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PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT „KBATT" IA KUNSTI ERILISA
«KUNST JA KIRJANDUS"
1 oimelni ja talitusi Pikk tän. 2. Kontot avatud 9—5.
Arijuhatuse kõnetunnid 9—ll. Aidien t ..Pae va lehi" Tallinn,
postkast 433.

Päewaleht

Telctooid) Keskjaama väljakutse nt. 428*83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

on kasutada järgmised numbrid: nt 428-84 lehe kontot uksehoidja ja
Pika t raamatukauplus: nr 428-85 lehe ekspeditsioon; nt 428-86 trüki

1 koo postiga 1 kroon 80 senti.

1 kuu postita 1 kroon 55 senti

2 kuud „ 3 „ 60 „
3 kuud „ 5 „ „

2 kuud m 3 M 10
3 kuud „ 4 „ 25 „

Ole 3 kuu korraga tellides iga
Ole 7 kuu korraga tellides iga
iärgneva kuu eest 1 kr. 30 ».
järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.
Välismaale 4 kr. kuus
Aadressi muutmine 25 s.
Kuulutuste hinnad t kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaofsimise kuulutused

kuni Kr 3. poole hinnaga.

koja kontor: m 428-87 peatoimetaja Tatnmei; nt. 428-88 toimetuse kauge

Kuulutuste koba valikut ei kindlustatu

kõned |a nr 428-89 ärijuhatus Pärnu m. ja Suut Karja tän nurgal

Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 10.30,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vasta* onslmnrk nn lisatud

asetseva raamatukaupluse tel nr 446-11 ja 479-25

Peatoimeteta H. TÄMMER
Nr. 353

Ohsih number 7 SGllti
«Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD:

Neljapäeval, 30. detsembril 1937
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Uue aasta vastuvõtuks
CHAMPAGNE

ilmub homme warahommikul.
Kuulutusi sellesse numbrisse võetakse wastu ainult

ifommery & Greno

(ehe kaasandena ilmub uue aasta esimesil päevil. Seekord on

Margid: Brut Rosž, Natur,

kalender pühendatud Z. W. Jannseni kui esimese eesti poliitilise
ajalehe asutaja mälestamisele, millest nüüd möödunud 80 aastat.

Drapeau Americain,
Carte Blanche.

täna, neljapäeval, 30. dets. kuni kella S-ni p. l.
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Müügil suuremates ärides ja paremates
restoranides.

Kalendri pilt ?. W. Jannsenist on reprodutseeritud dr. hon. c. Ants
Laikmaa tuntud maali järele ja on valmistatud 6-värvitrükls
Kõigile teijaiele m; kalender iili?nata kaasandeks

Müügil 1. jaanuari warahommikul.
Üksiknumbri hind koos kalendriga 10 senti
Kuulutusi 1. jaanuari numbrisse wöetakse wastu
täna, neljapäeval, 30. dets., kuni kella S-ni P. l. ja
homme, reedel. 31. dets. kuni kella 9-ni hommikul.

tjy KfiSIBM
Champagne Pommery & Greno keldrid on
ainulaadsed maailmas, üldpikkusega 13 km.

Luksusajakiri Hind ainult
albumkaustas 50 senti.

Reedel, 31. dets.,
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. .. ... . moe kasud piltides; Luured kunst*
toodud 8 lehekülge kolmevärvilist fotod. Pilte filmistaaridest. Huvita*
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II Jalupcrciiaisc uueaastd number

I vastuvõtt I
MWIIIIttIIIIlIIlIIII!III!IIlI»IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIWIIINIIMlII!IIIIIlIIII»IIlI!II>IAIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIII!>IIIIj>I!II!lII>II>IIlII>IIIIIIIIIII>IIIIIIIIII>III>II>IIIIIIIIIII>IIillIlI>II>II>lIlIIIlI>IIlII>I!!>I!Ii>IIII!>II!II>W '=**

| Restoran §

Kahes saalis orkester ja I

| „Jllusf~/žass" |
1 Merepuiestee 10. Telefon 471-56. 1

niiün Kaasas Võrumaa rahvusriie 'ja grupp
käsitöid mitmevärvilises vasesügavtrükis.
iiiiÜii Uusaasta-kinkide jagamine 1938. aasta
||||:i|: tellijate vahel toimub juba 13. jaanuaril,
IhIIH:" seepärast rutake tellimisega.
Tellimisi võtavad vastu kõik postiasuÜiiiÜil tused.

I Jltaeleolurikas UUQ QQSfCI |
| vastuvõtl I
EtabUe en l» 01

I D suurendatud, habareereeskauaga, |
| õnnevalamisega, õnnepõrsastega. |
| D Pallide- ja serpentiinisõda. |
W M Niischid—avar tantsupõrand—Niischid W
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I Lauad palutakse ette tellida.

TH. KÄÄRMANN
IxwityG. HOÜUCHO

Tallinn, Raekoja 8.
Restoran-öölokaal

nrKFBBB Pola Negri'ga
ÖÖLOKAAL

„0-K"

piHcm6-p>ms
Müürivahe 2.

Uue aasta vastuvõtt
Kabaree ja muud lõbustused

Jlmus
11 VIRU KOHVIK

• £õöus uue aasta

MÕMME,
31. detsemb r il

• vastuvõtt.

värsked berliini pannkoogid,

Kohvikus
Kabaree ja tants hommikuni
Laudade ettetellimine telefonil 432-61 ja pärast kella 6 telefonil 449-93

0 Lauad palutakse isik
likult ette tellida.

JALANÕUD I
ULISKS QQSfQkS hiljuh avatud ärist B

Üje 2 SAJANDI on kõrgeim kvaliteet

AVAS" |
Viimased maeuudi- I
sed. Suurim vatifc. omanik Vassila. g
I Tööstuse kauplus V. Karja 9. I

kõrvaldab GRIPI ja VÄSIMUSE.
Margid: Ecusson, V.S. 0.P., Cordon
Bleu, Cordon Argent, Extra.
F-ma asut. 1715. a.

nr. 9flo
Mootor G Tehnika G Teadus • Lennuasjandus
• Sport • Turism
SISU: Lühimärkmeid Londoni autonäituselt •
A. RAIDNA „Automustlasena" läbi Euroopa ®
K. NÕU Nõuandeid talviseks' sõiduks autol •
J. ZIMMERMAN Bata ..riigis" ja mujal • Auto
statistikat Eestis 238 inimese kohta üks auto •
A. MERE Detoneerimisnähteid diiselmootoreis •
Õlipidurid • Ins. A. TALVISTE Ford-auto põik
vedrud • Hypoid-diferentsiaal • LENNUASJAN
DUS: Langevari ja tema kasutamine • A. MERE
Esimesi lende • Tehnilisi uudsusi • Küsimusi ja
vastuseid • Tehnilisi nõuandeid • A. MERE
autotchnika õpetus (eriti tähtis algajaile autojuhti
jaile ja autokursuslasilc) • Spordi jne. teateid •
Rohkesti illustratsioone • HIND 50 S. •
1938. A. TELLIMISTE VASTUVÕTMINE AVA
TUD ÜLE RIIGI. (Talitus ja toimetus: Harju 40,
Tallinn. Posti j. arve nr. 570.)
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Neljapäeval, 50. detsembriMjs7

Päevaleht

Nr. 353

Riigi puhaswarandus 470 miljonit kr.

Wähemusrahwuste probleeme
J. Ülavere
Uue Põhiseaduse § 2*2. on öeldud järgmist:
seaduses tähendatud alusel ja piires. Õpetamine
ja kaswatamine koolides ja õppeasutustes Peab
toimuma Eesti riiklikus maimus riiklikul kor
raldusel ja järelewalwel."
Selle normisätte sisnstainist eriseadilsega kar
dawad meie wähennisrahmad, eriti aga sakslased.

Nad olewat eriseaduse eellnaterjalidest hankinud
andmeid, mille alusel mõned õppeained, nimelt
ajalugu, maa-, kodauikuteadust, sõjalist kaswatnst
j. t. hakatawat une põhiseaduse kehtimahakkainisel

õpetama neile mitte rahmns- maid riigikeeles.
Kuna seaduseelnõust awalikknst Pole illsornleeritnd.

wõib seisnkohawõtt ses asjas nlnidngi olla oletus
lik. Nii wõib nüüd puudutada üksnes selle küsi
muse üldpõhimõtete rakendmnist.

Kõigepealt seame üles küsimuse: mis tahetakse

saawutada riigikeele asendamisel rahwnskeestle
peamiselt ühiskonnateaduse ainetes ja milleks
Üldse see dualism? Näib, et taotletakse riigi
mentaliteedi sisendamist wähemnsrahwusse, et
riigi kehas poleks heterogeenseid osi ja kogn koda

nMond, rahwnsele waatamata, oleks kantud riigi
sõbralikust häälestatud maimust. Kuna aga riigi
wõim awaldnwat ühiskonnateadustes, Peab ka
see wäljenduma riigikeeles, sest rahwnskeel juba
iseenesest on wõõras ja indiwidnalisecriwalt mmm

daw wahend, mis takistawat hinge sääraste „mõ
sittuste" wasw. Säärast sannnn wõidakse põh
jendada ka riigikeele wajaliku oskuse seisimdilt.
Wõiks kerkida kiisinnls, kas see samm omab
oma kaswatnslike tulemuste Poolest wäljawaateid

kujuneda kiillalt tagajärjekaks? Tuleb mõtta ar
wesse, et wähemnsrahwnste kaalis kaswandiknd
ammutawad oma maailmawaatelised muljed kõige
pealt rahwusmeelsmlt wanemailt, kodusest kui ka

riiklikust miljööst, kusjuures teatud assimileern
mise protsess wõib toimuda kõigi mõõdukate elu
reeglite kohaselt. Kaswatnse lingwiitliku osatäht
sirse wõimalikku wähest edu tahawad soottl häwi
taba aga teised mõjuwamad tegurid.
Kõigepealt wõidakse riigikeele osalist sissewii
mist wähemnsrahwnste koolesse mõtta kui sunni
akti, mis ei silu wahekordi, maid wõib neid weel
enam lõhestada. Lõhestamine annab aga hoogu
wõitluse meeleolule, kus opositsiooni terawus
kõige wahem annab eeldusi riiklikuks üksmeeleks.

Rahwad nagu eestlased, mäletawad möödunud
kurbi aegu, kus surututena, kuid seda enam wiha
pingelistena käidi ringi, rusikas taskus. Koge
muste kohasest wõime meie mõistwalt saada arn
kõigist kitsendawd olukorrist ka siis. kui kitsen
dused ise Pole kaugeltki tolleaegse ulatuse ja taga
mõttega.

Kuid ka wälispoliitiliselt oleks sel sammul
oma mõju. Meie wähemusrahwustele autud kul
tuur-autouoomiale on wihjatud' kui kõrgele ees
kujule; seda isegi sakslaste «emamaal", kuhu lah
kimud mõisnikud wiifid meist Palju sihilikkust.
Juba uues Põhiseaduses awalduuud tendentsid
andsid põhjust wälismaa ajakirjandust korrigeeri
da Eestit kin «mitte enam eeskujulikku Eestit"
wähemusrahwuste elu korraldamise alal. Säärane
ettcheide mõis osutuda muidugi waraseks, sest
wastaw eriseadus oli audiuata ja ka põhiseadus
ise ei näe ette riigikeele ulatust wähemusrahwuste

kooles. Täites põhiseaduse nõuet, oleks mõtet
küllalt tõsiselt kaaluda, fui suures ulatuses eri
seadus Peaks wõtma ümberkorraldamisele õppekeele

küsimuse wähemusrahwuste koolides. Samuti ka
küsimuse, kuiwõrd on reaalseid wäljaivaateid ling
wistlikult kasmatada wähemusrahwiistes lojaal
sust riigiwoinnl wastll.
Kui analüüsida saksa wäheinusrahwusc käitu
mist, wõime Põhjenduslikke tugipunkte leida
psühho-ajaloolisest taustast. Aastasajad olnud
Baltimaade wõimsad peremehed, nii Poliitiliselt
kui majanduslikult, on nad ühtlasi kramplikult
rippunud oma kiwinennd tõekspidamistel ja sei
sukohtade säilitamisel. Alalhoidlik mentaliteet on
on olnud haruldaselt ühtlane; seda üksmeele tõ
husat relwa on nad teadlikult ja eduga kasutanud

E. Phillips Oppenheim
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David jättis jumalaga ja kuulatas tüdruku
heledat naeru, kui see läbis halli. Siis sulges
ta ukse ja asudes kirjutuslaua juure, awas kirja,
mille wälimus juba oli «vähimalt tähelepanuära
taw. See oli suur. ruuduline, lilla ümbrik, mille
aadress oli kirjutatud hallva, hüplema käekir
jaga. mis aga siiski reetis teatud kindlat ise
loomu. Juba kirja «välja tõmmates ütles talle
waist, kellelt see tuli. Nõrka, ent siiski teramat
lõhna hoowas sellest kirjast.
Dave, pead siit eemale hoidina. Päris
tõesti. Nad tahmvad teha Sulle lõppu ja
Tottie Green ou neist kõige hullem. Ta
ei ole «veel iial lasknud inidagi juhtuda
oma peakorteris. Täna oleks ta peagu ns
kinud. Ta oleks tapnud Sind. poleks Sa
olnud nii karine. Miks Sa tulid? Sa ei
ei tee sellega inidagi pareinaks. Miks teed
Sa seda? Ainult hooplemise pärast? Well,
oled teinud seda juba küllalt tihti. Las nad
mõtlewad, et see teemant on Sinu käes.
Nad peamad Sind «vähe«nalt siis elus.
Ma ei tea, miks ina Sulle selle hoiatuse
kirjutan. Usun, nad tapaksid mind, kui saak
sid seda teada. Ara tule enam siia lähedalegi.
Igal ajal. kas hommikul, päewal wõi õh
tul. on Su elu siin hädaohus. Belle.
P. S. Mul ei oleks «nidagi selle wastn,
rui kohtaksin Sind kuskil mujal.

1936 37. a. laekus riigil tulusid ettenähtust 12,1 miljonit kr. enam. —Võimaldus teostada hulk üles
ehitavaid töid Ja investeerimisi. Riigi aktiva kasvas 26 milj. kr., passiva ainult 2,6 milj. kr. võrra.
Riigihoidja esitas eelarve täitmise ja kassa aruande ning riigikassa bilanssi riigikogule.

kõiksugu õiguste kitseudamiste wastn nii Wene,
Rootsi ja teiste omaaegsete suurmmmude sisse
tungil. Sajanditepikkune wõitlns oma priwilee
gide eest on nad teinttd kompaktseks üksuseks, kits

Riigi tulud tõusid 90,2 milj. kroonile

siht on neid ühendanud, ja kus ohjade wähegi
lõdwastlaskmises, kas wabameelsuse wõi kriitilise

suhtumise nimel, nähti juba separatistlikku joont
ja seega ka rahwuse «salgamist". See farm dist
sipliin lõi Paindumatud traditsioonid, mis hoidsid
neid eemal ajaga tekkinud liberalismist ega au
nnd ka eeldusi kriitilise inaailiucnvaate kujunemi
ieks. Kasniatus oli sõnakuulekust llõndwalt
patriarhaalne, mis nii omane saksa natsioonile,
millega lämmatati eos kõik indiwidnalistlikud ten
dmtisid.

Aga walitsew seisukoht istutas nende werre ka

teadmise, et nende ülesanne on ainult walitse
mine; walitsemine mitte poliitikaküpses kõiki
rnõistmnses, maid traditsioonilises alalhoidlikkuses

otsekui mingite absoluutsete reeglite järele. Nii
suguses kindlas sihis nähti rnüütlikku kutsumist,
üle aegade ulatuwa wäärtuse loomist ja saabumist.

Sellest selttubki saksluse nõrkus romantilisele
«suurusele" wõi «wägKvusele". kus rahwas on
haaratud kas wõi keskaegse ordu rüiitliknltusest ja

selle laiendamisest usu ja mõõga abil, ning «idea
lism" mida tänapäewal propageerib natslik
reshiim ja mida siinne sakslus terwitab wist
waimustawamalt kui nende kaaslased «isamaal".
Kuid Eesti iseseiswnse saabudes paratamatu
inaarefornuga murti saksluse poliitiline ja ma
janduslik ülewõim. Hoop ei olnud Balti saks
lnsele mitte ainust majanduslikult ja poliitiliselt
talumatu, waid ka psühholoogiliselt. Teadmine,
et aastasadade kiwinenud traditsioonid, nende
tõekspidamised, Polnud mitte ainult hüljatud,
waid wahest ka naeruwääristatnd, istutas nende

Majandusministeeriumis on valminud
Eesti vabariigi 1936/37. a. eelarve täitmise
ning kassa-aruanne ja riigikassa bilanss 31.
märtsist 1937, mis majandusministri poolt
esitati vabariigi valitsusele. Vabariigi va
litsuse koosolekul kolmapäeval, 29. dets.,
vaadati see läbi. Riigihoidja oma otsusega
samast päevast otsustas eelarve täitmise ja
kassa-aruande ning riigikassa bilansi esi
tada, nagu seda ette näeb riigi eelarve
seaduse § 37, kinnitamiseks riigikogule.

Riigi 1936/37. n. nlfieelurtoe koostati tnlude-kulndc
tasakaalus 78,1 milj. kr., millises ulatuses oli uäha ette
ka eelmise 1935/36. a. tulude celarwe tegelik täitumine.
Pärastised kokkuwõtted näitasid, et 1935/36. a. laekus

riigitulnsid rohkem, nimelt 79,5 milj. krooni. Teega
1936/37. a. algeelarwe sisaldas tulusid 1,4 milj. kr.
Mõrra wähem kui tegelikult laekuS 1935/36. celarmeaas

tal. Ka 1935/36. a. lõplikust celarmest 79,9 milj.

kr. jäi 1936/37. a. algeelarwe maha 1,8 milj. kr. ehk
2,3% mõrra.
Kuna 1936/37. a. ci olnud karta tagasiminekut rah
mamajanduse labikäikudes, mõidi julgesti loota 1936/37.

a. riigitulude laekumist eelarmcs arwatlctud ulatuses.
Need lootused täitusid täiel määral ja tulusid laekus
märksa rohkem kui oli ette nähtud algcelarmes.
Wõrrcldcs eelmise aasta cclarmega oli riigi 1936/37.

a. relarwe tulude osas kasmanud peamiselt tollide

(+2,8 milj. kr.)» piiritnsemonopol (4-1,6 milj. kr.,

maade, hoonete, metsade ja wetc (4-1,6 milj. kr.), aktsii

side (4-1,1 milj. kr.) ning raudteede (4-M milj. kr.)
alal.

Kulude osas suurenes celarme: korraliste kulude alal

7,3 milj. kr. ja erakorraliste kulude alal 3,4 milj. kr.
Opcratsioonifondide alal oli aga eelarwes nähtud ette
mähem krediite 9,4 milj. kr.
Nagu eelmine aaSta, möödus ka 1936/37. aasta riigi

majapidamises tõusu suunas. Kui eelmisel aaStal alg
eelarmcs ettenähtud 69,5 milj. kr. asemel laekuS 79,5
milj. kr., s. o. Iv milj. kr. ehk 14,4% rohkem, sits aru

mustesse.

Niisuguses ..alandmvas" positsioonis alades,
kus tunti eestluse üle ainult waimset üleolekut, oli

teretulemast natslik rassiülistus ja lootus endise
olukorra restaureerimisest. Oli jälle autud kord
kaotatud siht, kõrgete ülesannetega siht müütlike

sugemetega. Tulemuseks oli eneseteadwuse hoo
gus tõus ja weel suurem eraldumine Pärisrahwast
juba «kõrge" rassi werepuhtuse ja messianismi
niniel.

Aga uüiib oit pärisrahwa hulgast kerkinud
maoteid, mis soowitawad wastuabinõuna auto
noomia kitsendamist riigikeele sissewiimise teel
wõõrrahwuste koolesse. Seda waadet on põhjus
tanud tänamatus kultuurautonoomia wasiu.

suurenenud riigiasututuStele unte waradc soetamise

celarmeS.

snl samuti kaswanud, tõustes 129,4 milj. kr.-lt (sttS
aasta alul) 129,0 milj. kr. le; feega suurenemine
milj. kr. wõrra. Kohustised on kaSwanud peamiselt
1999/97. a. lahtijäetud krediitide ja deponentidc alal.
Wähcncnud on aruande-aaSta jooksul riigiwõlad ftfe

kr. ehk 15,5% rohkem kui oli armatletnd Põhi

Tänu enamlaekunud summadele amanes mõimaluö
teostada hulk iilesehitamaid tõid ja inmcstcerimisi: täien
dati rahmamajandusc elustamise fondi, et selle kaudu ri
kaStada meie ralpvamajandust uute tootmisaladega; mää
rati krediiti riigi osamõtuks elulise tähtsusega tööstus- ja
muudest ettewõtetcst, miS loodud seni korraldamata möi
mitte küllaldaselt arendatud alade elustamiseks ja orga

nisccrimiscks; anti summasid riigiasutustele uute hoo
nete püstitamiseks, Tallinna tehnikainstituudi sisnstami
seks ja temale muretsetud hoonete eest tasumiseks, raud

tõttu.

Riigi pnssiwa kognwaartuS on aruande-aaSta jook»

wõlgadc alal 0,4 milj. kr. ja wäliSwölgade alal 0,3
milj. kr., kottu 0,7 milj. kr. wõrra. samuti on mahe -

nennd kobnStiscd möödunud aaStast lunastamata jaannd
maksukäskude alal 49 tnh. kr. wõrra.

Kuna aktiwa suurenemine 129 milj. kr.) ületab PaS

siwa junrckaSwn <2,9 milj. kr.) 29,4 milj. kr. worra,

tee seisukorra parandamiseks, riigikaitse ülesannete rahul
damiscks jne.
Tähtsaimaks tuluallikaks arnande-anstal osutusid tol

on riigi puhaSwarandusc seis 1999/97. a. jooksul tonp
und 447,2 milj. kr.-lt 470,9 milj. kr.-lc.
Riigikassa bilanss aruande-aaSta lõpuks on tasakaa

lid, moodustades 23,7% tulude üldsummast: järgne
mad tulud piiritnsemonopolist 17,7%, tulud raudtee

wõrra suurem riigikassa eelmise aasta lõppbilansi tasa

dest 15,2%; nimetamiSwäärt on osatähtsuselt ka
aktsiisid (7,8%), posti-, telegraafi- ja tclcfonitulnd

16,4%), tulud maadest, hoonetest ja metsadest (5,9%)
ning tempelmaksudest ja löiMudcst (5,6%).
Niigi aktimn koguwnärtuS on arnande-aasta jooksul
tõusnud 573,6 milj. kr.-lt 599,6 milj. kr.-le, seega kas
madcs 26 milj. kr. mõrra, üksikutest aktiwnosadest on

Eesti Maaonmwalitsustc Liidus umlmrnud kokkuivõt
te folircfolr tõuseb kõigi meie asutiste m naival rt.su ste tu

ludc ja kulude kogusumma käesolewa 1937/1938.
majandusaasta põhieelarweie järgi 6.378.088,20 lroo
uile. Tellest summast langeb u.-u. korraliste tulude ja
kulude a-rmele 2.382.362,15 kr., emkorralisie tulude ja

kulude arwole 843.289,05 kr. uiug tccdekapitali tu
kude ja kulude artvele 3.152.437 kr.
Maadeldes ajutiste mamvalitsuste
selgub, et

Lembitu kants kaitse
liidule
Wabariigi walitsuse 29. detsembri otsuse Ko
haselt määrati Kaitseliidule Kaitseliidu maaga
warustamise seaduse alusel maa-alasid, KoKKu
15 üksust. Maa-alasid, mis on määratud peamiselt

üppe-. spordi-, laskeplatsideks, samuti kaitselii
du kodude asutamiseks, said Tartumaa. Lääne
maa. Saaremaa, liirwn ja Walga malemad ja
Koeru ning Suure-laaui malewkonnad. Saare
maa malewate auti Loona asllndusest Kaarma
maalinn, pindalaga 1,89 ha. pidude korralda
mise platsiks. Lembitu kantsi ühes piirlewa metsa

ja rohumaaga kokku 3,2 V ha. mis seni olnud
Lõhawere asunduse järele, sai Suure-laaui ma
lewkond samuti pidude korraldamise kohaks.

gaaniliseks tasandamiseks. Mõrastada enesekorral

ja uut põhiseadust kahuri

David naeratas waikfelt enda kirja
lõhki tõmmates.
..Ma peagu usun. et sul on õigus, mu ilus
luno," pomises ta, maadates leeke, mis häwita
sid tolle kirja.
15. peatükk
David jõi tviimse sõõmu miskit ning soodat
ja koputas tühjaks piibu. Kell lõi kaksteist
ja ta ei olnud hiliste tundide harrastaja. Wälis
uksed olid lukustatud ning riiwitatud ja häire
seadeldis töötamas. Ta tõusis haigutades ja
läbis toa, kui telefon helises...
Hiljem küsis ta endalt, kas leiduks mingi
sitgmte seletus tundele, mis teda haaras, kui
kuulis toda tuttawat häält: kiirusele, millega
ta haaras kuuldetoru, ja ägedusele, millega tn
wastas. Elutu nagu see oli, oli ometi midagi
kurjakuulutawat. murettekitawat tolles käski
was kutses.
..Hallo!" hüüdis ta.
Ta tundis kohe hääle, mis wastas, olgugi
et see oli katkendiline ja murtud walust.
„Mr. Newberry, taewa nimel gümn...
Ruttu. Nad said mind kätte DicK Ebbeni
ka... Oh. mu Jumal!"
Waikus. Ahendus oli katkestatud. David
ei kõhelnud hetkegi. Ruttu tõmbas ta mantli
selga, täitis automaatrewolwri ja läks halli.
Õnnekombel oli ta wiimaste päewade jooksul
olnud wäga ettewaatlik. Ta ei teinud midagi
mõtlematult, pimedast peast. Ta maletas Dow
soni hoiatust, mida too oli mitu korda korranud
wiimasel ajal. et üks kurjakuulutawa näoga
mees oli hiilinud öösiti ta maja ümber. Ta kee
ras ukse lukust lahti ja awas selle siis tasahil
jukesi toll-tollilt, kõik lihased pinguli, malmis
millisele rünnakule tahes. Ta oli waewalt jõud
nud trepile, kui see juhtus. Kuskilt salajasest
peiduurkast näqi David üht küürütawat kogu
end ta peale heitwat ja tänawawalgustuse lambi
malgusel nägi ta ülespoole tõstetud, helkiwat
tera. Wnlukarje läbistas õhku ja nuga lendas
klirisedes lumisele õuele. Ka teiüe, kondine,

mise sondi, asunduskapitali ja teiöte kapitalide ning son
didc snurenemised. Riigi materiaalsete waradc seiS on

l«S 999,9 milj. kr., milline summa on 21,5 milj. kr.
kaalusnmmast.

üksikutest vassiwaosad.est näitawad suuremat tonsu
mitmesugused riiklikud eriotstarbelised kapitalid ja sondid

( + 15,0 milj. kr.), samuti järgmise aasta celarwele
kuuluwad tuluwõlad <+9 milj. kr.) ja lunastamata ko
hnStifcd labti jäetud krediitide alal <4-2-9 milj. kr.).
Kahanemist näitawad riigi sise- ja wäliSwõlad.

Pilk ajutiste maavalitsuste majapidamisele jooksval majandusaastal

Tartu tervitab uut aastat

ühisnieelt saawutaivat elukorralduse dikteerimi
sega; weended tõrguwad siin palju wöimsamalt
kui lihtinimeste juures.

JuurekaSwu riikl. eriotstarbeliste kapltalide ja son»
didc alal on annud peamiselt rahwamajandusc elusta

maavalitsuste tulusid ju kulusid

ivaadata ainult heatahtliku kingina, waid osalt ka
Paratamatu wahendina liig järsu ülemineku or

Tihti eksitakse sellega, et arwatakse haritlaskonnas

arwcl <+7,9 milj. kr.) ja riigi materiaalsed warad
<+4,2 milj. kr.). .....

6.378.000 krooni ajutiste

Kuid säärase laialdase autonoomia andmist ei tule

damist mehaaniliste printsiipidega oleks asjaw õli
hille kallamine. Peame ka meeles pidama asja
olu, et Balti sakslus, waatamata poliitilisele eba
küpsusele, on üldiselt haritud nii seesmiselt kui
wäliselt, kus „junnimomendi" rakendamine hal
wab töömeeleolu ja tõstab wastupanu tahet.

ja fondide alal < + 9,2 milj. kr.), summad riigrkaSsa

ande-aastal oli enamlaekuminc meelgi suurem: 78, l milj.
kr. asemel saadi tegelikult 99,2 milj. kr., s. o. 12,1 milj.

Psüühikasse kibeda salapõlguse. Kummaliselt olid

kaks rahwust aastasadu elanud teineteise kõvwal
ja teineteise sees, siiski üksteist mõistmata; assi
mileerilmist takistasid seisuslikud positsioonid ja
kirglik eraldamise taotlus. Kuid nüüd üheõigus
lastena on wõetud neist suured sihid, nende mu
gaw heaolu asendatud pärisrahwa tingimustesse;
tõesti tohutu wõib olla kõrgimeelsete «kannatus".
Loomulikult ei wõidud neilt tõelist lojaalsust nõu
dagi, ei ka laialdase kultuurautonoomia nimel,
mis oli waid nõrgaks kompensatsiooniks murran
gu negatiiwsetele läbielamistest. Nõue riikijaa
talvaks waimuks ei wõi täituda juba psühho-bio
loogiliste reeglite kohaselt, wähemalt mitte nii
lühikese ajaga. Analüüsimine wiib meid ikka aja
loo, kultuste, traditsioonide liigjnurdunud Päri

kaswanud: uõiibmifcb riiklike eriotstarbeliste kapitalide

ligi neljandik (24,67%) üldisest kulusummast laekub

esikohal tcrwiShoiuala 558.678,22-kroonisc kulusummaga,

mis teeb wälja 8.76?i> ajutiste maawalitsuste kulusum

inast. Järgneiuad kulude smrruselt hoolekanne

539.561,81 kr.. maa-valitsuste ülalpidamine

•151.485,88 tr., haridus 413.098,25 kr., põllumajan
dus 138.119,29 kr., mitmesugused kuilud 90.428,44
kr., laenude tasumine 52.056,60 kr., tvarandused
49.392,35 kr., sotsiaal-administratsiooniala 46.288,22
kr., tagawavastrmmad 42.558,09 kr.
Maavolikogud, mis küll juba ametlikult on 4 a. kestes
surnud, kuid siiski nõuawad weel käesolewal aastal

ajutistele maawalitsustele maksudest.

kulusid

Nimelt laekub nxrksudest kogusummas 1.573.942,19 kr.
nurg sellest summast moodustaivad omakorda lõwiosa kiu
uiswaramaks ja tulumaks, sest esimese avwel laeki?b aju
tistele maawalnsusteile 733.276,30 tr., teise awwvl aga
655.314,55 kr. ülejäänud 9 liiki maksud anna load aga

Pärnu ja Malga asutistelt maawalirsnstelt kokku 650 kr.
ning lõpuks kapitalid, mis nõuawad kulu Saare
selt maawaliihirselt 100 kr.

tulu märksa lvähom, seal hulgas ka maks liiklemisabi
nõudelt weetoedel ainult 450 kr., ning maks suivita
jailt, mida saadakse ivaid Harju ajutises nmaivalitsuses
500 kr.
Edasi saatvad ajutised maavalitsused tulu oma asu

t.ustclt 490.803.17 kr., kulude tasu 241.528.90 kr.,
rendid ja üürid 45.848,22 kr., oum ettcwõtetest
22.801,47 kr., kapitalidest 12.241,06 tr. ja toetuste-st
3.500 kr., kuid see smmna ou ivõenid ainult .Harju
ajutise maaivaliisusc põhiecbaulvesse.

?ljutiste maasvalrtsustc ku l u d e juure iile. minnes

Lõpuks Maadeldes

ajutiste maawalitsustc tulusid ja kulusid üksikult,

selgub, et kõige suuremad.tulud ja kulud on Tartu aju
trsel maawaliisusel, nimelt 836.127,07 kr. Jävgnewad
sumumde suuruse järjekorras Harju aj. maawalitsus

812.744 kr., Wiru aj. macttvalitsus 810.030 kr..
Pärnu aj. nmawalitjus 684.041 kr., Wõru aj. maa
ivalitsus 595.300 kr., Lääne aj. nraawaWsus
542.394 kr., Järwa aj. maawalõdsus 514.181 kr.,
Wiljandi aj. maawalitsus 501.619,09 kr., Saare aj.
maalvalitsuõ 443.334 kr., Petseri aj. maawalitsus
—328.283 kr. ja lõpuks kõige waiksenm maakonna

näeme, et kulude-osas seisab

Malga aj. maawalitsus 310.02-1 kr.

ka kirikuis ja palvelais märgitakse uue põhiseaduse
jõustumist vana-aastaõhiustel jumalateenistustel.
Uuel aastal korraldatakse linnas mitmes kohas
päevakohased aktused, kus kõnelevad peamiselt en
dised rahvuskogu liikmed.

mõõda reast organisatsioonidest. Nii polemat koosolekule
kutsutud naiskodukaitset, õpetajate ühingut ja samuti ka
Isamaaliidu kohaliku osakonna juhte.
Uue põhiseaduse kehtimahakkamise puhul orgauisat

sioouid Põltsamaal korraldawad siiski ühisrongknigu ja
1. jaanuaril päewakohafe aktuse.

paukudega

Põltsamaal ei kutsutud

Uue aasta saabumist ja uue põhiseaduse maks
mahakkämist tervitatakse Tartus suurtiikipaukudega.

