Tänast letile iO külge

übsih number 7 SGllti
Jlmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD!

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT „KRATT" IA KUNSTI ERILISA
„KUNST IA KIRJANDUS"
Toimetus ja talitusi Pikk tän 2. Kontor avatud 9—5.
Aniuhatuse kõnetunnid 9—ll Aadressi ..Päevaleht" Tallinn,

1 kuu postiga 1 kroon 80 senti

üle 1 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.

Välismaale 4 kr. kuus

Tele too id i Keskjaama väljakutse nr. 428-83 igal tööpäeval kella

Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutuste bionadt kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused

B—l 7. Kella 17-nesl alates kuni kella 8-ni teisel bommiknl ja pühapäeviti
oo kasutada järgmised numbridt oi. 428-84 lehe kontor' uksehoidja ja

Pika t. raamatukauplust or 428-85 lehr ekspeditsiooni oi 428 8b trüki

kuni Kr 3. poole hinnaga.

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

Kuulutuste koha valikut ei kindlustata.

kõned ja nr. 428*89 ärijubatue Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal

Kuulutusi vaetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 10.30,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 2

2 kand „ 3 ~ 10
3 kuud „ 4 „ 25

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

postkast 433.

Päewaleht

1 kuu postita 1 kroon 55 senti.

2 kuud „ 3 „ 60 „
3 kuud „ 5 „ „

Esmaspäeval, 3. jaanuaril 1938
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Erakordse suurfilmi esietendus! Kinolina kaks suurimat tähte!
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Dietriehi elulähedast suurfilmi vaatamata.
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saadetakse Tallinna ja Mumme
lugejaile homme, 4. jaanuaril,
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Sae on IS3B. aasta meellhaaravamald, körgekunstllisemald,
sisukamaid Ja ronnantlllsemald linastusl. Selle meisterteose
lavastajaks on maailmakuulus ERNST L.ÜUBITSCH

ja väljaspool tallinna lugejaile
7. jaanuaril.
„Päevalehf" koos kalendriga

11. IfParamount" nädalaringvaade ja E. Kultuurfilm.

maksab üksikmüügil 10 senti.
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Seansside algus | 5 | 7 | 9 I Kassa avat. 'AU 6ht.
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Ballide ja koosviibimiste hooaeg ei ole veel lõp

Kaheminutiline leinaseisak

>enud. vaid algab alles, seepärast valmistage end

ette TANTSUKURSUSTEL
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tekhika alati.
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Vene tän. 20, tel. 448-96.
Kavas kõik . tantsuhooaja . uudised.

Uue grupi algus algajaile
kuukiri.

Sisu: kasulikke ja
huvitavaid artikleid

kõikidelt tehn. aladelt.

Aastatcllimise hind
Kr. 4.—. Üksiknumb
ri hind Kr. 0.40.
~ Kollektiiv-aastatelli

INSENERIKOJA
VÄLJAANNE

miste (vähemalt 4
eks. ühe aadressi jä
rele) hind Kr. 3.50.
Talitus: Tallinn, Ve
ne 30. Posti jooksev

teisipäeval kl. 9ja reedel kl. 9.

Tänapäeva sündmused ja elu arenevad
peamiselt tqhnika jpõjul. Kes ei jälgi
tehnika edu jääb elust maha. Pari
maid kirjeldusi ja pilte tehnika uudis
test, kasulikke juhiseid ja teateid rah
vapärases keeles ja pildis toob Inse
nerikoja väljaandel ilmuv rahvuslik
tehniline kuukiri „Tehnika Kõigile",
mis on võitnud laia poolehoiu ning ei
tohi puududa ka Teie majas.

Edasijõudnuile teisip. kl. 8 ja
reedel kt 8.

ERATUNNIt) jä vastuvõtt kogu päev.

Nõudmisel õppejõudude saatmine maakohtadesse.

TANTSU- JA LIIKUMISSTUUDIO

Laine Lind
(Mary Wigman'i kooli lõpetanud Dresdenis.)

MOODNE LAVATANTS.
BALLETT. KEHATEHNIKA.

arve nr. 573.

Registreerimine

Kino AMOR
Teos, mis paelub ja sunnib elama kaasa kõiki!
MAGDA SCHNEIDER, IWAN PETROVIC ja filmiimelaps Peeter Bosse südanthaaravas filmis

tantsu-, laste- ja liikumisrühmadesse
iga päev I—2 ja 4—5 Rataskaevu 6—5.

4

Naise armastus naise kannatus.
Täna täpselt kell V£li toimus üle riigi 2-mi
nuiiline leinaseisak waherahu allakirjutmnise
aasjapäewa Puhul. Sel päewal mälestatakse m.a
badussõjas langenuid. Kõikides linnades, kus
on olemas sõjamäe garnisonid, peeti leinaparaade.

Kogu liiklemine katkestati kaheks minutiks: reisija
terongid, omnibused, trammid, autod seisatasid.
Tallinnas lasti leinaseisaku märkimiseks 3 suur-

tütipauku. Nahwas seisis tänamatel tardunult,
Pead paljastatud. Elektriwool katkestati, käitised
seisid.

Leinaparaadi Vabadusplatsil mõttis mastu
sõjawägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner.
Paraadi andis üle Tallinna garnisoni ülem kiud ral.H. Brede.
Pildil: Sõjamäe riwi lipuga Vabadusplatsil

Prantsusmaal hilines uus

Hitler külastab Roomat

aasta 24 tundi

6. mail

Pariis, 2. 1. (ETA) (DNB) Prantsuse saadi

kutekojas ja senatis pandi 31. detsembril kell 24 kellad
seisma, sest celarwe, mis pidi uueks aastaks waStu wõetud

olema, ei olnud wecl wastn wõetud. Eelarwctvaidlufed
lõppesid alles 2. jaanuari hommikul. Nii mõis Prantsuse
parlament uut aastat alustada enam kui 24-tumulise
hilinemisega.

Eclarwe wõcti saadikutekoja poolt mastu täna hom
mikul kell 4.30, nimelt sel kujul, nagu celarwe senatist

Rooma, 1. 1. (ETA) (Reuter) Usaldus
wäärsest allikast kuuldub, et Hitler saabub Roo
ma 6. mail, et teha wastukülaskäiku Musso
linile. S;)itlcr jääb üheks nädalaks Itaaliasse.
Temale korraldatakse uhke wastuwõtt.
Hollandi ei tunnusta Abes
siinia vallutamist de jure

oli 'tagasi tnlnud. Tulusid on ette nähtud 54.771i.17K.392

fr.. knlnsid 54.739.030.076 fr. Nii näitab celarwe wäi

kest ülejääki. . . .

Laviin mattis 8 suusatajat
Wiin, 2. 1. <ETA) iiüct mäel Wiini lähedal oli

täna raske lawlmiönnetus. 8 suusatajat jäi langemale
lumemasside alla. Sent on kätte saadud 5 laipa. 3 ohw
rit »n meel leidmata.

Vastates neegnsele, kes oli amaldanud rahutust selle
iile, et Holland on kutsunud «kandinaamia maid umber
korraldama oma suhteid Itaaliaga, Hollandi kuninganna

ütleb oma telegrammis: Minu malitsusel ci ole kamat
sust tunnustada dc jnrc Abessiinia mallutamist. Äiuni
pidades oma traditsioonilisest poliitikast, mis kaitseb rah
wusmahelist seadust, minu maa Peab armestama Nbcssii
nia territooriumi okupeerimist Itaalia poolt.

Mead. uut aastat

See on eriskummaline episood lahkuminekust ja jällenägemisest... naise ja ema südame elu

austatud kundedele soovib #1 ADTIIQ
diplomeeritud fotograaf Ui Mli lUU

elu, mis sunnib elama kaasa miljoneid. Teisse hoovab sellest filmist - soojust ja mahedust.
II Usaeeskawa.

Tallinn, Voorimehe 5—2, tel. 461-22
ja Koplis Beckeri as. 9—31, tel. 418-49

Soome asutab sõjasadama
Kogu iseseiswuse aja kestes on Soome kaitse
wäe wöimudel olnud kawatsus asutada erilist
sõjasadamat. Nüüd on asi niikaugele arenenud,
et wõimude poolt on juba leitud sobiw koht nii
sugusele sadamale Raisioni lahe suus Turu lä
hedal. Sadama jaoks wajatakse 130 ha maad,
missugust maa-äla Turu linn on walmis wahe
tuse teel andma riigile. Läbirääkimised on ju
ba niiwõrd arenenud, et lahendust on oodata
uue aasta alul.
Saksamaa suurendas
sõjajõude
Hitleri uue aasta läkitusest ilmneb, et Sak
samaa kawatseb sel aastal mee! rohkem suuren
dada oma süjajündnsid. Hitler ütles nimelt:
Meie arwame, et neis segastes aegades ainult
tugew riik suudab säilitada meie rahwa kallei
mat wara rahu. Aidaku muu maailm oma
poolt kaasa nende küsimuste rahuliseks lähen

damiseks, mis materiaalselt ja moraalselt pöh
jenewad nii mõistusel kui ka seaduslikkusel.
Nähtawasti mõtleb Hitler sellega Saksamaa asu

50

. . äripäevadel 9—5
Avatud püllapäevadel 11—2

maade nõudmist.

