Kojameest
iarlvis Ilus tän. 26—8.
Köhtvik-restorani tvaja
wilunud keeli tvalitsejaid

ettekandjaid

lanc,

soovlh tööd
ükskõik mis alal, on rahul

tööd, ükskõik mis loodudeks.

Pal. teai. teles. 314-33 wõi
küsida k/m. Aring'u wäraioa
lvahilt tvüi kirjad flt. ~17/
4917".
Palun, andke 29-aastasele
neiule

toonistus

keedab ja' teeb kõik ette

tuletvad tööd majapidamises.

Teat. pal. kirj. flr. „37/

ja

Restorani wajatakse

naiskokka,
nieeskelnereid,
Soovin võtta
anorgaanilise keemia . puhwetiprcilik, köögiteeni

prakt.). Kcntmani 16—

tunde (ülikooli 1. semestrii jäid. ja linna ligidale maale
ulatuses). Teatada kirjal, slt taluteeni j at. Kaubelda J.
Söörenfi 3—6.
„22j3982".

ja otsekohe tarvitamisele . võetav. Juba
mitusada juuksurit Eestis teavad, mida
võimaldab FORFEX. Kes ootab veel?
Muide soovitan universaal cfilecrimiskääri

„MABOKAV", millest Eestis umbes 200
müüdud nende omanike täieks rahuloluks

ja mille abil on pea ühe minuti jooksul
efileeritud. Saadaval veel lokkimisaparaa
did HENKEL, Berliin (I maailmameister
daamide soengute alal), samuti kodumaa
aparaadid ning nende tagavaraosad. Oda

vad kummist kaitsekraed ä Kr. 6.50, värs
ke välismaa kestvuslainete vesi SENSJBL,

kammid, tuaiettartiklid, juuksevärv
IMEDIA jne. Ka õhtuti olen kättesaadav.
JUUKSURIT ARVETE ERIÄRI
Ef* *C H §C O - S
TALLINN, LAI T. 13. TELEFON 450-26.
Gümnaasiumi haridusega 22-a. korralt!

preili,
a. teeninud kautselciametu. ontawalitsuses, 7 !. õr:#i
tviluuud igttfitit. kaiuscilcitöis, masinakirjas. otsib kohta
kas ajak. toimet., kantseleisse, ärisse, tehasesse, palgali
seks praktikandiks aiaärissc ivõi minid. Wõib olla ka ajut.

teenistus. Kirs. 'St. ~22/4062".

I Ilmus trukist
; v-crawäljaaudcita ühes köites
I. Abieluseadus

». Perekonnaõiguse
kohra antud Riigikohw tsiwiilosakonna seletusi.

Koostanud ja wälja annud Riigikohtu tsiwiil

osakonna sekretär A. P e ep.

Raamat sisaldab peale Abieluseaduse teksti hulga
Riigikohtu põhimõttelisi seletusi, eriti

abielulahutuse,

uksehoidja

Kautsjonitvõimeline

müüjanna
tvajab kohta ärisse. Vilu

abi

nud mitmel /Kal. Koht lvõib
olla ka meltrl. Pakkumised

saata: Wiljandi. hra Waag

Pakk. sl-., 5183".

elatisraha nõudmise,
abieluliste warauduslike wahckordade kohta abielu ajal

ja pärast abielulahutust, ning muis perekondlikes

asjus. Hind Kr. 2.—.
Raamat' ott saadatval koostajalt Tallinn.

Wismari t. 7, teles. 470-78. Kirjalikud tellimised:
Tallitu,, pk. 1088. A. Peep. Neile, kes tellimishinna,
on ära maksnud ?l. Pcop'i posti 'jooksdvale artvele I

nr. 7õo, saadetakse raamat postikuludeta. I

Lp. tööandjad!

tuse leiaivad energilised, in

4937".

trigonomeetria, analüüsi jne.t. waja, Ivan ent ai inimest,

FORFEX. Selle abil võidetakse palju,

Eesti patendi

kes ruttu kohaneb iileääre-, kellel on oma raudkühwlid. kõigega. Kirjad slt. ~23/
nööpaugu- ja sukasilmade üles anda Pärnu mnt. 4923".
üleswõtmise töödega. Teat. 6—35, ..Saniiasi" konto
risse.
Vooauto
kirj. slt. ~5/4005".
otsib kestuxn wõi juhuslikku

Tallinn, Niguliste 16
Telel. 438-50.