Täpselt kell 12 öösel süüdatakse põlema raekoja
arv ~1938". Samal ajal mängib orkester hümni,
esiküljele kinnitatud väikestest elektripirnidest aasta

NnHwarindc moodustamine on praegu köitjal käi

mida laulavad kaasa ka kodanikud. Linn on ilutule

inas, kusjuures seni peetud koosolekutel on etendanud
tähtsat osa Isamaaliidu kohalikud osakonnad wõi jälle
neisse kuuluwad juhtuvad tegelased. Hoopi? teisiti ku

des ja vanikutega kaunistatud. Kõigis rahva kogu

nemiskohtades tähistatakse mõneminutiliste kõnede
ga uue põhiseaduse kehtimahakkamist. Kinodes näi
datakse selleks eriliselt valmistatud tekste. Samuti

Kollaste sõrmedega Käsi haarati ja paimitati
seljataha. Isegi siis oli sel peagu-mörtsukaks
saanul weel järel üks trikk. Ta hammustas
wihaselt Davidi kätte, kollased hambad nagu
kiskja kihwad, metsiku wiha aina suurenedes.
Ainus pilk ta ilmele wiis Davidist wiimsegi
kaastunderaasu. mida ta wöibolla muidu oleks
teise wastu tunnud. Ta tegeles praegu hulluga,
kellele tapmine oli naudinguks. Kedagi ei ol
nud sel hetkel nägemiskaugusel. Taksiauto ju
hidki seisid teisel pool oma autosid. Nurgal olew
politsei waatas alla Kuninganna tänama poole.
David pingutas lihaseid, tõstis oma kahjuliku
koorma peakõrgusele ja wirutas ta siis suure
jõuga noale järele. Kukkumine sündis tumeda
mütsuga. Isegi waluoiet ei olnud kuulda. Ta
gasi «vaatamata läks David nüüd üle tänama,
sai kätte autojuhi ja näitas talle naelalist sedelit.
..Luige-allee nurk. Pikk tänam, Holbornis,"
ütles ta. ..Sõitke kui põrguline."
Nad tormasid läbi ikka meel täiskiilutud
tänawate. Daoid uuris meel kord oma auto
maatrewolmrit. praamis lukku ja pani selle jälle
taskusse tagasi. See kutse, mille ta oli saanud,
mõis olla ka mnlehäire, et petta teda majast
wälja, kus siis Fred oleks oodanud. Teisest
küljest see hääl oli olnud ebaharilikult sarnane
Sam Westi omale jn aegki oli sama, mis oli
määratud kohtamiseks Dick Ebbeniga... Ühes
kohas peetf neid kinni, kuid Alöirnjchi tänamat
mööda läksid nad jälle täisgaasiga. See mees
oli oma raha täiesti ära teeninud, kui nad
Luige-allee nurgale jõudsid ja David talle rahul
datult pangatähe ulatas.
..Wõite oodata, kui tahate," ütles ta. „Tu
leu kohe tagasi."
Ta tõttas piki püiktänawat, mööda waikseist
ladudest ja süngest kirikuaiast, päris wppu. kust
paistis Abbsi gümnaasiumi silt. Kuskil ei pö
lenud lambid, kuskil ei olnud märkigi millestki
kahtlasest. Kõik oli täiesti waiknc, kuid siiski
seisis David, meel selle järele, kui ta oli wöt
me pannud «võtmeauku, üle poole minuti kuu-

Maaväring Peruus

Isamaaliitu rahvarindesse

junes aga olukord Põltsamaal, kus rahwarind" moo
dustamiscks peeti koosolek just enne jõulupühi. Nagu
selgub, on Põltsamaal koosoleku . tokkukutsujad äinud

latades. Lõpuks awas ta ukse, astus -väga
aeglaselt üle läwe ja malgustas oma taskttlam
biga, mida ta alati kaasas kandis, suurt saali,
mis oli osalt nähtaiv juba tänamalaternate «val
gustusel. hall ja tontlik oma liikumatuses, sala
duslik seal, kus seisid möimlemisriistad, mis
olid osalt kaetud riidega, et takistada tolmumist,
kõik «vajunud öisesse pimedusse. Ta liikus sei
na poole ja keeras elektri põlema. Kohe kui
ta seda oli teinud, teadis ta. et midagi oli
korrast ära. Kontori uks oli praokil ja üks
aknartlut katki. Ettevaatlikult ja üha suure
nema murelikkusega läbis ta toa ning sülitas
teise lambi, mis «valgustas kontorit. Sumbu
tatud .karje pääsis ta huulilt. Ebben lamas
maas, köwerdatuna, pea kukla poolt purus
tatud nagu ühest hiiglatugcivast hoobist. Peagu
ta karmal lebas Sam West, nuga ribide ma
hel ja meri aeglaselt imbumas läbi riiete pö
randale. Tagapool oli kaks tugitooli asetatud
ligistikku ja laual seisid lahtine sigarikast ning
kaks Klaasi jn osalt täidetud «viskipudel. Ker
ge oli kujutella äsja aset leidnud olukorda:
Ebben. «veidi närmiline. kuid samas ahne, kaup
lemas oma teadete tasu. Sam West püüdmas
täita isanda palivet. Stturem osa majast oli
kindlasti püne. Mõrtsukad olid hiilinud läbi pi
meduse kuni kontori ukseni, kust nad algasid
oma rünnakut. David «värises, kui ta ükse
sulges.

Tagasi suures ruumis, seisis ta möui se
kund Kõik lihased ja närisid pinguli. Paljud
wäikesed asjaolud näitasid, et see õudne tegu,
mille tagajärgi ta äsja oli näinud, oli korda
saadetud paari minuti eest. Kui nii. siis kui
das oli põgenenud mõrtsukas wõi mõrtsukad?
Uks oli olnud korralikult lukus, ta ei olnud
näinud kedagi hoonus ega ka kedagi kuskil
pimedas nurgas peidus. Isegi elektri põledes
leidus meel küllalt peiduurkaid all koridoris.
Ta seisis, püüdes tungida pilguga läbi pimeduse
waiba. Taskulambi tarwitamine oleks teda
wähe aidanud, oleks ainult suurendanud häda-

On hävinud mitu linna
Lima. 29. 12. (ETA) (DNB) Peruus on
olnud tugew maawärisemine. mille tagajärjel on
häwinud mitu linna. Seni on rusude alt Kat
te saadud 75 haawatut. Mitu tuhat inimest on
jäänud peawarjuta.
ohtu. Usaldades siis rohkem oma kuulmist, mis
oli äärmiselt teraw, näis talle enam kui kord,
nagu oleks keegi roomanud mööda põrandat.
Ta hiilis enam ja enam wastasseina suunas
ja waatas alla akenderea poole. Peagu kohe
taipas ta. et äärmine aken taga aeglaselt awati.
Prao aeglase suurenemisega kostis talle ikka
enam ja enam kürmu liiklemiskära Holbornist.
Ta hiilis weidi meel madalamale. Pimedus oli
ikka meel peagu läbitungimatu, kuid selle akna
juurest, mida ta kahtlustas, paistis hall riba.
Samal hetkel muutus hall mustaks, jättes pai
guti siiski halle kohti. Siis tuli nähtawale ini
mese keha siluett keegi katsus läbi akna
ronida. David tõmbas «välja oina automaadi,
kuid kõhkles. Siis «neenusid talle kaks meest
kantoris ja ta ei kõhelnud ena«n. Pauk kos
tis nagu aleks «vähemalt suurtükist, lastud, nii
kajas see kitsas «nadalas koridoris. Ta tõmbas
kuke «vee! kord «vinna ja heitis kõhuli maha.
Tuleleek läbistas pimeduse. Ole ta pea lendasid
kuulid seina kaks, kolin, neli. Ta karja
tas nagu oleks ta haaivata saanud. Alt kostis
sumbutatud naerulaginat, must kogu kadus ak
nalt, millele järgnes «vaikus. David hüppas ja
lule ja tõttas wälisukse juure. Mõne sekundi
jooksul oli ta hoowis. kuid see oli tühi. Ta
jooksis alla. inöödudes alvatud aknast, peasisse
käigu poole. Mees. keda ta taga ajas, oli
juba kadunlld rahwamurdu. Ta peatus kõnni
teel, olles ebakindel, Kuhu poole minna, kui
raske käsi talle õlale wajus. Ta körival seisis
politseiseersant ja selle kõrival ivalivelolew kord
mk. Esimese toon oli peagu «viisakas, kuid kin
del. ja ta parem käsi oli ikka «veel Davidi
olal.

..£wf»agc küsida, mida teete siin tänawal,
sir, kaes automaatrewolwer. millest on nähta
masti, lisas ta. painutades pead ja nuusutades.
..asja tulistatud?"
..Pean jahti mõrtsukale," kõlas wihane was
tus. ..Ta peab olema möödunud teist mõne jala

kauguselt."

Neljapäeval, 30. detsembril 1937

Päevaleht

Nr. 353

Eire-Iiri uue põhiseaduse alusel

Ülikoolidele nimetati uus juhtkond

Vastasrind peab kuninga nime väljajätmist põhiseadusest
silmapetteks

Tartu ülikooli rektoriks prof. Kaho, prorektoriteks prof. Kant ja prof. Roots, Tallinna tehnikainstituudi
rektoriks prof. Kogermann, prorektoriks prof. Paavei.
Õppejõudude esindajaks teljnikanliknvli walit
susse kaheks aastaks nimetati mag. chem. Hugo
Raudsepp.

Niigihoidja otsusega 29. dets. nimetati: Tartn
ülikooli rektoriks s'ks aastaks korraline professor
dr. phil. nat. Hugo Kaho; prorektoriteks 9-ks aas
taks korraline professor dr. phil. nat. Edgar
Kant ja korraline professor dr. med. vet. Elmar
Roots.
Dekaanideks kaheks aastaks nimetati: nsntea
duskonnas adj. prof. mag. theol. Siegfried
Aaslawa; õigusteaduskonnas erak. prof.
mag. jur. Helmut Kad ari; arstiteaduskonnas
korral, prof. dr. med. Ernst Saareste; silosoo
fiateaduskonnas korral, prof. dr. phil. Zulius
Mark; mat.-loodnsteadnskonnas— korraline prof.
cand. math. Gerhard Rago; loomaarstiteadnskon
nas korral, prof. dr. mcd. vet. Ferdinand Laia;
põllumajandnsteadnskonnas korral, prof. dr.
agr. Peeter Kõpp ja majandusteaduskonna?
erak. prof. mag. oec. Eduard Poom.

Ülikoolide seaduse elluviimise
seadus

ülikoolide seaduse § 19 nimetatud õppejõudude

esindajaks ülikooli walitsnsse nimetati kaheks aas
taks dr. mcd. Mihkel Kask. '
Tallinna tehnikaülikooli rektoriks wiieks aas
taks nimetati korraline professor Panl Koger
man n, ja prorektoriks kolmeks aastaks erakorral.
prof. Wladimir P a a M e l.
Tehnikaülikooli dekaanideks kaheks aastaks ui

mctnti: ehitus- ja mehaanikatcadttskonnas era-

Prof. dr. phil. nat. H. Kaho.
korral, prof. Oskar Martin; keemia- ja mlictca
duskonnas korral, prof. F. K o p w i l l e m; pro
dekaaniks mehaanikaosakonnas erakorral. prof.
Robert L i w l a n d c r.

Riigihoidja dekreedina 29. detsembrist anti
ülikoolide seaduse elluwiimise seadus.
Kuni ülikoolide walitsuste, nõukogude ja
teaduskonnakogude asjaajamise korra äramäära
miseni ülikoolide seaduses ettenähtud alustel
käiwad ülikoolide tähendatud organid asjaaja
mises endise korra järele.
Haridusminister wüib rektori ettepanekul
anda ülikoolide seaduse alusel ametisse nimeta
tud prorektoritele mõned rektorialalised ülesan
ded kuni nende äramääramiseni wastawa iili
koolinöukogu poolt.
ülikoolide nõukogud astllwad kokku peale
nende moodustamist ülikoolide seaduse alusel.
Kuni selle ajani-täidawad ülikoolide nõukogude

Briti ei tunnusta uut põhiseadust Põhja-iiri kohta
Dublin. 29. 12. (ETA) (Reuter) liri
UUS põhiseadus astus jõusse täna. liri waba
riigi nimeks on nüüd Eire, kusjuures de Va
lera on nüüd peaminister. President nmlitakse
kuue kuu jooksul. Tema palgaks on ette nähtud
15.999 naelsterlingit aastas.
Uue põhiseaduse jüusseästumise puhul oli
täna katedraalis pidulik jumalateenistus. Dc
Valera ja teised walitsuse liikmed sõitsid kaLedraali ratsawäe eskordi saatel. luiltidel ja
prötestandiusulistel olid eraldi jumalateenistu
sed. Uue põhiseaduse jöusseastumist tähistas sa
luut 21 suurtükist, millele järgnes süjawäepa
raad. Rahwapidustusi ei olnud korraldatud. Kõi
gil walitsushooneil lehwis liri kolmewärwilim
lipp, kuna äärmised mabariiklased olid heisanu"
oma peakorterile musta lipu.

Walitsuse häälekandja ..Jrish PrcsS" kirjutab une

põhiseaduse jõusseastumisc puhul, et sidemed Enur-Bri
tanniaga kuuluwad nüüd surnud minewikkn, ja et Eire
on nüüd iseenda peremees. Scemastu Inglismaad pool
dawa opositsiooni häälekandja ..Jrish Times" kirjutab, et
kuninga nime wüljajätminc uuest põhiseadusest on tcgc-

liste lepingute alusel on määratud Eestile ainult

informeeriti kõigest sellest ajakirjanduse esindajaid.

üks lainepikkus, 110,4 meetrit, millel wõib töötada

Kõigepealt Riigi Niughääriugu dir. F. Ol br e i oma jutuajamises tähendas, et Tn r i sa a
teja a m a walmi m i s e ja töölerakendamisega
tuleb RR-il teostada mõningaid ümberkorraldusi

suurewõimeliue saatja. Loomulikult tuli terwe
«naa huwidcs sellele lainele panna töötama Türi
saatja. Teistel, n.-n. ühislainetel töötawad saat
jad ei tohi töötada üle 0,3 kw saatcenergiaga.
(Tartu lainel 383 ja Tallinna lainel 219 m).

mis paratamatult ühe liigi raadiokuulajate seas
tekitab rahulolematust ja nurinat.

Samal ajal, kui Türi saatejaama hea kuulda
wuse kohta saadumad teated kohtadest, kus kodumaa

saatjaid pole kunagi hästi kuulda olnud Kure
maalt, Narmast, Malgast, Wiljandist, Saare- ja
Hiiumaalt, isegi Sõrme • Saarelt, protesteerivad
Tallinna detektorkunlajad wihaselt ning süüdista
wad RR-t nend huwide ignoreerimises ning riigi
rahade mõttetus raiskamises Türi suursaatja ehi
tuse peale.

Tallinna detektorkunlajad olid seniajani täiesti
erandlikus seisukorras otse külje all töötas 12
kw saatja, nulle wälitugcwns ületas mitmejajatu
hande kordselt tugewaima wälisaatja wälitugewuse.

Seepärast oli mõimalik kuulata Tallinna saatjat
detektorkvastumõtjal «valjuhääldajaga isegi sisean
tennil, samuti polnud majadust wastuwõtja täpseks
wäljahäälcstamiseks.

Uues olukorras jääb Türi saatejaama «valitu
gewtts Palju nõrgemaks, saatja klmlamine detektor

wastuwõtjal on küll «võimalik, kitid selleks peab
olema wastiiwõtja hea, täpselt häälestataw ning
warustatud hea niilg kõrge antenniga, kitid ka sel
puhul ei jätku enam wastumõtu energiast walju
hääldaja käiwitamiseks.

Kohalik saatejaam Tallinnas jääb tööle
lühemal lainel,
esialgu 219 meetril, kuid ainult 0.3 kw energiaga.
See saatja on detektorwastliwõtjas kuuldaw pal
ju tugewamalt kui Türi saatja, kuid ka ainult siis,
kui wastuwõtjal on sobiwad Poolid ning aparat on
õieti häälestatud. NR ühele tehnikule, hra Ur

Teiselt poolt on Tallinna detektorkuulajate arm
kokku sulanud ainult 1000 inimesele ja nende jaoks
oleks mõttetu lasta töötada Tallinna saatjal endise

energiaga isegi sel puhul, kui see iilalnimetatud
olude tõttu weel wõimalik oleks, sest Tallinna saat

ja töötamiskulud ületawad aastas 60.000 krooni.
Tallinna saatja töötamisel uues olukorras jat
kub selle energiat küllaldaselt ka wäheseletiiwsetele

ja wananioelisile lampwastuwõtjaile, milledel se
lektiiwsuse wähesnse tõttu täiesti segamiswaba kuu

lamme Türi saatja lainel oleks raske.

NR saatekawa korraldaja H. Ko m P u s oma jutu

ajamises tähendas, et pilk 1938. n. saatekawa skeemile

ei lase aimata neid siiski omajagu olulisi iimbcrkorral
dusi, mida RR tahab teostada uuest aastast alates.

lirimaa, «või mõni muu punkt uues põhiseaduses, annaks

mingisuguseid õigusi Põhja-Jirimaa üle «või mingisugu
sel «viisil muudaks Põhja-Jirimaa positsiooni. Seepärast

Briti «valitsus mõistab Eire ehk lirimaa nimetuse all

ainult seda maa-ala, mis seni kandis liri «vabariigi

lnnle.

ütlust, et igal rahval on selline algkool nagu ta seda

gutades kasvandikku mitmesuguste vahenditega,
'ähüs on, et kasvandik korduvalt kokku puutuks

väärib. Lelle väite tõepärasust näitab ka Eesti alg
kooli ajalugu. _ Teoorjuse päevini oli meie algkool

fas, siis nõuab seal töötamine mootorite läbisõidu ajal
suurt ettewaatust, kuna wastasel korral õnnetus para
tamatuks asuwb. Kuna eriti tugewasti on muljuda saa
nud puusad, siis wõib karta ka selles piirkonnas luu

fciiifclt kahelt loengult kolmele nädala kohta. Seda
niõimaldas eespool nimetatud loengute kestuse lühen

dus. Sama asjaolu wõimaldab mõnesugusel määral
loengute üldarwu suurendada ja seega teemasid meelgi
mitmekesistada. N.-«. „rasket" muusikat aga kawatse
takse paigutada hilisemale ajale, mil kuulajate suurem

hulk juba kuulamise lõpetab ja mil siis teadlikum
muusikaharrastaja oma osa wõib walida.

Kogemused on näidanud, et i»t ensii tv s e m
kuulamise aeg on kella 19—22» t. Sesse

ajawahemikku kawatsetnksc paigutada üldhuwitawa sisu
ga laenguid ja rcportaashe, lugemistunde, kuuldeutängu
ja rahwalikumat muusikat. Soe saatekawa osa tahetakse

1938. a. anda ümarguselt saatetuudi wõi üle
selle.
Loengute kestust on lühcnd a t u d.

Normaalne loeng 1938. a. kestaks scr.ise 30 minuti ase
mel kuni maksimum 20 minutit. Erandi sellest moodus
tawad kc c l t c t u n u i d, mis kestaksid endiselt 30 mi
nutit, lugcmistunnid, mis tarbekorral santuti «vältaksid
30 minutit ja uiõned põhjapanewa sisuga loengud. Loo
mulikult ei kuulu ülemaaliste kokkutulekute puhkudel
edasiar.tawati riigijlchtide Poiitiliste sõnawõttude, sa

kes oleksid kõlbelised ja suutelised teenima ühis
konda.

Ekskeiser Wilhelm asitk
Saksamaale?
55 eritiit, 20. 12. (ETAI (HaVas) Autori
tcclfeift ringkonnist ci kinnitatu ega lükata ümber
ühe walismaa lehe poolt toodud sõnumit, mille jä
rele endine keiser Wilhelm olewat palunud luba ta

gasi pöörduda Saksamaale. Samad riugkonnad li
sawad, et kui keiser kaloatscks tagasi pöörduda oma

kodumaale, siis walitsus ei waataks sellele Poliitili
sest seisukohast sa suhtuks temale heatahtlikumalt

kui 1018. aasta walitsus.
Kaitseliit kuivendab Paide
külje all 180 ha raba
Järwa litnlctti sai mõni aeg tagasi Põllutööminis
tecrnunilt poligoni asutavtiscks Paide külje all ca 180
ha raba, mis praegu oit täiesti kasutamatu ia kohati
inimest ei kanna. Poligoni rajamiseks osutuwad wajali
seks ulatuslikumad kuiwenduStõõd, nagu nüüd selgunud,

walminuh cclkawandite järele. Esijoones tuleb peakraa
we kaemata üle 10 km pikkuses, pealeselle aga ka weel

voligoni lõpposa?, mis moodustab umbes 1 rmttkilo
'ncctri suuruse maa-ala.
Poligonilc peakraawide kacwaunsega tahetakse alus
inda weel käesolewal talwel, kuna selleks malewal on
vtemas wastawnid krediite ja kui lumi tõid ei takista,
hõrwalkraawidc kaeivamisclc saadakse asnda aga alleS
kewadel.

Poligoniks antud maa-ala liigniiskus on tingitud
.cskätt lähedal asetsemast jõest, mille weepinna madal

damist loota aga seoses Paidc-Tarbja weeühingu asu
tamisega. Jõepinna regnleerimisele asumise kiirendami
sekS pöördus kaitseliit Paide linnawalitsuse poole. Linna

külje all ligi 200-fjn. raba kniwendamine wäh endaks
inärksa Paide niiskust ja parandaks terwishoidlikkn olu
korda.

retseptist, ettepanekuist löunamenüüks jne.

Samnti on uudiseks seniste kastet nndide
ar w u sitiircnda ui i n e kahelt neljale: senisele ka
hele lastetunnilc tuleksid jnnre üks saade noorsoole, tci
>.? mudilastele.

Kooliraadio saated piirdnwad sel kooliaastal
ii 0 c saatega nädala kohta, tnna uuest

kooliaastast, s. o. sügisest peale, ou kawntsus seda arwu

haridusministeeriumi loodetama! heakskiitmisel, kahe

kordistada.

walikut ettekandeks hangitawa ja pakutama materjali

kui kituuuagi saatjat Pole wastiunõtjas kultida.
Selleks tuleb pöörduda 13. jaanuarist alates töö
tundidel NR laboratooriumi, Estonia teatrimajas.

kamast. Ei, meie püüdeks on kõike õpetlikku Pau
na wiitlikkuSsc kuube ja Puhtajawiit
kikule au d a wõimn l n s t n» öö d a üle s ehita wa t tuuma.

individuaalsele ja sotsiaalsele arendamisele. Iga ko
danik peaks teadma, kus ja missugune on tema koht
ühiskonnas. Kasvatuse ülesandeks on anda inimesi,

esialgu 9 korda nädalas, tcisipiicwiti, ncljapncwiti ja

spetsiaalse iseloomuga saateid,

keeletunde, wabahnriduslisi juhiseid, kooliraadiot j. m. s.
Neile kõigile on ette nähtud saatekawa skeemis warem
aeg, euue kella 10. Seejuures tähendatagu Põllumajan
duslike loengute puhul, et nende arwu on suurendatud

mata selge, et need eeskujud meil ei ole jäljcndatawad.
See oi tähenda aga õpetliku wnljasulgcmist NN sante

mokraatlikult väärtuslikke ühiskonna liikmeid. De
mokraatlik kasvatus tugib kahele põhiprintsiibile:

Hommikuse uudisena oleks nimetada

ramme IM kompetentsi. Ent need, kui spetsiaalse ise
loomuga erakorralised saated teoõtuwad tawaliselt uii
kui-nii «väljaspool NN normaalset kawa ja saateaega.
On rida teisigi

tasuta kontrollida sooMijaile nende MastnMötn
aparaate ja wastnwõtnseadcid,

de ülesandmisega, nende kriitikaga juc. On wist Pike

J. Käis kõneles kooliuuenduse tööst isiksuse ku
jundamisel. Eesti koolil on ülesandeks kasvatada de

pärast õige aja andmist. Need muudatused tohiksid ül
dist heakskiitmist leida. Hommikused päewauudiscd on
ette nähtud kell 7.95.

Need on Peamised tawatsetud uuendused, mis teemad
NN saatekawa painduwamaks, nõtkemaks, elawamaks ja
seega loodctawasti ka paremaks, s. o. parajamaks, kuu
lajate huwidelc, kärmetele ja sageli wäljendatud soowi
dclc ja nõudmistele sobiwamaks.
Lõppeks mõni sõna sellest, kuidas NN kawatseh seda
uut saatekawa skeemi täita, missugused suunas teostada

muti kui üldtähtsusega aktuste pidukõnede kestwuse mää

esijoones rõhutatult õpetlikke ja kaswatuslikke sihte. Nii
koosnsb näit. jaapani raadio saatekawa kaugelt üle poo
le saateaja õpetliku sisuga loenguist, ja rootsi ringhää
lig korraldab terweid rahwaiilikvvli kursusi seeriate wiisi
wastawa ala kirjanduse kättejuhatamisega, kirjalike töö

kui puudub lapse sisemine tahe.

mine ja päewauudiste ettekandmine. Õiget aega
antakse Pärastlõurotl rcsp. õhtuti selle saatekawa
alul ja lõpul, s. o. kell 19 ja kell 22. Päetva
uudiseid aga loetakse enne seda, kell
18.40, ja pärast seda, kell 22, wahetumasti

laupäewiti kodumnjauduskojn sisulisel korraldusel. Need
saated koosueksid juhistest sisseostudeks, mõnest toidu

Esiteks on pikendatud saateaega.

raadio. Me teame, et on maid, kus raadio taotleb

vajadusest. Mehaaniline dressuur ei anna palju,

Toomides seda saatekawa osa anda wõimalikult pi
dewana, on ajawahemikust kell 19 kuni 22 wälja jäetud
kõik katkcstawad erisaated, muu hulgas ka õige aja and

na koore all peitub mitmeti' nooren d n t u d
sisu.
Senise umbes 28W saatetunni asemel on kawntsusel

mõistliku ja mõnusa ajawiite waheudiss on kujunenud

kõlblate otsustega, nii et tekiks arusaamine nende

mitmekesiseimaks ja waheldusrikkaimaks.

praktilist nõuannet perenaistele,

taga see wõi teine saade. Ometi selle «välispidise wa

ajawiite wöärtustega. niisugused

kalduvusi saab „külge panna" harjutamise teel, er

kujundada

Wnlispidi on Pilt Äldiue: teatud kellaajad ja nende

mis küll mooduötawad saatekawn osa, kuid mis oma
criülcsandelisc laadi Pärast on raSkcsti mahutatawad
iildhuwitawatc saadete hulka. Niisuguste saadete näi
tcina. nimetatagu põllumajanduslikke, terwishoidlittc,

mile, on tehtud ülesandeks

Briti «valitsus ci tunnuSta aga, ct nimetus Eire ehk

siis, kui suudetakse ohjeldada tunge alla suruda
ebakõlblaid ja arendada tugevaks kõlblaid. Häid

Saateaega pikendatakse. Loengute kestust lühendatakse. Teemasid mitmekesistatakse. Pe
renaistele antakse toiduretsepte ja juhiseid sisseostudeks. Kooliraadio ja lastetundide arv suureneb

lele hakkab pidewalt töötama Türi saatejaam, siis

sest peale Eire, positsiooni Briti impeeriumi liikmena.
Ka Tema Majesteedi «valitsused Kanadas, Austraalia»,
lluel-Mcremaal ja Lõuna-Aafrikas vn teatanud, et nad
on ivalutis käsitlema uut Põhiseadust sellelt seisukohalt.

Õpetajate liidu pedagoogiliste päevade esimesel

päeval koolivalitsuse direktor V. Alttoa
algkooli osast ühiskonnas. Kõneleja tuletas meele

murde.

Tallinna saatejaama töölerakendamine endise

jcnbnfc jöuSscastumisega järgmise ametliku teadaande:
icitto Majesteedi «valitsus on kaalunud seisukorda, mis
on tekkinud uue põhiseaduse tagajärjel, mille liri «vaba
rugi parlament kiitis heaks käesoletva aasta juunikuus ja
uus astuS jõusse 20. skp., Walitsus on asunud seisuko»
hale, et uuS Põhiseadus ei muuda liri «vabariigi, nüüd

psdsgoOgillslSl pssvsdsl kõneldi kooli- ja kasvatusküsimustest

Riigi Ringhääling värskendab kawa

«võimsusega on wõimatu seepärast, et rahwuswahe

. London. 29. 12. (ETA) (Reuter) Briti tvälio

-«müsteerium alvaldas täna õhtul seoses liri une Põhi

Rohkem lugupidamist algkoolile

kerkinud küsimused.

ainult lugemaõppimise kool, teenides kiriku huve.
Tartu ülikooli walitsus oina senises ja wa
Elu arenedes hakati algkoolilt nõudma juba rohkem.
lihid koosseisus pidas kesknädalal oma wiimse
Praegu oleks soovida, et kõik algkooliõpilased lõpe
koosoleku. Kuna imest aastast algab tegewust
taksid Jäie kursuse. Seni ei ole seda teinud 50 prot
juba uus määratud ülikooli walitsus. siis ku
senti õpilastest. Kuna 90 protsenti meie rahvast
peab leppima algkooli haridusega, siis tuleb osutada
junes kesknädalane ülikooli walitsuse koosolek
erilist
lugupidamist algkoolile ja ta õppetöö korral
ajalooliseks koosolekuks. Oma päewakorralt oli
dusele. Algkool on ümbruskonna baromeeter ja
aga koosolek päris tawaline. sest seal tuli ot
õpetajaskonna kohus on, et ta näitaks võimalikult
kõrget taset.
sustamiselc rida jookswaid futsimu.fi, eriti õppe
Mag. Meiusi kõneles harjutamise tähtsusest
ülesannete korraldamise suhtes. Teiste seas kiu
iseloomu kujundamisel. Inimese iseloom on tugev
nitati ka meel paari akadeemilise klubi pöhi
kirjad. Kogusummas otsustati sellel koosolekul
ligi- 100 päewakorrapunkti selline päewa
Kiviõlis jäi kaevanduse
korrapunktide rohkus ei ole ülikooli walitsuse
koosolekute suhtes siiski just päris harukordne
tööde juhataja vago
et jooksma tööga täielikult lõpule jõuda ja
kõik üleskerkinud küsimused enne uue ülikooli SENINE ÜLIKOOLIVALITSUS OM/l VIIMSEL KOOSOLEKUL. Istuvad vasakult paremale: mate
nettide vahele
walitsuse ametisse astumist ära otsustada. Koos maatika-loodusteaduskonna dekaan prof. 11. Riikoja, loomaarstiteaduskonna dekaan prof. K. Saral, põllu
olekust mütsid osa kõik ülikooli walitsuse liikmed. majandusteaduskonna dekaan prof. A. Mathiescn, majandusprorektor prof. H. Perlitz, üliöpilasprorektor
KolmaPaewal. 29. dets., juhtus Kiwiõli ullmaa-kac
Kunas ametite üleandmine senis
H, Kruus, rektor prof. J. Kõpp, sekretär dr. A. Luha, usuteaduskonna dekaan O. Sild, õigusteaduskonna wanduses raske õnnetus, mis on harukordne selle Poolest,
te! t juhtidelt uutele toimub, ei ol
dekaan prof. N. Maim, arstiteaduskonna dekaan prof. V. Vadi ja filosoofia-teaduskonna dekaan et õnnetuSohwrikS langes mitte kaewur, nagu see tawa
liselt juhtub lunib kaewandnse töökoja juhataja Gus
mid weel tänaseks selgunud. Tõenäoliselt teos
prof. P. Tarvet
tav, Hansing
tnb ametite üleandmine uuel aastal esimesel töö
Juhataja jälgis isiklikult raudtee ehitustöid ega
päewal, s. o. 3. jaanuaril. Ametite üleandmine
Ühenduses ülikooli uute juhtide määrami koosseis, kuna majandusteaduskonna iseseis
ja wastnwõtmine toimub ilma erilise tseremoo sega on Tartu seltskonnas ülikool suuremal waks saamisega kuulub ka selle dekaan ülikooli märganud kitsas käigus wiibidcs läheuewat tveomooto
rit, mistõttu jäi kaewikn lae tugipostidc ja möõduwa
niata ja aktide allakirjutamiseta.
määral kui kunagi warem keskustelu aineks. walitsuse koosseisu. Samuti kuulub sinna weel mootori wahele, saadeS Puusadest ja kogu allkehast raS
Muuseas märgitagu, et Eesti isefeiswuse ajal Awaldatakfe mitmesuguseid arwamusi. Samllti cradotscntide ja assistentide esindaja, kes seni
on ülikoolis olnud maid üks kord rektorite oodatakse sündmusi ja korraldusi uue ülikooli puudus, ning edasi meel ülikooli majandusdi kesti uwljuda ja Põrutada. Appirutanud töölised toime
tasid wigastatu kaewanduse ambulatooriumi, kust ta hil
wahetus. Tookordne wahetus teostus sel teel. seaduse maKsmahaKKamisega 1. jaanuaril. Na rektor ja üliõpilaskondlike küsimuste arutami jem edasi toimetati Narma haiglasse.
tf rektorid surusid üksteisel sõbralikult kätt ja gu teada, toob uus ülikooli seadus nii ülikooli sel ka üliõpilaskonna kuraator. Seewastu iili
See on Hansingul lühema aja jooksul juba teine ras
wana rektor andis uuele edasi önnesoowe tule kui ka üliõpilaskonna ellu rea olulisi muudatusi. kooli nõukogu isiklik koosseis aga maheneb, ke tööõnnetus, kuna alles kaks kuud tagasi mcc? jäi um
waseks tööks. Kõnesolew rektorite wahetus lei Teiste seas suurenewad ka ülikooli rektori ja kuna edaspidi kuulub ülikooli nõukogu koos bes samal põhjusel mootori ja kaemiku sciun wahele,
dis aset 9 aastat tagasi, kui tookordne rektor walitsuse «võimupiirid ülikooli nõukogu kompe seisu 2 esindajat igast teaduskonnast, seni oli mille tagajärjel purunes Parema köe luu, millisest mi
prof. H. Koppel andis ameti üle senisele rekto tentsi arme!.
aga ülikooli nõukogus teaduskondade esinda gastusest mees seni täielikult weel polnud paranenud.
rile prof. J. Kõpule.
'Ka suureneb ülikooli walitsuse isiklik jaid wastawalt teaduskonna suunisele.
Kuna kaewanduse käik, kus õnnetus juhtus, on kit

Kuna uuel aastal htlcß Niigi Ringhäälingu saa

kõne- ja ajakirjandnsetuabadusi.

wiimiseks annab haridusminister wajalikke lä
hemaid määrusi ja otsustab seoses sellega esile

Päevakorras oli ligi 100 punkti.— Ametite üleandmine toimub ilma erilise tseremooniata. Uue illi
koolivalitsuse koosseis suureneb

tekaw«s rida uuendusi ja muudatusi, ning lisaks sel

kikult lunib silmapete ja tähendab lihtsalt ct Tema Mn
jeStcelj tunnustatakse «vajaduse korral ja ignoreeritakse
juhtuntcil, kus kuninga nimetamine ci ole nõutaw. Te
Bnlerale macnulikc ringkondade häälekandja ..Jrish Jn
dcpcndent" märgil', ct uus põhiseadus ci kindlusta vise
malgi määral kodanike «vabadusi. ltuS põhiseadus sisal
dawat punkte, mille abil olcwat möimalik kitsendada

aset ülikoolide walitsnsed. ülikoolide seaduse ellu

Ülikooli walitsuse wiimne ja ajalooline koosolek

saatjate töös,
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hulgast.