Venemaal loodi mereväe

1000-kr. kihlvedu Narvas

asjjade rahvakoiiiissariaat

Narva ärimehed P. Matvejev ja V. Vinogrado'

Nõukogude Liidu täiteni keskkomitee ja rah
wakomissaride nõukogu otsustasid luua üleliidu
lise merewäeasjade rahmakomissariaadi ja sea
da tema alla tööliste ja talupoegade punase ar
mee merejöud, eraldades need jõud kaitsekomis
sariaadi koosseisust. Merewäeasjade rahwako
missariks nimetati kaitsekomissari senine ase
täitja ja punase armee poliitilise walitsuse se
niue ülem Smirnow. kes ühtlasi wabastati oma
senistest ametitest. Kaitsekomissari asetäitjaks ja

punase armee poliitilise walitsuse uueks ülemaks
nimetati Mechlis.
ühtlasi nimetati ömirnoiu esimese järgu ar
meekomissariks ja Mechlis teise järgu armee
komissariks.

vedasid 1000 kr. kihla, mis tuli vana aasta viimse,

päeval kohtus arutusele. Nimelt müüs M. Jaani
linnas asetseva maja, mille eest sai 750 kr. Vino
grädov oli tahtnud ka seda maja osta ja kui ta
kuulis, et maja juba oli müüdud, siis ta oli otsekohe

huvitatud, palju M. sai maja eest. Viimase juttu
maja müügihinna kohta V. ci uskunud, kuna ta
leidis, et maja väärtus ei ole üle 600 kr.
Mehed läksid omavahel sõnelema. V. arvas, et

M. niisama hoopleb, et ta on saanud pisikese maja

eest head hinda. Ta oli nõus M-iga vedama kihla,
et maja seisab koguni müümata ja et M. jutt müü
gist on ainult sellest tingitud, et saada paremat
hinda. M. võttis kihlveo vastu ja peale seda tõen
das dokumentidega, et maja on juba müüdud, ja
nõudis V.-lt 1000 kr. Kuna viimane ei olnud nõus

seda maksma, siis asi anti kohtu lahendada. Vana
aasta viimsel päeval oli asi arutusel ja kohus mõis
tis kaotajale kihlveo summa välja maksma.
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Põnev, meeli köitev! Romantiline I Rida vapustavaid seiklusi!
Filmi kangelased sööstmas
ühest seiklusest teise, ühest
hädaohust teise.
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11. „Buster perekonna rüpes"
ülilõbus naljafilm ja uusim tlFox" nädala
ringvaate

| Seansside algus piihap. 2,4,6,8,10; ärip. 5,7,9.
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urab Leonder
filmis
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Päeva leht

Nr. 2

Üksmeeles uue põhiseaduse elluwiimisele

Jaapan ja Hiina

Uus põhiseadus ei ole võõrsilt toodud, vaid Eesti enda olustikust kasvanud. Riigivõimu jaotamisel
on silmas peetud otstarbekohast töö kooskõlastamist

Wattutatawas hiigelriigis wälja kutsutud waimud
„Päevalehele" kirjutanud kCdllV SfofZ3

wa tlindmisi wajaliselt austades tunnistada, et
Uue põhiseaduse jõusse astumise tähistamise aktus „Estonia" kontsertsaalis
Jaapani tuhandeaastane keisrimüüt on teinud Mi
lega igale ar.da oma õigusi, aga ta tah/ck kock mgnst
„Mida tähendab Jaapani pommilendurite äki palju Päikesewarjutusi. sest praeguse keisri esiwa
1. jaan. kell 5 p. l. Estonia kontsertsaalis oli au kaasa loonud seda, et meie uus põhiseadus ou selleks
ö l a s t a da. ct igaüks oma õigust kamades
line lühinägelisus? Ei nähta tähelippu Amee nemad on sajandeid, kuni 1808. aastani, elanud Tallinna linncuvalitsuse Poolt korraldatud kontsert kujuueuud, millisena teda praegu näeme. Aga minu aru kokknk
ühtlasi laseks teisi nende õigusi kasutada. Ise elaval
saMuise
järele
uus
põhiseadus
oma
saabnmisloo
ja
oma
rika kahnrpaatidel ega ..ttnion Jacki" Briti suur Kyotos, eemal wõimust ja marjus.
aktus uue põhiseaduse jõustumise tähistamiseks. Ak
teisi elada laSta. see on uue põhiseaduse mote kodanike
sisu järele ou arvestanud lõiki neid nõudnlisi, mis ühel
Tegelikult soe oli anarhistlik Hiina, kes ükskõik tusele oli kogunenud wäga rohkesti kuulajaid.
saadikute autodel Hiinas? Mida tähendab teatan
ja kohustuste määritlemifel.
ja teisel määral on Eesti elus tellinud. Ja kõiki neid õiguste
Eesti rahwas oma koosseisult ei ole nntte >aarane.
eit ma ata s pealt keiserriigi langust, mis näis ole
üteotew toon. mida ei suuda täiesti marjata ida
Kontsertosas esines Isamaaliidu Tallinna osa nõudmisi ou püütud rahuldada nõnda, tunvõvd iee teist nagu
paljud teised kaasaegsed Euroopas ia ka tvalias
maine wiijakils, Tokiost Londoni ja Washingtoni mat igmvene, kus walitses tegelik ühiskondlik sta toilna segakoor ja Tallinna garnisoni orkester, kelle laadsete nõudmistega on kooskõlastataw.
pook Euroopat oleivad rahlvad. Teistes maades on sa
Ilus põhiseadus, nii oma sisult kui saamiselt tahab
lnilsus, mida kaitses territooriumi lõpmatus. See ettekandeid kwiteeriti hoogsate kiidnaivaldustega.
saadetud märgukirjades, milles awaldntakse wäga
gcdasti äärmiselt suured m a j a n d u S! l i k u d e r i n e
soetada leplikku meeli. See mõte ja maim, milles võhj
mõõdukat kahetsust? Soowitakje neid wahejuhtii stabiilsus Pani wastu kõigile enamlisile elinustusile. Segakoori ettekandeist meeldisid eriti Türnpn seadus on loodud, peab järk-järgult uuendama samas suu wused üksikute rahwakihtide wahel. Ka on isal ivaga
meid Tokios wõi >ollakst' lihtsalt wrendnnud, ct mõiks wäga hästi juhtuda, et jaapanlased ühel ilu ..Priiuse hommik" ja Wõrgu ..Maarahwa. talupoege uas ka eesti rahiva ja eesti kodanikkonna arusaamist ja suured haridu s l i k u d erinelv u s c d nn et ühed
tmmoivad kõiksugu teadusi ajaloost ja loodusest, teuco
tegutsemist, üksmeel teeb tugeivaks. rahu kosutab, wacu
rahu, mida Euroopas igasuguste sotwamiste ees sal päewal kadestawad Hiina stabiilsust, jätkates inaba maa". Wiimast tuli korrata.
Minu arusaamise järele uus põhiseadus hakkab
aga ei mõista ei lugeda ega kirjutada. Eesn rahwas
Linnapea J. Soo t s ütles sissejuhatawad kaotab.
säilitawad demokraatlikud riigid, on küllaldasek' mäliste sõdadega abi otsimist oma sisemistele hä
oma majanduslikult ja kultuuriliselt olemuselt on Word
waonu kaotama, üksmeelt looma ja rahu kosutawalt elus
Miljonid inimesed, kes ei tunne walitsnste sa

ladusi. küsiwad endilt:

tagatiseks, et nende talmvnsele ei tule lõppu?"

Meil on siin tegemist nii selle kui ka muuga
Esitan siin seletuse, mis tugineb Pikaajalisilr
isiklikele tähelepanekuile.

Miljonid perioodilised lehed, mis juba kolm
inimpõlwe masje on ..walgustanud" oma riima
läte klischeedega, on rahwaste wastastikuse tund
mise teinud weel umbkaudsemaks. Meie, euroop
laste, filmis on jaapanlased idamaade preislased.
See on teatama! määral jelge pilt ia ta rahuldab
meid.

Ent ons see täpne? Wõrdlusel wõiks olla ai
nult üks mõte: kui kujutellakse ühtlast distsipliini.
(Sest sõjalise mahwuse mõttes wöiwad kõik rahwad

pakkuda mõndagi, kui wõtta asja ta üdis.) Õieti
jaapanlased on just sakslaste wastandid. Jaa
panlased on miimased rüütelliku ühiskonna jää
nused. Oleks weel moes lugeda Ariosto ..Orlan
dot" ja Tasso ..Jerunsaleina", siis leiaksime, et
nende sangarid, kindluste ja söjalaagrite indiwi
duaalsed taplused, oleksid oma ajaloolises õhkkon

nas kõige lähemal jaapanlastele, muidugi jaa
panlastele sõjas.

Nende hullumeelne indiwidnalistn, niipea kui
nad on tõmmanud mõõga tupest, nende wajadus
hiilata, nende palawikilline wõistlus rügementide
wahel, meremäe ja armee wahel seletab märksa
jaapanlaste wäljaastninisi Hiinas erapooletute
wastu.

dadele.

Jaapanlased räägnvad, et „teemad Hiinale
head". Teatamas mõttes nad mi selles heas usus.
nagu oma naUwsuses seda olid sakslased, kui nad
1014. a. oma korraldustega tahtsid õnnestada dist

siplineerimata prantslasi, belglasi, itaallasi. Õnne
tuseks tillemad jaapanlaste head omadused Hiinas
neile Praegu rohkem kahjuks kui nende Puudused.

Olles jäänud ilma jumalikust wõimest naerda, jaa
panlased ei mõista, et isegi korrnmpeeritud, lode
ivad, küünilised hiinlased omamad weres Hiina suu
ruse tunde, et meie moodsad lääne...Patriotismid"
tunduwad mõrroldes nendega Peaaegu nagu wahe
juhtumitena ajaloos.
See seletab õnnetuseks ka hiinlaste nõrkused ja

leplikkuse. Aastate eest kohtasin Jaapanis Kang
Puäveid. keda despootlikud mandshud olid Hiinast
mälja ajanud.