Reodel. ,31. detsembril,

iused makswnsetud 31. det

Tarvis
teenijat

' inerookimistöödele
koha
12 jalameest
f sool vi korral ka korteri),

Viimaseid päevi.

kiirelt töötav elektri-juukselõikamismasin

nab ümber mecsterahtva

Karske 26-a. noomnees pa
telligentsed
karnipoissi
lub mingit teenistust, mis
lslleud,
tarvis, kes oma tööd hästi
wõimaldaks äraelamist. Äir
ka
körwaltööna.
.
Pakkumi
tunneb. Kirj. slt. ..37/2957".
jad slt. ..24/4924".
sed flt. ..26/4066".

Rudolf Sirge näidend 3. v.

vaid töötada kiiresti ja seda võamaidab

Riigikohtu tsitviilosakonna seletustega

tanud wabriku remonttöö

Vajatakse

taluteenijat

Korralikku

kell ViB õhtul
35. korda

kell pool 8 õhtul
27/3347 1 31/3911 1
„Päevalehe" telli
5. korda
31/3671 2 31/2271 1
harilike hindadega
misi võetakse vastu
32/3912 2 32/2312 1
35/3755 6 36/3836 1<
„Siigismanööver"
37/3797 1 37/2877 1
VANDRAS
37/3907 1 37/2197 1 3. Kallim»i operett 3 waat.
38/2918 1 38 3671 1 Pääsmed 'Kr. 2.50 30 s.
39/2879 1 39/3839 / Teatri kassad awatud: kella E. Piiri kaupluses.
40/3840 1 E. 12173 1 12—4 p. l. ja õhtul kella
6-st poole 9-ni. Toodus
M. 12485 1

Kokku 74 kirja

maalripoissi
Teatada iifir-r- tunnitasuga
slt. „11/4051".

3—5.

Waja

üldhindadega

1938. a.,

3 waatuses, F. Mendels
sohni muusika.
Pääsmed Kr. 1.75 - 20 s.

24. deta. alaae tulnud kirjad.

ühestegel. ja eraettcmõt
teis. Lõpetanud ' praegu
oma äripidamise. Palub

Muusika koost. V. Jakobson. ks. 12—4 p. ja 6—569 õht. , tän. 13-i—B raudtee m. (Sõ passijat, kes lapsi armastab.' 4998".
Nõmme. Köie 7—3.
ja tän. vastas hoovis).
Pühapäeval, 2. jaanuaril

W. Zhakespeare'i komöödia

KIRJAD

Wajataksc tviluuud -

nalskokka ja
30. dets. Köie t. 1-b—lo. Uus Tatarinõudepesijat.
9—l. Tulla kl.

kell pool 3 p. l.

Lavapildid Pärn Raudvee.
B. Smetana ooper 3 waat. Kassa avatud kolmap., 29.
Pääsmed Kr. 1.75 —2O s. skp., alates kella 11—1 e. 1.

„Tseesar"
..Kaugete randade" ja
..Fannh" järg. Marcel

„£asU TVm*?'

pagar

piisavale tööle. Te nt. kirjal.
vika dramatiseering hiina
Teisipäetval, 28. detsembril.
lvaja. Perekonnas on 2-a.
M. ..A. 0807". „õitsev meri"
W ilu nnd
aineil.
poisslaps. Tulla Lmilupeo
TcTt 4 p. I.
Andres Särelvi dramatisee
taksojuht
Kohe tarvis
3. ~Mänguasjade mäss"
tän. 14—1.
3. korda lasteetendus
otsib kohta, ontab 11-aasr.
G. Helbemäe lugu lastele ring Aug. Mälgu romaani,

Paul Rummo jõulunäidend
3 waatuses (5 pildis).

K ALMASÄUH

energiline karske 29-a.

..16/2936".