Wist on juba eespool toodud kokknwõtc saatekawa
uuendusist näidanud, et NN taotleb suurema elamuse ja

umhcldawttscga ajawiit l i t u m n t kama Sel sõ
nal ci ole meie juures lõige Parem kõOmeti pa

uomc tähele, et kogu maailmas on kerkinud trisw vrol?-

lcemidc hulgas küsimus, kuidas täita töötaMa inim c s e puhke a c g a Positi i w s c t

dekaluumen lamp vähese vooluiavvituse t&gaiismärgiga
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Nr. 353

Päevaleht

Pühadewahe

Neljapäeval, 50. detsembri) 1957

"Küll kuningas on suur ja arusaaja mees!"

Tuunezne wördluSsöna: Pikk nagu pühadewahe.

Jõuku ja nääri wnhe ei ole aga kuigi Pikk. Need
Paar päewa nagu kaowad käest ja olemegi uueaasta

läwel. Mõnel mehel ei jõua õlleuim ja wiinawing
Peast kadudagi. Nii et täppi läheb lendsõna: «Üks
püha. Püha alati, ei argipäewa olegi!"
Inimeste kõnelusedki piirduwad peamiselt pü
hadepidamise ainestikul. Raudteejaamas kohtad
maalttulnukatega. Need on nagu kuidagi erksamad

linlastega wõrreldes. Metsad ja lumewäljad on
mõjunud wärskendawalt.

„Kuidas maal oli?"
«Tore!"
«Lund palju?"
«Selle Puudust ei ole."
„Õllemärg?"
«Wägew. Kere wõttis laiaks."
Samas saabub siledaks pöetud lõuaga onkel, kel

hoopis teised huwialad. Ta terwitab elatanud nais
kodanikku ja toob terwitusi paljudelt kristlikelt wen

dadelt ja õdedelt. „Meil oli mitu ilusat tundi,"
räägib maheda häälega onkel, „ja mu süda on rõõ

Dollarmiljardär Jumala armust

mus, et külwatud seeme on sattunud heale pinnale."
«Ka meie wõisime linnas särama jöulukituse all
weeta ilusaid hetki kristlikus rahus jo iõiUni õõmus,"
räägib naiskodanik.

Wälispoliitika
horitsondilt
Kui suur Rockefeller oli wäike

Agulis jälle uusi jutte:

Ohtlik streigilaine Prantsusmaal

«Kus pühade ajal käisid?"

«Mitte kuskil. Kodus olin kogu aja. Sõin ja
magasin. Paar päewakest kulub aastas marjaks
ära: saab ometi ristiinimese moodi magada."

MeeZ haigutab wägüvasti. Küllap tal kuluks
weel mõni päewake puhkamiseks ära.
Kaks daami kesklinnas:

«Sind Pole näha olnud initu Päewa?"
«00, meil oli tore wäljnsõit!"
«Maale?"
«Jah. Onu tallu. See oli suurepärane sõit.
Kaks korda lendasime saaniga kraami. Kaotasin kin
da ja ühe botiku."

„Mis ma näen: uus boa?"
«Minu mehe kingitus. Ms sina said?"
«Sõimata sain."
«Naljatad?"
«Tõsi, tõsi. Kogu pühade kestes oli meil kodus
nagu sõjaseisukord."

«Kas ikka selle mäikese flirdi pärast härra Akel

bsrgiga?"
«Mis siis muud. Mehed on ju nii imelikud.
Ja oleks meie wahel midagi tõsisemat juhtunud ..."

«Arusaadaw: Akelberg on ju miisakus ise. Kas
koegi rääkis siis su mehele ette?"

~Ei. Ta tuli ise Peale, kui Akelberg mind koju
saatis. Kartsin, et läheb duelliks. Astume siia
sisse, ma räägin pikemalt."
Daamid kaowad kohwikusse.

Kaks majateenijat turul:
«Kuidas pühad läksid?"

«Ms nad läksid."
„Ms kingituseks sind?"
«Mis ma ikka sain."
«Noh, midagi sa ikkagi said?"
«Wisati pruun kleidiriie kätte, aga et inimene
enne ka küsiks: mul just sedawärwi kleit enne. Ja
sina?"

„Ma ei wõi nuriseda. Meil proua sõitis juba
enne Pühi Tartusse, kingituste jagamine jäi härra
hooleks."

«Kas soe siis heldem?"
„Ma ei saa nuriseda. Andis raha. Näe, ostsin uue

ridikülli."
«Teie härra, noh, nagu noorem mees. Meil on
wana kõbinas, ei näe sind isegi suurte pühade ajal."
Kirjakandjaga ajasin isiklikust wiiwu aega juttu:

«Teil oli wist palju wedcrmist?"
«Ärge küsigegi!"

«Kas rohkem kui läinud aastal?"
«Mitu korda rohkem. Raamatuid, ajakirju, pisi
pakke. Näib, et rahwas on hakanud palju rohkem
lugema kui enne. Endistel aastatel oli pauna pan
na mõni üksik ajakiri, nüüd aga teisi terwe wllrn."

«üks kirjakandja wedns tõuke
kelguga."

«Kuhu sa kelguga igale Poole pääsed. Jäta kelk

täncüvale, Poisid tviksiwad sisse waat' siis sulle
pühad ekink!"

Kõiki Pühadejutte ei jõua kirja panna. Pealegi
on siin juttu pühadewaheajast. Mõtled, et wana
aasta on warsti lõpul ja uus algamas. Kõik koda
nikud teewad tagasiwaote lõppemale aastale. Kui
das see oli? Mis ta tõi ja andis? Kel oli rõõmu,

loSsil lippu lchwimas? Lipp terwitab ammumöödunud
Päewa, mida mina oma perekonnaga alati malestan."

Ei küsinud PalkaZ
Septembri keskpaigani oli ta läbi käinud kõik Cle
velandi (mille laheduses tn wancmad nüüd elasid) ärid.

Siis otsustas ta minna sadama ettewõtteissc. AStus
Hewitt'! ja Tuttlc'i toiduainete weoarissc. Mr. Hewitt
wõttiS ta waStu ja kuulis, et ta ees seisis aSjatuudja
raamatupidaja. Tutile, noorem äriosnnik, oli seni ise
olnud raamatupidajaks, kuid ta wajas abi. Nõnda nt

leS mr. Hewitt Tuttlc'ile, ci noormehega wõikS jn
katsetada. Imelikul kombel John ei küsinud, kuipalju
talle maksetakse palka, ja mr. Hewitt ei hakanud ka sel

lest rääkima. Äriomanikud pidasid noornrccst nähta
waSti ainult praktikandiks. Noor abiraamatupidaja töö
taSki kolm kuud, enne kui ta suust tuli sõna „palk".

Kui John kontorist lahkus, waataS mr. Hewitt talle
läbi akna järele ja nagi teda sügawtõsise naoga aeglasel
sammul mõõda tanawat edasi mmewat, pea täis raSkeid

mõtteid. Niipea aga, kui John D. oli jõudnud ümber
nurga, oli mõtlik noormees kadunud. Rockefelleri näole
ilmuS lal naeratus, ta hüppnS ja tantsis mõõda tanawat
edasi.

Rockefelleri perekonnas peetakse tentawaid perekonna

pühi, millal Pargi loSsil lehtvib lipp. üks selliseid Pe
rekondlikke Pühi on 26. sept., knupäew, millal perekonna

pea, John D. aaStal 1855 leidis oma esimese kohu.
19V5. aaStal käis Rockefcllerit tcrwitamas Clevelandi
delegatsioon. WaStateS delegatsiooni juhi terwiiuSkõ
nele, LtleS John D. järgmist:

„Mn perekonnal on täna eriline püha. Te nägite

kel kurbust. Midagi ikkagi aasta kestes juhtus. Ja
mis Peamine asi? Wanemaks oleme jäänud jällegi

aasta wõrra.
Wananewad inimesed ütlewad: «Küll need aas
teid ou aga lühikesed. Nagu lennates kaowad." Pst
kad pistaw«d aga kõrgekontsadega kingad jalga ja
kurdawad: ~Kui ma kord juba sirguksün suuremaks!

Mllal ometi saan nii Manaks, et pääsen oma loaga
teiste inimeste hulka liikuma. Nüüd ole aga mam
mi silma all, olgu siis jõulud wõi uusaasta."
Ka poistel on aeg wisa möööduma. Hääle wõ
tab küll juba nagu mehe moodi, aga täismehele
näkku ei ulata waatama. Kui wahwa oleks olla
kahekümneühe-aastane. Tõsta poimue wõi pista
rinda, medalid tulewad mis robinal, nüüd aga kõn

See oli 26. sept. ühel õhtul 1968: a. sõitis John D.
saatjaga üle uue Clevelandi wiadukti. Korraga kargas
ta lahtises autos püsti: «Vaadake, wnndnke!" hüüdis
tn cbatawnlisc ärewuscga. „KaS näete toda knmnckord

sct maja? Seal alustasin mina oma karjääri nelja
dollarilise nädalapalgaga."

Esimene hommik äris
26. septembril laks John D. einetanult otsemat teed

ärisse. Tnnawad old põuaga palawad ja tolmused,

termomeeter nnitaS 82 kraadi Jahrcnhciti järele ja
niiske aur kerkis järwcst ja jõest. Kuid noormees tõttas
kiirel sammul edasi, märkamata lämmntawat kuumust.

Ta ei Põõrnud ainust pilkugi teatri kuulutustulbalc,
millel teatati, et miss Kimberleh, kõigi noormeeste
unelm, esines täna õhtul Clevelandi teatris «Kameelia
daamis". Lawa ei wõlunud noort, waga bnptistlast ega

ole teda wõlunud ka hiljem. Sadamakaile jõudes lei
dis ta inimesed olewat suures ärewuseS öise tormi pä
rast. Kapten WilkinS oli mr. Hewitt'! kontori laheduses
oma aurikuga õnnelikult randunud, kuigi ilma tüürita.
Kuid jutustati, et suur aurik «Baltimore" oli hukkunud.
Reisijad olid kull päästetud.
NuS raamatupidaja abiline ootas juba Hewitt'! kon
tori ecS, kui mõlemad osanikud saabusid. Kohta otsides
oli noor Rockefeller kõikjalt kuulnud kaebusi raskete
aegade üle. Nüüd nägi ta raamatupidaja puldil hom
mikulehte ja ta pilk langeS majanduslikule juhtkirjale.
Artikkel oli kirjutatud lootusrikkas toonis. John lugeS:
«WõrreldeS möödunud aastaga wöimc ütelda, et
ärielu paraneb pöcw-paewalt. Ettewõtlikknse maim on
kõikjal jätte hakanud tõstma Pead. Kaliforniast woolnb
kulda maale, kaS mc pole õigustatud sellises olukorras
waatama lootusrikkamalt tulewikule?"

maminekut suurema hardumusega Piiblit kui kunagi

enne. Polnud kahtlust, et Jumal oli taewas! Ta oli
oma kuuleka sulasega alustanud suurt tööd. Kuid nov
rur ei aimanud tollal weel, milliseid hiigclplanne taelval

ni isa käekõrwal, põlwpüksid jalas.
Ärge kartke, noorukesed nobedad,' küllap sirgute

teiegi suureks ja igatsete tagan nooruspäewi, niis

ümberringi maal arenes osade haaramine tulewascks

oleksid lõppewa aastaga täiesti rahul. Talle Pöö

Ameerika majandusdraama mängimiseks. OhioS käis
ülikoolis 18-aastane Mark Hanna, waewalt 26-aaStane
Andrew Carnegie sai telegraasikontoriS 85 dollarit knus

ratakse selg nagu wauate üistawale, kes on muutu-

palka, 8-aaStane poisike ThvmaS Edison öppiS külakoolis.

Mld juba tüntawaks. Oodatakse ja loodetakse Pa
vamat uuest. Ja nii see Peabki olema. Kogu inim
kond rühib ju aasta-aostalt ikka paremuse Poole.
Wähemast tahetakse seda. Maailm ei muutu aga

KakS poliitikut Sherman ja MeKinleh, kette Pärastine

paremaks kui inimkond seda ise ei tee.

Aga noh, maailma parandamise juttu ajame
argipäewil. Pühadewahe weedame möödunud jõulu
rõõmu elewuses ja uueaasta ootuseZ.

Heini

scadnS Pidi Rockefeller! trusti langetama, elasid Ohios,
tehes ettewalmiStnsi kõngreSsiwalimiStele. Armour, Pa

rastine tapatallide knningaS, töõtaS KaliforniaS mäe
kaewurina, Havemeyer oli snhkruwabrikn ametnik, Jah
Gonld oli alles maamõõtja, pärastine randtcckttningaS

Bail oli jooksupoiss, John Picrpont Morgan õppis
JB-a. noormehena Saksamaal ülikoolis. Kogu Ameerika
oli täis tundmata noori Poisse, keS Pidid warsti täitma

Eestimaa kuningas
Mihkel Aitsama ajalooline jutustus i
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HILINE KÜLALINE
Päike veeres metsa taha, aga põllul töötati veel
hoogsalt. Rukis oli küll jalalt maas, aga sidumine ja
kokkupanek võtsid aega. Tööga taheti aga täna
lõpule jõuda ja homme abistada naabrit. Sest tuna
homme nõudis mõis töörahva tervelt oma põldudele.
«Olge terveks appi tulemast!" ütles peremees ja
tõstis viimse vihu kuhilasse.
Mehed ja naised kogunesid viimse kuhila juure,
kust alustati ühiselt kojuminekut. Kraavikaldailt
korjati pealisriided, mis kibeda töö ajal seljast olid
võetud, sest mehed töötasid särgiväel ja linastes
pükstes. Mõni oli visanud kübaragi peast.
Lauldes lahkus rahvas põllult. Kodus ootas juba
toit laual. Pesti silmad ja käed karastavas kaevu
vees. Kuigi raske tööpäev oli seljataga, tunti hea
meelt töö lõpu üle ja unustati väsimus. Räägiti küla
nalju ja püüti olla teravmeelsed. Tabava ütluse
järele kostis lõbusat naeru üle õue.
Mai asus koju jõudes ema abistama. Mure
puhul osutus töö ja toimetamine parimaks vahen
diks. Siis polnud aega muretseda ega sellele mõtelda.
Külarahvas oli juba Põualt lahkunud, kui tallu
sõitis ratsamees. See oli Kolu Tõnu. Ta oli tulnud
Koselt ja tahtis Maiduga kokku saada.
Mai vaatas tulijat kambri nurga varjult. Ei saa
nud pimedikus esiteks aru, kas tulija oli oma-ini
mene või võõras. Kui aga koer raginal hakkas hau
kuma, oli tal õige aru käes.
Mai võttis tervituse vastu ja juhatas võõrale,
kuhu hobust kinni siduda.
..Mõtlesin esiteks, et Mait tuleb koju," alustas
Mai juttu. Oli kombeks, et oma-inimene külalise
«tabudes pidi jutuga algust tegema.

Air. Hewitt'! käsi käis hästi. Tema töötas toiduainete
wco alal, kuid mr. Tutile hangeldas ka maadega ja talle

endale kuulu? mitu krunti ning majadcblokk ärilinna
jaos. Noorema osanikuna töötas ta äris 26v6-dollarilisc
aastapalgaga raamatupidajana. 9ioor Rockefeller töö
taS tema malme all ja wõttis raamatupidamise kord
korralt täiesti üle.

„Kas Maitu kodus ei olegi?" küsis Tõnu.
«Oleks pidanud juba olema, vist läheb tal mu ja!
aega. Mõisast tulles on alati juba kodus olnud. Eks
astuge toa poole."
«Pole vaja, täna ilus õhtu, ei tahagi tuppa
minna."
„Tulge siis aeda ja istuge pingile, küllap Mait
tuleb ka."
Noored astusid aeda. Pisuke see aed oli, aga
põõsa varjul istuda sai.
„Teil juba rukkilõikus käes?" küsis Kolu Tõnu.
..Algasime täna ja lõpetasime ka," vastas Mai.
Külaline oli võtnud istet, kuna Mai jäi ta ette
seisma.
~Kas rukkilõikusest väsinud ei olegi?"
„Kui terve nädal lõigata, siis muidugi annab
tunda."
Tõnu vaatas Maiele ja mõtles, kuidas saaks tüd
rukutki istuma.
„Mul jalad väsinud, ehkki sõitsin ratsa."
«Külalisele pakutakse ikka istet, tulgu ta jala
või ratsa."
„Kas Mait tihti jääb hiljaks koju tulema?" küsis
Tõnu.
«Pooleks ööks ajab enese ikka koju."
„Siis ma ootan. Tean, tal nüüd muidki asju
ajada."
«Vahest kuulud sinagi ta kampa?" küsis Mai,
ise aga kohkus sellise küsimuse pärast.
«Kas siinpool ollakse sellest teadlikud?" küsis
Tõnu vastu.
«Mina üksi tean, teised külas ci tea."
«Siis võin sulle ütelda, et mul on sama asi. Va
hest. usaldad mind nüüd rohkem ja ütled, kuhu
Mait läks."

lainest ja sellega kaasaS käiwaist ftse- ning wälispoliitiliv
test raSkuStcst, mis leiaksid maailma awalikkuseö kind

lasti rohkem tähelepanu, kui neid polekS warjanud pü
hadekö kogu maailmas tekkinud informatsiooni wahe
aeg ning suuremad ja „rahwttSwahelisemad" sündmu

sed Kaugcs-JdaS, Hispaanias, PaleStiinaS. Tõsi on.
aga, et fee Prantsusmaad nõrgcstaw laine pääfiS walla

just pühiks, wajntadeS ärewa Pitsati kogu Pariisi ja
teiSte suuremate keskuSte pühade-eelsele ning -aegsele

Rockefelleri esimene isiklik
raamatupidamine
LisntS sellele hakkas uus ametnik üht wäikcst tööd
teise järel endale wõtma, artvntadcs ja nõudeS sisse
protsente, hoolitsedes ParanduStc eest, rääkides puuscpPade ja mctallitõöliStcgn, sõlmides nendega soodsaid lep

peid jn unrides arweid. Verniontist tuli laadung mar
morit raudteel, kanalilnewal ja järwclacwal. Prahikir
jadega juhtus sageli wigu, millest aga ärijuhid ci hoost
und. Uus raamatupidaja juhtis sellele härrade tähele

panu ja leidis meelgi wigu ka lacwa prahtidest. Tal
läkS korda wigu firma kasuks parandada.

Kui Rockeselleril oli ühel parmal asjatoimetus naab
rikontvris, heitis firmaomanik Põgusa Pilgu talle esita
tnd arwclc ja knSkiS kassiiril arme tasuda. Noor Rocke
feller waataS talle otsa äärmise imestusega:

„KaS tasute alati arwcd, ilma et waataksite neid

elule. AlgaS ta tranSporttõöliSte streigina, miS alul
haaras ainult umbeS IVV.VVV töötajat ja miS esialgu
sundis waid jalakäimisele umbeS miljonit tööleruttajat
päewas, on aga nüüd lewinud teistelegi aladele

haStcöse, millel õieti midagi ühist pole transpordi
asjandusega. Samuti linnade walguStufe, weewarnS
tuse ja toiduainete kohalenwretsemise aladele,
Praeguse streigilaine iseloomustuseks on, et ta

waStu pole mitte ainult rahwafrondi kodanlik tti§,
waid ka sotsialistid. Solidaarseks streikijatega on end
tunnistanud ainult kommunistlik erakond.

See asjaolu on pannud Prantsuse teisi erakondi,
walitsust ja üldse riiklikult talitawaid ringkondi tõsiselt
mõtlema. Sest on märke, et praegune streik, miS tege

likult tahab areneda üldstreigikS, on algatatud
wäli S m a a näpunäidetel ja et teda praegugi
juhitawat wäliSmaalt. Nimelt Mosk w a st ja wäliS
poliitilistel põhjustel.

Sellele wihjab tõsiasi, et streik puhkeS fiiS, kui

üksikasjaliselt läbi?"

Wana kaupmees naeris. .
«Meil wnatan mina kõik arwcd täpselt järele ja allcS
siis tnsumc arwcd," jatkas noormees.

Polnud ime, et aasta pärast kuuluS pikakaSwnlisclc,
tõsisele noormehele kogu sadama usalduS. Teda hinnati
kui tarka, ettewaatlik/» ja kokkuhoidlikku ametnikku.

Saabus talw. Weel ilka elas ja sõi John D. Rvckc

John loeb Piiblit
Kui õige! Tol õhtul noormees lnges enne maga

temaga oli waruks. Ta teadis ainult, et Jumala käsi
juhtis maailma ja teda. John kustutas küünla ja heitis
woodisse. Ta oli päewa ärewusest wiisinnd. Kuid ta
sosistas kaua: «Kummaline! Suurepärane! Asi läheb
ülesmäge, John! Kuid ole nüüd ettewaatlik! Kuuled
sa, ole nüüd ettewaatlik!" Nii ta wiimaks uinus.

on nii ilusad ja helged.
Ega ole wist kuigi Palju selliseid kodanikke, kes

nutjnithušrftt tribüünid; looma Ameerikale ftttirc, enne
nähtamatu majandusliku tõusu.

Prantsusmaa on jälle haaratud laialdasest streigi

seller manas kohas, waga ja lobisema baptisticide juu
res. Ning weel ikka polnud Hewitt'i ja Tutile'! kontori?
noore Rockefelleri suust tulnud sõna «palk". Noil ~wan

Aloskwast hakkasid kuulduma rahulolematuse hääled, et

wälisminiSter DelboS oma Kagu-Euroopa-matkal ei
sõitnud edasi MoskwaSse. Prantsuse kompartei hääle
kandja kirjutaS siiS ja sellest kõneldi ka parteipäewal,
et Ehautempsi walitsuS „saboteeriwat RahwaSteliidu
pakti", tõrjnwat endast eemale ..tõelised Prantsusmaa
ja rahu sõbrad", ohwerdadeS need oma waenlaStele.
Eriti süüks pannakse Delbosile, et ta oma kommünikees
ei kõnelnud enam paktist Venemaaga ega kollcktiiwsc
julgeoleku organiseerimisest, waid ..awameelsetest ja wa

ul häil ajal" töötasid nvorntched sageli kuude wiisi

badest läbirääkimistest kõigi riikidega". Seepärast siis
ka teadjad'ringkonnad Prantsusmaal ja ka wälismaal

palgata, et õppida tundma ärielu. Noore Rockefelleri ra
hatagawnra oli kokku kuitvnmas, oma korjandusest ta
mõis elada weel ainult mõned päcwad.

kartusega, et Prantsusmaa oletoat teatawal mõõdul

. Wahcpcal oli tn hakanud pidama raamatut ka isiklike
kulude kohta. Pncwnst-päewa kandis ta sinna iga kuluta
tnd sendi. Esimene sissekanne raamatusse oli „10 senti

scawad streigi puhkemise tingimata ühendusse Moskwa

diStantfcerumas Moskwast. Praegune olewat hoiatuseks

Ehautempsile ja Delbosile, n.-ü. annaStaja esimene
hoiatus tõrksale armastatule.

misjoni heaks". Hiljem on seda raamatut näinud isi

Ei saa ütelda, et see omapärane armuawalduS oleks
tekitanud Prantsuse juhtiwateS ringkondades just soo

knd Rockcfcllerilt küsinud, oli ta need kulusummad sen
tideS säilitanud mälestusena oma pärastiste suurte an

witud mõju. ühe riigi eluliste aladega ja siserahuga
mängimine wõib awaldada just waStupidist mõju. Se

nctustc eelkäijatena?

niSte teadete järele näib, et walitsuS tahab seada sise
rahu ja korda jalule kaS wõi oma pahempoolsete liit
laSte sõpruse hinnaga ning on seletanud selge sõnaga,

Detsembris oli ta weel märkinud järgmisi kulusid
sentides:

Piihapäcwakoolilc ...... 5
Kingitus mr. Farrarile (wnimulik) . 25
Misjonile ......... 12
Kiriklikule ajalirjale 16
Kingitus pühapäcwakooli õpetajale . 25

Kolkn 77 senti knnS. Knid ta polnud weel Palka
saanudki.

(Järgneb.)

et streikijatega ei saa olla läbirääkimisi nende nõud
miSte täitmiseks seni, kui nad pole asrntnd nueSti tööle.

Seejuures hakkab silma, et praegu on Prantsusmaal

kõigil fnnS sõjaminister Dalad i e r' nimi: ta on
osanud kommunistlikku mõju täieSti hoida eemal armeest,

nii et see nüüd wabatahtliknlt streikijate asemel tööle
asndeS püüab streiki halwata. Paljud peawadki Dala
dier'd uneks ..tulcwasckS meheks" Prantsusmaal, kui
praegune sotsiaalne kriiS peaks muutuma ka sisepoliiti
sckS kriisiks, milleks ei puudu wöimaluscd.

Kui Mai toast tagasi jõudis, olid
meestel jutud räägitud ja Tõnu hüp
pas sadulasse, surus kätt Maielgi ja
ütles:
„ Jällenägemiseni 1"
Oli küll pime, aga ometi jälgis
keegi Põua talu aianurgalt lahkujat.
MÕISA PÕLLUL
Terve vald oli kokku aetud.
Mõisa laialdane rukkipõld oli kui
hiigla sipelgapesa. Sajad käed lõid
sirpidega valminud rukkisse ja vihk
vihu järel tõsteti sidujate ette. Sa
mas koguti vihke kuhilasse.
Talgupäev oli ühtlasi ka pidupäev,
sest õhtul, pärast päevatööd, pakuti
mõisas talgulistele toitu, anti juua õlut
ja lubati tantsida mõisaõues. Valit
seja Zeibig oli täna nagu teisest maa
ilmast: ta ratsutas küll mööda põlde ja
tegi kubjastele korraldusi, kuid ainust
Rukkilöikajad olid lõpetanud töö... Foto M. Aitsam, jun.
ki kurja sõna ega vandumist polnud
kuulda. Kubjas Tõnule oli abiks kutsutud Kirimäe
„Enne ütle mulle märgusõna."
kubjas Jaan; mõlemal oli tegemist, et juhatada kõi
„Uks kõigi eest ja kõik ühe eest!"
„Õige! Nüüd usaldan sind. Mait pidi õhtul Kõlli gile tööd.
Tooma ja Pauna Joosepiga kokku saama."
Rukkilõikajate seljataga istus torupillimees ja
..Oleme mõlemad vandevennad. Meil pole sa mängis. Ta puhus pilli vahetpidamata ja puhkas
ladusi teineteise ees. Ehk usaldad pingile istumagi." vaid siis, kui kustutas janu. Talguil oli laul lubatud,
Mai naeratas. „Miks ei või, kui minult rohkem ja seda õigust kasutati nüüd ohtrasti.
ei nõuta."
Kupjad koguni käskisid laulda, sest varsti tule
Nüüd istusid pingil kaks.
Vanemad inimesed nägid külalise tulekut, nägid vat kubernerihärra suure saatjaskonnaga rukkilõi
noorte aeda minekut. Kui tütar on juba abiellumis kust vaatama. Ka tulnud mõisa veel teisigi saksu
ealine, siis pole meeskülalise vastu midagi. Vanad ei Tallinnast ja ümbruskonna mõisadest.
See oli haruldane nähtus, et kõrged külalised
läinudki aeda, vaid kobisid aegsasti magama.
olid
huvitatud põllutööst ja tulevad lihtrahva juure
Juba laulis öölind ja ehavalgus oli kustumas.
Aias pingil istusid noored ja ootasid Maidu koju vaatama, kuidas tööd tehakse. See teadmine tekitas
tulekut. Nad vestlesid ühest ja teisest, kuni Mait ärevust ja tõstis isegi töörahva tuju. Nüüd polnud
see enam rukkilõikus, vaid talgud ja pidutsemine
saabus.
Mai läks õhtusööki vaatama. Mehed aga haru ühtlasi.
(Järgneb.)
tasid asju, millesse pühendati ainult vandevendi.

Nelja
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Pidulik uue-aasta öö põhiseaduse

Rligihoidla lõpetas 5. riigikogu wolitused

maksmahakkamise tähistamiseks
Senise riigikogu varad, asjaajamine ja kohustused lähevad üle riigikantseleile
Riigihoidja raadiokõne kogu rahvale. Tõrvikrongkäik Kadriorgu.
Ilutulestik pealinnas ja teistes keskustes. Pidulikud jumalatee
nistused kirikutes ja palvelates

Riigikogu ametnikud ja teenijad viiakse üle sama palgaga riigikantseleisse
Senise 5. riigikogu
juhatus

Wajakult paremale: sek

retär % Soosalu, sekre
täri 2. abi O. Gustaw
sau, sekretäri 1. abi A.
Tõllajepp, riigikogu ns
jadcwalitseja prl.. Linde
mann, abiesimees S. lo
hanson ja esimees R.
Penno.

21 suurtiikipauku Kadriorust
Eesti wabariigi une põhiseaduse niaksmahakka

mist uue aasta ööl tähistatakse kogu maal erilise
Pidulikkusega. Hoopis pidulikumalt kui tooremalt
kawatsetakse pealinnas nmrkida une aasta tulekut
seega ka uue põhiseaduse jõustumist.
Põhiseaduse kehtimahakkamise tähistamise katoa

on Tallinnas kujunenud järgmiseks:
Kell 22.50 mi», hakkab Vabadusplatsilt liituma
suur tõrwikuterongkäik Kadrioru suunas. Rongkäik
moodustub kaitseliidust, tuletõrjest ja teistest seltökondli

6. riigikogu, kelle wolitused nüüd lõpetati,
waliti 21., 22. ja 23. mail 1932. a. üldise, sala
jase hääletamisega ja proportsionaalsel alusel, kus

juures kandidaatide järjekorda nimekirjas wõis
muuta allakriipsutamisega. Neid sai kõige roh
kem Jaan Tõnisson, kes kandideeris Tallin
nas. Walimistel said erakonnad kohti riigikogus.
(Sulgudes 4. riigikogu arwud):
Põllum.-kogude ja asunike ühine riihm 42 (38)
Rahwuslik keskerakond 23 (25)
Sotsialistis • 22 (25)
Pahempoolsed töölised 5 (6)
Venelased 5(2)
Sakslased 3 ( 3)
Walimised teostusid majanduskriisi kõrgus
punkti ajal, J. Teemandi riigiwanemaks olles.
Oma esimeheks walis uus rahwaesindus Karl
Einbundi (praeguse peaministri asetäitja Kaa
rel Eenpalu), abideks T. Kalb u s e ja M.
Martna (10. Kokku tuli 5. riigikogu 20. jun
nil ja 21. juunil tegi riigikogu esimees une
walitsuse kujundamise ettepaneku senisele riigiva
nemale J. Teemandile. Kandidaatidel tekki
sid aga raskused uue walitsuse majadusprogram
miga, kuna Põllumeestekogud nõudsid kriisimaksu
sisseseadmist ja riigiteenijate Palkade radikaalset

Köster, haridusminister J. Hünerson, teedennn.
J- Neinhold. Walitsus kinnitati ametisse 19.
juulil, millal uneks riigikogu esimeheks K. Ein
bundi asemele ivaliti J. Tönis s o n, aluks J.
S o o t s.
See walitsus teostas palkade kärpimise ja
mõned muud kokkuhoiu sammud. Kuna aga kesk.
erakond ei Pooldanud kawatsetud läbikäigumaksn
ja importwalnuta maksustamist, kutsus ta oma
esindajad walitsusest ära ning walitsus esitas lah
kumisteadaande riigikogu osimehele ööl wastu 4.
oktoobrit.

Kriisi tekkimine ja selle eellood ühenduses
kroonikukutamise kawatsustega olid kiitnud õhl
konna nii Palawaks, et riigikogu ette kogunes mu
bes 1000-Päinc rahwahulk, kes kõik tahtsid pää
seda pealüvaatajaina riigikogu koosolekule, millel
walitsus lahkus, erakonnad sarjasid üksteist ning
«Puhastati õhku". Neil päewil oli majandus
kriis kõige terawam, tegutses must börs ja wõttis
esimest suurt hoogu Pärastine wapside liikumine.
Nüüd tehti walitsuse moodustamise ülesanded

järjekorras T. Kalkusele, K. Eiubundile, J. Tee
mandile, K. Konikule. K. Eiubundile, K. Pätsile,
J. Uluotsale. Wiiinane tahtis koostada rahwus
likku töökabinetti, kuid katse luhtus põllumeeste'
kogude «vastuseisu tõttu. Samal ajal korraldas
alandamist wäljaweopreemiate sisseseadmiseks. J.
Teemant loobus ettepanekust 8. juulil. Järgmiste juba üliõpilaskond Tartus poliitilisi mecleamaldusi,
kandidaatidena katsetasid järjekorras J. Tõnisson, kus nõuti Parteidelvahelise lehmakauplemise lõpe
prof. J. Uluots, K. Einbund, J. Tõnisson. Vahe tamist.
Wiiinaks õnnestus uue walitsuse koostamine K.
peal oli 17. juulil Tapal päe
wal esimene Eesti poliitiline massilööming, kus Pätsil järgmises koosseisus: riigiwanom K.
sai kannatada riigikogu liikmeidki. Meeleolu muu Päts, «välisminister ?l. Nei, il«ajandusminister A.
tus üldiselt ärewaks. Wiimaks koostas une wn liirman, põllutöömiuister ?l. Tupits. kohtu-sisemi.
litsuse K. Einbund järgmises koosseisus: riigiwa mster ?l. Auderkopp, teedeiuiuister L. Johanson,
nem K. Einbund, majandusminister J. Znn haridus-sotsiaalmiuister H. Kukke, kaitseminister
mermann, kohw-stsem. A. Anderkopp, wälismin. kindral A. Tõnisson. U««s «valitsus kinnitati ame
M. Prmg. kaitsemin. A. Kerem, põllntöömin. O. tisse l. nowembril ja kinnitas deklaratsioonis oma

ime Põhiseaduse kawa.

Uus kriis tilli aga juba Peagi. 25. aprillil oli
tvalitfns sunnitud esinema lahkumisteadaandega.
Nüüdse kriisi tagapõhjaks oli jällegi kroonikursi

sealt edasi Kadriorgu. Rongkäigu saatjateks kutsutakse
kõik Tallinnas leiduwad sõjamäe, kaitseliidu, tuletõrje ja
teised orkrfftrid. Rongkäigu tagasitee läheb Narwa ja
Pärnu maanteed kaudu.
Kell 23.30 min. rongkäik riwineb Kadrioru lossi eeS.
Kogunemiskohti täpse asetuse määrab kol. Kanep. Rong
käigust osamõtjad peatvad olema oma kohtadel kell
23.40, millal algab riigihoidja kõne.