..Mandshud." ütles ta mulle. ..on laibad, kes
mürgitawad õhku. Kuid Hiinagi on mäda. Ma ei
näe. kuidas ta wõiks end sellest Päästa. Minu unel
maks oleks, et Jaapan wallutaks Hiina ja mikaado
hakkaks teenima Taewa Templis. Saja aasta pa
rast oleks ta ühes kõigi oma jaapanlastega muutu,

nud hiinlasteks ja siis oleksime meie wallutanud
need Jaapani saared." Ta wihjas snurnsliku ssies
tiga maastikule meie ümber.
Kas eksalteeritud chk kunstlik Patriotism suudab
tillowikus täita olewiku realistlikke ülesandeid?

Kindas ka oleks (ja meie rahwuslikud ajalood,

sönäd. Kõneleja refereeris lühidalt sündmuste käiku

ja terwitas kõiki 1. jaanuari kui ajalukku jääwa
Päewa Puhul, millal uus kauaoodatud Põhiseadus
wiimaks on Pääsnud kehtima.
Aktusekõne " pidas Rahwnskogu esimees Prof.
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..Ma ei usu, et ta kuulab midagi, mis mi
na temale ütlen!" ohkas tüdruk. ..Ma ei taha
aga. et temale midagi juhtuks. Ta meeldib mulle
selleks liig palju."
..Minagi ei taha. et temale midagi juhtuks."
nõustus ta kaaslane, ..mitte ainult sellepärast,
et ta mulle wäga meeldib ja et ma usun. et
ta on seda õiget sorti, maid et mulle ei meel
diks põrmugi, et ta noor mennapoeg asuks ta
asemele. Kardan, et ma ei armasta just teie
inimesi. Sophy," lisas ta, patsutades neiu kätt.
..Tean, et te ei paljandil settest, sest nad polegi
ju õigupoolest teie sugulased."
..Põlgan neid kõiki," wastas Sophy ausalt.
..Mul oli tõsiselt kahju, kui ema abiellus tolle
tüseda noore mehega, ja mis puutub sir Matt
hew sje, leedi Agathasse ja Clarence'l. siis wõin
ainult ütelda üht: ma ei seedi nende warjugi."
Markii köhatas.
..Omawahel öeldud, armas laps," pihtis ta.
„on minul nende wastu samasugused tunded,
ja sellepärast ma ei tahagi, et Davidiie juhtuks
midagi halba. Olete sedasorti tütarlaps, kes ma
nemaks saades keerab mehed oma wäikese sõrme

ümber. Hakake noorelt peale, mu armas. See
on praegu teie sugupülwe juures moes. Hakake
noorelt peale ja wötke David katsejäneseks.
Katsuge teda sellest loost ära meelitada. Wastu
tan ta eest ja teen kõik, et ta sellest terme na
haga pääseks."
Tüdruk pani häbenematult oma käe teise
käsin" reele.

..Mõtelge, nui ci teadnud liumigi, luti ar

mas te olete!" hüüdis ta. „Teen kõik mis suu
dan, kuid kardan, et ta on wäga kangekaelne."
..Sedasama oli Simsongi, enne kui too näi
ne ta wastu hnwi hakkas tundma," ütles Glen
dower. tõustes terwitamn oma mennapoega.
18. peatükk
Seitse meest istusid ..Löwi ja Lamba" kört
sis teisel korral olemas inetus suures toas laua
ümber. Seal oli ka Tottie Green oma igaweses
plüllstoolis akna ääres, körwallaual kandik ras
wase toidu jäänustega. Belle,, ajaleht käes. istus
lugedes ühes nurgas liig walge wmbi ääres.
Ta sohwal, mis näis olewat muudetud mingi
suguseks woodiks, lamas Kahuriknu! Lem. oia
tes ja mandudes waheldannsi.
..Ütlen teile, pealik." ütles üks irwitaw,
Fishy Tinii nime all tuntud noorur. ..sellest
tuleb meile meel lõikus. Neil tuleb wiiljas nii
palju raha sisse, et peawad pidama weel teist
kassat, peale selle ühe, mis on sees. Siis. sea
duse järele, täpselt kett üksteist peawad nad
oma asjad kokku pakkima ja sisse kolima. Seal
on ainult üks politseinik ja wõib-olla weel teine
teisel pool tänama otsas. Pealegi pole nad
ümbruskonnaga parimas wahekorras. Ründame
neid mõlemast otsast, nii pole wüimalust. et mõni
jõuaks oma kassaga ära joosta."
~Mõte on hea," teatas Tottie Green peh
me keelega. ..Seal peaks olema ka raha. Kahek
satsist letti ja kaheksateist poodi taga. Neli
neist isegi kalliskiwidega kauplejat. Odaw märk.
aga isegi odawad kalliskiwid maksawad raha.
Ka mitte liig palju rasket wõitlust. Seda me
praegu ei tahaks."
Ta hääl kadus ja muutus kähinaks,
ta köhis ning higistas, köhis jälle ja patsutas
oma kõhtu.
Belle lonkis üle toa. täitis uuesti ta klaasi
ja ulatas selle talle. Tänulikult neelas mees
selle alla.
..Ikka lühemaks ja lühemaks muutuwad mu
hingetõmbed." pomises ta. ..Millal tuleb see
Nadol jälle?"
..Homme hommikul." wastas Belle. ..Ta
sidus juba Leini haawad."
„Ia mitte ichi Magi ei lubanud ta mind

/'Nüüd wöib aga küsida, kas see uus põhiseadus, see

uus luustik, meie riigile ja rahivale ou kod u pärane
sacnvuiiö wõi wäljaspoolt imporditud,

' tas see n»S põhiseadus ei osutu taimeks, mis

J. Uluo t s. Lõppsõnad ütles jälle J. Soots, kes
tänas aktuse sisustajaid, samuti kuulajaid ja kõiki

iväliSmaa taimclawadelt on saadud ja snS Eesti

neid organisatsioone, kelle ühisel ettewõttel tuli toi
me wõinias uue aasta öö meeleawaldus Põhiseaduse

küsimusele tahaksin anda järgmise ivasiuse.

iõnstumisc tähistamiseks.

Meeleolurikas aktus lõppes hümniga. Kõned
anti edasi ringhäälingu kaudu.
Prof. J. Uluotsa kõne.
Mulle tundub, ct itxign paljud meie seast, aga weel
rohkem wõib-olla wäljaspoolt, mõtlewad, kas on põhi

Kui see nõnda on, siis on selge, et ka rnl ei wm

olla ehitatud nõnda, et arvestatakse amult üksikuid, wmd
riik peab olema ehitatud rahwa kõikide liikmete koostoo

elu korraldamisele. Teiste sõnadega.

EeSti ci saa oma mõttelt olla muud kui demo
kraatlik riik.

mulda istutatud, kus ta ei kaswa elujõuliseks^
Kui oma maa ja rahiva miucwikku tu-uda, siis peab
tunnistama, et meie maa ja rahwas ou ühe wauema
õigusliku korraga rahwas. Aegade jooksul ja järkjär
gult on see õiguslik kord, milles meie csiwanemad ja
ka meie elanud, muutunud ja täienenud. Aga arm ara,
nagu oleks alles täuapäew wõi alles hiljuti, mõni aasta
kümmend tagasi, meie riigielu alanud, ou lausa ekslik.
Järelikult uue põhiseaduse seisukohalt ja lähtudes sel
lest, et meil on om a d koge m u s c d. mis on pärit enne

Ilus Eesti põhiseadus tahab riigielu korraldada de
mokraatlikus põhimõttes ja samal ajal kogu seda demo
kraatlikku wõimu nii seada, et see ei oleks mingil konwel

wähem painduw, wähem Ivöimas oma rahwa za rnin
saatust kaitsma ja korraldama. See on organueerrmd
demokraatia, mida uus põhiseadus tahab püstitada Eesti

pinnal Eesti rahwa kaasabil sa Eesti riigiivõimu kor
raldnse näol. . ... .

Just aga riigiwõimu korraldaniisc alal ou ler.nstes
Eesti põhiseadustes olnud suuri erinewusi ja ka meie

seadus säärane mida peab eriliselt ta maksmahakkamiic
puhul tähistama, kas ou põhiseadustel rahwastc ja riikide
elus säärane eriline seisukohi, et selle saabumist eriliselt
peab Iväljendama Esimesel pilgul näib oletvat selge, et
põhiseadus on ses mõttes eriueitv kõikidest teistest seadus
test, et tema teatud määral loob luustiku, milles teiste
seaduste kaudu kujundatakse rahvaste ja wastawat? rii

Eesti riigi uuesti tellimise ajast, kui ka Eesti ivaba

ajalooline miuewik riigiwõimu korraldamise selleS

kogemusi, mis omal maal ja pinnal oleme läbi clmnid
ja mida meie esiisad ja esiemad ou läbi elanud.

riiistivöimu ja riigiwõinm asutuste korraldamise
alal,

kidc elu.

mis tõeliselt meie oludele waStab. Seepärast üsna

Põhiseadus rahwa ja riigi elus ou täie! määral ivör
rekdnuv scklega. mida nicie tunneme

luustiku näol üksiku füüsilise vrgnnisnn elus.
Põhiseadus loob need algtalad, mille ümber ehitatakse
kogu rahiva. riigi ja muu elu. Seepämst põhiseaduse
kandu iicloo-iinistatakse ka tcaiawa rahwa ja riigi wnlit
siennsc wiisi, lema sotsiaalset ja ühiskondlikku korda.
Seepärast, kui suur osa eesti rohivast täuo pidupättva
pühitseb ja uue p-õhsieaduse nmksmahakkmniit tähistab,
siis ta tahab öelda, et une põhiseaduse kaudu tahetakse