Läbi rääk. tulla 28. dets.

järele 3 waatuscs 8 pildis.
hoidjat
Näitejuht Voldemar Alev. Pääsmed
„LCunatuule
25 ja 50 senti.
Lavapildid
Uno
Martin.
eksirännak" Kostüümid Karin Luts. Kassa aivatud iga päcwi 2-a. lapse juure. Tulla Kopli

V. J

1/3641 2 1/3761 1
2/2282 1 4/2644 1
5/2125 1 5/2725 1
7/2927 1 8/3648 1
8/2128 1 9/3729 1
10/3810 1 12/3732 1
15/3655 1 17/3777 1
20/3860 10 20/3790 1
20/3740 1 21/3821 2
22/3902 3 23/3743 1
26/3626 1 27/3907 1
27/2267 1 27/2227 1

V. Werneri komöödia
! 3 waatuseS. .

UUE AASTA TULEK.
Näitejuht - Leo Kalmet.

1938. a.,

ja 50 a. ametijuubeli puhul meeles

fcll M 8 õhtul

..Inimesed ajujääl"

Joosep Toots

kell J/48 õhtul

Illil

Hallo l .Hallo! Pagarid
töösturid üle Eestil Siin

leiivatööle. Kirjad ühes pal
gapakkumisega saata AbjaKaubelda 29. skp. kella 12 Paluoja. Pärnu maantee 29
..Pagar".
ajal baar „Astoria".

Esialgne tasu: 25 kr. kuus
Lavapildid Pärn Raudvee. Neljapäewal, 30. deiicmbril, ja söök. Pakk. sli. ~26/2946"
Söögisaal ..Kosula", Vana
kell
ViS
õhtul
Publikule TANTS teatri
16. karda
fuajees.
Wajatakse ausat ja terwet turu tael 3.

Sügavas leinas omaksed.

kõigile, kes mind minu 65. sttnnipäewa

Andres Sä relvi dramatisee
ring Oskan Lutsu jutnetnse
järele 3 waatuses 8 pildis.
Pääsmed 20—125 sendini.

„Pörgii"

-ja pälju muud.

Südamlik tänu

keetja ja
ettekandja

Teie teha on see, et ka pühade laupäe

säästetakse aega, sest masin on igalpool

Ole 180 kr.
kes hästi tunneb leiva-, saia
kuusissetuleku
ja kondiitritööd. Pakkumi saab 500—700 kr. kapit. Aus korralik
teenija
sed saata juhatusele Rapla. isik mäh emasse ärisse, mis
J
soowib kohta, oskab iseseis
TCFÖTLIf TEAATER
on ära anda omaniku ala walt keera ja kõiki majatöid
Teisipäetval, 28. detsembril,
tise ärasõidu tõttu. Kirsad teha. On truu ja õiglane.
Wüms
kell Vi 8 õhtul
flr. ~21/4061".
On tunnistused. Kirj. flt.
4. korda •

Arstid
sünd. Laanekõrb

soovib 1. jaanuarist kohta.
A. Ehavalt. Suurturg 16, te
lefon 97. Jõgeva. .

perenaisekohuseid täita. Nõu kes tunneb meeste- ja naiste
tav seakasvatuse või sigade tööd. Alatine koht. -Teat.- kes tunneb ka osalt kondiit
ritöid. Warem " töötanud
söötmise täielik tundmine. slt-,,11/4091".

(end. Paeltel)

seda lahk. tellimisi eeUois%aks
hooajaks ära anda.

val tarvitajaskond käest ei libiseks. Tuleb

torduainetekauplusse. Teat.
saab Dunkri 19, poest.

Väike-majapidamine. Soovi--

Aleksander Pahkla
Pika, vaevarikka haiguse järeie
lahkus meilt meie armas, kallis

teenijat

Sõidan välismaale
Ühemai aja. .

Laupäev

kondiiter

rdli3 öi iQflks6tH

Wajaiakse Mauemat

JAAN.
15

sed. Isiklik ilmumine soowitaw. Sõidu- ega päewa

Leinawad pojad perekondadega.