Kella 23.40—23.57 riigihoidja kõneleb Kadrioru

lossist oma kabinetist. Kõne antakse edasi ringhäälingu

poolt ja maljuhääldajatr kaudu Kadrioru saali jn Knd
riorn loSsicsisele platsile. Riigihoidja kõnele järgneb
biimn kell 23.57—24.00 ikcstmuS umbes 3 min.i. Sa
mal ajal põhiseaduse maksmahakknmist tähistaMad 21
suurtükipaukn, mis antakse Hiinmi kestmusrl sellise nr
mcstuse-ga, et miimanc pank märgiks ära uue aasta saa
bumise momenti. Sunrtiikipnugud antakse Kadriorust
ja neid annab edasi ka ringhääling.
Snnrtnkipauke nnnamad kas sõjamägi Mõi kaitse-

Linna ewakueeritakse kiires korras. Hiinlased häwitasid tele
graafi- ja raadiojaamad
Schanghai, 29. 12. (ETA) (Reuter) Jaa
Tsingtao. 29. 12. (ETA) (Reuter) Tsing
tood wapustas täna hommikul tnge«v plnhlvatus. pani «väed. kes piki Tsian-Tsingtao raudteed
Nimelt lasksid hiinlased öhkil kaab.id, mis ühen on edasi tungiiuas Tsingtao poole, on silda
dasid Tsingtaod Schanghaiga, Tschefuga ja Sa jõlldnud Wcihsicnini, kust nad püüalvad hiinlasi
seboga (Jaapanis). Ka telegraafi- ja raadiojaa «välja lüüa.
mad häwitati. Täna lahkus siit neli Briti au
rikut. et «viia põgenikke Schanghaisse. Paljud
jaapanlaste ultimaatum Shansi kuber
ärietteivötted on asunud ewakueerima oina hiiu
nerile
lasist teenijaskonda. Kõik jõukamad hiinlased
2 ii« nufl«) ii i, 20. 12. ((STSI) (OJeuier) jaapani
lahkuwad rutuga linnast. Wiilisriikide esindajad
on asunud organiseerima «vabatahtlike rühmi, (citiutfib pUbitftb ittiin 2õunn'3ifiniifi Ittntnbc kohal niin
et säilitada korda, sest Hiina «võimud ei suuda Icitblcfiti, milles schansi prowintf, sõjaliselt tulicritcrifo
cfitntnffc ultimaatum. .Nnbernrr peol, iiüutinnüum jn
sellega toiiue tulla. Linnapea on a>valda>«««d
prokla«natsiooni. milles kutsutakse elanikke ema rdc katkestama ftbciticb marssal Tschianil-tni-sitiekiga ja
kueeruma ivöimalik««lt kiiresti, et «vältida asja alustama lvoStõõb jaapanlitötcan. Selleks antakse talle
aega kuni homme õhtuni.
tuid ohivreid.

Restoran jüRNIK"
Tartu mnt. 12.
Zujukiillane
OK ui (OMil
Esinevad tuntuimad kabaree,|sud.
Lõpp keli 5 hommikul.
Uued frakid pidudeks aiati üürile anda
Pikk län. 15—4-a, telefon 440-91,
Sõugand.

Uus Vene saadik Leedusse
Mosk m a, 29. 12. (ETA) (Tass) Nõnkogn
de Liidn täismolitnsliknks esindajaks Leedusse ni
metati Keapimjntsew.

Heinu on aga kätte ei saa
Tänavu nn põllumeestel suur mure heinte kätte
saamisega. Suur lumi sadas külmetamata maale ning
nüüd madalamad heinamaad ei kanna hobust peal.
Mitmel pool kantakse selletõttu nüüd heinu säh # ,

kuhjast. Teine häda on heinte veoga. Teed >.n
suure lume tõttu nii auklikud, et koorem ei taha

kuidagi püsida teel püsti. Nüüd oodatakse pikisilmi
sula, mis muudaks teed paremaks.

Külmalaine Poolas
Warssamj. 28. 12. (GTA) Külmalaine püsil»

paljudes Kohtades Poolas. Täna hommikul registree
riti Külma Warssaivis 8 Kraadi. ZaKopanes 18 kraadi

ja Wüno piirkonnas koguni 20 kraadi. Balti merel

jänmnssid on sulgenud sissepääsu Purki sadamasse.
Ka Wisla jõgi ja tema Harud on osalt jääga kaetud.

liknlt koosolekult ja teeb tentawnkS ka lossi ees peetumad
kõned.

bariigi walitsuse liikmed ja rahwnSkogn jnhatnsc liikmed

llne aasta õõl on pealinn illumineeritud. JlutuleS

tik töStab eriti wälja Kadriorn lossi ja pargi, mida

walguStawad kaks tugcwat sõjawäo Proshektorit, Pikka
Hermani, Toompea loSsi (kaSsaad ja külgi ja Raekoja.
Kadrioru liuwäljnl skaudid, gaidid jn noorsepad kor
raldawad eripeo.

Riigihoidja kõne antakse waljuhaäldajatc

kandu ka Raekojaplatsile. Mõne tunni kcstwnsel keskööl

waljnhänldajatc kandn Raekojaplatsile saadetakse
mttnsiknt.

TeiSteS linna d c S, alew i t e S jn ale

wik k u d eS, samuti mnndcs kohtades, knS see wõimn
lik, korraldatakse Pöhiscadnsc jõuSseaStumise Pidulik ta
hiStaminc waStawalt pealinna knwalc jn kohalike wõi
mnlnste piirides, kusjuures riigihoidja kõne antakse edasi
waljtthänldajate kandn, knS see wõimalik. Kui kohapeal
scd seltskonna juhid soowiwnd sõna wõtta, Palutakse
neid seda tehn.

Tallinnas korraldatakse 1. jaanuaril nktnS kell 5 P. l.
..OStonia" kontsertsaalis, knhn sissepääs on kõigile wa

ba. Aktuse kontsertosas esineb orkester ja Äsantaa
liidu koor. Awa- ja lõppsõna ütleb Tallinna linnapea
kindral R- Soots. Aktusekõne peab Prof. J. IlluotS.

kukutamine. . Riigiwanoma kandidaatidena katseta

std: J. Tõnisson, K. Einlmnd, J. Uluots, K. Ein
bilnd, A. Rei, K. Päts. Wahepeal teKis nüüd juba
täielik ja ametlik lõhe .noor-" ja ..wanapõllumees
te" wahel. Edasi katsetasid wcel K. Einlmnd, T.
Kalbus, A. Kereni ja K. Einbimd, kuni wiimaks wa
litsnse moodustas riigikogu esimees J. Tõnis
son ise, kutsudes ministriteks: wülisminister A.
Piip, majandllsminister P. Knrwits, haridus-fott
siaalminister K. Konik, kohtu-sisemiuister W. Roo
berg, teedemimster O. Köster, põllntööminister J.
Zimmermann, kaitsmninister A. Kereni, Uus wa
litsus sai Poolt 51 häült. Poolt olid keskerakond
ja põllumeeste kogudest K. Einlmndi juhtimisel lah

tilöönlld 25 „noorpõllnmeest", wastii sotsialistid ja
17 ..wanapõllunieest". Uueks riigikogu esimeheks
waliti nüüd jälle K. E i n b il n d. Walitsuse ametis
se kinnitamisel oli riigikogus ägedamaid sõnawõtte
kili kunagi Mareni.

J. Tõnissoni ivalitsnse ajal toimus krooni
ku r i df« nda min e, niis* sai Eesti niajan
dnseln elustajaks ja mäljapääsnks raskest kriisist.
Nüüd tuli ka rahwahääletusele riigikogu Poolt was
tn wõetud itue Põhiseaduse kawa, kuid lükati tagasi.

"Tasuja" ühendusepidamisele Helsingiga
Jäämurdja anti rendile G. Sergo ja Ko laevaärile. „Tasuja" asen
dab talvehooajalaurulaev „Aegnat"
Wiimosel wabariigi ivalitsnse koosolekul oli
kõne all jäälõhkuja ..Tasuja" Tallinna-Helsingi
liinile rakendamise küsimus. Teatamast! meie
laewaühingu Serga ja Ko liinilaew
ei ole warustatud jääkindlustufega. mille tõttu
Helsingi sadamawöimud tegid takistusi ..Aegna"
wäljumifeks Helsingist. Ka Soome oma liinide
jääkindlustuseta laewad on häiguft jäetud ära.
Wabariigi walitsus kuuldawasti on ..Tasuja"
rentimisega Sergo ja Ko-le selleks otstarbeks
nõus, et wältida seisakuid sellel elama liiklemi
sega liinil.
Sellekohase lepingu sõlmimist meeteede malit

suse ja Sergo ja Ko wahel on oodata lähemal
ajal.

Teiselt poolt tunneb meie jäälõhkuja wastu
huwi ka Poola walitsus. Ka eelmise', aastal
oli ..Tasuja" mõnd nädalat tegewuses Gdynia
sadama lahtihoidmisega.

Poola saatkonna kandil on weeteede walit
suscle. juba tulnudki sellekohane soowiawaldus.
G. Sergo ja Ko aurik ..Aegna" seisab praeDl Tallinna sadamas relsijatehoone jllllres. Tal
wel tahetakse laewa warustada jääkaartega.
Selle töö lõppemisel saab ..Aegna" loodetawasti
meel kttesolcwal talwehoaajal asuda ühenduse
pidamisele Helsingiga iseseiswalt.

..Tasuja" teeb ..Aegna" asemel oma esimese
reisi Helsingi ln!emal esmaspäemal. Jäämurdja
lahkub Tallinna sadamast kell V2IO hommikul.

Wahepeal oli suuri edusamme teinud wapside rah
waliiknmine ja selle ninameeste poolt walmistatud

Põhiseaduse kawa wõeti ivastu rõhuwa häälteena
uiiisega rahwahääletiisel sania aasta oktoobris. Sel.

Pariis oli üldstreigi hädaohus

lelc järgnes J. Tõnissoni walitsuse lahkumine ja
K. Pätsi walitsuse ametisse astumine, kes likwi
deeris wapside ohtliku õõncstnskihntnse 12. märt
sil a. 1934.
Esialgu jatkas 5. riigikogu oma tööd ka K.
Pätsi walitsuse ajal, kuni ta läks suwe-waheajale.

Avalike käitiste töölised panid töö seisma. Maailmalinn ilma
veeta ja elektrita
Linnatöölised lõpetasid streigi

Senine esimees K. Eenpalu kutsuti malitsusse ftfc*

ministriks ja peaministri asetäitjaks. Hilisemal
kokkuastumisel 1984. a. 2. oktoobril aga läksid
meeleolud riigikogus ärewnks ja riiginianem lõpe
tas riigikogu istungjärgu. Hiljem anti dekreet,
mille järele riigikogu oleks saanud astuda kokku
ainult riigiwanema sellekohasel loal.

Pärast seda on käinud wahest koos n>eel ainult

riigikogu juhatus, kes aga ka polnud täisarwuline.
Praeguseni kuulusid riigikogu juhatusse: esimees R.

Pen n o. abiesimees L. Johan s o n, sekretär J.
Loojal u, abid A. Tõllafepp ja O. G u s
t a w s on.

Pariis. 29. t 2. (ETA) (DRV) StreigiotsuS
kõigi Pariisi ja ümbruskonna awalike käitiste kohta
on ööl wastu kolmapäewa lnitmesuguste käitisorga'
nisatsioonide Poolt heaks kiidetud ja seda otsust on
Pärast keskööd mitmes kahas juba teostama hakatud.
Hommikust saadik on

on otsustanud ühineda streigiga kaheks tunniks.

Reuter teatab: Pariisi amalikes käitistes puhke
nud streigi asjus oli
Siseministril Dovmoy'l on olnud nõupidamine ka
Pariisi komandandiga kindral Bouret'ga. Paistab,

Champagner

et streigi jätkumisel astuwad streigi murdmiseks ko
gemusse ka sõjatväeosad. Peaminsiter Ehnutenips
seletas Pärast ministrite nõupidamist, et

Tunnustatumaid vahuveine alates 1760. a.
Saadaval igas paremas lokaalis ja allpool
loetletud ärides:

seisukord on väga tõsine.
Walitsus oii otsustanud streigile wastu astuda täie
waljusega. Walitsus ci luba mingil juhul, et kat
kestataks tegemus aladel, mis on hädamajalised
rahwa elule, ütles Chautemps.

Valitsus mobiliseerib töölisi
Pariis, 2fl. 12. (ETA) (Reuter) Pärast kabi.

TALLINNAS:

ED. HANSEN, Harju 25.
A. OKSENBERG, S. Karja 17.
SÕJAVÄE MAJANDUSE ÜHISUS, Pikk 11.
W. TROON, Kullasepa 9.
TARTUS:

O. ARRAK, Võidu 4.
ESINDAJA
KK Joh. Tusti
Vene 4, Tallinn.
Keres võitis Thomase
London. 29. 12. (ETA) Hastingsi maleturniiri
teljes woorus Keres wõitis A. Thomase pärast 33.
käiku, Mikenas wõitis Tnlori. Rejhewski wõitis
Fairhorsti ja Flohr wõitis K. Thomase. A. Thomas

sattus Kerese wastu mängides ajapundusse. Tal oli
pärast kahe tunni möödumist tehtud ainult 33 käiku
ja ta oti sunnitud alistuma.

London. 29. 12. ((ST?!) Hastingsi maleturniiril

esimeses woorus poolclijäüitltd partiide lõpetamisel

Alerander wõitis Fairhurstt pärast 48. käiku ja Re
shewski wõitis Mikenase. Partiid Tylor-Keres ja

.G. Thomas-Fine lõppesid wiigiga. Teises ringis partii
Fine-Alexander jäi pooleli.

Turniiri seis on praegu järgmine: I. ja 2. Alohr

ja Reshewski. knmmalgi 2 punkti. 3. .Keres IVa p.,

4. Alerander 1 punkt ja üks partii pooleli, 5. Mike
nas 1' punkt, k. Fine >/? punkti ja üks partii poo»

leti, 7. ja 8. Tplor ja G. Thomas. kummalgi >/z p...
9. ja 10. A. Thomas ja Fairhurft, kummalgi 0 punkti.

ucti koosolekut tcatnti. ct «valitsus vii nlsm«'cn'clt ot
snstnnd kindlustada alvalikc käitiste töötamist,
kult, kui strcigikäskn tagasi ci «võeta, mobilisccritaksc
awalikc käitiste töölised ja pannakse funittttmfH töötama.
2cc «valitsuse aktsioon niccnntab Briand'i aktsiooni Illil),
aastast, millal murti sunr rnudtccstreik raudteelaste mo
biliseerimisega.

Pariis ilma antobustcta ja allmaarongideta, osalt
ka ilma gaasita, Meeta ja elektrita.
Peale selle streigiwad weel kõik mustuscmedajad,
tänawapuhastajad jne. Linnahaiglate teenijaskond

täna hommikul ministrite nõupidamine.

Jaapanlased lähenenud Tsingtaole

Pea, millele riigihoidja waStab. Naadio ring

bääling annab reportnnsbi wabariigi walitsuse Pidu

daamidega.

rele rongkäigust osa iile 2000 isiku. Wabaduöplatsil
liigutakse läbi Harju tänama iile Raekojaplatsi lävi Wa
naturukaela Wiru tanaMat pidi Narma maanteele ja

hed" jäid osalisje opositsiooni. Walitsus wõttis
oma kawwa ka Põhiseaduse muutmise
rahwahääletuse toe'!, kuna oldi jõutud weendumu
sele, et niitmist enmn edasi ei saa. Töötati wälja

s—lo minutit. Koosoleku lõppedes
rlimhoidsa htfcfi lossi rõdule.
Teda lerwitat kas kaitseliidu ülem wõi Tallinna linna-

NMKii, Tallinna TõõliSmuusika ühing ja Isamaaliidu
Tallinna osakond. Kokku Mõtaks esialgsete andmete ja

Põllumeeste-asunike ridades, kellest ..noorpõllume

Hümnile järgneb wabariigi walitsuse
koosolek Kadrioru loSsi saalis, mis kestab umbes

Kell 00.30 järgneb wastnwõtt riigihoidja
lnu r e S Kadrioru loSsis. WaStuwötul wiibimad wa

teenijate meeskoor, ÜENÜTO, wõimlemisselts ..Sport",

ofrfnft hoida krooni kurssi. See tõi lõhenemise

kndeS ja mujal, kuS wõimalik.

mõtust: Tallinna Majaomanike Selts, Tallinna linna

kest organisatsioonidest. Esialgu on teatanud oma osa

illcmnictunjn seaduse § 6 Põhjal riigihoidja oma otsusega 29.
detsembrist lõpetas senise riigikogu wolitused, arwates l. jaa
nuarist 1938. a.
Riigihoidja dekreedina 29. detsembril antud riigikogu ma
jandusliku tegewuse ja asjaajamise lõpetamise seaduse Põhjal se
nise riigikogu wolituste lõppemisel lähewad riigikogu asjaaja
mine, warad ja waralised kohustused üle riigikantseleile. Riigi
kogu eelarwe krediitide saldo riigikogu wolituste lõpetamise Päe
waks kantakse üldsummana üle Peaministri ja riigikantselei eel
arwe alla.
Riigikogu wolituste lõpetamisega kaotawad kehtiwuse riigi
asutuste koosseisude seadus riigikogu osas ja riigikogu wabatee
nijate koosseisude määrused. Riigikogu ametnikud ja teenijad
wiiakse üle riigikantselei wastawatesse koosseisudesse nende se
niste tasudega.

litt, kus patareid olema? linnades, alewitcs, alemik

Pariisi linnatöölised
lõpetasid streigi
Töökonflikt pole veel lõppenud
Pariis, 30. 12. (ETA) (Reuter) Pariisi
sajatnhande liunatöölise streik, mis eile halwas
kogu liiklemist liunas, lõpetati täna hommikul
linnatööliste liidu molinike otslisel. See otsus
tehti pärast pikka koosolekut, kus Prantsuse
ametiühingute keskliidu esindajad esinesid aru
andega oma läbirääkimistest siseminister Dor
mopga ja andsid «vormilise lubaduse toetada
linnatööliste nõudmisi.
Liuuakäitistes algas töö uuesti täna hoiu
miknl. Allmaaraudteel liiguwad rongid juba
sõiduplaani järele. Ent töökonflikt ei ole meel
lõppenud. Eraweoiihiugnte teenijate ja tööliste
streik kestab mee! edasi. Sõjamäe «veoautod sõdu

ritega toimetumad ajalehti müügile ja weawad
toiduaineid turgudele.

Juurepääsiiteed Tallinna

Briti armee varustatakse

jäävabad

uute püssidega

„jiüi Vilms" luuakse Tallinna

Virtsu—Kuivastu valid 011 juba kolm päeva
peetud ühendust hobustega, kuna jäämurdja „Jiiri
Vitms" selle aja jooksul on seisnud Virtsu sadamas.
Hobusetee on aga esialgu veel tähistamata, mis
põhjustatud sellest, et keegi ei taha võimalikkude
õnnetusjuhtude suhtes vastutust võtta endale. See
küsimus loodetakse aga lahendada juba täna-homme
ja siis tuuakse jäämurdja ..Jüri Vitms" Tallinna, kuna

Uued relvad on tavalistest kaks
korda suurema kaliibriga
Londo n, 20. 12. (ETA) (Hanas) ..Dailn s)c
-raid" teatab, et Briti arincelc jagatakse lähemal ajal
ivälja ttnesüstecmilised püssid. Uued püssid kaaluwat

kolm korda rohkem kui tamaliscd ja olewat kaks

viivitamisel jää Riia lahes võib muutuda veelgi
tugevamaks, mistõttu jäämurdja omal jõul enam

korda suurema kaliibriga. Niisugusest püssist lastud
kuul olcivat lvõimeliuc läbi tungima tankide soomus
kattest ja plahwatades hämitama tankide meeskonna.

abi.

Leht teatab meel, et Briti sojamäeasjatundjad on

sealt ei pääse läbi ja vajaks mõne suurema ..venna"

Tallinna jiiurepääsutecd on esialgu veel täiesti
jäävabad. Ainult Narva reidilt on seila nähtud, kuid
esialgu ei tekita see mingisuguseid takistusi laeva

sõidule. Vee temperatuur on ka praegu veel üsna
soodus. Hiiumadalal oli see eile +2,6 kraadi ja
Tallinna madalal +2,3 kraadi. See laseb oletada,
et lähemail päevil veel jää tekkimist oodata ei ole.

>.oo«ietsv ilm
reedel, 31. detsembril

Öösi kestmise kiirusega, Päoival kõweinaid põhjast

läände pöörduwaid tuuli. PMves ajutiste selginemis
tega. Kohati kerget limd. Lösi kuni 10 traadi külma,
päewal sisemaal kerge külm ja saartel ning rannikul
temperatuur 0 traadi ümber.

praegu uurimas nntc kcrgesunrtiikkide kawandeid.
Need kcrgesuurtükid olcivat wöimcliscd häwitama
tanke.

Munade eksport 40,4 miljonit
Tänawu aastal on eksporditud kanamune 40.4
miljonit eelmise aasta 43,7 milj. muna wastu.
Rekordiliseks aastaks munade wäljaweos osutus
1935. a., millal, eksporditi 4.3 milj. muna. Wäl
jaweetud munadest läks tänawu ?aksa 34 (m. a.
22,3), Inglismaale 5,5 (l 7) ja Schweitsi 0,3
(2,6) miljonit muna.
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Majanduslik ringvaade

Kogemusrikkamalt uude aastasse

Sotsiaalküsimusi
Põllutööline, kelle tööjõu kaotus töö

Rekordiline aasta põlevkivitööstuses

õnnetuse läbi on 15% või .vähem ja kellele
on pension määratud, võib iga-aastase pen

Eramajandus demokraatliku korra aluspõhi
Jaan Taklaja
Privatiseerimise ulatus
Heites põgusa pilgu lõppeva aasta
majanduslikule olukorrale, peame
kõigepealt ausameelselt tunnistama,
et inimtööjõu rakendus Eesti prae
guste tehniliste ja majanduslike või
maluste raamistikus on saavutanud
kehalise töö alal maksimaalse ulatu
se. Kriisi madalseisu ajastul, s. o.
1982, oli meil korra isegi ligi 25.000
töötut. Kui nüüdki vahete-vahel ei
ole kõigil just 100%-list rakendust
püsiv alt, siis on see asjaolu tin
gitud ühelt jaolt hooajalistest võnku
mistest, ja on teiselt poolt sõltuv sel
lest, et igas majanduslikus süsteemis
tekib olukordi, kus mitmesuguseist
asjaoludest olenevaist põhjusist siir
dutakse aeg-ajalt ühelt tööalalt, tei
sele ning seepärast ollakse sunnitud
olema ka ajutiselt tööta.
Et aga Eestis on suudetud anda
tööd ja teenistust kogu rahvale, osu
tub niivõrd suureks positiivseks te
guriks, mille väärtusest ja tähtsu
sest saadakse täiel määral aru alles
siis, kui tuletatakse meele endisi
tööpuuduse-küllaseid aegu, või jälle
ollakse neid sunnitud läbi elama
uuesti.
Ja on päris kindel, et töömahu
avardumine pole meil teostunud ai
nuüksi maailmamajanduse elavnemi
se tagajärjel ning väliskaubanduse
suurenemise mõjutusel, vaid sama
võrdselt ka nende majanduspoliiti
liste abinõude tarvitusele võtu resul
taadina, mida on aetud viimastel
aastatel.
Eesti majanduspoliitikat hõlma
vaks loosungiks on olnud: töömahu
suurendamine, toodangu tõstmine,
loodusvarade ulatuslikum kasutami
ne ning nende abinõude tagajärjel
saavutatud majanduslike hüvede osa
saamise õiguse laiendamine kogu
töötavale rahvale.
Mainitud loosungitega pole leiuta
tud mingisugust uut Ameerikat ega
Moosese salapäraseid raamatuid,
vaid on reastatud ainult ammu tun
tud tõed ning need võetud teostami
sele loogilises järjekorras. Nende
loosungitega ei ole tahetud majan
dusest ja rahast teha ebajumalat,
vaid inimene, ja esijoones just töö
tav kodanik, on jäänud endiselt sel
leks keskuseks, kelle jaoks on ma
jandus, ja kes peab teenima majan
dust, kuid mitte ümberpöördult.
Et see on olnud nõnda ja mitte
teisiti, on sõltuv ja olenev sellest, et
kui riigi poliitiline struktuur ja kor
rastus on rajatud, rahvavalitsuslikule
ning demokraatlilaile põhialusele, siis
ei saa teistele platvormidele nihuta
da ka majanduslikku süsteemi.
On jnba riigikord demokraatlik ja
põhiseadus seda kindlustab, siis ei ole
ühtki võimalust selle riigi majan
dust ehitada eraalgatusest ja eraka
pitali osatähtsusest mööda minnes
mõnele hoopis teisele kujule, näiteks
ülekaalukalt riigikapitalistlikule alu
sele.
. Kui demokraatlik printsiip nõuab
kodanikelt iseseisvust, julgust, oma
peaga mõtlemist ja kõiki teisi oma
dusi, mis kindlustavad inimsoole pii
aiva arengu ning igale riigile sise
miselt stabiilse olemuse, siis vasta
valt sellele on kujunenud ka eraalga
tus ja erakapitalism majanduses sel
leks, mis võimaldab kodanikel küp
seda tõelisteks demokraatideks.
Mis puutub meisse, siis seniste ko
gemuste ja deklaratsioonide koha
selt ei ole põhjust arvata, et meie
demokraatlik valitsemissüsteem võiks
majanduspoliitikas käia vastupidist
rada. Esiteks ei mahuks see uuel
aastal kehtima hakkavasse põhisea
duse raamistikku ja teiseks pole
neid eralduvaid tendentse harrasta
tud põhimõttelisest küljest ka seni
se valitsemise süsteemi juures.
Et see on nõnda, selleks on oma
poolse kinnituse annud veel jooksval
aastal 14. mail majandusministri K.
Selteri kõne, milles ta lausus järg
mist: „Omal-ajal, kui valitsus asus
ellu kutsuma teatavaid tooraineid
töötlevaid ettevõtteid, siis avaldati
arvamist, et see peaks olema eraka
pitali ülesanne. Meie juba siis tea
tasime, et valitsus ei kavatse tungi
da majandusellu kaugemale, kui see
rahva ja riigi huvides tingimata va
jalik on. Valitsus võttis endale vaid
algatuse."
„Nüiid on valitsus selle deklarat
siooni kohaselt kaalunud võimalusi
privatiseerida mõnda lähemal ajal
valmivat ettevõtet, s. o. esineda era
kapitalile ettepanekuga, võtta üle osa
nende aktsiaid."
Kuna see deklaratsioon on antud
valitsuse nimel, siis on ta vastav ka
riigihoidja ning kogu valitsuse seisu
kohale ning seepärast autentne.
Aga kuigi seni pole riigi poolt asu
tatud ettevõtete privatiseerimise põ
himõttest jõutud veel tegelikkuseni,
riis ometi osutub antud deklarat-

sioon kohustuslikuks. Kuid mitte vastust veel üheaastane tegevus, kuid
vähemal määral ka majanduspoliiti mõnele lootusele ja ootusele saab siis
liste sihtjoonte fikseerimiseks ette ki juba rohkem reaalset tagapõhja.võtlikkuse alal, mis osutub tuleviku
suhtes küllalt tähtsaks asjaoluks.
Keskmeieref asutamine
Seepärast võime majanduspoliiti
liste suundade suhtes ütelda, et möö Tallinna, mille ehitamise küsimuse
duv aasta on toonud vajalisel mää tõstis päevakorda kohe aasta alul P.
ral selgust, ja see' selgus mahub K. „ Või eksport" ja milleks taheti
täiel määral uue põhiseaduse raami saada riiklikku laenu, on jäänud seni
desse.
teostamata. „Võieksport" juhtis tä
Ja on päris kindel, et kui eraal helepanu asjaolule, et tema praegune
gatus ja erakapitalism võib täita tal keskmeierei ei võimalda täiesti lait
le määratud ülesandeid rahuldavais mata saaduste valmistamist. Ka Tal
piirides, siis loob see tugeva aluse linna linnaümbruse põllumeeste ka
Iva tõelisele demokraatlikule korrale. vatsused uue keskmeierei ehitami
seks pole jõudnud plaanidest kauge
male.
Toodangu püsiv tõus
Nähtavasti ei hakkagi Tallinna
Asjaolu, et meil praegu kogu töö uue keskmeierei ehitamine enne tõe
tav rahvas on olnud aasta läbi pü lisemalt liikuma, kuni „Võieksport"
sivalt rakkes ja oma töökatele lisa on üleminekuajast jõudnud normaal
toodi isegi Poolast, on mõjutanud sesse ajajärku ja saanud jälle oma
kapitalidega peremeheks.
loomulikult toodangu suurenemist.
Tööstuses oii tõusnud tootmistege
Palgaliste olukord
vuse aktiivsus 15% võrreldes möö
dunud aastaga, ületades seega krii
Palgaliste olukord ja nende reaal
sieelse taseme % võrra. Tööstuses
teenistus
eraettevõtteis oleneb pal
on tehtud jooksval aastal 83,3 milj.
töötundi, 1936. a. 71,3 ja 1933. a. judel juhtumitel sellest, kuivõrd üks
45,8 milj. töötunni vastu. Tööstus või teine ettevõte osutub rahvama
kaupade väljavedu väärtuse järgi on janduslikult tarvilikuks ning kuidas
suurenenud jooksva aasta 10-nel seda juhitakse. Väga palju oleneb
kuul 81,4%, tõustes 24,6 milj. ikr-lt eraettevõtlikkuses just juhtimisest
32,3 milj. kr-le. Moodustades välja ning ettevõtte omanike sotsiaalsest
veo osatähtsuselt 38% eelmise aasta õiglustundest palgasaajate suhtes.Ja kui kõnelda palgaoludest eraette
36% vastu.
võtlikkuses,
siis ei saagi seda üldis
Põllumajanduses on tänavu toidu
tada,
vaid
tuleb
vaadelda esiteks ük
teravilja toodang tõusnud 28% võr sikuid liike ja siis
käitisi eraldi. Sää
ra ja karjasöödad 18%, sigade arv
rase
vaatlussüsteemi
juures selgub
57% kokku loomühikute arv siis
ki vaid 3,2% võrra, sest hobuste arv teinekord ütlemata suuri vahesid ja
on vähenenud 4% ja veiste arv 13% lahkuminekuid, iseäranis intelligent
võrra, langedes 725.540-lt 633.340-le, tööjõudude palkades, vähem seevastu
mille juures aga lehmade arv on suu küll kehalise töö tegijate juures.
Sellest tingitult ongi nüüd üha sü
renenud 47.720 tk. võrra. Suurene
mine seega peamiselt noorte sigade venemas arvamine, et tuleks püüda
ja lammaste (11%) arvel. Praegus minimaalpalkade kehtimapanemise
te hindade alusel on aga põllumajan poole, mis elujõulistele ettevõtteile
duse turutoodang hinnatud 1937/ ning otstarbekalt juhitud käitistele
1938. p.-a. 102 miljonile kroonile 90 annaks normaalsed võistluse tingi
'milj. kr. vastu 1936/1937. p.-a. See mused nendega, kes praegu ajavad
tähendab põllumeestele enam rahali läbi madalamate palganormidega
si sissetulekuid 12 milj. krooni ula ning seega löövad alla elustandardi.
Palgaliste teenistuse üldsumma ula
tuses, mis vastab peaaegu täpselt
põllutöölistele makstud rahapalkade tub 1937. aastal 87,5 milj. kr.-le eel
le 1936. aastal. Kuna aga vastavalt mise aasta 73,7 milj. kr. vastu, tõus
põllumajanduse sissetulekuile pole seega ümmarguselt 19%. Riigiteeni
tõusnud põllumeeste muud otsesed jate palgatõus on olnud keskmiselt
väljaminekud, - siis moodustab osa 13,4%, erateenistuses olevate kohta
mainitud summast reaalse ostujõu puudub ülevaade, kuid neid on siiski
reservi, mis majanduslikult osutub parandatud mõnel pool kuupalga
väga tähtsaks praegu, millal linna suurendamise kujul, teisal jälle gra
elanike ostujõud toiduainete kalline tifikatsioonide abil. Tööliste palkade
mise tagajärjel on tööstusartiklitele reguleerimised on sündinud peami
vähenenud. Sellest aga selgub üht selt töötülide lahendamise komisjoni
lasi, kuivõrd tähtsa erikaalu omab kaudu ning leidnud enamail juhtu
meie majanduses põllumajanduse meil mõlemaid pooli rahuldavaid tu
saak ning selle hind.
lemusi.
Tänavust suuremat sissetulekut
Üldiselt võiks ütelda, et töötasud
põllumajanduses tuleb eriti hinnata on kohanenud teataval määral toodan
veel seepärast, et see võimaldab põl gu tõusule ja oleksid vahest võinud
lumeestel muretseda põllutööriistu ja tõusta isegi rohkem, kui meil oleks
mud inventari, mis aitavad tõsta rohkem oma ala spetse ning organi
toodangut. Teatavaile tööstusharu saatoreid, kes vähema jõukulutusega
dele on seega turg jälle kindlustatud suudaksid saavutada tõhusamaid tu
ja lõppeks vähendab see meie sisse lemusi. Sest just oma ala spetsid ja
vedu nii toidu- kui loomasööda arvel. organisaatorid on need, kes aitavad
Et põllumajanduses on võidud suu palju kaasa toodangu suurendami
rendada toodangut, mis esijoones seks ning selle tagajärjel ka sellest
paistab silma sigade arvu juurekas osasaamise tõstmiseks kogu töötajas
vus, on soodustanud kahtlemata riik konnale.
lik hindade kindlustamine. Sest tead
mine, et igal juhtumil saadakse tasa
Võitlus elukallidusega
tootmiskulud, ergutab ka suuremale
produktsioonile.
Aasta alul ja esimesel veerandil
jätkuv välismaa toorainete hindade
Põllumajandussaaduste
tõus hakkas avaldama teatavat mõju
ka meie siseturul. Kõige nobedamad
realiseerimise
olid sellele reageerima tekstiili pro
alal loodi jooksval aastal lisaks eel dutsendid. Aga ka teistel aladel oli
misel aastal asutatud „Võiekspordi" suund hindade tõstmiseks. Kuna aga
kõrvale tsentraliseeritud kujul „Eesti tollekordne hindade tõus näis olevat
Lihaeksport" ja „Eesti Munaeksport" tingitud üha suurenevast spekulat
monopoliettevõtteina mainitud saa sioonist välisbörsidel, siis võttis ma
duste eksportimiseks ning teataval jandusministeerium ootava seisuko
määral ka siseturu korraldamiseks. ha ja manitses sellele jääda kuni olu
Põhimõtteks osutus rajada lihasaa korra selgumiseni ka meie tööstureil.
duste, munade ja või müük niisugu Sellega taheti hoida liig järsku sise
sele alusele, mis vähendaks tundu mise hinnataseme tõusu ja elukalli
valt vahetalituskulusid ja hõlmaks duse kerkimist. Sest kui hinnad järs
väga suurel arvul oma liikmeskonda ku tõusevad, siis järgnevad sellele
tootjaid. Avaldati arvamist, et eks paratamatult ka palgad ning taga
porttapamajade liikmete arv võiks järjeks osutub, et liig kõrgele kruvi
tõusta kuni 10.000-ni senise pooletu tud hinnatasemelt on küllalt raske
hande vastu.
hakata lülituma madalamale hinna
„Eesti Lihaeksport" ja „Eesti Mu nivoole.
naeksport" alustasid tegevust 22.
Et tollekordne majanduspoliitiline
veebruaril. Kuna seega pea lõpeb suund on osutunud õigeks, seda 011
kahe suure asutuse ning põllumajan kinnitanud edaspidine areng. Ja et
dusele väga olulise tähtsusega ette riigiametnike palkade reguleerimine
võtte esimene äriaasta, siis ühes sündis sügisel,-millal välismaal algas
sellega ka loomulikult selgub, kui püsiv hindade langus tööstustoorai
kaugele on edenenud suure liikmes neilc, siis suurelt osalt just selletõttu
konna kujundamise ettvalmistamise tõusis ka nende reaalteenistus, sest
tööd ja missuguseid tulemusi on an vastasel korral oleks see lisanud uut
nud nende äriline tegevus. Sest sel hoogu paljude artiklite hinnatõusule
lest peab lõppeks selguma: kumb juba puht-psühholoogiliselt.
iihistegevuslaad põllumajandusele on
Sellest aga selgub edasi, et teine
tulusam, kas tsentraliseeritud või kord osutub väga tulusaks, kui ei
omaalgatuslik ning sellele baseeruv satuta kohe ärevusse, vaid oodatak
vabatahtlik liitumine ühistööks. Mui se olukorra selginemist ja alles siis
dugi ei anna sellele küsimusele täit astutakse vajalisi samm*.

sioni asemel saada ühekordselt kümne
aasta pensioni. Vastava palve otsustab
töökaitse ja sotsiaalkindlustuse osakonna
direktor.