Ameerika lipp? .Kuid Pole ühtki jaapanlast, mis on aimult mõne sajandi manused, ei luba meid
kes isegi rahu ajal ei «väriseks raemust sileda siin ennustada), ainult konserwatiiwsete ja mõõdu teha head Eesti riigile ja rahwale ning ellu wiia Eesti
naeratuse alla peidetud raemust mõteldes, et kate jaapanlaste intiimseid mõtteid tundes wõWme riigi uus luustik ja uus kondikawa. Järelikult tänase
Ühendriigid on ainus suurriik, kns jaapanlaste saada mõiste wägiwalla-pvogrammi hädaohtlikku, päewaga tahame tähistada seda, et
sisserändamise wastu on moel maksmas alawää .sest.Hiinas.
põhiseaduse kriis,
mis 7—B aastat ci olnud kadunud Eestis päewakorrali,
ristawad rassi seadused. Mis oleks jaapanlasele
Peaaegu kõik lahkhelid jaapanlaste wahel wii
meelsam kui Ameerika lippu mitte näha ja tulis maste aastakümnete jooksul on tulnud ainult sellest, mis ühel wõi teisel määral meid oli haaranud.
tada tulistada oma ülemate teadmata? Tar et kuristik walitseb nende wcchel. kes nõudsid rad,.
tahetakse tänasel päewal körwaldada
gad wanurid, kes aastakümneid Tokios on «valit kaälset aktsiooni Hiinas, ja nende wahel.' kes ei lakka ja lvam uut kindlainal. kovrapärasemat ehi meie riigis
senud Jaapani saatust, kaotawad kogu oma mõju, mõtlemast, et on liig riskantne lasta end wõtta uue põhiseaduse maksmahakkamisega.
Äga teie teate, et kodanike arwamised ei pruugi ühe
niipea kui sõda äratab südameis atomistlikud ki mõidu sleppi lõunapool Hiina müüri.
sugused 01-la. Seepärast seoses põhiseaduse kriisiga on
red. Muide, kas pole tõenäoline, et see kuuluta
Oli kovd Hiina müürist üle marsitiid, siis pol
palju erinewaid a r w a m i si, palju enne
mata sõda on wannritele Peale sunnitud noortelt, nud enam piiri kindraleile. kes. nagu me juba näe tekkinud
maid soo Me ja erinewaid tahteid. Mulle paistab, et ühe
kärsituilt ohmitseridelt? Ei tohi unustada 1932. me. Nankingi mallntannlt mõtlewad Kantoni mai oia rahwa leas iee
a. poliitilist mõruni, 1930. a. sõjamäel ist mässe, lutamiiest Brill Hongkongi wastas ia kes. kui nad
lablarn koguni nii ähwa rtunoa tuju,
hiljutisi diststpliiniwastaseid mäliaastniinsi noorte homme saabuksid Setickmani, leiaksid 1 ivarsti, et ci meie ci ole mõnel ajal sagedasti lahtuud luuda ieiuc
kindralite juures, kes mõib-olla on oma allmvate Prantsuse Jndo-Hiina viir ou liig Medal. Selles teisi ning tuigi oleme rääkinud eesti keelt, ei ole meie
ohwitjeride mängid... Siis me mõistame, miks seisabki sõjaliste wõitude auahnus ja pahe. et ühe uiski suutnud teineteist mõista. Seesugust? lahkhelide
oleme Euroopas nii heatahtlikud ja ühtlasi ka wallntuse järele tuleb juba mõtelda järgmisest wõi hulk ühe ralnra weres ou chr.l sellele rahwale Kuid
wäga ülekohtused praeguse Jaapani suhtes. Tõe dust käesolewa kindlustamiseks. Korea annektsioon niisugune oht tegi ühtlasi wnjaliseks ühtlast arusaamist
'.uua. Mite anmti keel ei ühenda tvrhwaid waid la meel,
poolest kuigi ükski fakt seda weel ei tõesta
tõukas jaapanlased Mmidslnmrinsse. kuigi Jaapn mil.es seda keelt kõneldakse.
on meil tegemist riigiga, mis on mineeritud kar uis kümme aastat oli jutlustatud, et see mallutus
ttn uus põhiseadus oma saabuunslvos on kokku
detawa diststplnnilageduiega, sest igasugune dist
lahendaks kõik Jaapani Probleemid. Seda ei sün
leppe sanwutnS.
sipliinilagedus, isegi ..patriootiline", on häda dinud. .Küll kutsus aga Mandslmuria ivallutus Hea tahe ühelt pooli ja tcataw leplik meel teiselt poolt
ohtlik-.
mälja rünnaku Põhja-Himale ja nüüd kogu Hiinale.
Mul pole kahtlust, et Jaapani wõite Hiinas Hakatakse iälle jaapanlastele maalima silmade ette
maadeldakse uhkusega: Jah. kuid riigimehed, kes uusi peitepilte hüwangnst. nagu tollal, kill neis te
weel pooldawad Jaapanit, waatlomad seda juba kitati kadedust arivatawnte Mandihuuria rikkuste
rahutu uhkusega. Muidugi, ühiskondlik ehitus wastu. Kas nad nõnda wiimaks ei näe. et on ha
näib olewat tugew, sest tema alusmüüriks on tn kanud kaewama mere ia miba kuristikku endi ja
handeaastane keisrimüüt. Ent ärgem unusta nende wahel. kellest oleks mõinnd saada nende pari
gem. et jaapani rahwas nälgib. .Kaks aastat juba - mad kliendid. Wõiks suhtuda, et see mäng osutub
konstateerib sõjaministeerium, et 49% noorsõdu. ühel ilusal päewal õnnetule mapani rabinale weel
reisi tuleb saata koju tagasi liig nõrga kehaehituse traagilisemaks kui Hiinale. Hiina on hiigelknmmipärast. Kui on olemas riik, kus Marxi vrohmet Pall. mis seni on ikka suutnud wõtta tagasi oma esi
lik ennustus mis on Euroopa kohta li'g fan algset wormi. Mängides tema ma sü kannatliku
tastiline kapitali koondumisest üksikuisse wara fatalismiga, wõib iee Pall julmalt suruda tagasi
kambreisse, näib olewat teostunud, siis on sie kõik pingutused. fCopvritfht Hv ..Päevaleht"
maa Jaapan. Ning lõppeks, miks mitte ühe rah.
and Cooperation).
E. Phillips Oppenheim

lcmisi ühtlane rahwas.

tama. k

wdtta,' tilli jõuetu, ent tige pomm woodi poolt.
..Oodake kuni ma üles tõusen, oodake kui saan
oma käed panna selle neetud keksija külge, kes
mu praeguses olukorras on süüdi."
..Oleksid pidanud olema kärmem," tähendas
Belle, waadates üles oma endiselt kohalt lehte
lugemast. „Sa teadsid, et West oli jõudnud he
listada. Usun. et jäid maha mõtma kassast kaht
ja poolt penni!"
..Põrgusse kassa!" hüüdis Lem mihaselt.
..Kui ma ei oleks lasknud Reubenil ees minna,
oleksin olnud poole', teel koju. ja Reuben oleks
saanud selle minu eest."
Reuben. riietatud nagu tamaliselt hoolikalt,
aga rohkem kui tamaliselt hooplew oma kallis
kiwidega. irwitas oma kohalt laua ääres aiva
tikult. Lem kallutas end üle woodi serwa ja
raputas talle rusikat.
..Sina, siga!" pomises ta. ..Oota kuni järg
mise korrani!"
..Ma ei lähe enam sinuga järgmisel korral,
sa käperd!" kõlas libe mastus. „See wüttis
sult kindlasti tviis minutit, enne kui jõudsid
aknasimsile. Kui sina oleksid läinud esimesena,
oleksid jätnud mind samuti lõksu nagu meie
jätsime Davidi?"
..Arge tuletage muile seda meele!" urises
Tottie Green ..See maksis meile sinise teemaa
di. See toi meile kaela iviyamehe. ja ma ei salli
wihamehi. Kui ta oleks läinud kohe politseisse,
kus oleksime nüüd?'Weel üks jook. Belle!"
Ta kägises ja korises, köhis ja sülgas. Pool
sellest klaasi sisust, mida tüdruk talle pakkus,
läks waibale. Ta pühkis warrukaga endal pisa
rad silmist.
..Lõppude-lõpuks ma ütlen teile, poisid!
lõppude-lõpuks läheb ta siiski politseisse ja
riskib sellega, et me ta tossu ivälja laseme.
Ta paneb mind kartma oma waikse, iroonilise
käitumisega. Petsime teda ja nüüd on ta meil
kuklas."
..Las ta tuled." irwitas Fishy Tim vilka
walt. ..Küll tn kae! enne judn kahekorra keera
takse."