Kaubaülesandmisi võtab vastu
Carl F. Gahlrtbäek
Vana Viru 11. Te). 450-30/32.

neri kiosk. all.

nr. 2170, 21. jaanuarist 1935. a.,

suhkrukaupade valmistamiseks"
omanik soovib ühendust huviringkondadega oma leiutise
ekspluateerimise, müümise või litsentsi andmise otstarbel.

"Teateid annab S. Ahven, Tallinn, Kreutzvaldi t. 11—6.

Kõrgem kunst on muusika
Õpetage oma last ja arendage teda klaveri
mängus. •
Tiibklavereid, pianiinosid
ja harmooniume
kõige kõrgema väärtusega, esimeseklassi
kodu- ja välismaa vabrikutest
Hea klaver on niisama täh
tis kui hea õpetaja.
Täieline vastutus. Osamaks
Ka on müügil häid pruugitud tiibkla
vereid ja pianiinosid.
Karl Jürgenson
Tallinn, Kuninga 5. Asut. 1880. Tel 436-89.
Tartus ära anda sissetöötatud
elektri-, raadio-, jalgratta
kauplus
Kirjad saata Tartu «Pressa», «Nr. 24 ».
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Isisipssvsl, 28. detsembrit 1957

Päewaleht

Nr. 351

Pika raske haiguse järele lahkus vaikselt minu unustamata armas abikaasa

VESKIOJA

stlnd. VAHTMEISTER
sünd. 26. 111 1905, surn. 24. XII 1937.
Matmine Kose

Ärasaatmine leinamajast Tartus, Hermanni tän. 8, raudteejaama teisip., 28. dets s. a., kell 6 õhtul,
kalmistul 30. dets. s. a.
Sügavas leinas

Pika raske haiguse järele lahkus meie keskelt

NIKOLAI

Sünd. 17. sept. 1866. a., surn. 24. dets. 1987. a.
Leinajad:
õed, vend ja

Õnnetu surma läbi lahkunud isalikku sõpra, pearaamatupidajat

Ootamatult lahkus meie paiawalt armastatud

A. Pahkla-Pnchellt
Helene Tedersoo
mälestab siigawas leinas Firma „SANITAS".
sünd. 3. weebr. 1903, surn. 20. dets. 1937.
Matmine Pärnus, 29. skp. kell 2 p, 1. luteriusu koguduse kalmistule.
- - -Siigawas4 leinas- - 27. detsembril kl. 5 hommikut lahkus Elwas meilt meie armas isa^

mees, tütar, õed, wend, ämm ia omaksed.

Jaan Mälkow
88 a. wana

Matmine 29. skp. kl. 12 päewal Otepääl.
Sügawas leinas pojad ja tütred pere
kondadega.

L
Seltsi eluaegset liiget

Elviine Kaasik

Aleksander Pahellt
(sünd. Mira)
13. sept. 1898. 26. dets. 1937.

mälestab spordiselts KALEW.

Mälestawad sügawas leinas
ema, lapsed, wennad
ja omaksed.

i
Südamlik tänu
kõgile, kes võtsid osa minu armsa abikaasa ja meie kalli isa
JOHANNES LÜISKMANNi
sünd. 20. 111 1874.. surn. 23. XII 1937.

muldasängitamise toimingust.
Austusega abikaasa ja pöiad.

Kauaaegset kohusetruud teenijat
Meie hulgast lahkus armas mees,
isa ja wanaisa

Unustamata armast

Mihkel Weldemanni
Jaan Heinmetsa

Hans Jüri p.

esimese! surma-aastapiiewal, 28. dets. s. a.

miilestawad kurbuses leinajad.
CDorblane
sünd, 13. V 1868.a., surn. 24. XII 1937.a.

mälestab A-S. KAWE juhatus.

Maetud kolmandal pühal, 27. dets.
1937 a. Rahunitiele.
Sügaw»«. leinas tniilestawad

abikaasa, lapsed ja tapse
apsed.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükk

Armast isa >a wanaisa

Hans Neumanni
ta 30. surma-aastapiiewat
miilestnwad kurbuses

lapsed la lapselapsed.

i
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