Pensioni- või kindlustusseaduse alusel
abisaajad võivad hoolekande korras aine
list abi saada vaid siis, kui nende pensio
nist või toetusrahast ei jätku eluülalpida
miseks.

Tööstusõpilaste pidamise määrus, mille

järgi õpilaste pidamise loa annab kohalik
tööoskusamet, hakkab kehtima 1. jaan.
1938. a. Loa nõutamiseks neil, kes seda
veel teinud ci ole, on viimne aeg.

Käsitööstuskoja alla kuuluvad ka ise

K. Luts
Lõppev aasta on Eesti põlevkivitööstu
sele möödunud suure hoo ja tõusu märgi
all. Niihästi põlevkivi enese kui ka õli
tootmise alal on jõutud rekordiiistele ar
vudele.

Lõplikke ja täpseid andmeid niihästi
kaevanduste kui ka õlitchaste toodangu
kohta saab teada hiljem, kui on avalda
tud ametlikud statistilised arvud, aga kuna
11 kuu andmed juba on teada ja viimased
detsembrikuu andmed juba ligikaudselt on

hinnatud, siis võime nende andmete põh
jal saada oluliselt õige pildi sellest hoost,
mis valitses põlevkivitööstuses.

seisvad tööstusettevõtete pidajad nendelt

1933. 1935. 1936. 1937.

tööstusaladelt, mis on arvatud meistrite,
õppinud tööliste ja tööstusõpilaste seaduse

alla ja kes otsemaksu seaduse § 453 p. 3

alusel on vabastatud tööstusliku äritunnis

tuse lunastamisest ja kui nad ettevõttest
saavad oma pcasissetuleku. Tööstus
ettevõtte mõiste määrab tööstusseadus,

mille järgi väiketööstuse kohta käivad nõu
ded kohaldatakse käsitööstusele; See, kas
käsi tööstusettevõte valmistab saadusi va

hetult tarbijaskonnale või mitte, ci ole
mingi iseseisvuse tunnusmärk, samuti ka
mitte see, kas ettevõtja on iseseisev saa
duse turuhinna määramisel. Tööandja
ja töölise mõiste on määratud tööliste
töölepingu seaduses, tööliseks loetakse isik,

kes töölepingu põhjal on enesele võtnud
kohustuse tööandjale tööd teha, tööand
jaks iga füüsiline ning avalik- või era- .
õiguslik juriidiline isik, kellele tööline ko
hustus tööd tegema. Vaidlused, mis on
tekkinud käsi tööstuskoja alla kuuluvuse
suhtes, lahendab seaduse järgi komisjon,
kuhu kuuluvad majandusministeeriumi, ha
ridusministeeriumi ja käsitööstuskoja esin
dajad.

Pensioniseaduse alla kuuluvate isikute

tervisrikked, mis on tingitud teenistusko
huste täitmisest või selle tagajärjel saa
dud haigustest, haavadest või vigastustest
või neist tekkinud haigustest, tõendatakse

selle asutuse või ettevõtte kirjaliku tõen
diga, kus isik teenis tervisrikke tekkimise
ajal. Iga teenistustervisrikke puhul, millele
võib järgneda töövõime kaotus, tuleb koos
tada akt.

Pensioniõiguslike isikute teenistusest või

töölt vabastamisel tervislikel põhjusil

(haigus, vigastus, haavad jne.) tuleb need

isikud enne vabastamist pensionikomis
jonis läbi vaadata. Pensionikohusliku isiku,
sellekohasel soovil või pensioni või ühe-*
kordse toetusraha avalduse esitamisel tu

(1000 tonnides)

Põlevkivitoodang 487 604 764 1.156
Põlevkivi õlitoomiseks 177 250 334 568
Toorõlitoodang 37 47 63 108
Bcnsiinitoodang

(tonnides) 4605 6011 7480 12.950
Toodust näeme, et põlevkivitööstu
sed on mõnd aastat kestnud statsionaar
sest seisukorrast, kus töödeldi aastas ca
500.000 tonni põlevkivi ja umbes 50.000
tonni toorõli, on teinud suure hüppe üles
poole. ölitoodangu suur tõus oleneb sel
lest, et ..Esimeses Põlevkivi-Tööstuscs"
1936. a. esimesel poolel käimalastud õlite
has 1937. aastal juba kogu aeg vahetpida

mata töötas. Teiseks, et niisama vahet
pidamata on töötanud ka õlitehas Silla
mäel, ja viimati veel sellest, et 1937. a.
alul hakkas käima suur uus õlitehas ..ki
viõlis". Konstateerides seda tõesti tähele
panu väärivat tõusu, võime rõõmuga kin
nitada, et põlevkivitööstuse pidev areng
sellega veel pole lõpnud. Juba eeloleval,

on olnud tulus ka töötava personaali hea
käekäigulc. Võrreldes 1936. a. esimese poo

lega on palgad 1937. a. suurelt tõusnud.
Kui 1936. a. kevadel kaevurid „Eesti Esi
meses Põlevkivi-Tööstuscs" teenisid tiiki
töös päevas keskmiselt Kr. 3.30, siis on
1937. a. lõpul keskmine teenistus tõusnud

Kr. 4.40 päevas. Tõus on seega üle 30%.
Tõusnud on ka päcvatööliste palgad. Kui
õlivabriku päevatöölisted 1936. a. kevadel
teenisid keskmiselt Kr. 2.08 päevas, siis on

samal kohal nende teenistus nüüd tõus
nud keskmiselt Kr. 2.50-ni. Tõus on seega

18%. Kuigi sellest palgatõusust oma osa
on neelanud elukalliduse tõus, siiski elu
kallidus on kaevandustes tõusnud vähem
kui mujal, kuna elukalliduse kaks suure
mat tegurit kütte ja korterite hinnad,
on kaevanduses jäänud täpselt samale ta

semele, mil nad olid varemalt. Tööstuse
kõrgkonjunktuurist on seega ka tööline
tunduvat tulu saanud.
Võime kohaliku tööliskonna eluhüvangu

paranemist konstateerida veel teistel tee
dcl. Vaatleme alljärgnevaid arve KohtlaJärve kaevandusc-rajooni kohta.
1934.a. 1936.a. 1937.a.

lõpul.

Raadioaparaate 59 285 361
Jalgrattaid 487 741 1101
Kui siia lisada, et 1937. a. lõpul on
Kohtla-Järvel valminud ja töölistele sisse
kolimiseks kätte antud vastehitatud uued
elumajad, kus on endale odava ulualuse
leidnud üle 150 perekonna, ja kui on tea
da, et 1938. aastal ehitatakse juure veel
10 elumaja ja suur 12-klassiline koolimaja,

siis on niihästi tööandjal kui ka töösaajal

1938., aastal läheb käima kolmas õlitehas

põhjust tunda . rahuldust möödunud aasta

..Esimeses Eesti Põlevkivi-Tööstuses" ja
aasta lõpupoole uus tehas Sillamäel. Nii
on 1938. a. oodata uut järjekorralist too

kohta.

dangu tõusu.

Rekordilist tõusu näitab ka põlevkivi
õlide väljavedu. Kui veel 1936. aastal kogu
väljavedu piirdus 18.000 tonniga, siis võib
möödunud, 1937., aasta väljavedu hinnata
juba 57.000 tonnini.

Bensiini töötlemine läheneb juba sise
maa tarvitusele. Viimane oli 1936. a. um
bes 12.300 tonni ja on 1937. a. olnud arva
tavasti 15,000 ton.
Tööstuse tehniline ja kaubanduslik edu

leb isik saata läbivaatusele pensionikomis

Siinkohal kirjeldatud sotsiaalolukorra
paranemine pole toimunud üksi ..Esimeses

Eesti Põlevkivi-Tööstuses", vaid olukorra
paranemine on toimunud kõigis kaevan
dustes ja õlitehastes.

Märgime lõpuks veel tööliste juurekas
vu põlevkivitööstustes:

Tööliste arv
Kaevandustes õlitehastes Kokku

1935 a. 2.110 460 2.570
1936. .. 2.900 760 3.660
1937. „ 3.600 1.500 5.100
1938. (arvatav) 4.200 1.800 6.000

Oodata võihinna langemist

jonile ka sel puhul, kui ta vabastatakse
teenistusest või töölt mitte tervislikel, vaid
muudel põhjustel.

Londoni võifurul seisukord vaikne

Prahiturg
Prahiturul ei ole olnud erilisi uuc/dusi,
turg püsib endiselt nõrgal tasemel. Mõne
del vedudel nõrgenesid hinnad pisut veel
gi, kuni paranemist ei olnud kusagil mär
gata.

Argentiina-viljavcdudcl oli väga vaikne

ja prahte ci olnud saada ka miinimumhin
naga. Nii siirdusid mõned laevad üle
Austraalia-vcdudele.

Ida-vedudel oli rohkem tegevust kui
eelmisel nädalal, kuid hinnad püsisid en
disel tasemel, makset! 2/ kuni 2/6 üle

minimaalhinna.

Läheda-ida-vcdudcl oli tendents endi
selt nõrk ja tegevust vähe. Antratsiidi

laadungist Nikolajevskist
makset! 17/6 k. d., mis on väga lähedane
möödunud aasta sama aja hinnale, 16/—.

Vahcmerc-vcod olid samuti nõrgad, raua
mulla eest Bizertast Dunkirki makseti
10/—, Huclvnst Londoni 11/6.
Siitcvcod Ingli sest L.-Amccrikassc olid
endiselt nõrgad, Rio dc Jaticirossc mak
seti 9/—, kuna Vahcmcrc-hinnnd veelgi
nõrgenesid: WalcsMst Orani makseti 6/6,
mis on madalam kui möödunud aastal.
Süteveod Inglisest Baltikumi püsisid

endisel "tasemel. Allpool toome mõned vii

Karjasaadustc hinnad Londonis 23. dets.
1937. a.

Londonis;

VÕI;

Daani 155 kuni

sh per cwt

Uus-Meremaa 113 „ 114
Hollandi 114 „
Leedu soolata 115 „

võrreldes 357.000 tsentneriga 1036. a. ja
160.000 tsentneriga 1035. a. samal ajal.
Soega on võitagavarad Inglismaal jäänud
rekordilise madalseisuni ning need katavad
ainult poole nädala tarbimist. On arvata,
et võihinnad üldiselt püsivad tunduvalt üle
läinud aasta taseme.

PEEKON:

sh per cwt

Daani 156 kuni 159

Rootsi 144 „ 146
Soome 144 „ 146
Eesti I<2B „ 130
Läti 128 „ 130

Londoni võituru seisukord on
vaikne. Hinnad on jäänud püsima eelmise
nädala tasemele, kuid üldiselt on märgata
teatavat lõdvenemist turu seisukorras. On
arvata, et pärast pühi hinnad langevad, ar

vestades suurenevat sissevedu asumaadest
ning veidi väiksema tarbimisega jaanuaris

ja veebruaris. Toodang asumaades on ül

diselt suurem kui läinud aastal samal ajal.
Seevastu on juurevedu lähemate nädalate
vastu umbes niisama suur kui eelmisel aas

tal. Võikogused külmutusmajades on aga

õige tunduvalt väiksemad: 18. detsembril
oli külmutusmajades 92.000 tsentnerit võid,

sh per cwt

Daani 96 kuni 100

Manchesteris:

Rootsi 92 „ 94
Eesti 88 „ 90
Leedu 86 „ 90
Poola 86 „ 90
Peekonituru seisukord on väga
kindel ning hinnad parimaile sortidele on
I—3 sh võrra tsentnerilt. Suurem nõud
mine oli loomulikult tingitud pühade-eel

seist ostudest, kuid ka osaliselt väiksemast

pakkumisest Inglise peekonile. Võimalik,
et peekonihinnad pärast pühi veidi lõdve

nevad.

MUNAD:

Daani 16% 1-bs 17/6 kuni sh per
120 tk.; Belgia 16% l-bs 15/6 kuni 1-5/9
sh per 120 tk.
Munadeturul seisukord on kindel, kuna

sissevedu on ülenenud. Hinnad on ühen
duses sellega näidanud tõusu. Nõudmine
on hea.

mased tehingud:

14/1600 tn., söed, Boston-Odense, 6/6,
jaan.;

28/3000 tn., söed, Dunston-Randcrs,

5/9, jaan.;
17/2000 tn., söed, Forth-Graastcn, 6/3,
jaan.;

18/2200 tn., söed, Ayr/Troon-Stcttin,

6/9, jaan.

A. J.

Jõulueelsed müügid
Kui mõnel pool avaldati arvamist,
et jõulueelsed müügid jäävad tundu
valt väiksemaks möödunudaastasest,
siis ei ole see pidanud siiski paika.
Üldine äritegevus jõulueelseil näda
lail on olnud küllalt elav, iseäranis
aga olevat elavus ületanud ootused
kirjandusturul. Suur nõudmine on
olnud just algupärase kirjanduse jä
rele. Nähtavasti on selleks aidanud
tublisti kaasa väga elav ja intensiiv
ne reklaam, mis tänavu tehti kir
jandusele.
Kuna aasta jooksul pole oimul suu
remaid pankrotte ja maksujõuetuks
jäämisi, ning kogu rahvas on olnud
töös ja teenistuses, siis selle taga
järjel on suurenenud ettevõtete tu
lud, palgasaajate iiJdsissclulek ning
riigikassa laekumised, niis lõpptule
musena 011 rahuldanud kõiki selles
piirides, mida Eesti tootmisaparaat
kõigis oma alaosades 011 suutnud
meie alles arenevate oskuste juures
anda, ja seepärast võidakse käesole
vast aastast rahuldustundega astu
da uude lootuses, et aasta jooksul ko
gutud oskuste najal suudetakse väl
tida mõnigi raskus, niida uus aasta
võib tuua jälle kaasa.

Aasta vahetusel saadavad Eesti lae
vade juht- ja meeskonnad tervitusi
kodumaale ja omastele järgnevaist
kohtadest maailma meredel.
Laevade arvatav asukoht 31. dets. 1937. a.

Hartlepoolis; Polaris Danzigis; Pollux
Udevallas; Pomaron teel Inglismaalt
Daani; Pärnu Londonis; Põhjarand
Igesundis; Rcgulus teel Riiast Gern
seysse; Saturn Gotlandis; Sigrid
Kotkas; Sulev teel Sfaxist Corki; Taat
teel Kotkast Londoni; Tiiu Danzi
gis; Toomas teel Rootsi; Torni teel
Tallinnast Cardiffi; Tõnu Kullis; Übari
Sundsvallis; Ühti teel Caftourdia
les'ist Cardiffi; Uranus Danzigis; Vega
Malmös; Viiu Lissabonis.

A.-l.: Alev Rayonnes; Arkturus
Hangös. M.-l.: Baltica Kopenhaageni.?.
A.-l.: Baltonia Gefles; Barmor Met
hilis; Begonia Klaipedas; Borghild
Katekati väinas teel Vestervikki. M.-p.:
Diene Kopenhaagenis. A.-l.: Eestirand
Tallinna fondibörs
Londonis; Eha teel Stettinist Dan
zigi; Elna Glasgowks; Eos Danzigis;
Harjurand Sundsvallis. M.-p.: Helene
30. detsembril 1937. a.
Fredriksundis. A.-l.: Helios Newcast
les; Hermes Svanseas; Hilda Biskaia
- Tšekid Oitjid Müüi«<!
lahes teel Arcachoni; Jonila Danzigis; Q
Julia Newcastles; Juss Glasgow'.?;
2 London 1 £ 18.11 18.35
Juta Bordeaux'»; Järvamaa Tyne
1.5 New York 1 $ 3.61 3.68
Doekis; Kadli Ilonas; Kadri Cardif
fi?; Kai teel Hamburgist «Stettini; 4 Berliin 100 Rmk. 145.90 147.75
(kliiring) 145.00 147.50
Kaida Montroses; Kajak Põhjame
res teel I'iräussi; Kala rand Bougics; 3.75 Helsingi 100 Smk 7.98 8.10
2,5 Stokholm 100 Rki. 93.40 94.60
Kalev teel Sousast Londoni; Kastor
Grangemouthis; Keila Atlandi ookea 3,5 Kopenhaagen 100 Dki. 80.85 82.05
nis teel Rotterdamist Buenos-Airesi; 4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 72.50
Keri Pomaronis. M.-p.: Kodu Ko
penhaagenis. A.-l.: Kodumaa teel Tal 6 Kaunas 100 Litti 60.70 62.20
linnast Rotterdami; Koidula llulli.s; 2.5 Amsterdam 100 Gtildn. 201.00 204.50
Kotkas Biskaia lahes teel Glasgo\v'sse; 3 Pariis 100 Pkr 12.26 12.51
Kulda teel ltlythist Vahemerre; Kures 2.5 Zürich 100 Sfr. 83.55 84.95
2 Brüssel 100 Belgat 61.30 62.30
saar teel Sfaxist Dunkirki; Leeni
Gotlandi lähedal teel Inglismaale; Lenna 5 Milaano 100 Liiri 19.00 19.35
teel Gdvninst Stokhohni; Leola Oxel 4.5 Varssavi 100 Zlotty 68.60 70.30
sundis; Liina Kõivistes; Linda Krist 3 Praha 100 Tškr. 12.69 12.91
jansundis. M.-l.: Läänemaa Odenses. 3.5 Viin 100 Šillingit 68.50 70.20
A.-l.: Maia Gibraltari väinas teel 6 Danrig 100 Guldnat 63.60 70.30
Genoasse; Mall teel Gdyniast Garstoni; 1 gr puhast kulda
B|
Maret Tyne Doekis; Mnrgo Hullis;
wt « . . i Nomintil* .£ m
Mari Gdynias; Maria Skageraki väi
Vilriptbtrld väiUu| - fl
na.? teel Tallinna; Mars teel Norre
nundetist. Gdynia; Marta Antvorponis; 6% Eesti Hüpoteegi
Panga qantlehed 100.— 90 91
Merisaar teel La Speciast La Gouletti;
Merkur teel Warburgist Danzigi; Minna 1927 a. 1% Välis
Dagaris; Naissaar Setnbalis; Nautic
laen (dollarites) S 1000.— 3650 3750
teel Aleiiri; Nemrac Hullis; Olev
Rochefordis; Osmussaar teel I.a 5% Eesti Maakrediit
seltsi pantlehed 100.— 96 97.
Goulettist Werkingtoni; Piret West

Neljapäeval. 30. detsembril 1937
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9-liikmeline meremehe-perekond N. Wenest Eestisse

Kauge-ldas kaotas teenistuskoha, kuna oli Eesti alam. Vladivos
tokis elab rohkesti eesti meremehi. Kaukasuse eestlastel puudu
vad objektiivsed andmed kodumaa kohta. Jõulupühad veedeti
Leningradi vaksalis. Õhukeses suveriietuses sõideti kodumaa
talve kätte

Tellige endale aegsasti kuukiri
„VÄLIS-EESTI" 1938. aastaks

Sanderi perekond oli toonud kaasa ka mähemal mää

ral mitmesugust majakraami. RiictuS nendel Polmtd '
aga mastam meie talmele. t Pereema ütleb naeratades, et

et numbrite saatmisega vahet ei tekiks!

eks oleme jnba unustanud kodumaa talwe. Kui nad
sõitsid Kintkasusest walja, olnud seal taieSti soe.

„VÄLIS-EESTI" sisaldab huvitavaid kirjutusi eestlastest kogu maailmas,
nende reisi- ja seikluskirjeldusi mälestusi, sSnumeid väüs-eestlaste
elust-olust, organiseeritud väliseestlaste tegevusest ja rahvuskultuurilisest
tööst jne., jne.

Lilled õitsenud ja linnud laulnud.
Tanatvu olnnd üldse haruldaselt soe sügis. Lapsed jooS

nud kuni wiimse ajani palja jalu ja õhukeste riietega

Lapsed pidasid lund imelikuks puuvillaks, mis teeb
sõrmedele haiget!
jjjtartmt jaama kaudu saabus Kaukasusest Eestisse ran

nafordukapten, 40-a. Danil Sander ühes 31-a. naise
SScut, Poegade Roberti ja Arturiga, tütarde Lilli, ÄngeIma, Rosa ja Lindaga ning 72-a. ema Elisabctiga. Lap
sed on kõik alaealised, wanim Poeg on 12« n. ja noorim
laps, tütar, alles aastane. NarwaS paigutati perekond
karantiini, kus nad wiibifid piiewa. Kolmapäewa õhtul
sõitsid nad edasi Tallinna, kus neil elawat sugulased.
Kõnelusel optantidega selguS, et nad on elanud juba

pikemat aega Wenemaal. Wana Sander olcwat sõit
nud Kauge-JdaSse juba 35 a. tagasi, kui poeg oli Päris
poisike. Nad on Pärit Saaremaalt. Waatamata sellele,
et Danil Sander on wiibinnd Peaaegu kogu oma elu
wõõrsil, ta kõneleb weel laitmatult ecSti keelt, kuigi tu
uewa Saaremaa murrakuga. Lapsed oskawnd samuti
hästi eeSti keelt. Segadus tuleb ainult uute Wene oS>
kuSsönadega, sest waStawat oskussõna emakeeles nad ci

oska. Ka meremehe naine on rännanud oma wanema
tega kodumaalt walja waikese lapsena, mispärast temal
on weelgi kasinamad mälestused kodumaast kui mehel.

D. Sander on lõpetanud WladiwoStokiS merekooli ja
sõitnud rannasõidu kaubnlaewadcl kaptenina bulk aas»

taid. Nagu S. kinnitab,
olewat Kauges-Jdas Nõukogude Wcne teenistuses

Mitmesugustel põhjustel ta sõitis 1335. a. Kauka
fuseSse, kus perekond asus elama Mttstamere aareS aset
scwassc Tuapsi sadamalinna.

Ärasõidu tähtsaimaks põhjuseks oli asjaolu, et S. oli
wälismaalanc. 20. dets. ta sai kätte luastawa loa wäl
jasöiduks. Jöululaupäewal jõuti Kingisseppa, kuid seal
selgus, et wormiwca tõttu nendel pole loöimalik pääseda
jõulusid pühitsema kodumaale.

Nimelt puudusid wciljasõidnloal laste pildid.
Wauemad oleksid kull paäsnud edasi, kuid lapsed oleksid

pidanud siis maha jääma. Seepärast tuli perekonnal
sõita tagasi Leningradi, et lahendada seal tekkinud takis

tus Eesti konsulaadis. Rii jõutigi esimese püha hommi
kul Leningradi. Konsulaat oli aga pühade puhul suletud,
mis lõi ettenägemata takistuse. Kolm päcwa, seega kogu

Pühade aja, tuli perekonnal wiibida Leningradi waksali

ooteruumis. Wäikestc lastega olnud seal wiibimine
küllaltki raske. Kuigi ooteruumi ahjuS oli Peaaegu alati
tuli, polnud ruum sugugi soe, sest inimesed kaisid ustest
ja lasid sooja walja. Leningradi jaamaülema eriloal lu
lutti neid elada ooteruumis, sest tatvalise korra järele ae
tud sealt kõik inimesed kella 2 Paigu õõsi walja.

Nagu S. jutustab, . -

rohkesti eestlasi meremeestena.
Enamaö neist on lõpetanud ka Madiwostoki merekooli ja
sõidawad kaptenitena kaubalaevadel. Paar aastat tagasi
tuli waStatv korraldus, et Nõukogude Wene kaubalaewa
de juhtkond peab olema Wene riikkondsuseS. Et edasi tee
ntda, stiS paljud aStustdki Rõuk. Wene alamaks. Parast
selle formaalsuse täitmist wõisid ecstlaStest-meremehed

jälle jatkata tööd. Sander aga ei aStunud Wene riikBoitdfusfc, mispärast ta kaotas teenistuskoha ja oli sun
nitud otsima tõõd muudel aladel.

elawat Kaukasuses rohkesti eestlasi.
Nii olewat Sotschi sadamalinnast lõuna pool, nelja tnnni
tee randtcel nende wiimasest elukohast eomal, mitu suurt
Eesti kiila. Sealsed eestlased on aga Nõukogude Wene

alamad. Kodumaale maewalt sealt keegi tuleb, sest

Kaukasuse eestlastel puudumad objcktiiwsed and
mcd elu-olu kohta' kodumaal. Kardetakse nimelt
t õ õ p n n b « st, mispärast ei usaldata wõtta ette Pikka
sõitu.

waljas. Kui sõitsid teele kodumaa poole, wäiksemad lap
sed, keS polnud lund üldse näinud, ei tahtnud kuidagi
jääda magama. „Surusid aga nmakesed waStu waguni

Lugedes „Välis-Eestit" rändate vaimus läbi kogu

akent ja ootasid, millal näewad Malget lund, millest
mina lastele kõnelesin," jutuStab ema. Lapsed alul ei

maailma!

olewat osanud ette kujutada, et lumi on ikka külm. Wäike
tütar imestanud, et

Kuukirja „VÄLIS-EESTI" tellimishind aastas on Kr. 2.50 kodumaal,
Lätis, Leedus ja Soomes ning $ I. välismaal.

miks lumi teeb haiget, kuigi on puhas ja walge kui
puutvill!

Väljaandja

VKUS-EESTI ÜHING
V. Posti 8, Tallinn.

Lapsed tahtnud minna NarwaSki tänawale, kuid fu
tveriietusc tõttu Polnud see wõimalik. Tütarlastel oli
seljas ainult õhuke sitsikleidike, kuna PoiStelgi Polnud
palitut. JStusid mudilased kõik küdema ahju eeS ja
krõbistasid Kaukasusest kaasa wõetud kastaniseemneid.
Aastane maailmakodanik lutsntaS aga enesega rahul ol
les lutut wanaema pölmcl ning ilinus siis.
Wanemad lapsed olid ikka ristitud maimuliku kombe
kohaselt, kuid kolm nooremat olid niisama registreeritud,
sest Kaukasuses Polewat olnud selles rajoonis waimulikku.
Eu»a lubas aga lapsed ristida kohe, kui jõuamad juba elu

Kohalikke teateid
Konsistooriumi uudiseid

wahegi kodumaal korraldada. Wanaema lnbaS Tallin
naS minna kirikusse, et kuulata elamat jumalasõna.

Waullinimescl tekkisid pisarad silma, kui hakkas kõ
nelcma kodumaast ja lapsepõlwest.

Konsistooriumi, wiuuane tvaüa-aasta koosolek peeti

26. dets. Arutusel olid mitmesugused jooksivad küsi
musid. Wiimane küsis toori mm koosolek oli 34. sel
aastal.

ütleS, et nüüd ta alles saab aru, parast 35-a. kodumaalt

eemalolekut, kui on laulusõnad: „Mu isa

maa armas, kuS sündinud ma..."

Suure armu mudilaste isa on ise heas tujus. Ta

loodab ehitustöölisena leida pealinnas kohe tööd. Mere
mehe paberid on tal jäänud kõik Wenemaale, kuid see
ei tee talle muret, sest tarwidusc korral saab sellest üle
eksamiga, sest merekoolis õpitud teadmistele on praktika
aaStad toonud teadmisi juure, nagu ta arwab.

Ka Ukrainast tuli eestlane kodumaale

Kausistoorium lubas Wõnnn kogudusel annetada
oma õpetajälic abipraost A. Einile kuldristj teenete eest.
mida ta osutanud oma kogudusele.

Wahastu kogudnsc õpetajakohi waba
Konsistoorimn kuulutas Wahastu koguduse õpeta
jakoha wakantseks ja määras kandideerijaile ülesandmise
tähtpäawaks 31. jaanuar 1038.

GchrMer tegutses Järwamaal oma usu kuulutamise
ga ning tema tegetouse õitseaeg oli 1920—1921. aastal.

kuS tal oli Jda-Järwamaal rida jüngreid ja poolehoid

jäid. Siis tegi mees tvea: kuulutas ette täpselt päciva
ja tunni pealt oma surma ning sellele warsti järgnema!
maailma hukkumist. Mõlemad yõõrettähendamad sund

teadet maStusckS ei tulnud. Ei ole wist Euroopas riigiPead, kellele prohwet Schreiber ci oleks kirjutanud ja

wõttiS prohweti käest talu ära ja andis uuele omanikule.
Pärast maatameheks jäämist hakkaö Schreiber rändjut
lustajakS ja toitis end lahkete inimeste käest saadud lõn

na- ja õhtusöökidest ning annetustest, kuni lõpuks jäi
tõbisÄS ning toimetati wanadekoduöse, kuS ta maitselt ja
tähelepanematittt hinge heitis.

ProHtoet Schreiberi tegid humitawakS ta omapära
sed usukombed, tiks põhilistest ususammaStest oli mehel

jumalaga tvahetnlt kõnelemine. Tal oli rida krpilcsi,
mida hoidis alati suure kapi taga nurgaS. Kui tekkis

mees maja lammutada ei raatsinud, sest sellega oleks ta

jäänud ulualuseta, mõtles ta mälja omapärase Mõtte:
hakkaS uut maja ehitama ivana maja siSse. KiskuS Põ
randa ülcS, ladus une mundamendi ja ehitaS seinadki

Prohmct Schreiberi usk oli taieSti iscfeifew ja rippu
nuttu teistest. Olid oma käsud ja dogmad, kuSjuurcS alg
põhjaks olid luteriusu dogmad.

mise juureS ka wöimalik, et

Ainul! 31. dets.

jnmal üldse ei WaStanud esitatud küsimusele.

tigedaks, et talle ei julgenud enam ükski inimene läheneda.

Loom oli laudas kinni ning lõpuks ei julgenud isegi

Gchreiber enam looma lauta söötma minna, maid mur

diS laele augu siSse, kust lasi tigedale loomale ette heinu

ja wett. Lihunikud kaisid sageli looma waatomas, kuid
G-il polnud ikka meel müügiks luba. ttmbeö aasta tagasi
lõpuks tuli ometi waStuS: pulli wõib ära müüa. WarS?

Teater • Muusika
„Charley tädi" Saksa teatris
See oli viimati huvitab see kedagi mu
neljakümncviies esietendus nüüd lõppeval hoo

ajapoolel, tantsudeõhtud kaasa arvatud. Ja võib-oila

huvitab kedagi ehk seegi, et Thomas Brandoni

„Charley tädi" on saanud neljakümneviie-anstaseks,
kuna ta esiklavastus oli aastal 1892.

See jant Oxfordi meesiiliõpiiase ümber, kes
nõrgal hetkel nõustub mängima oma kaaslase tädi
Brasiiliast, on omal ajal läinud üle meie eestigi
lavade. Eilne etendus näitas, et ta vahepeal oma

koomilisest löögijõust ei ole midagi kaotanud, ja et

ta õige koht on just laval. Igatahes samanimelise
1a
filmieiajal
Kcmplga
nimiosas,
ees-sisulise
iseenesest
ole Paul
ju sugugi
halb koomik,
ei
naerdud kaugeltki nii palju ja sel määral südam
likult kui eile väga hästi täidetud Saksa teatri
saalis.

Heinz Fin k e näitejuhina oii õnneliku käega
jandi lavastanud paraja lempo ja tarvilise, kaasa
haarava ülenrinctuscga, milles llerherl K 1 a 11'i
eestvedamisel kõik näitlejad tulid kaasa.

Klatt nimiosas näitas end seekord jällegi uuest

küljest. Igatahes oli väga lõbustav teda näha na i
sen a. Ta võrdlemisi suur kasv ja loomult madal
hääl tegid asja muidugi veel koomilisemaks. Ja et
Klatt oma ..naiselikkuse" usutavusest põrmugi ei
hoolinud, see oli just kena, sest siin võib ..usuta
vuse" poole püüdmisega asja ainult piinlikuks teha.
Älida üleannetum, seda parem.
Charleg „tädi" kõrval kõik teised osalised kah
vatuvad ega ole neil erilist hiiigamisvõimalust. Aga

need teised püüdsid kõik selle poole, et kogu asi
hästi klapiks. Ja üldisell ta klappis koguni väga

täiendasid hea distsipliiniga Ernst

Falkenberg ja Edgar Zapp. „Tädi" vana
poolseist austajaist, keda esitasid Hemz Finke ja
William Toraberg, oli viimane rõõmustaval kom
bel senisest märksa mahlakam. Hans R e i cli 111 a 11 n

mängis nüüdisaja noorsoo üle nurisevat teenrit oma

haitliku lavavilumusega. Charlotle Gam p, seekord

Apteekide öövalve
NELJAPÄEVAL VASTU REEDET:
R. Georgini apteek, Viru tän. nr. 15. Tel. 450-89.

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

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

A. Puksovi apteek. Koidu tän. nr. 43. Tel. 454-97.

J. Pilli apteek, Vana-Kalamaja t. nr. 7-ä. Tel. 440-74.

Nõmmel

nuarit ja kevadel kavatsetakse korraldada rohutead
lasile paarlnädalalisi kursusi.

Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

võite endale soodustatud hinnaga tellida „Põh
jamaade romaanide" 3. valiku, mis sisaldab põh
jamaade kirjanikkude romaanitoodangu parimiku:
H. kang: Isamaatud.

O. Duun: Juviklased (3 köites).
S. Siewertz: Selambid.
S. Undset: Ida Elisabeth.
romaanide"
3. valik ilmub 1. okt. 1938, sisaldab 2200 lk.

teksti ja on kaunist. E. Kollomi puugravüüridega.
Hind kuni 1. jaan. 1938. a. ette tellides:

broš. Kr. 10.—, kalingurköites Kr. 17.75
(+ saatekulu Kr. 0.70 ja Kr. 0.85).
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.
ehtsa tädi vähenõudlikus osas, tegi oma tööd au

sasti.