..Ei ten. kas liccratalifc?" pomises Tottie
Green. ..Mida ütled sa Freddie kohta? Tema

riigi ajajärgu kestel samvutatuiua, peame kõigepealt neid
hindama, sellele wastawalt tegutsema ja kasutama neid

Ainult siis. kui meie seda kodumaist, seda omapärast

olukorda arwestame, wõib loodud olla uus riigikord,
paljud pakkumised wälismaa eeskujudel ou uuest
põhiseadusest körwalc jäetud,

mitte seepärast, et need eeskujud iseenesest halwad ou,

waid seepärast, et eeskätt on püütud arwesiada seda,

mis meie oma kodus on kujunenud, ja kõike
maist ou waid niipalju artvesse wõetud, kuipalju meil
küllaldasel määral mõnel alal kogemusi pole. Sellelt

suhtes näidanud wäga palju erinewaid jooni. Seepärast
uue põhiseaduse loomisel, eriti

oli kõige rohkem lahkavwannsi. Tawaliselt arwatakse. et

anname igale riignvöimu kandjale wõimaliknlt palju
wabadust, ct wõi m n j a gam i s e põhimõte on see
õilis abinõu, mis riigikorra kõige paremaks teeb.
Meie oma miuewikust aga näeme, et wõimu jaga
mine ei ole see, mis riigi wöib tugewaks teha. Ka tva
lismaised katsed ei ole annud neid tulenmsi. mi? nad
oleksid pidanud andma. Mingit kunstlikku seadeldist ei
saa luua teisiti, kui et masina üksik osa. üksik ratas

peab olema teisega kooskõlas. Ei ole mõeldatv, et

seisukohalt ou endastmõistetaw. et uus põhiseadus ei tohi
waadataw olla nnngil kombel wäliSmaa importkaubana.

üksikud loõimukandjad wõiksid olla iseseiswad ja riHpu

Aga mida siis meie mis põhiseadus meie oma olus
tikust Iväljudes tahab püstitada ja korraldada? Uus põhi
seadus oma sissejuhatuses ja edaspidi, iseäranis aga
eel-wiimases peatükis sisaldab seda, et Eesti rahwas
tahab oma riiki säilitada kustumatult Eesti rahwa enese

Rah-ivale on antud otsustawa tähtsusega ülesanded
riigielu korraldamises, aga rcchwas peab koos töötama

määramise õigusel.

Mis tähendab enesemääramise õigus?

EeSti rahwa enesemääramise õigus tähendab seda. et

Eesti tahtvas tahab oma riigis elada ja ei ühtki teist
riiki ega teise riigi lvõimu Eesti maa-alal Eesti rahwa
üle lasta walitseda. Tarbekorral on enesemääramise
õigust tarwis rahwastc elus kaitsta ja seepärast ongi
uues põhiseaduses rahwa enesemääramise õiguse kaitse-,

riigikaitse küsimusele wäga suur ja tähtis koht antud.

Wõib öelda, et Eesti põhiseadus selles suhtes eri
ue b paljudest teistest põhiseadustest.
Eesti põhiseadus sisaldab 1-50 varagrahwi. Kui «võrd
leme Eesti põhiseadust teiste inaade põhiseadustega, siis
näeme, et teiste maade põhiseadustes ei ole paragrähwide

hulk nii suur. Samuti ei ole ka teiste riikide põhisca
duSte maht nii laialdane kui Eesti oma. Sellega tahe
takse öelda,

et Eesti põhiseaduses püütakse seaduslikkuse ja

õiguse põhimõtteid mõimaldnsclt täiel määral
kindlustada.

Ja uus Eesti põhiseadus tahab seda kindlustada. Eesti
lvanasö-na ütleb, et seadus on ivanem kui inimene,
ja uus põhiseadus tahab sellele ivanale tarkusele tugi
neda, tahab sellele tugineda kogu riigis, seepärast ka

üksikasjalik mää r itl e m i n c meie unes põhi
seaduses.

Eesti rahivas on oma üksikute liikmete näol selline,
keda nimetatakse wüõras keeles i n d i w i d u a l i st l i k n

kalduwusega rahwaks; see tähendab. Eesti rahwas oma

üksikute liikmete näol ei taha olla mingi karja osa

üksinda, mingi kommunistlikus organisatsioonis ainult
alistuw osa. Iga Eesti kodanik tahab ürgse kogemuse
järgi omada oma tuba ja oma luba. Seda Eesti rahwa
wabaduse ideed püüab uus põhiseadus täiel määral teos
tada ivastawa 2. peatüki näol, mis on pühendatud
kodanike õiguste ja wabaduste korraldamisele.
Uus põhiseadus paucb rõhku sellele, et kõik kodanike
õigused ja wabadused oloksid korraldatud nõuda, ct ühe

matud.

oma esindusega ja riigipeaga. Rahwaesin dusele
on antud suured õigused puutuwcttes küsimus

tes. rahwacsindusest on sõltwv riigieelarwe. Aga waa
tamata sellele, et uue põhiseaduse järele rahwaesin
duse! suur wõim, on ka tema sunnikid koos töötama rah

waga, walitsuiega ja riigipeaga. Samal

ajal peab olema ivalitsus koostöös rahwaesindusega ja
riigipeaga. Kohtutele on antud iseseiswus ja sõltuma
tus, aga ka kohtud on seoses teiste riigiasutustega. Sa
muti on sõjawäelc meie riigis antud suur tahtsuS, aga
ka tema on seotud kogil riigi organisatsiooniga.

Ja wiimati
wabarngi president riigipeana on waruStatud
wäga tõsiSte õigustega,

ent selle juures riigipeal ainult tvähesed õigused on säö
rasco. niida ta üksinda oma äranägemisel kasutada wõib.
Tuur osa ta õigusi on säärased, et riigipea» peab nrid
teostama kooS wabarngi walitsnscga, rahwaesindusega

ja ka rahwaga.
Meie näeme seega, et ka uue põhiseadusega on ta
hctud luua niisugune riigiwõimu korraldus, et riignvõi
mu kandjal on põhiseadusega määratud ülesanded ja neid

ülesandeid seaduses määratud ulatuses teostab ta ise
seisioalt, samal ajal kõik need asutused peawad olema
üksteisega koostöös.

Eesti riigi ehitus on loodnd nõnda, et kogn riigi

lvõim ta mitmesuguste asutuste näol peab pidama kind
kat joont, peab teatatvas koostöös olema. Sellega rnirtu
arusaamise järgi ou lahendatud ka see nõue. mis rahwä
otsuses oli üles seatud.
Seega olen ma nüüd selgitanud, et nnS põhiseadus

ei ole mingi wõõrsilt toodud seadus, waid ta on Eesti
enda olustikust kaSwanud, Eesti rahwa eümõuetest
wõrsunud ja Eesti oma elunõuete kohaselt on ka selle
kohaseid ülesandeid püüdnud lähendada.

Kui maja ehitatakse, siis tehakse telling. Aga maja
«valmissaamisel neid tellinguid ei saa ära wõtta järsku,

ivnid nende ärawõtmine sünnib järkjärgult.

Seepärast uuS põhiseadus, mille kehtimahakkamist. ,

täna pühitseme, ei aStu terweS ulatuses jSusfe,
waid ta aStub järkjärgult.

lvabadus ja õigus ei osutuks sääraseks, mis wiiks ära
teiste õigused ja wabadused. lius põhiseadus tahab sel

Uue põhiseaduse tähtsaimad määrused astusid eile kell 12

läks wälja kaela kahekorra keerama. Mis sa
arwad, miks ta leiti hoowinnrgast surnult kui
tapetud lammas, murtud kaelaga? Sa ei arwa
ometi, et ta libises, ivöi kuidas?"
Hetkeks oli kõigil ebamugam. Belle waalas
meel kord üles oma lehe juurest. Kähurikuu!
Lem tõstis end oigega oma moodis kõrgemale.
..Teie, lambad!" sülgas ta. ..Teist tillemad
tee-joodikud. Waat' mis teist tillemad. Olete
kõik hirmul ühe mehe ees. Otsustasite ta teelt
koristada. Mida olete saawutanud? Kes tuleb
Freddie asemele? Seda tahaksin ma teada.
Wöite plaanitseda oma laupäewast rünnakut
suure hulga kartlike juutide ja aramereliste müü
jate peale, kui on aga küsimuses mehe töö,
ei ütle keegi sõnagi. Mina olen teinud oma osa,
samuti Reuben. Dave on meil nüüd kuklal
enam kui iialgi enne. Wõite kindlad olla. Kas
kawatsete istuda rahulikult ja oodata, kuni ta
politseiga siia jõuab?"
Tottie Green noogutas mõtlikult.
..Lem polegi tõest kaugel." ütles ta. ..Ta
andis Ebbenile. mis miimaue oli määrt, kui too
katsus reeta, ja Reuben tegi oma töö Sain
Westiga. Nad lõpetasid oma töö kui mehed.
Dave on meid petnud. Ta näppas sinise tee
mändi ega ole meile annud sellest punast kros
sigi. Peame Dave'ist lahti saama. Ta on ju
lõppude-lõpuks ainult üksinda, ja ma arwan
arwan." lõpetas ta. hääle jällegi ebaselgeks muu
tudes, „et kuul läheb ta ajudest niisama ker
gesti läbi kui igal teiselgi. Kes '.äheb? Kuulge
nüüd. kes teist läheb?"
Belle wiskas ajalehe käest.
..Mis oleks, kui mina ivötaksin selle wäikese
asja enda peale?" menitas ta. Järgnes lühike, ebameeldiw waikus. Lem
pööras urinaga ringi ja põrnitses teda. lim
Bordon. suur austraallane, kes hariva awas
luud ia kes siiamaani ei olnud näidanud mingi
sugust hiuvi asja lüiimi wastu. lõi rusikaga laua
le ja mandus Reuben muutus näost malgeks
ning ta ilme reüs pahakspanemist. Isegi Tottie
Kreen raputas nead.
..See pole naise töö." tvaidies ta wastu.

..Pealegi ei tea sa. kuidas tarwitada vewolwrrt,
meel wäheni nuga.."
Belle naeris omaette, nagu oma mõtete peale.
„Ma ei mõtelnud ei kumbagi seda wiisi,"
ütles ta. ..Naine wöib leida teisi teid ja wiise."
..Well, sina igatahes ei lähe." otsustas Tottie
Green, kuiwatades otsaesist suure, määrdunud
taskurätiga. ~Kas kuuled? Kas arwad, et ma
ei tea. mis mängu sa mängid? Sul on willand
jõugust, meist. Tahaksid pista oma nina West
Endi ja kaduda mõne säärase kehkenpüksiga."
..Pagana päralt, seda me weel näeme!" po
inises Lem woodist.
Tüdruk pööras end ümber, käed puusas.
Ta olek reetis imelikku segu wihast ja ahwat
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lusest.

. Isa Green. teed mind haigeks!" hüüdis
ta. ..Ja mis puutub teisse teistesse, mis õigus
on teil segada end minu asjusse? Mis õigus
on sinul. Lem? Wüi sinul. Reuben? Wõi si
nui. Jim Bordon? Minule olete te ainutt
gangsterid ja sõbrad teatud punktini, kuid. mi
mi sa teie wahel ei olnud kunagi midagi muud
ega tule olemagi. Ma ei waja teie nõuandeid,
kas kuulete?" '
..Belle il on täiesti ötgus." kinnitas Tottie
Green wansewi hääli. ..Ta on liig hea teie
jaotis, ja te teate seda isegi/'
..Kui ivõiksin waid üles tõusta!" oigas Lent.
Mida sa teeksid? Keeraksid ehk minu kaeta
kahekorra? pilkas tüdruk. ..Ma ei karda 'sind.
Nuud kuute mind. isa Green. Sina oled selle
salga pealik ja mis sina ütled, seda peawad
nad tegema. Sina tahad David Newberrnst
lahti saada, ja ma ei laida seda mõtet. Ta on
kardetaw. Aga mis mõtet on riskida ainult
selleks, et temale nuga ribide wahele torgata?
To teebai) roetl teib kolki, (tui le kaua ootate
ia mi.kui=mi maksab see teile kahele teie kaela'
9Riba tahate temast? Tahate, et ta teib rahule
lotoks, tee on kõik. Tahate Neitsi Pisarat kui
ai >ee on, ja tahate, et ta unustaks toile iii!
"MU"!! iuutes nii kaa
teie eest maa "W i°'l. osja
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Walge lumi ja tõrwikute tuli

Uue põhiseadusega wastu paremale tulewikule

Vajakul ülal: Kaitseliidu rongkäik läheb läbi Virn tänama; wa j akul all: Kaitseliidu riwi Kadrioru lossi ees; keskel ülal: Kadrioru loss illumineeriwlt; keskel all: auvaugud suurtükkidest; paremal ülal: kaitseliidu riwi saabiÄ
Kadrioru lossi ette; parema! keskel: kaitseliidu ülem kindral J. Orasmaa kõnelemas; paremal: riigihoidja K. Päts Kadrioru lossi rõdul terwitamas kaitseliitlasi ja seltskondlikke organisatsioone.
See oli ilus wana-aasta õhtu. Linn ja maa
oli juba ennegi lumekattes, aga enne törwik
rongkäiku sadas weel kerget walget lund juure.
Loodus näis hoolitsewat selle eest. et wana Tal
linn oleks uut aastat ja põhiseadust wastu wöt
tes kõigiti piduehtes.
Jõulukuusk säras Wabaduswäljakul nagu
lummetorgatud suur tuiilill. Raekoja torn helen
das ja ohwitjeride kasiino hoone säras ilutules
tikus. Platsil oli nii suur walgus, et oleks wöi
nud lugeda peenematki kirja. Samuti oli ilu
tulestatud Balti jaam ja politseihoone Pikal
tänawal. Kõige rohkem helendas aga Toompea
lossiplats. Loss oli seekord ilutulestatud eriti
fuureulatuslikult. 3a kõrgel säras Pika Her
manni tulestatud pea. rahwuslipp. tipus. Tulede
helgis säras ka kaitseliidu hoone. Wöis juba
kaugelt lugeda tulekirja: Waba Eesti.
Rahwast kogunes juba enne kella kümmet
rohkearwuliselt kesklinna. Maadeldi ilutnlesta
tud hooneid ja oodati kaitseliitlaste ning selts
kondlike organisatsioonide tõrwik-rongkaigu ai
gust. 3uba oli nähagi törwikute tulesid kunsti
hoone ees. Siin kogunesid seltskondlikud organifatsioonid. Warsti rökatas Kaarli kiriku poolt
orkestri mäng: kaitseliit marsib. Walgc lume
' foonil liikus punane tuledeahelik. millel ei näi
nud tulewat otsa. Malewlased marssisid sirgetes
ridades mööda, lumehelbed ehteks mundritel ja
talimütsidel.

Rongkäik liikus läbi linna. Pritsimaja juu
res- ootas tuletörjewägi, kiiwrite särades ja
törwikute loites. Näst liitusid kaitseliitlastega
ja seltskondlike organisatsioonidega ja lähemate

minutite Kestes helendas Narwa maantee Kogu
ulatuses tulede,neres.

Walge lumi ja punane törwikute tuli, see
oli waatepilt. mis jääb meele kauaks. Oli ju
see ka ajalooline marss, sest kodukaitsjad ja
tuhandest kodanikud ruttasid terwitama riigi
pead mic põhiseaduse kehtimahakkamise puhul.
Kaitseliidu, tuletõrje ja teiste seltskondlike organi
satsioonide rongkäik hakkas liikuma törwikute malgusel
kümme minutit enne kella ühtteistkümmet orkestrite saatel

Vabadusplatsilt Kadrioru poole. Kaitseliitlasi oli tulnud
välja 1400. KooS tuletõrjujate ja teiste seltskondlike
organisatsioonide liikmetega rongkäigust mõttis osa üle
2000 isiku.
Paarkümmend minutit enne kella 12-et rongkäigust
osamõtjad olid riwinenud Kadrioru lossi ees. Kadrioru
lossi esikülg oli wara õhtust peale illumineeritud. Pargi
algusesse olid üles seatud kaks tugewajõulist sõjamäe
proshrktorit, millede sinised walgusjoad kogu aeg rist
lesid pargis ja taewakummil.

Riigihoidja algas oma uue-aasta kõnet Kadrioru

lossist kell 23.40. Kõne anti edasi waljuhääldajatc

kaudu lossi ette ja parki. Kolm minutit enne kesköö
saabumist, mil lõppes riigihoidja kõne, aluStati hümni
mängimist, mida kõik rongkäigust osamõtjad ja Kadri
orgu kogunenud rahwas kaasa laulsid. Samal momen
dil sõjaväe suurtükipatarei, mis oli asetatud suurele
teele lossi ja Russalka vahele, alustas kahekümneühc
paugulist saluuti. Punkt kell 24.00 kõlas miimane pauk.
Uus põhiseadus oli jõusse aStnnud.
Peale wabariigi walitsuse piduliku koosoleku lõppu,

miS kestis Miis minutit, riigihoidja ilmuS lossi rõdule.
Rongkäigu rivi eest kaitseliidu ülem kindral Orasmaa
pöördus tervituskõnega riigihoidja poole, millele riigi
hoidja vastas. Kaitseliidu ülema kõne ajal, milles kait
scliidu ülem iseloomustas riigihoidja teeneid Eesti riik
liku cli, korraldamisel, rahwa hulgast kostsid termitus
hüüded. Riigihoidja jäi lossi rõdule jälgima rongkäigu
tagasipöõramist kesklinna.

Pealinn oli esmakordselt illumineeritud nii walgus
rikkalt nagu tänavusel uue-aasta-õöl. Peale Kadrioru
tossi, kaitseliidu hoone ja teiste asutuste oli elrktritule
des eriti esile tõstetud Toompea loss ühes Pika Her
manni torniga. Peale fassaadi oli valgustatud ka lossi
kõrwalkülg. Lossid olid illumineeritud ka 1. ja 2. jaa
nnari öhtnl.
Wabariigi walitsuse pidulikule koosolekule järgnes

Valitsuse pidulik koosolek

Käskkiri põhiseaduse jõustumise puhul

Kadrioru lossis vastuvõtt riigihoidja juures. Vastu
mötul viibisid sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Lai

doner, ministrid, riigisekretär ja tema abi, riigikohtu esi
mees K. Parts, Rahvuskogu juhatuse liikmed eesotsas
Rahwuskogu esimehe prof. J. Uluotsaga, riigimajandus

nõukogu esimees A. Jiirimä, riikliku propaganda juht
E. Kigaste, kaitseliidu ülem kindral J. Orasmaa, Tal
linna linnapea kindral J. Soots, Rahwuskogu peasck
rctär Mägi, kohtuministceriumi nõunik Klcsumnt ja teisi
kutsutud võõraid riigihoidja lähemast ümbruskonnast.
Kõik olid kutsutud daamidega.
Enne wabariigi walitsuse pidulikku koosolekut riigi
hoidja dekoreeris ministreid A. Jaaksoni, O. Kaske, A.

Tupitsat ja R. Viitakit Valgetähe 1. klassi teenete
märgiga.

Peale kesköö kell %i—562-ni mängis Vabadus

platsil Tallinna malewa orkester. Vabadusplatsil tihe
dalt koosolew rahwahnlk kasutas tantsumuusikat jala
keerutuseks.