Inglise teater tarvitab näitlejate ..ampluaade"
märkimiseks haruldaselt palju alajaotusi. Kuulake
ainult: Character Leading Man; Light Comedian;

Low Comedian; Ingenue; Straight Middle-aged Wo
man; Low Comcdy Actress; Middle-aged Comedian;

Juveniie Comedian; Elderly Character Comedian;
Middle-aged Light Comedy Actrcss; Elderly Lea
ding Comedian; Character Comedian; Light Come
dian; Character Leading Woman; Oid Lady Come
dian; Light Lady Comedian; Juveniie Lead; Juveniie

Leading Lady; Elderly Character Actress; Lady Co
median; Middle-aged Charatcer Comedian; Leading
Light Comedian; Juveniie Character Actor ja Act
ress; Small Part Young Man; Leading Giri Come
dian; Stnall Part Girl; Oid Man; Utility (!); Wal
king Lady (!); Ruffian; Capable Juveniie jne., jne.
Neid kolme noort daami, kes peale senimainitud
tegelaste veel esinevad ..Charley tädis", inglise teat

riinimesed kahjuks lihtsalt iseloomustavad kui
~y o u n g girl s". Nad peavad ainult olema armsad
ja armunud. Seda olidki ElseJotte Hiddemann,
Fricderikc Zast r o w ja Hiide Sonntag osalt
enam, osalt vähem. '

Üldiselt viigu lõbus õhtu.

V. Mettus

Esimene jäähokivõistlus
Kahe Mana riivaali Tallintm Kalewi ja W. S.
Eriseep
juuste eest hoolitsemiseks
Ta ei sünnita juustes määrivat „lubjaseepi"
annab neile ilusa loomuliku värvi ja läike,
ning elustab peanaha tegevust.

Hind 35 s. tk. mis jätkub pikem, ajaks.
Wargusi pealinnas

ütelda, kas rahamapp temalt warastati «või kaotas
ta selle.
Wabriku tän. nr. 37 asetsema maja koja kapist

warastati 3 kg «võid, mis kuulus Juuli Lot a mõisale.
Lidia lablowsky kauplusest Heina tän. nr.2B
warastati 2 pudelit weini.

warastati fotoaparaat, pintsak ja muud kraami, kokku
146 kr. «väärtuses.

L. Hunt oli RETI teenistuses
„Are" raadiotehas teatab, et ..Päemalehes" nr. 33l
28. dets. k. a. ilmunud sõnum raadiotöölise Leonhard
Hundi surma kohta on ekslik selles osas, et Hunt ei
ole kunagi ..Are" teenistuses olnud.

Nagu Hundi wend meile teatas, olelvat tema

wend teeninud hoopis „Ret"«i raadiotehases.

kanne Bachi, Brahmsi, Ctiopini töist oli sel määral
hiilgavalt loominguline, et meil oli tõeline mulje,

nagu kuuleksime neid teoseid esimest korda".
A. Uninski kontserdile 4. jaanuariks on pääsmed
eelmüügil Estonia teatri kassas. Kontserdi algus kell
8 õhtul.

Eesti Draamateater
Täna, reedel, kell 9 õhtul traditsioonili
ne vana-aasta õhtu. Ettekandele tuleb Juhan
Jäigi ..PÕrgu", päevakajalist huumorit, -laulu, muusi

Aleksander Uninski kontsert

Teisipäeval, 1. jaanuaril, on Estonia kontsert
saalis kluveriktinsinikn Aleksander Uninski kont
sert. Kavas: Debussy, Chopini, Brahmsi, Scarlatti,
Liszti, Bach-BuEoni, Schumanni jt. helitöid. Oma esi
nemiste puhul välismail on A. Uninski kõikjal kiit

vaid arvustusi saanud. Nii kirjutab Pariisi „Le jour":
„Ei jää üle muud kui kummarduda selle kunsti ees,

mis nii suurepäraselt liidab lõpliku tehnika väljen

duse täiusega". A\adridi „E 1 Sol"; A. Uninski ette-

Paulson, Möllerson, Simsiwnrt, UnMwi ja Rähn.

Pärmis tuhanded suusatamas
Pühad kujunesid Pärnule lumeoludelt talivesport
lasile eriti soodsaks mitmeaastase waheaja järele. Niidu

küngastikul oli pühade ajal suusatajaid eriti suure
armuliselt ja iga päew mõis arwata suusatajaid mii
hemalt tuhandele. Kolmekuningapäewal korraldab
Pärnu Kaleiv suusatajaile esimese wäljasüidu rongiga
Abja-Kariste mägedesse. Pärnu spordiärid osteti pü>
hiks eranditult tühjaks suuskadest.

N. Stepnloiv Pärnu poksitreeneriks.

Berliini olümpia höbemedalimces Nikolai St e pul o >v asub Pärnu Terivisc poksitreeneriks alates

2. jaanuarist ja jääb Pärnu kaheks kuuks. N. Ste
pulow oli Terwise poksijnhiks «viimati paari aasta

eest, millal kerkis rida noori paljulubaivaid poksijaid.

Terwise juures asub tööle kaks gruppi, neist üks

edasijõudnuile ja teine algajaile. Jaanuari lõpul kor
raldab Tcrivis Pärnus rahwusivahelised poksiwõistlu

sed lätlaste osaivötul. Neile ivüistlusile on oodata

milisi situatsioone ja jagades ohtralt sädelevat vai

mukust.' Kuna osad on eranditult tugevais kätes,

siis peaks kujunema näidend täiel määral naudingu
rohkeks elamuseks.

Pühapäeval, 2. jaan., kell p. I. Noorsooteatri
nukuetendus ja õhtul kell 33. korda R. Sirge
.Must suvi".
Pääsmete eelmüük avatud kella 11—1 e. 1. ja

millest nooted ning üldse põnevust armastavad vaa-

ekspressis, tväljumisega Tallinnast kell 16, wõimalda
takse sõita ainult reisijail, kes sõidawad kaugemale Tar
tut, Walga suunas, kuna kõigil teistel reisijail tuleb ka
sutada eelnimetatud lisakiirrongi.

Tallinn-Sadamast Wirtsu rong nr. 87, mine

kuga Talliuu-Sadamast kell 17.20, Tallinn-Wäiksest kl.

17.33. tulek Rapla kl. 13.57, Märjamaale kl. 20.07,
Lihulasse kl. 21.32 ja Wirtsu kl. 22.48, peatudes kõigis
tvahesaamades. Wirtsu tvagunite grupp sel päetval Tal
lirm-Sadamast koos Pärnu rongiga kell 17 ei tvälju.

1. jaa Maril
Tallinnast Narma lisakiirrang nr. 25, mine

kuga Tallinnast kell 8.45 (eraldi Walga rongist). saa
küünisega Tapale kell 10.23, Narwa u. 13.10, peatu
deS kõigis wähejaamadeS.

2. jaanuaril

Tartust Tallinna lisakiirrong nr. 102, mine

kuga Tartust kell 14.16. Jõgewalt kl. 15.11. RaSest kl.

15.47. Kiltsist kl. 16.01. Tapalt kl. 16.88. saabudes
Tallinna kell 18.28, peatudes kõigis wahejaamadeS,

Narma Tallinna kiirrong nr. 25, tväljumisega
kell 14.05 pikendatakse Tapalt Tallinna erirongina

(eraldi'Walga rongist), saabumisega Tallinna kl. 19.24.

peatudes kõigi? ivghajaamadeS.

Pärnu Tallinn-Sadama reisirong nr. 22 wälju

misega kell 16.30 pikendatakse Lellest Tallinn-Sadamani

erirongina (eraldi Wiljandi rongist); saabub TallinnSadamasse kell 19.45. peatudes kõigis wahejaamadeS.

Raplast Tallinn-sadamaSse määratakse käiku li

niscd kõigi? wahejaamadeS.

ning kuningana, neegrid ning džunglikolkasse sat
tunud valged need on teemad, mis * huvitavad
ning lasevad end huvitavatena lavastada. Uks selli
ne film, „Lövidc koopas", jookseb praegu kino
„Arsis", ning ei saa ütelda, et selles ..DžungliJimi" ja lõvide kuninganna seiklused ci pakuks põ
nevust. Head on mitmedki džungli looduses
filmitud stseenid kiskjate elust. Noorrahvas näib

3. jaanuaril

Narma Tallinna reisirong nr. 24, tväljumisega

kell 21.50. pikendatakse Tavalt Tallinna erirongina.

eraldi Walga rongist, saabumisega Tallinna kell 6.
Peatused kõigis .
Tallinn-Sadama Wiljandi Mõisaküla wahelr
sek mooiorrongid nr. 1 ja 2 ja

Tallin.Sadaina Pärnu tvahelised nmotorrongld

olevat filmist vaimustuses, seda enam, et selles ei

nr. 23 ja 26 liigutvad alates 30. detsembrist kuni 7.
jaanuarini aurMveduritcga. mistõttu need rongid lõpp

tustena džunglipuie ladvus.

jaamadesse saabumised tvõiwad hilineda umbeS vt tund:.
Tungi ärahoidmiseks palutakse kasutada käikumäara

ialvaid lisaronge ja sõidupileteid osta eelmüügil.

Kogu Ameerika ootad huwiga filmi, mis on lvõetud
üles ameerika kahurpaadi ..Paucm" pommitamiselt. Selle
filmi toob Ameerikasse tuntud ookeaniaurik „China Clip-

Ver". Film on 2000 meetrit pikk ja on kindlustatud

300.000 dollari eest. kuna tema pärast tvõib kõike karta.
TcataivaSti on selle filmi abil mõimalik selgitada, millis
tcs oludes toimus sõjalaewa pommitamine ja jaapanlased
ci saa end enam wabandada igasuguste ettekäänetega,
.stvhast, kubu aurik randub, wiiakse film soomusautos
Now )')orki. ühendriikide wölismiiiisicerinm tvalmistab
silmist erilise koopia.

Härmatisest katkevad telefoni
traadid
Lõuna-Eestis on haruldaselt tugev härmatis pü

sinud juba mitmeid nädalaid. Palju kahju on see
tekitanud telefoni-Uinidcl, kus Igapäev tuleb traa
tide katkemist esile, mille tõttu on ka ühendused

katkestatud. Rikete kõrvaldamine annab palju tööd

vastavatele montööridele, kes pidevalt on liinidel
väljas parandustööl.

Joobnud Daani madrus sadamas
Raadio
NcljaPäewal, 30. detsembril.

17.50 heliplaate ja reklaami. IS.OO tohmikmnuusita
..Kmtcrsest". 18.30 tazasiwaade möödutvale aastale:

sisepoliitikas A. Randalu, tvälispoliitikaz toimetaja H.
Rahamägi. 19.15 nobedad sõrmed klatveril. (Heliplaa
did.) 19.-10 päekvanudiseid. 20.00 õige aeg Ilma- ja
jääteated. 20.03 ialispordi kümmeminntit. 20.13 sop
ran Helmi Betlem laulab. 20.33 pool tundi perenais
tele. Kodnmajanduskoja juhatuse liige Julie Steinmain
„ Naiste rõõmudest ja muredest lahkutväl aastal". 21.05

Lõvid ja tiigrid „Arsls"
See on eriliik filme, mis leiavad alati publikut ja

PeatudeZ ainult Tapal ja Jõgewal. Sel päetval Balti

Kiskjate elu, nende omavaheline alatine sõda. nende
rünnakud inimestele, üks „Tarzan" nende sõbrana

lööllsteatsr

Kino

Tallinnast Tartu ItfaJttrcong nr. 101, mine

kuga Tallinnast kell 16.20 saabumisega Tartu kell 19.81,

tajad satuvad vaimustusse: džungli f i 1 m i d.

Film ltPanay" põhjalaskmisest

telles nüüdseid elunähteid ja nendega kaasas käi
vaid pahesid perekondliku elu foonil, luues koo

31. detsembril

sarong nr. 302. minekuga Raplast kell 16.35, Kohilast
kl. 17.31. Sakust kl. 18.01. saabumisega Tallinn-Wäik
sesse kell' 18.26 ja Tallinn-Sadamasse kell 13.40. Pea

Laupäeval, 1. jaan.. 1938. a. kell õhtul esi
etenduseks Hugo Raudsepa „Mees trumpidega".

„Mees trumpidega" kuulub Raudsepa teravmeelse!mate ja huumoriküllaseimate näidendite hulka, käsi

Reisijate rohkuse tõttu uuel aaStal. selle eel'- ja jä
relpäewil on määratud käiku järgmised lisarongib:

poksijaid «veel Tallinnast ja Wiljandist.

tants teatri fuajees.

Reedel, 31. dets., harilike hindadega Kalmanl

natuule eksirännak"; kell V2B õhtul Tšaikovski ooper
„Eugen Onegm".

W. S. Sporti csindatvad hooaja awamatschil Saar,
JiirgenS, Saar, Silla?, Saarnc, Sittak, Mul, Ham
mer, Tipner; Kalewit Pläher, Mikfon, Saue, Krcc,

puudu koomilised vahepaladki ahvide tembu

Täna ..Kolmckrossi ooper" 16. korda. Algus kell
1/zg õhtul. Pääsmed 25—150 senti.
Reede! ~Tootsi pulm" 5. korda.
Uuel aastal „Mehe küljeluu" 27. korda.
Pühapäeva päeval ..öitsev meri" Uldhindadega.
Pühapäeva õhtul ~Inimesed ajujääl" 12. korda.
Esmaspäeval ..Tütarlaps tänaval" Uldhindadega.

Laaup., 1. jaan., kell 3 p. I. lastenäidend „Lõn

paewast matschi juhib kohtunikuna oodatawasti O. K o n i.

kat, tantsu. Esineb kuulus naljaoraator Joosep
Too t s ja muud. Uueaasta tulek. Publikule

s—B õhtul.

operett ..Stigismanööver".

Spordi «vahelise matschiga algav tänawutalwine jaa
hokihooacg Tallinnas pühapäetval, 2. jaannaril. Matsch
peetakse Tallinna Kalewi jäiiwaljal algusea kell 12.00.
Tartus algas jäähokihooaeg juba pühade aial. Püha

Oskar Kippi korterist Nõmmel, Pikk t. nr. 3l

„Estonia" teater
Neljap., 30. dets., alandatud hindadega Sha

kcspcarc'i ..Suveõö unenägu".

Lisarongid aastavahetusel

SPORT

Maakrt ja Sakala tänawal läks kaduma Pau»
Lassmanni rahamapp 340 kr. rahaga. Kuna
kahjujaaja olnud joobnud. Ms et tea ta kindlasti

kui aga oli paaritu arm, siis ei. Kuidagi oli pakmeta

Pull sirgus suureks ja tugemaks loomaks, ja läks nii

õhtu, millest võttis osa 165 rohuteadlast ja abiJõude. Loenguga. esines Tartu ülikooli professor
Velderpass. Samasisulisi loenguid korraldab koda
ka Tartus rohuteaduse Instituudi ruumes 15. jaa

Lige omapärane on prohmeti elumaja. Kuna mana
maja muutus elamiskõlbmatuks, otsuStaS mees ehttada
uue maja. Jumalalt nõu küsides tuli korraldus, et maja
Peab ehitatama täpselt Mana maja asukohale. Kuna

mine täpselt toimnS, ei ole teada, sest mees kedagi oma

igakord oli esitatud küsimusele waStnseks maikuS.

Et rohuteadlast lähemalt tutvustada uute korraldus
tega, korraldas rohuteadlaste koda eile õhtul kõne

oma rahukawasid saatnud.

Praegugi põrandata ning kahekordsete seintega.

Schreiberi lehmal sündis härgwasikas. Ka oma igapäc
waseS eluS ei wõtnud prohwet mähematki ette ilma ju
«alalt nõu küsimata ning nii seekordki: mecS käsis nõu,
kaS wafikaS tappa wõi müüa wõi eluloomaks jätta. Tae
toalised ei waStanud. Kuna asjas puudnS selgus, jättis
meeS wasika kaStvama. Loom laSwas ja kaSwaS ning

valiti liidu asemike kogu koosolekul: E. Murdmaa,
J. Rummo, Ä. Roos, H. Ennemuist, G. Ollik, V.
Peet. E. Triik, V. Horm, Ä. Ruut, J. Välbe, P.
Raudsepp, H. Laagus, J. Söödor, K. Neumann, J.
Tork, J. Parijõgi, P. Älgma, T. Randvere, Ä.
Seppel, E. Raidal, Ä. Käärik, E. Lllover.

1. jaanuarist hakkab kehtima uus farmakopõa,
mis toob rea muudatusi senisesse apteegipraktikasse.

1924. a. mõttis Prohwet ainukese eestlasena osa Amee
rika miljonäri Ed. Bocki poolt wäljakuulutatud ülemaa

ahju-taha ja Hakka? kepikest laduma. Kuidas palmrta

Viimane toõimaluS tekitas koomilise olukorra, unS keS
tiS üle kümne aaSta, ja mis lahenes alleS aaSta tagasi.

mine jõuluvana poolt, õnnevalamine.

ne ja tasumine käis mehel üle jõu ja Miis käest talu.

wajaduS jumalaga rääkida wöi nõu küsida, läks prohmct

dudeS kepikest esitas mees küsimuse ning kui Hunnikust
umbes wõetnd kepid olid paaris, siis tähendas see jah,

tantse, võimlemist, luulet, humoreske, laulu jne. Äiul

dega seoses tekkistdki prohwetilc mölad, mille korraldami

laeni malmis. Ajakirjadest tekkinud mõlad möksid mehel
Mõimaluse maja ehituse jätkamiseks, ning nii on maja

pühasse nurka ei lasknud, kuid niipalju oli teada, et la

homme, algusega kell 9 õhtul. Kavalis.es osas on
kaastegevad kõik tegevusharud, esitades rahvus

Rohuteadlased olid loengul

taemast nõu, et kaS selle hinnaga wõib müüa, ja kuna
sai jaatama mastuse, oligi kaup koos.
Prohmct Schreiber andis aastate jooksul mälja oma
ajakirju: „Jgawene ewangeelium" ja „Prohmet Schrei
beri kiirkäsukirjad". Wiimane sisaldas peamiselt ainult
prohwetilc otse jumalalt tulnud korraldusi ja käske. Mõ
lemad lasi mees trükkida Tallinna? ning peamiselt tten

ilmsest rahukamadc möistluscst, kust mehele mingisugust

ÜENÜTO uue-aasta vastuvõtt. ÜENO Tallinna

osakonna traditsiooniline uue-aasta vastuvõtt toimub

jumalateenistusi.

laSti kaugelt üle 200 kr., ainult 50 kr. S. küsis jälle

elu ja tegewuS, nii et G. kasutamisel olem renditalu
kasivas üleni sööti ning tänamn snwel MallawalitsnS

Thekla Koch (klaver). Huumori eest hoolitseb Hugo

Laur.

E. Õpetajate LHstn ande Juhatusse

Ja 1. pühapäevakoolide nädal peetakse Tallinnas,
20 praost H. Kubu. Kirikuis peetakse sel puhul

tuligi lihunik, keS PakknS loomast, mille Maä.rtuS oli kind

mnsed pidid aset leidma jnba 1921. a. Kuna aga kumbki
ammStufist ei täittmud, pettusid prohmeti austajad ja
mees jäi warSti peaaegu üksi.
Gchreiber aga ei loobunud oma ufn kuulutamisest
ning tocmnuliku tegetouse tagajärjel jäi unnStnöse ajalik

tihoones. Esineb meeskoor E. Aava juh., tenor K.
Ots, V. Uustalu (metsasarv), E. Uustalu (harf),

Täna õhtul toimub NMKÜ saalis Lai t. 1 pääste
armee kaptenite Ida Matveuse ja Karl Nurmela lau
latus päästearmee rituaali kohaselt. Laulatab koi.-

2.-8. jaanuarini 1938. a. Konverentsi avab Lai tän.

Keppidega küsiti nõu. Traagikoomilisi juhtumeid häegwasika
müümisel ja maja ehitamisel
konna? siidiselt tuntud mecS „ prohwet Gustam
Schreiber, Järi poeg" —, nagu ta end ise nimetas.

aasta vastuvõtu kontsert-ball peetakse tänavu kuns

jõulupuu ja nimeliste ja numbrikingituste üleand

Tallinna praostkonna 6. fastetöö konverents

Suri Järwamaa „prohwet"

haskasu loodetakse kr. 46.540.

pulmast PSSstearmeea

Narma saabus kooS Kaukasuse eestlastega ka 36-a.

Otto Raid, kes elas wümasel ajal UkrainaS. Narmast
sõitis Naid cdast Jõgemale, kuS tal clawad sugulased.

Mõne reaga
Riigitrükikoja 1938. a. tulude ja kulude eelarve
kinnitati riigihoidja poolt kr. 1.553.000 suuruses. Pu

Tallinna meeskoori „Eesti Laulumehed" uue

Wõnnn koanduse õpetaiale knldrikt

Itn. 0. Howde Soomest.

Järwamaal Wajangn walla Aatvere külaL suri maa

7

Karnewali uimas. RR orkester, jstuj. F. Nikolai. 22.10
kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.) 22.30 ajawiitemuu
sika. NN orkester. Juh. J. Nikolai. 22.55 päewmmdi
seid.

Kolla poole kahe paigu ööl vastu tänast päeva,

peeti Tallinna sadamas kinni Daani riigi kodanik,
kelle välispassil polnud ülepiiri tuleku kohta vasta
vat märkust. Kuna mees oli joobnud ega annud enese

isiku kohta mingisuguseid teateid, siis toimetati ta
Dolitseiarestimajja. Hiljem selgus, et tundmatu daan
lane kuulus madrusena aurik ..Diana" meeskonda.

Südamehaige suri kioskis
Eile kella 12 paigu päeval suri Liivalaia tän.
nr. 49 asetseva kioski tagaruumis äkitselt 64-a. Jo
han Jüri p. Gruno, kes elutses Imanta tän. nr.
39—21. Kuna kadunu kauemat aega oli põdenud

südamehaigust, siis arvatakse, et surm järgnes selle
tagajärjel. Laip saadeti Tallinna linna lahkamlskamb
risse.
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Siseriigist

Tähtsaimaid sündmusi 1937. aastal

suguseid riideid. Järjekorraline märgus leidis aset

Harjumaalt
25. Mosktva saadik ?(. Traksiuaa kutsuti ara oma

Juuli

kohalt.

Uueks tccbcministriks nilnctati R. Wiitak.

1. Balti wälisministrite konwerents Kaunases.
Brasiilias suruti maha söjawäelaste mass.
2. Ungaris laiendati riigihoidja õigusi.
Chestertoni sõekaewanduseS, Inglismaal, sai
surma 100 kaewurit.
Nõus. Wenc tõmvaS tagasi oma jõud Amuuri

Rootsi wälisministcr R. Sandler Warssawis.

Walitsustuastased «vallutasid santanderi.
29. Jaapanlased haawasid Briti saadikut KnntchbullHugcsseni.

27. Ameerika end. rahai»,inistcr A. Mellon -f.

28. Järwa maawalitsufe csitnchcks niinetati J.

jõe saartelt.

Kaarlimäc.
Hiina ja Nõukogude Wene «vahel sõliniti «uittc
kallalctnngi-leping.
Valencias puhkes mäss.

Naislendur A. Earhart hukkus.
3. „Päewalehe" kirjasaatja N. Basseehcs saadet»
Mostwast wälja.

4. Atentaat Portugali peaministrile Salazarile.
Kirjastaja ja tööstur G. Pihlakas f.
5. „Komsomolskaja Prawda" teatel on Nõul. We

29. Mongoolia sõjaminister Tcmid mürgitati rongil

nes laStud maha 70 eestlast.
6. Rahwnskogu 2. koja täiskogu asuS põhiseaduse
eelnõu arutamisele.

Jaapan ja Hiina koondawad waStaStittu wä
gesid.

Hispaa««ia >valits»S«vägcdc pealetung Aragoonia
rindel pandi seisma.
AlgaS piimnivedu Leningradi.

11. Maakondlik laulupidu PaideS.
18. EeSti-Läti cbaõnneSttlnnd majanduSläbirääkimi
fed Riias.
PranksnSmaa keelab rahwuswaheltse kontrolli
Prantsuse-Hispaauia maapiiril.
Jaapanlased alustasid Pekingi rändamist.
14. RahwuSkogu 1. koja täiskogu aStnS kottu põhi

29. Rahwuskogu komisjonid asusid põhiseaduse ellu
duse teksti.

Billencuvc St. Georgcssi juures Prantsusmaal
sai raudteeõnnetusel -surma 50 inimest.

Nõukogude lendurid Gromow, Jumasehcw ja
Tanilin lendasid üle Põhjanaba Ameerikasse.
15. Põhiseaduse kooskõlastamise komisjon asuS tööle.

Rumeenia kuningas Karol Pariisis.
Nõukogude Wene hariduSkomisfar Bubnow ja
kirjanik Pilnjak tvangistati.
16. RiiaS awati Balti ajaloolaste konwerents.
Jaapan nõudis Hiinalt põhjaprowintside iseseis
ivuse tunnustamist.
Hodza walitsnS TschehhoslowattiaS lahkus.

17. 84 poola kaewurit katkestas töö ja nõudis koju
saatmist.

1. Hiina kuulutas wälja üldmobilisatsiooni.
Tientsini juures jaapanlased tungisid kallale
prantsuse wäeosale.

llngari rahandusminister Fabinhi Tallinnas.
Maanoorte üleriiklik suwcpnew Jiinedal.

8. Eestlased tvöitsid Helsingis ülemaailmsetel laske
wiistlustrl 6 maailmameistri tiitlit kaheksast.
tagandati.

10. Atentaat Kataloonia presidendile Eompanhsclc.
11. Riigiwauem pani nurgakiwi walitsuse unele ad
miuiftratiiw-hoonele.

Soozne WäliSminister R. Holsti Tallinnas.

Rahwnswahelisc maksupanga dircttor dr. J.
Wchcn Tallinnas.
Sionistide kongress lüttas tagasi Palestiina ja

gede tagasitõmbamiseks Põhja-Hiinast.

Wangistati N. Wene terwishoiukomissar Ka
minski ja Sunr-Wene rahwuste nõukogu esi

aamisc kawa.

12. Itaalia ristleja laskis põhja Hispaania walitsuse
auriku.

N. Wenc lendur Lcwanowski lendas üle Põhja
naba, kuid hukkus koos 'oma kaaslastega,

Sl. Hodza kujnndaS TschehhoslowattiaS uue walit

22. Inglise alamkoda ei ühinenud PaleSt,ina laga

mise kawaga. .

Hiina ja Jaapan leppisid kott»» wagede-tagasi
tõmbamiseks.

LaSkcmaailmamciSter J. Kärner f.
23. Rahwuskoja mõlemad kojad ci ühinenud kooS

. 14. Awati Tallinna põlkumajandusnaituS.
15. Jaapani lendurid pommitasid Nankingi.
16. Talupoegade protcStistrcik Poolas. Nõutakse
demokraatiat ja poliitilisi wabadusi.

17. Rahwuskogu pidulik lõppkoosolck. Riigiwancm

24. Belgia kuningas Pariisis.

P. Tchnndt wöitis Pärnu maleturniiri.
26. Jaapanlased wällutasid Pekingi.

28. RahwuSkogu mõlemate kodade ühisel kooS

olekul wõeti wastu põhiseaduse eelnõu 5 kuud
10 päewa kestnud töö järele.

Nõukogude Wenc ajakirjanikud saabusid Eestisse.

Põllupidajad!

Lp. tööandjad!
Palun võimaldada ükskõik
missugune koht 17-a. energi
lisele noormehele. On rahul
iga • tööga. Pai. teat. kirjal.
slt. ~14/4894".

Varjupaigast vabanenud
vaenelaps, 17-a. noormees,'
palub südamest mingisugust

teenistust
tunneb veidi puutööd. Kirj.

Kirj. slt. ~12/4892".

Korralik abielupaar otsib

teenistust

>«ah f.

Järtva-Jaanis PõlcS P. Pcntre suurwcski. Kah
ju 15V.000 krooni.
10. RyoniS a«vati Wahe«nerc»kon«vercntS.

majahoidja
kohta

ryk f.

5000—10.000 krooniga.

jatc alatist tublit tislerit,
siis valun kirj. jlt. ~23/

keskkUftektiiJa
ka teenida perek. või üksiku
juures. Kirj. slt. ~13/4853". soovib kohta, omab diplomi

ja teeb majas ettetulevaid
vilunud energ. vii töid. Kirj. slt. ~39/4919".

saka esinemisega garantiivõi
metme

agent

Täiesti vilunud

11 Rõuk. We»«e lennukit Soome kohal.

Miller.

Balti riikide söjatväclised esindused Rõuk. Vene
«nanõõtvritel.

. 23. Poolas loodi 2 demokraatlikku erakonda.
24. J. Teemant 65,-aastane.

Inglise ja Ameerika protcstnoodid Jaapanile
»»ittcsöjatvärliste asutuste ja esemete pommita
«nisc pärast.

lokkija v

slt. ~15/4855".

20-a. tugev korralik

noormees
otsib kohta, võib ka jooksu

Palun

Korralikku

sulast

10 s»«rmaotsust Leningradis.

Asuttdustegelanc J. Sori 75-aastane.

teenijat

Keskkiitte

Auto

ainete- või puuviljakaup

osanikuks
wõi kohta sama kautsjoniga.

Pakkumised: Karula ag.,

alevikku, võib ka mujale.
Kirjad saata aadressil: Rak
vere, Liiva tän. 13. Maie
Tammsaare.

Kompuse kpl.. Lumiste.

Lp. tööandjad,

Lp. veski- ja
palun, wõimaldage 24-ci.
autoomanikud! tugetvale. karskele noorme
1 -l. autojuht kauaaegse hele ükskõik millist tööd.
praktikaga ja mölder uue Kirs. flt. ..8/4028".

mat« Meskite praktikaga soo

toitvad uueks aastaks t«niStust. Kirjeid Tapa. Pikk

tän. 29.

Wilumrd

naiskäškjalg
sootvib mingi stvma lvöi
kmibandusetrewötte kirjade

wõi äripaberrbe laialitand
mist. Omav soowiiust. Pak

kuv!. kirjal. D. „1«/4SSS".

Lp. tööandjad!

Wajataksc wiluuud palk
seinaraitljat

puusepp»

Töö Nõmmel. Teat. knin
kella 18.30 Käo uiu. 20,
Tondil.

Suuremasse tallu Harju
maal tvaja anStasnlasekS
naisemeest

seppa-puuseppa
kes tunneb ka traktori:. Sa
masse tartvis ka

kr-le. Nii «««aja kui ka ivallasivara olid tule «vastu

Järvamaalt

Wargusi Põlijar««aal. Põltsamaal on niiiinasel ajal
toime pandud rida «vargusi. Nii leidis kohalikti iihis
gümnaasiumi «najas elutse»v Jaan Roosina, et kooli
inaja lahtisest triiphoonest on «varastatud ära tema
rahakott 115, kr. rahaga. 5,9-kr. «veksel ja mitme

Käru postkontori ülem wanaduspuhkusele. Pcn
sionikomisjonis Paides oli läbirnaatamisel pensionile

siirdum Paide postkontori ülem Karl Rajasoo, kes

tunnistati tööjõudu kaotanuks 60°/».
Alliku sild ümberehitamisele. Teedeministeerium
kinnitas Alliku asunduse lähedal Epneri teel asetsema
silla ümberehituse projekti, mille järele silla kapitaalne
uuendus läheb maksma 5428 kr.

suguseid muid dokumente. Rovsma hindab oma kahju

117 kr-le. Põltsamaal, Pajusi mnt. nr. 1 elutseiva

Mclanic Stcinbergi «verandalt «varastati mitmesugu-

Liiva riputatakse kõnniteele nagu
kaneeli hapupiimale...

Sunnipäewalapsi

Kodanik Marie Leisson. majaomanik Viljandis Sa
kala puiesteel, sammus 17. notvembri õhtul Viljandis
mööda Hitt tänatvat. kui ta korraga Eduard Martini
maja kohal libedal kõnnitee! komistas ja kukkudes mur

Jaan Kriisa, vandeadvokaat Tartus, sündinud 31.

dets. 1882. a. Ulila v. Tartumaal.

dis käeluu. Ta Miidi raMimisele Wiljandi linnahaig

Viljandi pangategelase kahe
kordne juubel

lasse, kus tema wigastns tunnistati raskeks. Majaoma
nik Martini tvastu aga tõstis politsei süüdistuse, et ta
pole liitvastannd kõnniteed, millest tingituna tekkis õn
netus. Kohtus majaperemees end süüdi ei tunnistanud,

Täna pühitseb Viljandis oma 69-dat siinnipäewa
tuntud pangategelane. Viljandi Ühispanga juhatuse
liige Ado O r i k. Samal päewal wöib juubilar tagasi
waadata 25-a. tegewusele panganduse alal. Juubilari

maid seletas, et tema on suusõnalise lepingu alusel pal,
gcmud endale kojamehe, kes peab tänawa hoidma kor
ras ja lvastutama ka õnnetuse korral.
Awalikn süüdistavana esineb kohtus politseikomis

austamiseks korraldatakse neljapäeiva õhtul Wil
jandis ..Põllumeeste Kodu" ruumes koosiviibrmine
A. Orik sündis Wana-Wöidu «vallas 39. dets.
1877. a. Juba noorlnehena ta «võttis elawait osa

sar Sarap. Ta wäidab. et Wilsandi majaperemehed
vüüawad mööda hiilida kõnniteede liiwatamisest. ja kui
juhtub õnnetus sellest tingituna, siis waesed kojamehed

on pidanud ikka olema ohwriieks. Ometi nõuab linna

tcgewuseft seltskondlikes ja majanduslikes oraanisat
sioonides. 1917. a. ostis koos teistega Rõika-Mcleski
klacisiwabrik», olles selle ettelvdtte aktsionääriks ia
juhatusliikmeks praegugi. Viljandi Nhispangas on O.

sundmäärus. et kõnniteede sa tänawatc korrashoiu eest
peaivad tvastutmna otsekohe majaperemehed. Weel rä

hendab atvalik süüdistaja, et ..Viljandi majaomanikud
ripntatvad liiwa kõnniteele nagil kaneeli hapupiimale..

töötanud weerandsada aastat.

Jaoskonnakohtnnik karista? Eduard Martini 10-

päcmafe arestiga, iltna rahatrahwita. Seega kojamehed
pääsemad Viljandis neil seni lasunud wastutuskoormast
ja edaspidi peawad seesugustel juhtudel Mastutust kand

Lärmitseja Nõmmel
Joobnud olekus avalikus kohas rahurikkumise -

ma majaomanikud.

Vastutav toimetaja J. TAKT AJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus
Uues majas ära anda
ilus kahe toa. köögi, esiku k
Elumuutuse tõttu rutuliselt i,üldwauniga

pärast võetakse vastutusele Karl Kollin. Sündmus
leidis aset Nõmmel.

Toiduainete
kauplus

Pudukauplus

üle anda hästi

anda Kr. 950. väljamaksu

kütja

Uhakauplus ;

Nõmmele vajatakse kohe

teenijat

kella 3—6 õhtul. !

slt. „B. 3218".
Ta-vlvis

pesupesijat

Progümnaasiumi 4. kl, õpi

arvutaja!joonistajat

Vann. adv. A. Saar.
Puutööstus vajab Kr. 2000

ettepanijat
tarvis. Õle tän. 11, maja
peremees, tulla õhtul kella
4-7.

hoidjat

ga. Kirj. slt. ~20/4900".

Uhakauplus

Karja 1 mööbliärist „?No

ja kööllicenijat tcvrwis.
Tcat. slt. „B/4963'\

lihakarn
kohe ära anda. Küsida
315-89, õhtul kella 7—B.

Kullasepaäri
25 a. töötanud Tallinnas

Intelligentsele härrale
luäljrf üürida lest/üttega
niaja? crasissekäignga
mööblita tuba
ühe? wanni ja löögi tanui

kontol'
wauni ja löögiga üürile
anda Kesk-Ameerika län.

ÄRI

Lihakauplus

14—10, hootvimajas.

rahtvarikkas kohas. ühes
sisseseade ja kaubapa ara
anda. Teai. saab Raekoja,

MöbllübT'

kesklinnas

ära anda mittesuitsetajale

kõige käidavamas kohas. Va

luba

Hästi minev

dern". teles. 439-40. pärast
äriaega teles. 450-60.
8-toaline

uuest aastast ära anda. Kü platsilt lehekioskist.
sida Pärnu mnt. 86—2, Tal

Rcinvaldi tän. 4—lo, telel.

| TALLINNAS

töötatud

kajut, ära anda. Mha kl.
2—6 Kinga 3—2.

linn.

Lähemaid teateid saab W.

jaline kapital Kr. 15.000.

härrale wõi daamile. Kol
lane 20—6.

Suur ilus keskküttega.

pliidiga välja üürida üksikule Pikaajaline väljamaks võima
naisterahvale või lasteta paa lik. Soov. kirj. slt. ~9/4889".

rile. Keemia 15—3, küsida
hoovimajast.

Ära anda

6-toaline

tuba

mööblita tuba
Wabaduspl. juures ära au
da. Sobitu kaub. büroo' >
wõi ühingule. Lig. teateid
saab Wene tän. 16—6.

korter

clcfrcnralfl. ja lestküiieW.
pas silis adlv. wõi kaub.-kon

tariks. Mündi 3—2. küsi

teenija- ja vannitoaga, kõigi
sa võiks töötada. Pai. kirj. pcamaantecl, juhuslikult eda iusega. Tooiv. tcat. kirj. slt. da sealsamas Tallinna siidi mugavustega (ahjuk.;!ega)
..89/4230".
slt. ~16/4216".
tööstuse
kontorist.
teles.
si anda. Soov. kiri. slt. ~17/
ära anda Tatari tän 18—1.
472-37.
4097".
Kesklinnas suurem
Küsida I atari tän. 20—6,
Ambla valda vaja tallu

teenijat

Trükitöölisi

kes oma korterist käib. Lõu
na tän. 16—3.

ladujaid

Sfitiifc kuid ilus

p. l. hotelli ..Room". Tal

Talla Gonsiori 13—11, kel linnas.
la 17—10.

üht wilumid ja üht pool
õppinnd

hoovimajas kl. 10—1. Tclef.

Puuvilja

475-51.

kauplus

kohe laenu. Toow. kirj. slt.

Maapealne

toiduainete
kauplus

„19/1U30".

kesklinnas, uues majas,
3-toaline

korter

teegi juurest lehekioskist.

kõigi mõnusustega ära anda.
Pärnu mnt. 40, majahoidjalt.

Tööstus

Kuiv soe valge

le anda. Pärnu mnt 62.

Sadulsepa

ruumid

Sri
runinid saada iral südalin

ära anda Kentmani 28—3.
(frntir-tcfiiianaa

46

1 tubn,

mööbliga ivõi ilinn. keti

nnarisl

möbleeritud
tuba
erasissckäiguga Narma mnt.

Kuur
teles, miitjtt iiiirifn Päi»» Kr. 35. Tcarada val. ffi.
sünnis auto jaoks, lvälja ( mnt. W—reies. 44»»-83.i .26 4946".
nürida. 2. Tartu m. >B.
iirMac- iocuivtitifv mee-:-iüiigiieenisinies neiu soo
tcfufniHtlc miil ja ii iilita ka nnb kobe mmkeü
iidolist eraldi ü-iofiiiqiiiti"*
möbi. tuba

Züdaliiina.- ära anda

tuba

kontoriks

väikesele tööstusele Koplis wõi löösniieko 3 ilnsai >nal : fööni tanoitUKutt. Tnlikn t.
26—!».
kohe ära anda. Küsida kuni aei tuba. Tuur <larja tän.

k. 16 telel 438-95. _
Möbleeritud
tuba

Kaks kindlas ametis bär

rar sooiviirad l.—7. jaa

fiitic, tivnuti. tooja un-c ia läbednsü. kuuüüriga kuni

hooivis.

ruumid

möbleeritud tuba
ühes läieliü ülalpidamisega.

Teat. iibes binna sa aad

Ari- või töökoja

Habcmca jamis- !

haiguse tõttu 1 jaanuarist nas. järele küsida kl.
ära anda. Küsida linna ap Nanva inin. 12—16.

Noormees wasab erasisie
käiguga

ressiga kirs. ili. ..33/4953"

keldrio kesklinnas ära- anda.

kesklinna paremas kohas ka headel tingimustel ära anda. Teateid smtb hommikul kl.
B—o8—0 Koiselme tän. 11-b—
sutamiseks ühes sisseseade ja Kirjalikult slt. ~14/4214".
-12, niajaoinaiiiknli.
tcles. sellele, kcs wõiiualdab

töötuba

tütarlast

söögisaal

bürooruum

Vajatakse söögisaali lvi wajalnkse kohe prowimsi
tööstusruum
hllllld
liinta. Lälnriiäkiutislrle tul
5 r.-s., puhtama töö jaoks
kokka ja pesijat la 31. dets. s. n. kella 2—o ühes väiksema korteriga üüri

Tarlvis noort

kist.

Zlaiiva mnt. 13. pesukoda.

Läbi rääkida tel. Keila nr. 5.

Vajan

haiguse tõttu ära anda. Tea
teid saab börsisaali ees kios

kcs oskab klantsiriikimisi.

Naiskokka
Jakobi

Ajalehekiosk

korter

sisse

Päikesepaisteline möbl.
soolvitustega Ivõib saada heas rajoonis ära anda oma
tuba
koha. Toowiiaw, kcs oskab niku haiguse pärast. Soov.
südalinnas, lvanni ja teles,
(passijat) kella B—6. Tea- 1autot juhtida. Pakk. kirjal, kirj. slt. „11/485 r.

mehaanikut
ka ükskõik mis amet olla.
Teateid saab Vabriku tän.
perenaist
Pabm. wõimaldage noorele
25, poest või kirj. slt. ~20/ fcS pikemat aega on auto
Vajatakse korralikku puh
töökale naisele mingit tee 4860'.'
paranduStöökojaS töötanud,
Teatada
telel.
3/8-78 või
tusearmastajat i
nistust. kas Ümbrikusse,
wajataksc kestlvale tööle.
kirj. slt. ..29/4229".
teenijat
iööstussc. ladusse wõi pesu
Noor neiu
Soow. kirj. slt. ~25/4945". või passijat. Toidukeetmise
majja. On Harjiumd raske soovib üksikmajateenijaks,
Restorani vajatakse ausat
on soovitav kuid mitte
tööga. Palwe on tõsine. tunneb majapidamist, keet Liuna lähedale tallu tva oskus
nõutav. Nõmme, Silla tän. ja korralikku
Kirjad flt. ~10/4030".
mist, on väga korralik, pu jaiakse
6-4.
puhvetipreilit
teenijat
500—1000 krooniga, äri has, töökas, aus ja kodune.
Tarvis 5-a. lapse juure
alal rööianud noormees soo Meelsamini lasteta perekon Kaubelda Kullerkupu täu.
Kirjad slt. ~10/4890".
da või üksiku juure maale 1-a—4. igal ajal.
wib ärisse
Lp. tööandjad!

miscd.

Kirj. slt. ~25/4905". -sissetöötatud, jaanuaris ära

4235".

Vilunud uste ja akende

poisiks. Teat. slt. ~25/4225". lusse, on veidi vilunud. Võib

toidutagaivarn ja looinatait. Tuli algas plekk-karstnäst,
inis läbis pööningu. Kogu kahju hindab omanik 1999

vähese kaubaga ära anda.

fcs ostab sööke teha ja iväi
| kese lapsega umber käia.
tvaja Raua iäu. 33-a—9.

kes iseseislvali keedab ja lasele tarvis kogenud
küpsetab. Kirsad flt. ~35/
õpetajannat

..12/4212".

võimaldage korralikule maa
tütarlapsele teenistust toidu

Lasketiir ka taimel kasutamisele. lärwa malewa
lasketiirul alustati mõni aeg tagasi laskemaja ehita
mist. ei wöimaldada lasketiiru kasutamist talrnel.
Käetumast laskcmajast walmib osa juba lähemal aial.
nii et jaanuaris algawad lasketiirul ka talrnised lask

Tules häivis hoone katus, lagi ja osalt ka seinad.
Sisse põles «nitmesiignst ivallasivara, nagu kalapüügi
riistad, purjed jne. Samuti hnmis Ersoivi kogu

28. 19 surmaotsust Moskwas.
Rahwasteliidu hltkkamöist Jaapanile.
29. Valitsus otsustas ehitada spordihoone Tallinna.

osanikku
maamõõdu alal. Soov ühes
palgatingimustega saata slt. soovitav, kes tööstuses kaa

slt. ~34/4874".

aastalt.

27. P. Keres «võitis Se»«mcringi «nalcturniiri.

vaja Tartu mnt. 78—3. Tulla

majateenl|at

palub teenistust. Pakk. pai. kohta paremasse ärisse. Kirj.

kub Paides restoranide armu «vähenemine aasta

notv

noormees

kutsetunnistusega, soovib

Viljandimaalt

21. Th. G. Masarhk maeti.

mast&jat

Korralik

müügil
Vaivara jaamas

Restoranide arm maheneb. Uuest aastast mähenrd
Paides restoranide arm seniselt neljalt kolmele, kuna
suletuks jääb ..Kodanike klubi" einelaud. Seega jat'

Kalnr põles poolpaljaks. Tarmastn «valla Saba
asunduses süttis põlema kalur Ersoivi elumaja, mil
lega ühise katuse all asetsesid ka lant ja eluruumid.

nõukokku.

Vajatakse korralikku

i,P ä e v a I e h e"

«vanglast, paigutati sinna tagasi.

20. Hispaaniat ei «valitud ena«n Rahvasteliidu

.Kapital kindlusiatud. Kirj. teid saata slt. ~24/4904",
slt. ~21/4931".
Ausat, korralikku lapsiar

4943".

üksiknumbrid on

Paldiskist

18. Roosevcldi s»«ur kõne diktaatorite «vastu.

tarvis linna ligidate maale.
Kaubelda Suur Pärnu mnt.
teenijat
soowitufed. Teat. flt. ~34/ valub mingisugust tööd üks 110, ühisuse kaupluses, kü
Tütarlaps
4234".
sida
müüjalt.
Tulla
pärast
kl. 6
kõik miS alal, lepib lvähese
tän. 25—1.
palub südamest tööd passi
valgaga.
Kirj.
sli.
~13/
Korralik karske
Wajataksc korralikku
jaks või õmbleja juure. Võib
4033".pai. slt. ~8/4888".

majas.

«varas Erich tt tt. 33 a. mana. Mehe juurest saadi
kätte «nüningaid mänguasju. inis ta kauplusest oli
warastanud. litt. kes alles oktoobrikuus «vabanes

kodust käivat j
teenijat I

iaksoaniole. Kirjal, sli. ~20/
4080".

Liping, Hiir, Wardja j. t. Kurjus peeti Eliva kooli

kohalt.

Ainulaadne iööZius tvasab

am

pere poolteijejajalc. Lektoriteks olid noortemagistrid

hiuvitus lastc-mängnasjadest. Kutsuti kohale polit

13. Atvati Rahtvasteliidu täiskogu.
Hiina nõudis abi.
14. Tschehhoslowakkia end. president Th. G. Masa

Energilist jn ausat

1-liigi autojuht
otsib kohta

Tartumaa rühmadest. Koos juhtidega tõusis kursuslaste

lusse keegi kahtlase «välimusega incesterahwas. kes

Sõlmiti Ecsti-Soome kaubandus-lisakokkulepe.
Nyonis sõltniti Vahemere kontrolli kokkulepe.
12. Pikendati kaitseseisukord» 1 aasta «võrra.

29 Rõuk. Vene saadik Tallinnas A. M. USti

Otsin wähemat

Wiijandis. Tartu tän. ajetscivassc Treufeldti kaup

11. A. TupitS nimetati põllutöõtninistrikS.

21. 9lah»vastcliidu peasekretär J. Avrnol ErstiS.
Poola sõjalacwad Tallinnas.
23. Prantsuse helilooja A. Noussel I°.
Jaapanlased wallntasid Kalgani.
Abcssiinias katk lcwiiuas.
24. üldstreik Krankowis, Borh»»ias ja WieliczkaS.
Kokkupõrgetel saab surma 75 inimest.
Jaapanlased alustasid pealetungi Schanghailc.

teile kõiki mööbleid. Kui tva

otsib kohta suuremasse tal
lu. Endistelt kohtadelt head

Rah«vns«vahelisc maksupanga direktor P. Qncs

Valitsus «võttis «vastu uue ülikoolide seaduse.
2.3 Mussoli««i saabus külaskäigule Saksamaale.

omanikud!
Kirjad: Rapla. Mahlmnäe. WalnnStan oma töökoja?
KAamets. m. k. 1.
eesteglja
ttföjuhataja

Kindral R. Reel Poola manõõwritel.

19. Portugal katkcStas diplomaatlikud suhted

Talutöödes on täiesti toitu
nud. tvõib ka iseseistvalt.

10-a. Praktikaga

8. Poola «välisminister Brck Pariisis.

kuulutas wälja mic põhiseaduse.

Noor ja töökas abielupaar,
kes kõigis talutöödes on vi
lunud, pakub Teile- oma tu Teat. sli. ~2/4062".
gevat tööjõudu uueks aastaks.

7. Algas Nürnbergi kongress.
Äkiline kursside langus Nciv?)orgi börsil.

Riigikogu juhatuse protest riigiwanemale.
Tfchchhoflowakkiaga.

JugoslaawiaS lendas õhku püSsirohuladu.
Saksa rauatõöstus riigistati.
25. Pekingi juures algasid wõitlused uuesti.

150 noorkotkas! kurjusel. Ncljapäemal lõppes Et
mas noorkotkaste juhtide kursus, mis algas teisipäe
mai. Kursusest matsid osa noorkotkaste juhid kõigist

kindlustainata.

22. Pariisis röõtviti «vene pagulaste juht kindral

Jaapanlased wallntasid Rankou..

kõlaStamiSkomisjoni ettepanekutega.

Jaapan saatis Hiina uusi mägesid.

laskmises.

19. Krölenko tagandati Rõuk. Vene kohtukoinissari

13. Rahwuskogu wõttiS wastu üleminekuaja seaduse
ja lõpetas oma töö.
Riigipööre Paraguahs.
Nõukogude Wencs wangistati 200 riigisakslast.

meeS Sulimow.
HabarowSkiS hukati 239 raudteelast.
suse.

Rõuk. Vene saatis Itaaliale protcstnoodi, «nillcs
süüdistatakse Itaaliat N. Vene lac«vadc põhja -

9. Nõukogude Wene merejõudude juhataja Wikto
row, 50 Kaugc-Jda ja 38 Baltimere ohwitseri

18. Hiina lüttas tagasi Jaapani ultimaatum» wa

20. Itaalia leidur Marconi f.

kutse.

Mussolini wahel.

lepped.

Atentaat Poola rahwuSrinde loojale kol. Koe'ilc.
Wangistati 300 inimest. .
Jaapanlased piirasid umber Pekingi.

U««gari riigihoidja Horthp Noon,as.
Läti president K. Ulmanis 90-aastane.
9. Inglise walitfus atvaldas Vahemere kontvcrcntsi

3. Sõbralike kirjade wahetus Chamberlaini ja

Adwokaat ja ajaloolane M. MorriSson f.
Saksa-Inglise ja Jnglise-Wene merewäe-kott»,.

19. Tagandati Madridi kaitsja kindral Maja.

alla.

2. A. Sirk EchterunchiS, Luksemburgis -s.

7. Awati 10. uäitusmcss Tnlliuuas.

Viljandist
Wana «varas tabati wargujelt. Tcisipnewal ilmus

Ecsti-Soome kaubanduskokkuleppcle kirjutati

3. Awati Tartu näituö.
4. Välisminister Fr. Akcl VarssatviS.

August

Elvast

hiljemalt 1. jaanuariks 1938. a.

Ukraina peaminister Ljnbtsche»«ko tappis enda.

n»lna oma ametikohuste'täitmisele.

seaduse lahkuminekute arutamiseks.

Inglise walitsuse kompromisskawa rahwiiswahe.
lise kontrolli jaluleseadmiseks Hispaanias, niaba
tahtlike tagasikutsumiseks - ja wõitlewatc poolte
õiguste tunnustamiseks.
61 surmaotsust Nõukogude Wenc Kauge-Idas.

1. Parlamentidetvahclise uniooni kongress Pariisis.
7 surmaotsust Tislisis.
2. Olümpiamängude looja P. dc Coubertin f.

31 WäliSminister Fr. Akel asus haigusest parane

Kirepis omatakse kaitseliidu kodu. Kirepi kaitse
liidu iikstis sai põllutööministecriumilt enesele poole
endisest Kirepi kõrtsihoonest, kus teostati majalised
ümberehitustööd. Nüüd on jõutud töödega lõpule. ja
nucl-aastal toimu pidulik kaitseliidu kodu aivamtnc
Ette on nähtud aktus.

sci, kes selgitas, et salapärase isiku taga peitub «vana

September

miimisr seaduseelnõude wriljatõötamisclc.

30. RahwuSkogu andis riigiwanrmalc üle pöhisea

algkoolide juhatajaid kooliarstide kaasabil selg ta a k'.ü

«vabaõhukoolis. Vabaõhukooli astuda soomijatc ni
mestikud t««lcb kohalikele kooliivalitsustete esitada

Filmmäitlejnnna A. Snndrnck -s-.

10. Tallinna wabatahtlik tuletõrje 75-aastane.

likkc (kuid mitte haigeid) lapsi kooliarstide ettepane
kui. siis palutakse haridusininistecrillmi korraldusel
wajatiscks osutub liihe«na- «või pikcinaajaline «viibimine

hiseaduse eelnõu lahkuminewal k»»jul 1. kojast.

Itaalia leidur Marconi f.

larturnaalt

õpilase pealt.
Kuna «vabaõhukooli «võetakse «vastu nõrgaterwis

Jssak ja Kreek tulid maailmameistriks üliöpi
Jaapanlased po»,«»nitnsid a»«,ccrikn aurikut ..Prc
sidcnt Hoover".

lestiina jagamiseks.

sarlakijlihtumit Tuhalaane ivallas.

palju nende koolidest tuleks sarnaseid lapsi, kellele

10. Riigitvanem.K. Päts sõitis Soo«uc.

Rootsi WäliSminister R. Sandler MoskwaS.
Lord Peel esitas Inglise wnlitsuselc kawa Pa

õpilased. Korstnas haigestus sarlakisse kaks õde
kellest üks on Kooliealine. Samuti registreeriti kak:

klassikomplektiga. kuhu «võetakse wastu kuni 199
mõlemast soost õpilast, kelle jaoks on kooli juures
ette nähtud internaat. Õppimine koolis on tasuta,
kuid internaadi kuludeks tuleb tasuda 33 kr. kuus

Tuletõrje korpnsc Paraad Tallinnas.

Pekingi lähedal.

8. RahwuSkogu 2. koja täiskogu wöttis wastu põ

Difteriit lemib. Difteriil näid Wiijaudimaal jär

jcit enam lemimat. Kesknädalal teatati Wiljandi maa'
arstile, et uusi difteriidijuhtumcid ou registreeritud
Taemerco ja cürgnmcres, Kus ou haigestunud kooli

Kose-Lükatil awataw Konstantin Pät j i nimeline
lvabaõhukool-internaat oma tegewuft juba jaanuari
kuus 1938. a. Koolis omatakse 6 kolme

teel Moskivassc.

laste olümpiamängudel Pariisis.

7. Kottupõrked Jaapani ja Hiina wägede wahel

Aia tän. nr. Z elutsema Johannes Eidmctsa elu

kohas, kust ivargad iviisid ära riideid ja tööriistu.

. Õpilaste o|flioõft wabaõhnkooii a «valub. Tcala
masti algab Eesti Punase Risti poolt 'Rehata «vallas

3—l.

Korter

Wälja üürida

3. irõi 2 lninajaoo. binna

ga 15 krooni. ?cal. kirs
i!i ..6 1926".
1-2-toa!ist

inöroarmtmi raviri:- 'oomi
ruumid
karjaravitsejat
leivategijal
Kas tõesti ei leidu kahele. soowitaw naisemees. Korte
[ mm keldrikorral. Tea raba
ära
anda
käidavas
kohas.
ätrt
niida
2
ntlm.
löök
mi nai pnhiama tööstuse
28- ja 27-a.. noormehele rid omaette. Teatada nhes päewiii 2-aaõtase lapse suu iarwis. Palk 32 kr. ja 16 Kirjad slt. ~27/49QT\
ilr .37 4237" irõi relci
välja üürida Narva maanteel jaoks. 10 r.-s. oõrandaoin jn esik. Woltn tä>>. 22 -6 . 453-74.
mingit tööd? Kirjal, slt. umbkandsete Mlgaiingimns re. Tehnika tän. 7—5.
kr. nädalas. Zoow. kirj. slt.
„8/4008".
Goowin

passikohta
jõle 86—9.

tega flt. ..2 8/4 948".

Korralikku karõket kärul

Wajan lvilnnnd

väljavedajat

kudujat

~37/495.7".

Õpilast

tarlviö. Tööstusel endal ko

Wõib saada korteri. Kirjal, had. Kopli
töösws.
flt. ..11/4971".

t. 56—9. leiwa

lunin jnuksciöösitiSse. Tcat.

kirjal, fli. ..34/4954".

Vabaduse väljaku lähedu
ses 2 tuba üürile anda

büroo
ruumideks
Teatada slt. ~14/4854".

38—1. Kuuüür 18 krooni.

du. Ünsida hollandi tän.

22 2

Korter

Putka

Ilus inin- möbleeritud

- tuini uvtlnrnel' 1 jnnn. kesk-

wahcseinaaa, 6 rnutiülda t ja telefoni tn.ivitntiii'e>ni
teisel korral kohe ära andan Weiienberni > - •">, teles
keldriga välja üürida lmanta Luise 17—10, küsida hoo-- 311-11, nnhn kl. !)—il jn
10.

w imajas.

.Päevalehe" tellimisi

küttena maine-. iilie* mannii i 111 —MLII ON[II 111 iiiiTTiiTrr RF

3—7.

! võtab vastu iga

T| postiasutus

Neljapäeval, 50. detsembril 1937

Päevaleht

9

Nr. 353
Haridusministeeriumi Eksamikomisjon
Tartus.
Lõpp-. klassi- ja üksikainete täienduseksamid alga
vad 10. jaanuaril 1638. a. Ek ameid rtwiß sooritada:
a) progümnaasinmi ja reaalkooli kõikide klasside ulatu
ses ja löppeksameid; b) senise gümnaasiumi IV klassi

Kohusetruud töölist
Endist rewisjonikomlsjoni Itiget . B

ulatuses ja löppeksann; c) kodukeskkooli kõikide klasside
ulatuses; d) põllntöökeskkvoli ja Tallinna Tehnikumi 15vetajate täiendawaid eksameid eesti keeles riigikeelena,
«võõrkeeltes ja Manades keeltes ülikooli ivastawasse tea
duskonda astumiseks. Toowiawalduscd esitada hiljemalt

I Johannes Vets i I

õ. jaan. 1638. a. komisjoni kantseleis, mis asub Tartu

I MM MI I

PoeglaStegümnaasiumi hoones Tartus. Riia t. 111.
tel. 2-77 ja 9-21. Kirjalikkudele järelepärimistele was

mälestab

tatakse. kui on lisatud 16-s. mark wastufeks.
Eksamikomisjoni Juhataja.

Saku õlletehase aktsia selts.

Tartus hästi tasuw

Lp. prouad ja preilid.

Ivan. 23—40 a., kui teil on

äri

usaldust, siis laenake tvaba
le ausale mehele tväikesc tu*
lutootva tööstuse jaoks

mälestab
Eesti Teatri Osaühisuse „Fstonia"

' iihose kaubaga. ühes ruumiga ja sisseseadega li'e j

Ivo—lso krooni

.inda. Kirjad Täitu, Rüütli 11, «Pressa», «Nr. 1» j

Protsent kokkuleppel, meel*

m Juhatus.

„32/4232".

Kuri koer
odawnsri nniiia. Telefon

[ t IM liigi I

515*19.

Soovin osta

Müüa punasest puust

lõõtspilli

pehme

saalimööbel

või akordeooni. Teat. ühes

KOHV Ju
KÕIKIDES /.X '

majahoidjale või slt. ~7/

I V. Porosaar abikaasaga. I
29. detsembril kell 11 lahkus meie armas ema ja wanaema j
;

H Pika haiguse järele uinus igavesele unele meie kallis ema, H
H vanaema ja ämm H

hinnaga slt. ~26/4906".

4887".

krundi

olla vana majaga. Kirjad

jaan. slt. ~21/4901".

Matmine 2. jaan. 1938. a. kell 12 Issanda-Muutmise kirikus.

Briljante, kuld-, hõbe-,
antilkasju

Matusetalitus 81. Xii keli 10 Nikolai kirikus.

ostab kõrge hinnaga

Odavasti müüa

L. KrasnohutsKy»poeg

suures tvalikus stiilseid kris

Kauaaegset kaastöölist I
Johannes Vetel I

(jjgfgj

aiatöö eriala õppejõudu

Ir. B. Rin;

Sooviavaldused ühes vastavate dokumen
tidega esitada Lääne Aj. Maavalitsusele
hiljemalt 14. jaanuariks 1938. a.
Läfine Aj. Maavalitsus.

Piiskoplik Toom kogudus.

lauaagu Laululehed. Jutlus praost H. Põld. Kell

11 öösi wana aasta ärasaatmise ja uue aasta tvastuwõt
mise jumalateenistus. Laululehed. Uuel aastal kell

jumalateenistus. Laululehed. Õp. R. Sauerbrei. Kell
Piiskoplik ToomkoguduS. Toomkirik.
Wana aasta õhtul, 31. dets. kell HH3 jumalateenistus 3 ja kell 6 p. l. lastejöulupuu kirikus. Pühapäewal, 2.
pihti ja armulauaga. Piiskop H. B. Rahamägi ja õp. H. jaan., kell 10 jumalateenistus.
Tallinna praostkonna korraldusel.
J. Karm. Laululehed. Laulab „Cantate Domino".
Raadiohommikpalwused igal hommikul kell B.OS Jaani
Uue aasta hommikul, 1. jaan. 1933. a., kell 10 ju
malateeniStuS. Piiskop H. B. Rahamägi. Laululehed. Lau kirikus. Diakonissihaigla kirikus wana aasta õhtul kell 5
luettekandeid „Cantate Dommolt". PühapäetvÄ, 2. jaan.

jumalateenistus õp. R. Koolmeister. Laululehed.

1938. a. kell 10 jumalateenistus. Õp. B. Ederma. Lau Uue aasta päewal kell 10 homm. jumalateenistus õp.

R. Koolmeister. Laululehed. Pühapäewal. 2. jaan.,

luraamatud.

Tallinna praostkond.

kell 10 homm. jumalateenistus õp. R. Koolmeister.

kodune 478-48.

seina- ja
laualühtreid
Autitwariaat A. PastaruS,
Uus põikpälkidest

Pärnus, käida tva tänama

TULNUD

ainetekauplus suure lciwa

1/4041 3 . 1/2961 3
3/3883 1 4/4044 1
5/4005 13 6/4006 2
7/4007 2 8/3968 9
8/4048 1 8/2968 1
8/3648 1 9/4089 14
9/2969 3 10/3930 1
11/4051 18 11/4091 1
13/2933 1 15/4055 5
16/2936 8 16/4056 1
18/4058 6 20/3860 3
20/3900 2 20/4020 1
20/4060 1 20/3740 1
21/4061 16 22/4022 10
22/2942 4 22/3982 1
22/2902 1 24/4104 5
24/4024 1 24/2904 1

pärsia vaiba teljed

4885".

Äri
osanikuks hakata 2300 kroo

uiga. maal wõi linnaS.
Kiri. flt. ..2/4922".

8.5183 21 8.5188 1
Kokku 390 kirja.

ruutuga päewal kell 10 homm. Noorte Koonduse jumala

teenistus. Laulukoor. Laululehed. ÕP. P W. Koppel.
Jaani kirik.
Wana aasta õhtul kell öhtujumalateenistus ar
mulauaga kolmele pihtkonnale. Jutlus praost H. Ku

2. jaan. otvangel. koosolek kell 6 õhtul. Õp. B.
Hasselblatt ja tveunad. Tasuja tän. 6. 2. jaanuaril,
kell 5 p. l. ewangel. koosolek. Kõneleb õp. mag. A.
Horn. Laulukoor. Laululehed.
Toompea Aleksandri katedraal.

31. dets- kell 18 pidulik öhtuteenistus litaaniaga ja
bu. Lomlulehed. Kell 11 wana aasta ärasaatmise ja uue leibade õnnistamisega. Teenib metropoliit Aleksander;
aaSta wastuwõtmise liwrgiline jumalateenistus õp. B. ühes tvaimulikega. 81. dets: kell 23.30 waua aasta ära
HaSselblatt. Laululehed. Uuel aastal kell 10 homm. ju saatmise ja uue aasta wastuwötmise palmus. Teenib

malateenistus õp. A. Tähewäli. Laululehed.
Kell 12 lastejlunalateenistus õp. J. Juhkental.
Laululehed. Kell 5 p. l. jumalateenistus armulauaga.
Jutlus õp. J. Juhkental. Piht õp. B. HasselblÄt.

ühes šassiiga
Zoolv. kirj. slr. ~27/4947".

Rohuneeme kabel.

kestriettekaudeid.

Nõmme bapt. kog.. S. Pärnu nmt. 148.
Aastatvahetusel. 31. dets., kell 10 õhl. junralateenis
ws laulukoori kaastegewusel. laululehed. Uue aasta päe
wal kell 10 honun. ja kell 5 p. l. jumalateenistused, õh
tusel jumalateenistusel laulab laulukoor. Pühapäewal,
2. jaanuaril, kell 10 honun. ja kell 5 p. l. junralateenis

jumalateenistus. Laululched. Wneleb Ä.. Wälja j. t.

Wana aasta päetval, kell 5 p. l. armulauaga jumala Kell S p. l. äratuskoosolek. Laululched. Kõnelewad K.
Piiha-Waimu kirik.
teenistus. Laululehed. Kell 11 õhtul wana aasta ära Wälja. J. Redikson. E. Kaldwer j. t. Keelpillikoor.
Wanal aastal, 31. dets., kell õ p. l. jumalateenistus saatmise ja uue aasta wastuwötmise teenistus. Laulu Pühapäewal. 2. jaan., kell 10 homm. ülemaailmse palwe
armulauaga. Laululehed. Laulukoor. Kell 11 õhtul lehed. Uue aasta päewal kell homm. jumalateenis nädala ning ärcAusnädala atvajumalaieenistus. Kell 5
wana aasta ärasaatmise ja uue aasta tvastuwõtu litur tus. Laululehed. Pühapäewal, 2. jaan., kell hom p. l. äratuskoosolek. Kõnelewad ülaltähendatud. Lau
giline jumalateenistus laulnlehtedega. Laulukoor. Lau mikul jumalateenistus, õp. A. Jupets. Kell 7 õhtul Lu lulehcd. Laulukoor, tlripäelvadel igal õhtul kell 7 koos

lulehed. Õp. T. Tallmeister. Uue aasta päewal kell
10 homm. jumalateenistus armulauaga. Laululehed.
Laulukoor. Lastekoor. Õp. T. Tallmeister. Piihapäe

tikal kuulutustund, kõneletvad õpetajad.

ga õp. P. Pcllo.

latconisws, laululehed, õp. A. Jupets. Kell 11 õhtul iva
na aasta ärasaatmise ja uue aasta wastuwötmise ju

wal, 2. jaan., kell 10 homm. jumalateenistus armulaua
Pauluse kogudus, Toomkirikus.

Randwere-Wiimsi kirik.

Wana aasta päewal kell 5 p. l. armulauaga juma

laululehed, õp. A. Jupets. Uue aasta
Wana aasta õhtul kell 5 Toomkirikus jmnalatecnis malateenistus;
päetval kell 11 homm. jumctlaicenistus, laululehed, õp.

tus pihti ja armulauaga õp. R. Uhke ja õp. G. Klaus. A. Jupets. 2. jaan. kell 7 õhwl Lutikal kuulutustund.
Laulukoor. Laululehed. Uue aasta päewal kell 12 väe

kõneletvad õpetajad. Kolmekuninga päetval kell 11 homm.

wal jumalateenistus õp. R. Uhke ja õp. G. Klaus. Lau jumalateenistus, õp. A. Jupets.
lulehed. Pühapäewal, 2. jaan., kell 12 päewal jumalatee

nistus õp. G. Klaus. Lauluraamatud.

Allika kog.. Allika tän. 5.
Wana aasta õhtul jumalateenistus kell 9. Laulab koor.
ÕhtukoguduS „Emmaus", Toomkirikus.
Reedel, 31. dets., kell Vjll õht. (kuni keskööni) wa 1. jaan., jumalateenistused kell 10 e. I. ja kl. 5 p. l. Jut
na aasta öhtujumalatcenistrls armulmmga. Kogudusele , lnstab £>. Tärk j. t. Õhtusel koosolekul laulab meeskoor,
kingitud hõbedaste armulauariistade ja ristimiswäägua i Pühäpäkwal, 2. jaan., koosolekud kell 10 e. l. jä kl. 5 p. I.
Jutlustab kog. tvanem O. Tark j. t. õhtusel koosolekul

pühitsemine. Jutlustab õp. P. Kuusik. Laupäewal, 1.

olekud.