' Hümni lõppedes Kadrioru lossi saalis kell
00.01 minutit algas
wabariigi walitsuse pidulik koosolek,
mis kestis mõned minutid. Riigihoidja palus
riigisekretäri ette lugeda tema poolt allakirju
tatud käskkirja, milles teatamas wöetakse uue
põhiseaduse jöusseastumine. See käskkiri, mis
kannab 1938. aasta 1. jaanuari daatumi, on
järgmine:

. üleminekuaja seaduse (RT 71 1937) § 2
alusel on Rahwuskogu poolt wastu wõetud Eesti
wabariigi Põhiseaduse jõustumise alguseks 130. päew

pärast tema awaldamist „Riigi Teatajas", kuiwõrd
Kes ei läinud Kadriorgu, need kogunesid samast
seadusest ei järeldu teisiti. Wastawalt sel
Raekojaplatsile. Warsti oli plats ja lähedased lele kaotab
kehtiwnse senine põhiseadus.
tänawad rahwast tulwil. Kell 3/il2 algas riigi
hoidja kõne, mida rahwas kuulas raekoja ette
ülesseatud waljuhääldaja kaudu. Juba lähenes
kella osuti wana aasta wiimfe tunni wümsele
minutile. Lõppes riigihoidja kõne ja kõlas hümn.
Oli kuulda kahuripauke Kadriorust. Kell lõi
12. Uus aasta oli saabunud. Rahwas juubel
das. Nagu tawaliselt tõsteti üksteist õhku, soo
witi õnne ja suudeldi. Lumesadu oli ammugi
lakanud, ilm oli waikne ja> ilus.

Rahwuskogu poolt wastu wõetud Eesti lpaba
riigi põhiseadus on awaldatnd „Riigi Teatajas" 3.
sept. 1937. a., seega tema jõustumise alguseks on

1. jaan. 1938. a.
Vabariigi walitsuse! ning riigi- ja omawalitsus
asutustel teadmiseks wötta, et Rahwuskogu poolt
wastu wõetud Eesti wabariigi Põhiseadus on jõus
tunud wastawalt üleminekuaja seadusele 1. jaan.
1938. a. kell 00.00.

Riigihoidja tähendas käskkirja tcatawaks tege
mise järele:
Pean endale meeldimaks kohustuseks awaldada

lugupidamist ja tänu wabariigi walitsuse liikmeile,
eriti aga neile, kes Rahwuskogu tööst osa wõttes
kaasa on aidanud selleks, et Rahwuskogu oma töö

õigeks ajaks sai lõpule wiia. Ajalugu hindab kord
õieti nende päewade tähtsust.

Rligiholdla K. Pätsi kõne uue aasta ööl
Riigihoidja K. Pätsi kõne mtc aasta ööl
Riigihoidja K. Päts pöördus uue aasta ööl,
20 minutit enue aastawahetujt, Kadrioru lossist
järgmise kõnega kodanike poole:
Lugupeetud kaaskodanikud! Nüüd, kus meid meel
mõned minutid lahutamad uuest aastast, mis meie rahwa

ja riigi elus on nii suure tähtsusega, pean ma oma

meeldimaks kohuseks paari sõnaga meele tuletada neid
tähtsaid sündmusi, mis meile läinud, mööduw aasta on
ammd, ning millele meie uhkusega ja rõõmuga wõime
tagasi waadata.
Oleme läinud aasta jooksul jõudnud nii kaugele, et
meie rahwas mõis oma esindajad kokkn saata seks, et
ükskord lõpp teha sellele suurele kriisile, mis meie riigi
lluS juba aastaid oli kestnud, mis meid wahel oli suure
hädaohuga öhwardanud, isegi nii kaugele miimid, et meie

riigis julgeolu küllalt ei paistnud kindlustatud olevat.
Meie rahwas on nende aastate jooksul pidanud läbi ela
ma, läbi tundma ja kannatama tõsiasju, mis näitasid,
istt tähtis on see, et riigis olekS kindel kord ja et töötaksid

kindlad asutused. Kui meie 12. märtsil koos ülemjuha
tajaga olime sunnitud otsust tegema, et riigi päästmiseks

on tarwiS kindlat korda maksma panna, siis ei teinud
meie seda arwamiscga, ct tarvis oleks riigis korda teisele
alusele seada, kui rahwas riigi loomise juures oli õigeks
tunnistanud, waid meie nägime, ct see kord, demokraat

liku riigi põhimõtted, oli käest libisemas, ct suur korra

lagedus oli riigi ja rahwa üle tulemas. Ma ütlesin

rahvuskogu ees, ct meie rahwas on nagu haigewoodis.
keda tuleb ravida, kelle juures tuleb kannatlikult oodata,
kvni palavikuhood on möödas sa ta rahulikult mõib oma
jalul kõndida.
Kannatust on nõudnud see meie rahwa käest, kanna
tust ja kindlat tahtmist ning püsivust on ka walitsusel
pidanud olema nende aastate jooksul. Kui nüüd oleme
nii kaugele jõudnud, ct meie mõne minuti Pärast võime
rõõmuga tunnistada, et meil hakkab uus kindel põhiseadus

maksma, siis peame tänama ueid meie rahwa hulgast,
De» selleks kaasa aitasid, peame tiuwm wük kelle koos

töö meid sinna miiS, et mitte äremus ei tekkinud, maid
kes manitsesid ja julgustasid rahmast kannatama ja üks
meelt kasivata ma. Need ajad on seepärast meil mi õnne
likult möödunud, et oleme neil aegadel näidanud üht
suurt ja head omadust, mis meie rahwal ikka on, kül
ma merd, rahulikku meelt ja arusaamist sellest, et kui suu

red asjad on hädaohus, ct sis tuleb kõigil kodanikel wäi
kestele lahkuminekutele waatamata katsuda koos töötada,
üksmeelt leida ja üksmeelt kaswatada.

Wõiu kindlasti tõendada, et kui nende aastate jook
sul midagi muud sündinud ei oleks, ct kui kõik seadus
andlikkus olekS seiSnud, kui ei oleks majanduslikku edu
olnud, siis ometi see, et rahwas sai aru sellest, kui täh
tis on meie noore riigi elus üksmeel, kui tähtis on see,
et meie omawahcl mitte ei tülitseks, maid üksmeeles ja
koos töötaksime juba see üksi oleks suur mõit olnud.
Oleme mitmete aastate jooksul Pidanud mõndagi asja ja nii
mõndagi õigust enda käest ära andma, oleme Pidanud kan

damlikku tänu awaldada kõigile neile, kcS walitsuse tööd
on toetanud, kes oma moraalset toetust on neil rasketel

aegadel meile annnd jn kes ei ole nurisenud nende
wäikeste Pahede üle, mis niisugune raske aeg enesega

kaasa toob. Meid ci ole keegi sundinud, meile ei ole
mingi wõim ette kirjutanud neid sammusid, mis meie
oleme teinud, et demokraatliku riigikorra ja ta asutuste

juure tagasi jõuda, oleme ainult täitnud oma luba

duši, mida oleme alguses tcatawaks teinud. Ja nende
lubaduste täitmine on täielikult wabatahtlik ja sundu
seta olnud. Kui meie oleme wöimalikuks Pidanud rahwa
poole Pöörata ja ta käest volitusi saada, siis teadmises,
ct rahwas on sehawõrd rahulikuks muutunud, et ta kätte

wõib usaldada seda suurt ja tähtsat ülesannet riigile
uut põhiseadust anda. See põhiseadus hakkab maksma
mõne minuti pärast. Ma usun, et kogu maa, kogu rah
was tunneb, et see aasta saab meile ajalooliseks selles
mõttes, et sellega saadame ajalukku katseajad, mis saa
tus meie noorele riigile toonud. Loodan, et meil nüüd,
kus on tarwiS uut põhiseadust makSma Panna ta asu

natlikult ootama, kuni ajad jälle tulewad, kus saab Ma
bamalt talitada. Seda olen ma täie teadmisega lasknud
sündida ja seda on ka walitsus Pidanud tegema, sest
tuste ellukutsumise ja nende tegewuse näol, et meie
meie nägime ja teadsime, et niisugused rahutud meele
rahwas neid oma õigusi, mis talle une põhisea
olud, nagu meil üle maa käimas olid, nii ruttu mõõda
duse näol, walimiste näol antakse, rahulikult täidab ja
ei lähe, kui neid ei rawita, kui ei anta Mõimalust neil
et see üksmeel, mida oleme katsunud leida, rahwahulka
rahututel meeleoludel rahulikuks jääda ja kui ei anta
dcs walimiste juures end tunda annab ja et need taga
mõimalust rahwal enda saatuse ja enda tegude iile ra
järjed niisugused tulewad, kus meie riik wõib uutele roo
linlikult järele mõelda.
bastele asuda ja, rahulikult edasi minna ilma wapustus
/ Mõned kaebawad küll. et meil on kodanlisi wabadusi
tcta, ilma raskusteta ja ilma hädaohuta meie arengule.
kärbitud. Tee on õige. Oleme maksma pannud oma
Tahame uue aasta käest loota, ct ta tõesti tuleks meile
riigis kaitseseisukorra ja see on nüüd aastaid kestnud./ põõrdeaastaks, ct wõiksime aasta esimesel poolel oma
Aga ma wõiu nüüd, kus meie asume uue põhiseaduse
walimised rahulikult läbi Miia ja ct suudaksime oma par
.teostamisele, kindlasti öelda, ct sette aja jooksul ci ole
lamendi kaks koda tööle paima ja suudaksime leida valit
meil ei poliitilisi protsessisid, ei poliitilisi arusaamatusi
suse, kes üksmeelel ja tasakaalukalt aitaks meie riiki üles
ega süüdistusi rohkem olnud, kui teistel aegadel, maid
ehitada, selleks kutsun kõiki kodanikke rahulikult kaa
isegi wäh.cm. mälja armutud muidugi need suured süüd
sa aitama, kaasa töötama. Nüüd ci pea meie mitte miha
muscd, mis meie ellu Pidid rahutusi tooma. Need olid
waenu ja tülisid kiilumata, maid nüüd on aeg, kus pea
me sallimust näitama ja salliwust näitama ka seal, kus
aga nwödaminrvad nähtused, kuna meie elu laias ula
meie mõtted wahcst üksteise wastu on põrganud sa lahku
tuses lõks edasi rahulikult ja wapustusteta.
läinud. Niisugustel rasketel aegadel, kus teoksil riigi
Pean nüüd oma kohuseks, kus suurem koorem minu
põhiseaduse maksmapanemine, kuS riigi alused üleSehi
ja mu kaastööliste õlgadelt on ära minemas, oma sü-