Saaroni Palwcla Graniidi t. 33.

Kõneletvad külalis-jutlustajad. esineb laulukoor. 1. jaan.
kell 10 homm. uue aasta jumalateenistus. Kõneleb .1.

jutlus. Uusaastal kell 5 p. l. kõneled E. Mägi. Laulu
Soome-Nootsi Mihkli kirik.
Pühapäetval. 2. jaanuaril, kell 13 soomekeelne juma | Pitkjaan ja teised, esineb laulukoor. Pühap., 2. jaan., lehed, tvalguspildid.
Nõmme adtventpaUvclaS. Pärnu mnt. IVO.
lateenistus. Õp. Kustaa Huhta Soomest. Kell 19 wai tvaimulikud koosolekud kell 10 homm. ja kell 5 p. I.
Pühap.. 2. jaan. kõne, soololaul; algus kett 6 õht..
nntlik koosolek Soome saatkonna nmmes, Kohtu 4.
Järguewal nädalal igal õhtul kell 7 tvaimulikud paltvc Kesknädalal. 5. jaan. kell 7 õht. järjekorraline kõne wal
Pceteli kogudus.
koosolekud iilcnrnailmse paltvcnädala puhul.
guspiltidcga. Kõneled W. Wiirsalu.
Wana aasta õhtul kell 3 armnlauajumalateeuistus
Rooma-latolitu kirik.
'
Piiskoplik
Metodisti kirik. Weereuni 4-a.
laulnlehtedega; kell 11 öösi palwejumalateenistus laulu
Reedel. 31. dets. kett 7 õht. paltvetus, saksa- ja Poolal,
31. dets. kell 10 õhwl jumalateenistus. 1. iaauuar,l
lehtedega, pasunakoor. Uue aasta päewal kell 10 homm.
tund. Pühapäetval, 2. jaanuaril, kell 10 homm. juma

ma ja 2. kellasepatöökojas.

likitd kõned pühakirja tõdede üle igal äripäetval kell 7 oh

külalistb. KoöSõlekud algäwad kell 7 õhtul.

müün. Küsida Takala t. 9,
ksloniaal- ja toiduainete*
kauplusest.

jad flt. ~4/4964".

kaltse

kella 7 hommikul kuni
öiste rongide ajal. ..Päe

valeht" ilmub müügile

jutlus; kell 0 tvesper.

karras

südalinnad tväheldatte kaup Kirs. {tt.

meeleldi

tutvust
lõbusate preilidega abielu

Nõmmel: Kell *,611 jumalateenistus. Pühapäewal,

mööbleid.
~25/4085".

suurt kasu andev,

misi müüa. Väljamaks

talu

Tallinna lähedal, suurus
35 ha. hooned korras. Lä

muud raamatut ega kalend hemaid teateid Tallinnas,
rit, kus 25 sendi eest saab Kopli riiu. 78, krt. 94, kella
nägusa kaane all 200 lehe 5—7 p. I.
külge tihedat, hästivalitud,
tarvilikku ja huvitavat sisu,
nagu on ..Aastavara" 1938.

lelnn 'a warsti ttilijad
lüpsilehmad.

Christian Science Societp.
Looma
Kristliku teaduse jumalateenistus pühapäewal kell 10
eesti keeles. Endla tän. 10. Tunnistusõhtu iga kuu esi
kartuleid
mesel kesknädalal kell 7. Lugemistuba, Pärnu mnt. 10/9.
on awatnd teisipäewal ja reedel kl. 5—7, kesknädalal
müüa. Lai tän. 31.
kella 11—1.

Rakvere jaama raamatu
kapp.

mõttes. Päevapilt soovitav.
Kirj. Aegviidu, Jaama tän. 2.

A. ja O.

Palun, seda preilit, kellega

tada slt. ~36/4876".

näitajale.

Kaotatud wõi söidusaani

D»

VLM t S

Ai]
H Tal
WW soe

TAPAL

unustatud must skunksnahasi

muhw jõululaupäewal. sõi
teS Balti jaamast Poska tä
nawale. Ausat leidjat _ wõi
woorimeest. kellega _ sõitsin,

palun waewatasu eest tea

tada Poska t. S—6. Voori
mehe number on teada.

Ausat leidjat
palun Põline Willersi tun

niswsed. mis kaotatud Tu

lika tän. bussipeatusse, ära
tuua Tulika tän. kohwikusse

wõi ära saata tunnistused
nende peal olewal aadressil.

Waene õmbleja kaotas

kesknädalal, 29. skp., kell 5
I õhtul

Stomir

hästi kardamas kohas juhtu

2. jaan. kell 9 h. p. missa, kell 11 sunrmissa ja saksak. jut Kappeli tän. 12 (end.
lns, kell 6 paltvetus ja eestik. jutlus.
Wilmsi tän.. Tartu maantee
voolt).
Koplis: Kell P. missa jutlusega.

E. Videvik,

Kaks korralikku Aegviidu

ERiT VASTUPI
tiibklaver
Hind 450 kr. Näha kella
K ATI
3—5 p. l. Hermani tön.
4—16. Tartu mm. tram
RES
milt Laulupeo peatus.

1938. a. koba peal. E. Saa sc o-dawasti mitmesuguseid

Ei ole ühtki

Rakvere jaama

ostab
raamatukapp
Tall. Eesti Kirj.-ühisuse
on avatud
ladu Pikk tän. 2.

Müüa lväike

listc.

MUUa muhve

eluseltsilise
tõsisemate waadetega brü
nett daamide hulgast, wan.
18—30 a.. kes omab wäik

raamirluid. p.ramatukaipp, pidin kohtama 24. skp. kell
27. dels. 1937. a. kaotatud
laud. kirjutuslaua-tool. raa 7 õhtul Vene tän., posti
iaulatussõrmus
dio ja muud. l?us 28—1. ees, teatada oma aadress:
Tallinna peapostkontor, isi
Vähepruugitud maa
kutunnistuse nr. 938 ette Leidjat palun tasu eest tea

Kiire ärasõidu tõttu muüak

Nõmmel,

Soliidne iseseisew waran
duscga härra. 25-a.. soowib
leida kindla

nult tõsistele kirjadele. Kir

jõukamat noormeest soovivad

kida kuni 4. saannarini

! kell 10 e. l. pühitsuslik jumalateenistus. Jutlus, laulu jutlus. Te Deum, õnnistnmiite. Laupnetval, 1. jaa
Müüa ivärSkelt lüpsma
; lehed. Kell 5 p. l. algab pühitsuSlik-öPctlik nädal. Opet ,maril: Kell 9 h. p. missa, kell 11 sunrmissa • ja Poolal, tulnud Amsteri tõNjN! noor

lateenistus, lauluraamatud; kell 7 õhtul kuulutustund.
Esmaspäewal kell VtS noorte piiblitund. Teisipäewal kellj wl. Pühap.. 2. jaan., kell 5 p. l. õpetlik nädal, uns kes
tab 9. jaanuarini. Kõneletvad õpetajad. Laululehed.
7 õhwl eelleeriealiste piibliwnd.
PiiSkopl. Metodisti kiriku ..Petlemma" palwela.
Nõmme Rahukirik.
Kopli tän. 92-a.
Wana aasta õhtul kell 6 jumalateenistus ühes aruni
Wana, aasta õhtul kell %10 õhwl jumalateenistus,
lmiaga. Laululehed. Õp. A. Eilart. Uue aasta hom. laululehed.
Unel aastal kell 10 homm. jumalateenistus.
miknl jumalateenistus kell 10.30 homm. Laululehed.
Laulukoor. Õp. A. Eilart. Pühapäewal, 2. jaanuaril,, kell n p. I. ewaugeeliumikuulutus. mängukoor. Piihap.,
kell 10.30 homm. jumalateenistus. Jutlustab õp. P. W.. 2. jaäii., kõll 10 homm. jumalateeuistus, kell 5 p. l. eivan
Koppel. Esmaspäewal. 3. jaanuaril, kell 7 õhtul koguduse: getliumikuulutns. 3.—S. jaan. allianjS-palwenädal, fõu,
kantseleis noorteringi koosolek kog. õpetaja juhatusel.

Kaupluseruumid
ära anda Järwakaudi klaa.
stwabriku junrcs. Läbi rää

~18/4978".

sema kapitali. Vastan ai

tüki hõberliot.

! Ausat leidjat palutakie wa
ga see ära anda leiubüroos
se. Riie on wöõra oma.
——o—

Kõhu-venituspulbr

600 kr. Tulla 30. ja 31. tarv., kui rinde all
pildid, laululched. laulukoor, kõneleb A. Aug. Pühapäe odawaSti stunks-. opossum detsembril päem läbi. Küsi kõrvetab; rahvake*
kotikja
teistest
nahkadest.
da Naekojaplatsilt ajalehe Kaitsemärk „puna
wal. 2. jaanuaril kell 6 õht. kõne. walguspildid, laulu
! ka kraede ja muhwide
kioskist.
lched, laulukoor, kõneleb A. Aug.
mine tellimiste peale. Gir
Eluvõõras Hari
AdwentpalwelaS, Telliskiwi õli.
gcnsoni tän. B—3.
Juhuslikul! odatvasti müüa soliidses teenistu

jaanuaril, kell 6p. l. uue aasta jumalateenistus. Lp. P. muusikat.
Karmeli tvabakoguduö, Luise tän. 11.
Reedel, 31. dets., kett 7 õht. toana aasta jutlus. E.
Kurrsik. Pühapäewal, 2. jaan., kell 6 p. l. jumalatceuis
Wana aasta õhtul kell 10 suurem jumalateenistus. Mägi. Uusaastal, 1. jaanuaril, kell 10 e. l. piiblitund ja
ws. Õp. P. Kuusik.

jumalateenistus, lauluraamatud; kell 7 õhtul kuulutu»-

Puhtaid

meessõbra
wan. 50—75 n. Kiri. slt.

Rakveres kell 17.45 p. 1.

sõidusaan
Suuremad

äripäewil kella o—l 20—12 ja

müüa odalvaeti. Kesk-Kola

Wana-aasta öhtil kell 6 jumalateenistus, tunnistused,
luse- itvõi tööshiscciiiun ära
Noor lüpsma tulija ja
kett 7 Kristuse surma mälestus, kell 8 peakoosolek liikme
anda.
Nüsida Tallinnas. nädala eest liipama tulnud
tele ja päästetuile.
Kett 11 öösel algad teine iumalateeuistus ühes une Pärnu innt. 38—2.
iebrn müüa
aasta Ivastutvötmiscga; õhtusel koosolekul mängid koor.
Lubja tiin. 3.
Laululched. Uue aasta hommiku kell 10 koosolekut ei ole.
Õhtune koosolek algad kell 6. 2. jaan. koosolekud honnn.
Äri,
kett 10 ja õhtu kell 6.
Admentkirik. Merepuiestee 14-n.
Reedel. 31. dets., kett 7 õht. jmlus ja palmuscd. Uue
aasta päewal kell 11 e. !. jutlus, kett 6 õht. kõne, walgus

~22/4942". j

Raadio

akad. juurelõikuse

Tallinn, Niguliste 16
Telel. 438-50.

puulivov

kella 8 õhtul, samuti

Rahvusvahelised

äriruumid
turgia armulauaga. Teenib mitropoliit Aleksander ühes äripäetvadcl algusega kell 7 õhtul.
Türi linnas peatan, kohe väl
katedraali ja teiste tvaimulikega.
Tallinna 2. bapt. kog., lisraeli 17.
31. dets. kell 10 jumalateenistus. Äülalisköneleiana ja üürida. Paide tän. 5,
A. Raagel.
Pühapäetval, 2. jaan., kell 10 homm. jumalateenistus ar
misjonär K. WAja j. t. 1. jaan. kell 10 homm. suurem

mulauaga õp. B. Hasselblatt. Kell S noortejumala
teenistus õp. J. Juhkental.

teisendaja

110—220 woldile. Kiri. slt.

Müüa orig. uuemat tüüpi

heas korras D-ni"
küljekorv

E. Mänd ja teised. Hommikul laulab koor. õhtul or« tän. 11—1.

ülempr. A. Angerjas. 1. jaan. kell 9.30 piht, kell 10 li tused, õhtuse jumalateeuistuscga algab alliansspalwenädal

voolu

ivalehe" tal., ..Kasulik ost'".

Praostkonna etvangelrsatsioonipunktidcs wuluwswn
Suuski
Paljassaares, maja nr. 52. 30. dets. kell 7 õht. kuu
nid: Katusepapi tän. uuel aastal kell 6 p. l. ja pühap., 2.
õpetaja annab loodustea
Kaarli kirik.
jaan., kell 6 p. l. Kopli tän. 22 uuel aastal ja pühap., 2. lutuskoosolek, mängukoor.
duse, maateaduse ja
pruugitud, odawasii müüa.
Wana aasta õhtul kell 11 öösel toana aasta ärasaat jaan., kell 6p. l. Lennuki tän. 43 uuel aastal kell 3 p. l.
Tallinna I Bapt. Kogudus. Kalju län. 1.
keemia tunde
mise ja uue aasta wastuwStmise jumalateenistus õp. õp. A. Tähewäli. Pühap., 2. jaan., kell 6 p. l. Kannikese
Taue täii. S—s.
Wana aasta õhtul kell 10 jumalateenistus. jnil. E.
F. Stokholm. Solistide ettekanded. Laululehed.
tän. uuel aastal ja pühap., 2. jaan., kell 6. p. I.
Mäird j. t.. laulab koor. Uue aasta hommikul kell 10 Valmistab ka üliõpilasi kee
Uue aasta päetval kell 4 p. l. laStejumalateenistus
Odavasti müüa
ja õhtul kell Z jumalateenistused. Ju ilustab kog. tvan. mia eksami vastu ette. Hõbe
Tall. Linnamisjon Kentn»ani tän. 6.

iutkrsega. Laululehed. Õp. diak. P. W. Koppel. Kolme

Sootvin osta

saata Pärnu. ..Pärnu Päe

KURSUSED

üle anda

üksik tvancm proua soo
wib leida endale ausa

fooiturt osta, rentida tvõi

Kirjalikud järeleküsimised

A. 9897 5 8.5182 5

sile? Kirs. slt. ..1/4021".

2 m laiad? Teatada slt. ~5/ 5—6, teles. 310-46.

ahjuga. Hind
Kr 7000-

26/2946 •34 26/4066 8
27/4027 14 27/3987 2
28/4028 20 28/4078 1
29/3989 2 29/2949 20
29/3909 2 32/3912 1
32/3992 1 33/2953 16
33/4073 2 34/3994 8
35/2955 25 35/3755 1
36/4076 7 36/4036 6
36/2956 2 37/2957 4
37/4037 4 38/4078 21
38/2958 1 39/3959 1
40/4040 8 A. 9919 4

sõbraks
pikemakaswuliselc wanapoi

Kellel on müüa või üürile ühes inwentari, kauba sa
klientuuriga. Teateid saad
anda

ääres. Majas .on toidu

29. dets, sitse tulnud kirjad.

Preilid ja prouad 23

30 a.. kes teisi oleks

Kuninga tän. 6. telel 431-59

Mana Posti 7, tel. 445*56

maja müüa

KIRJAD

Ärasaatmine 2. jaan. 1938. a. kell 11.30 Pühavaimu kirikust Rahumäe I
kalmistule. I

Kopli kirik.
Wana aasta õhwl kell 6 p. l. jumalateenistus aruni»

Wiru 22—3.
Kõnet. 10—12 ja 4—7
Tel.: tab. 447.61;

tull- ja pronks
kroonlühtreid,

KUULUTAJAILE
mälestab SSku Sllslso tOÖliskond. I

Kiriklikus teates.

Srse> ja nahahaigused.

suur taiu

ühes tingimusega kuni 13. Teat. sfl. ~30/4230".

Leinavad tütred, tütrepoeg Ja wäimehed. H

Lääne Af. Maavalitsus
vajab
Orgita Kodumajanduskoolile

Välja rentida

Pääskülas, Liival või Kada
ka tee ümbruses. Võib ka

H Kirstupanek 30. XII kell 19 Lõuna tän. 16—18. H

Mfilestawad lapsed ja lastefapsed.

\ astus foto ja enesek. slt.
~36/4916".

Soovin osta

ERISEQUDES

I Miina Rohukots, sünd. Dreimann |
Hingepalwe lelnamajas 80. XII kell 19.

ÜLlrin välja
frakk- ja smoking
ülikontli
B. Schocher, Kuke t.
4-8. __

Musikaalne, parem, perek.
33-a. ärimees tutvuks ühise
1 laud, 1 sohva, 2 tugitooli,
Kes müüks
kodu loomiseks 16—20-a
4 tooli. Nõmme, Kannikese
avameelse õrnahingelise
tän, 5 (Männiku tee lahedal) Tallinna äärtel või ümbruses
aiandus-, karjandus- või kä
sitöökoha? Palun kohe tea
neiuga
tada asukoha suuruse ja hin
tõrvetatud ,
naga Kentmani 11-a krt. 8
Tänavale kohtama ei ilmu.

mälestab sügavas leinas

I (Bkaforina Srui I

ditvusel abielu. Kirsad sli.

TUTVUI

, Laste Rõõm'
esirinnas

vaba harit. Hari
ic et . \ .

~Laste Rõõm" algatas

5 laste näopiltide avalda
mise nüüd teevad se
da ka mitmed täiskas
vanutele määratud aja

kirjad kõige huvita
vamaks jääb aga selle

võtab „ Päeva
lehe" Ja „Laste

Rõõmu'4 tellimisi
Ja kuulutusi vastu
ning müüb Uksik
| numbreid V. AjanI go, Jaama tän. 2.

| poolest „Laste Rõõm .

Lapsed ise, kõige laie
maist rahva kihtidest,

saadavad neid pilte,
ühes kaaskirjadega.

-O
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Nr. 353

Päevaleht

Neljapäeval, 50. detsembril 1957

fo! El ' v.r~\ . . r-'] rrr* ———^— —
ft,- / [v..-—" A !« f; * T:.:r i !- ' ' "MM
Mf MXSS. l®r-- kr" 'sM '
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ASTUB 33. AASTAKÄIKU!

T©lPrtraln® ISiSC® ® WssZ» ©uni ®waSusS
„ PÄEVALEHT" jffb selleks. mis ta ! HINNARF. ' ~_ |,PA EVA LEHT" °uU6 ja eelseisval
ikka on olnud: Hinnad. aasta, Qn ju]jitud
kesti rahva südametunnistuse teenistuses, kindel ja koiku- I kuu postiga 1 kroon 80 s. 1 kuu postita 1 kroon 55 s. kõige paremaist sulgedest. Asjalikud ja mõjuvad juhtkir
mata kõige laialdasemate hulkade poliitiliste, sotsiaalsete, | ™j«j . 3,. 60 2 kuud .. 3.. 10 .. jad vaimukad päevakajad, kaasakiskuvad romaanid, kõige
kultuuriliste ja majanduslike huvide kaitsmisel. ** " ." , " " ." mitmekülgsemad ja värskemad päevauudised ja pildirikkus
vtL l *? l,deLlöa ebe^lgRa on need, mis ..Päevalehe" viinud juhtivale kohale Eesti elus.
omm vC( o 5 fflrtntlo QOcta largneva kuu eest 1 kr. 50 s. largneva kuu eest I kr. 25 s.
..PaEVALEHT" 2 Aadressi muutmine 25 s. . PÄEVALEHE" ™rdlematult suur
j • —4i , i., .. i . Lätti kodumaa hinnaga. Leetu 2 kr. 50 s.. mujale valis- , , ~ , .... ~ . , kaastööliste P®re
seatud ja voitlusradadel küpseks saanud ideaalidest. „ f,,' & . J kodu- kui ka valismaal kindlustab, et elu oma mitmepalge
lisuses ja sündmused nende kiires arengus on ..Päevalehes"
PÄEVALEHT" pole juhitud silma- alati ja mitmekülgselt valgustatud.
W pilgu huvidest ega yjPäeValSilgUl" kUllUlfl ÜBSfi aIaUIfIUIIdUSSS asifcoilt. kirjandusele ja kunstile, samuti ka majanduselule.pühendav
pole ta tõugata ajavooludest, vaid_ sammub rippumatult oma " Seda pole talle kindlustanud õnnelik juhus või ootamatu ..Päevaleht" erilisad.
iseseisvat teed kui kõige mõjuvõimsam Eesti avaliku elu ajavool, vaid lugejatehulkade poolt pikkade aastate jooksul Lõbusa meeleolu ja selle maailma g ATT**
tegur. osutatud järjekindel poolehoid. nähete sarjamise eest hoolitseb 99 * * **
_
la üle kõige tahab tiPÄEVALEHT" ikka teenida tõde ia õiglust

W msk? iM!l> k&SS&i. Xi/il* ?_J -ii? «J 'L.S Qsasižž &3 W ŠJ '<£3*3 U m §1
Tellimisi võtavad vastu .Päevalehe" kontor Tallinnas, koikpostiasutused iile maa |a «Päevalehe" esindajad koha peal
Tallinna Easfl Klrfasfus - Ühisus
' 'r ! X y: •• "iS '-y-"

!' i : . » ' ; ' ' - ' - - _J

«ESTONIA" KONTSERTSAAL.
Teisipäeval, 4. jaanuaril 1938. a.

•. V/:qi

UUDISMARK

KLAVERIKUNSTNIK U

ALEKSANDER UNINSKI
AINUS KONTSERT.
Kavas: Bach-Busoni, Scarlatti, Sehumann'i,

Brahms'i, Debussy, Liszt'i, Chopin'i j. t. helitöid.

müügil Estonia" teatri kassas.

N.M.K.U/s, Lai t. 1
UUE AASTA

ESTONIA

Esinevad: D

m pool 8 õhtul

Neljapäewal. 30. detsembril,

13. korda
alandatud hindadega

kell %8 õhtul
16. korda

„SuveßQ unenägu"
23. Shakespeare'i komöödia

Reedel, 31. detsembril,

sohni muusika.

traditsiooniline vana aasta

bell 9 õhtul
õhtu.

Kavas: Juhan Jaik'i

„Põrgu"

kell vool 8 õhtul
6. korda
harilike hindadega

„Sliglsmanößver"
J. Kalmani operett 3 tvaat.

Sisus päevakajalist huumorit,

laulu ja muusikat, kuulus
naljaoraator

Joosep loots
ja palju muud.

4. korda

..Unnalnnle
eksirännak"
Paul Rummo jõulunäidend
3 waatuses (6 pildis).

fuajees.

Reedel. 31. detsembril,
kell %8 õhtul
5. korda
harilike hindadega

Jootsi pulm"

1938. a.,

esietenduseks

Pääsmed 20—125 s.

kell õhtul

„Mees trumpidega"

Pääsmed Kr. I. kuni 10 s.
Kell pool 8 õhtul

Näitejuht Eduard Türk.
Dekoraator Pärn Raudvee
NOORSOOTEATER.

„Eugen Onegin"
Tschaikowski ooper 8 tvaat.,

7 pildis.
Pääsmed Kr, 2.60 30 s.
Pühapäewal, 2. jaanuaril,
kell pool 3 p. l.

26. korda
alandatud hindadega

„Haljal aasal"

harilike hindadega

3 vaatuses.

Pühapäeval, 2. jaanuaril
1938. a.,

kell %3 p. I.

NUKUETENDUS.

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

2. ..Lillhaldjad" A. Ki
vike dramatiseering hiina
aineil.

3. „Mänguasjade mäss"
G, Helbemäe lugu lastele

3 waat. 15 plldis.

54. korda

«õitse* meri"

..Kaugete randade" ja
..Famrh" järg. Marccl

PagmSi näidend 3 waatuses

(11 pildis).
Pääsmed Kr. 1.60 20 f.

Pääsmed 25 ja 50 senti.
Pühapäewal. 2. jaanuaril,
kell 148 õhtul

12. korda
harilike hindadega

«Inimesed ajujääl"
V. Werneri komöödia
3 waatuses.

PyCCKII TEATPt

Rudolf Sirge näidend 3. v. Bb saasta ÜfeMenK. reaala

Lavapildid Pärn Raudvee.
Kassa avatud kolmap., 29.

Bo BTOpHHKb, 4 AHBEpfl j

XXV-JTBTflltt KJBHJIEÖ!
caEHIiqECKOÖ ZVBH
TEJIbHOCTH AKTEPA H
PE3KHCCEPA
Raudteelaste ühing
JlbBA 3BEPrA.
„RAUDLA".
nCMUIA
31. detsembril s. a.

CsmaSpäetvial, 3. jaanuaril, skp., alates kella 11—1 e. 1.
ja s—B õhtul.
kell pool 8 õhtuil
14. korda
omandatud hindadega

„Bmeßl unenägu"
23. GhakeSpsare'i komöödia

3 tvaat., F. Mendelsjvhm
muusika.

Pääsmed Kr. 1.76 20 f. j
Teisipäewal, 4. jaanuaril,!

kell pool 8 õhtul
Ants Eskola

It).aas>Lase lawategewuse
tähistamiseks ja tuluõhtuks

Börsisaalis

vana aasta ball

Ilbeca BT> 4 a. K). B-FEJINEBA.

lIocTaH. peae.Jlbßa36epra

Esinevad: teenel, näitl. Paul WyabiK. qacTb —H. Paaay

Pinna, teenel, näitl. Ruts

(Bacujiteßb).

Banmann, Oskar PolJa j. t. Xopeorp.qacTb A.HepHOBa

EINELAUD

~28/4228".

H. 3BOHCKifi.

atkoholsete jookidega.

Haq. POBHO BB 7.30 q. Beq.

Tants.

BHJieTbl OTb 2 sp. 50 p. ao

lv—4 p. l. za ohtril kella
W Mitze Üqch

25 n. npoaaioxcH BT> Kacck

5 hommikul.
Juhatus.

Soowitakse osta

3CT. Coio3a ApT.

KlaveritõSstuses müüa sood
satel tingimustel uued

pianiinod
Ä. Bürger, PSikese tün.
4-2. ,
REGI JA
REEJALASED
müüa Hollandi tän. 5 sepa

töökojas (Esko puuhoovi
juures).

ühes vana aasta ärasaatmi

RAUDKÄPP

Eeskava jõulupuu kohane

Juhuslikult müüa

tööhobune
)a regi
Töö lõpetamise pärast

ttsleritöörilstad
Kirjalikud pakkumised saata
ühes mõõtude äratähendamisega
fihingu Lihaeksport"
juhatusele, Tallinn, postkast 33.

uue aasta

tugevad pähklipuust perekon

na- või söögilaua jalad

BERLIINI

pannkooke ja pritskooke

Kiiresti müüa

klaver

WILH. STEINBERG,

(Schröder). Küsida Narva

Lai t. 36, td. 442-16; Tatari t. 13, tel. 456-09;

mnt. hotell ..Moskva" t.uba

Kreutzwaldi 2, tel. 306-99.

Kiiresti müüa

2 maja

Jõulupuu. Kirev kava
kõigi tegevusharude
kaastegevusel. Aas

Jgjb. Tallinn-Dundee

tavahetuse-kõne.
õnnevalamine.

Esimeseklassi kaubaaurik

3,7 milj. väljamaksuga. Hü-!
poteek olemas, kuusissetulek

900 kr. Väiksem maja kõi

laadib siin umbes K./7. jaanuaril
Kaubaülesandmisi wötab wastu

ge paremas rajoonis: 15.000

kr. + kasutamata obligat
sioon, osa võib võlgu jääda.
Agendil ei tarvitse tülitada.

„CARING"

CHR. JENSEN,

Pikk 36. tel. 442-73, 442-72, 442-71.

Andmeid saab Girgensoni
20—4.

Ins. Mardi autokool

Otsitakse pansioni
17-aastasele saksa poisile (Toom
kooli õpilane) haritud eesti pere
konnas. Pakkumised palutakse
saata slt. ~38/4958".
Tallinnas asuw kauplus wajab

Juhuslikult toe et müüa

äriruumi

mõned

lapsevankrid
alandatud hindadega. ..Mo
dern". SBim tän. 2, hoowi

suurejoonelise

majas.

kesklinna käldawamas kohas.
Pakkumised slt. ~B 5201".

Grammofone ja plaate

uue aasta
Sakala tän. 41 Tel. 474-78
balli.

l W Suur walik miimesu
(R guseid Plaate, uue
mm aasta ja tantsuplaate
Kullasepa t. 10—2-b.

Q Müük ja üürimine.
Ettevalmistus jõuvankrite juhtimisloa saamiseks.

Müüa krunt

teised.

—.50. Algus kell 21.

Homme

müüa Toompuiestee 28—3.

vastuvõtt

Esinevad Joosep Toots ja

pikkusega 1,00, 2,14 ja 2,44 mtr.
Pakkumistega pöörduda A-U. kontorisse,
Pärnu mnt. 10—6 Tallinnas, tel. 474-50 või
308-00 (Kehras).

väga soodus. Vaheltkauple
jaid palun mitte tülitada.

suurejooneline

teelaste ühing
korraldab 31. dets. 1937. a.
Poolgas'e ruumes, Lai tän. 5,

sulfaatpuid,

müüa ja ühed väljasaetud

nr. 7, kella 15—18. Hind

ruumes, Lembitu 20,

Tallinna Linna Tänavraud

Eesti Metsa ja Tselluloosi A-ü.
ostab Kehra sulfaattselluloosi tehasele
piiramata hulgal

Gildi tän. 3—lo.

tüENÜTO

Mängib „Kuldne 7".
Alkoholiga einelaud.
Pääsmed: daamid Kr. I.—, TeaTpa orb 11 ao 1 qacy
J. Kalylam opexeit 3 waat.
H
OTb
sao
7
q.
8.,
Bb
Tantsuks
„Top-Hat".
Kr. 1.25, ühingu liik BOCKP OTB 11 ao 1 q. anu.
PääsmÄ Kr. 3 kuni 30 s. härrad med
Pääsmed härradele Kr. I.—,
Kt. 0.75.
PyccKaa ceuma daamidele —.75, liikmeile
Aeatri kassad atvatud kella Hdgus kell 9 õhtul, lõpp kell

„Sügismanääver"

•s®=

jõulupuu

Algus kel! 9 õhtul.

KULLASEPA 6.

Viljandi tän. 2, Lorenz.

ühingute ühistes saalides oma

Pääsmed: liikmeile
k 33 senti, külaliste
le k 50 senti.

E. MALSTROMy

pärisomandus. Küsida: Türi,

Pärnu mnt. 41, «Töölis
võimla" ja Tõõlismuusika

TANTS.

saadaval 31. detsembril

ehituskrunt

vanemate Nõukogu
korraldab 31. detsembril s. a.

5 homgnikul. Sissepääs vaba.
Riidehoid maksuline.
Töölisvanemate Nõukogu.

berliini pannkoogid

Türil müüa

kassas.

järele 3 waatuses 8 pildis.

„Must suvi" 9
Näitejuht Andres Särev.

torratta vastu. .Teat. slt.

~MELOODIA". II
Pääsmed saadaval V

ring Aug. Mälgu romaani,

1938. a.,

kell %8 õhtul
35. korda

katusel. Tantsuks

vahetada samahinnalise moo

Andres Särewi dramatisee

Näitejuht Voldemar Alev. Pääsmed 20—125 s.
Lavapildid Uno Martin.
awatud iga päew
Pääsmed Kr. 1.76—20 s. Kostüümid Karin Luts. Kassa
Muusika koost. V. Jakobson. kl. 12—4 p. ja 6—%9 oht.
Kell pool 8 õhtul
Pühapäeval, 2. jaanuaril

Java Beneschi operett 3t0.,
16 pildis.
8. karda
harilÄe hindadega

sõiduauto

jõuluvana ja paljude teiste
osavõtul. Lõpuks tants.
Pühapäewal. 2. jaanuaril,
Algus
kell 7 õhtul, lõpp kl.
kell pool 3 p. l.
üldh indadega

Maitsvad '

Müüa korras

Chevrolet 700 kr. eest või

sega ja uue aasta vastuvõtuga

Jfug. Jtmos
TALLINN, PÄRNU MNT 10.

odavasti müüa. Naba kella
4 p. 1. alates Raudtee tän.
5—4, Tallinnas.

M. Laurimaa ju- VI

Palutakse ka endisi töölisi
ja külalisi osa võtma tulla.

kohale jõudnud, seetõttu mttü
me alandatud hinnaga #

hagijas

ja segakoor hrA

Andres Säretvi dramatisee
käitise töölistele ja nende
ring Oskau Lutsu jutustuse
perekonnaliikmeile
järele 3 waatuses 8 plldis.
Pääsmed 20—125 sendini.

„Melte küljeluu"
M. Joiuni naljamäng

Laupäeval, 1, jaanuaril

Hugo Raudsepa komöödia

harilike hindadega

I NAPOLEON

„Kolmekrossi ooper"
J. Gay -B. Brechti lugu ü nI HBMBR BHIHIMfIRi
lauludega 3 waat. 10 pildis
Pääsmed 25—150 f. A/s. Lutheri käitise Toolis

Pääsmed Kr. 2.60 80 s. UUE AASTA TULEK.
Näitejuht Leo Kalmet. liitel aastal, 1. jaanuaril,
Laupäewcll, 1. jaanuaril, Lavapildid
kell %8 õhtul
Pärn Raudvee.
kell 3 p. l.
27. korda
Publikule TANTS teatri
lasteetendus

aristokraatseim jook Teie

K. Ots, prl. N.
Vetting (klaver) I

Neljapäetval, 30. detsembril.

kristalli
I Esimene partii odawai

1-a. meeldiv

ooperitenor hra

TEATER

Reedel. 81. detsembril,

ja magamistuba. Narva mnt.
39, töökojas.

KONJAK

Reedet, |J«| dets.
kell 21

«Estonia" kontsertbüroo.

Pääsmed Kr. 1.76 20 s.

kirjutuslaud

Algus kell 8 õhtul.

Pääsmed kr. 3.10—-60 s>, õpilastele ä 35 s., eel

3 waatuses, F. Mendels

Odavasti müüa

Mlitmeškesiseim taste on
„£asie (ftõõm"

Lauad palutakse ette tellida.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükk

palwe. "
Seda härrat, kes 13. dets. kell 6 õhtul ülj
Maakri tänaval maja nr. 22 juures ja nägi
kokkupõrget voorimehe ja soome kelguga

poisikese vahel ning nõudis protokolli • tege
mist, palutakse teatada oma aadress Imanta
tän. 33—1.

Poisikese tervislik seisukord on tunnis
tatud raskeks. Vanemad.

nusustega
majaga,
Rahumäe
1479
r.-s., uue
väiksema
mõ
ja Vabaduse pst. vahelises
| rajoonis. Küsida Rannamõisa
i telel. 31 või Vääna 7.

Laste Rõõm on laste õnn!