Vabariigi toalitsus pärast pidulikku koosolekut Kadrioru lossis. Vasakult: põllutöõmin. A. Tupits,
kohtumin. Joh. Müller, peamin. aset. K. Eenpalu, riigihoidja K. Päts, wälismin. Fr. Akel, majan
dusmin. K. Seller, haridusmin. A. Faakson. Seisawad (wasakull): riigisekretär K. Terras, riigi
kontrolör K. Soonberg, sotsiaalmin. O. Kask teedemin. N. Wiitak, propagandajuht E. Kigaste, riigi
sekr. abi Fr. Mel.
tamisel, niisugustel aegadel on iga kodaniku kohus kaa

sa aidata ja aktiiMne olla. Ei sa ükski kõrvale jääda
ja loota teistele, öeldes, et mis see minusse puutud, las'
teised, teemad! Mina loodan, et eelolcmatel valimiste!
osavõtjate arm tuleb maksimaalne, loodan, et iga koda
nik täidab oma kohust riigi ja rahwa wastu! Kui seda
suudame teostada, kui rahulik ja sallim meeleolu edasi
kestab meie maal, siis loodan ma, et meie üksnes ma
janduslikcl ja teistel aladel ei lähe edasi, nagu see meil

wiimastel aastatel rõõmustamalt on sündinud, maid
ma arman, ct meie niisugusel korral suudame ka tciStc
rahmastc seas lugupidamist leida. Meie suudame siis

oma riiki teiste rahvaste ees kui kultuurriiki kindlus,
tada ning rahu kastiks kaasa töötada. Meie rahu ja edu
seisab ju selles, kui meie ise seesmiselt kindlad oleme.

Loodan, ct nüüd, kus oleme rasketest aegadest üle
sannnd, see kindlusctunne kasvab meie rahwa laialdas
tcs ringides ja meie uude aastasse minnes astume wastu
uele õmrcle. Kallid kaaskodanikud, soovin nendel wana
aasta wiimastel minutitel teile kõige Paremat uuel aaS
tal ja loodan, ct teie seda isamaalist maimu ja isamaa
list sallimast edasi kannate nagu seni! Head uut aastat
kõigile."

Riigihoidja kõne lõppedes orkestrid mängisid
hümni. Kõlasid 21 suurtükipauku. mis kuulutasid
uue Põhiseaduse jõusseastumist.

Jäeg 6. lhL.
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Päevaleht
"Kas tohin sisse tulla, kallis?"

Lugesin...
I.
Pühad kõigi oma vahedega on nüüd enam
vähem otsakorral. Varustasin ennast enne pühi
kõige muu toitva kõrval ka vaimutoiduga. Oled
nüüd pikkadel vahapäevadel lugenud mõndagi ja
sulg sügeleb uudiste jagamises lugejatega.
Ei julge aga arvamusi avaldada romaanide kohta,
sest siis võid vastuseks kohe kuulda: mis teab võ
hik kirjandusest, ärgu tema tulgu kirjutama! Jä
tame siis arvamised nende suhtes vaikselt endale.

Aga mu laual on veel rida verivärskeid ajakir
ju. Olen nad otsast lõpuni läbi lugenud, vahele
jättes ainult kõige igavamad osad. Toimetajad
näikse kõvasti pingutanud olevat, et oma lugejas
konnale pühadeks pakkuda kõige paremat, vähe
malt natukenegi paremat kui harilikes numbreis.
Nõnda sattusin lugema väga mitmekesiseidki mõt

teavaldusi, üksteisest lahkuminevaid ja risti vastu
käivaid. Aga see teebki nad huvitavaks, eriti kui.
kõik autorid kirjutavad väga veenvalt.
*

Dollarimijardär Jumala armust

Vist väga mitmed koos minuga ootasid „Va
ramu" esimest numbrit. Temale valmistati teed
juhtkirjadega, mida ei juhtu iga uustulnukaga.
Temale tehti aluseks kõva aktsiaselts. Kapitali ra

kogudus
Rockefeller wirgima kristlase ja ärimehena

kendatakse kultuuri teenistusse. Ega see ole kerge,
kui dividendid pole käegakatsutavad. Aga kui raha

on liikumas, siis visatakse mõned kroonid ka kul
guriks. Nõnda saigi sündida „Varamu" nr. I.
„Kes võib meid keelda olla suured,
kes võib meid keelda olla hääd.
Siis tõuske merest vastsed saared,
ja sula südametest jää!" .
Nõnda luuletab „Varamu" toimetaja H. Vis
napuu oma ajakirja esimeses numbris. Need on
„Varamu" sünnisõnad. „Kes võib meid keelda olla
bääd..." Seda ta luuletab hästi. Aga kui on tege
mist uustulnukaga, siis oleks tahtnud lugeda üht
viiekümnerealistki artiklit sellest, mida tema tahab,

mis on tema kaugem siht Ja millega tema põhjen
dab oma ilmumist ajakirjade rägastikku. Muidu
võib kerkida küsimus: Kellele teda on vaja? Tema
sarnaseid on ju olemas ennegi. Toimetaja jääb
aga sõnaahtraks ja seab oma programmi ainult
värssidesse:

,JSiis tõuse tuhatkardseks eha
käi kõrgemale päiksering...
„Vii, tee, meid kaudu päiksemajn,
täis saagu vaimuvaramu."

Siis järgneb kaastöö. Kõik vanad tuttavad ni
med: Mälk, Sütiste, Kuustre-Krusten, Adson, Ant
son jne. Novell vaheldub luuletusega, artikkel ar
vustusega.

Parajasti on kohal ka „Loomingu" jõulunumbeh
Hakkad võrdlema. Ja leiad nende kahe olekus
väga palju sugulust. Mõned autoridki on paralleel
sed. Siiski üks vahe on: ..Varamul" on kaasas
noot ja rida värvipilte ja üsna palju pilte, mis
aitavad tõsta tema fassaadi, ja missuguseid „Loo
mingul" kunagi pole olnud. Aga see näib olevat
rohkem asja trükitehniline külg.
„Loomingule" on ette heidetud, et tema muutub

liiga ilukirjanduslikuks: Annab aina novelle, jutus
tusi, luuletusi ja raamatute arvustusi, kuid artikleid
mitmesugustest probleemidest vaimuvaramu alalt

Ilmutab vähe. „Varamu" ei taha artiklite küljest
olla aher. Tema esimene number ilmutab selle
poolest suurt püüdlikkust. Iseküsimus on muidugi,
kas igal artiklikirjutajal on midagi öelda. Ja kui
palju leidub üldse neid, kes on suutelised
midagi ütlema ja kes tahavad midagi öelda.
Kui „Varamu" suudab niisuguseid artikleid oma
veergudele meelitada, siis teeb tema ära tubli töö.

Paar kirjutust „Varamu" veergudelt jäid veel
meele.
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Rockefeller üksi. Otsustati kõik petrooleumiäri laenud
sisse kasseerida, kõik mõlad tasuda ja ostjaskond enam
pakkujale ära müüa. „Teeme seda kohe ja wõtame adwo

nade wahrl. Alul olid linnad walmiStanud petrooleu
mi oma ja ümbruskonna tarbimuse piirides, kuid too
dangu tõusuga olid nad sunnitud üksteiselt müügipiir
kondi üle lööma.

selle organiseeriti petrooleumiäri. Petrooleumipiirkon

kaadi oksjonipidajaks!" hüüdis Rockefeller. See sobis
utõlemale partnerile ja oksjon algas. Clark pakkus wiis
sada dollarit. Rockefeller kõrgendas pakkumise kohe tu
handele. Siis läks pakkumine edasi ja Rockefeller imes
tas. mis Clark selle kraami eest kõik tahtis maksa. Kuid
ta ise pakkus temast igakord üle. Wiimaks ütles Clark:
~72.000 dollarit!" Silmagi pilgutamata hüüdis Rocke

dadesse ehitati raudteid.

seller: ~75.000!"

Kullalinnadele järgnewad
petrooleumilinnad
Firma Clark & Andrews õitses. Nõudmine petroo
leumilampidele tõusis ja omaaegne kiwiöliäri oli häwi
tatud. Petrooleumi wäljawedu Euroopasse suurenes
silmnähtawalt: 1862. a. wccti petrooleumi Euroopasse

11 miljonit gallonit, 1864. a. —27 miljonit. Peale
Petrooleumilinnad olid kerkinud nagu Kalifornia
kullalinnad, kubiscdes nagu needki öölokaalide külaSta
jäist, mängijaist, prostituccrituist, päewawargaist ja kõri
lõikajaist. Peatnnnwaid palistasid tantsupõrandad ja
mängupõrgud.

Kui 1865. a. kodusõda lõppes ja petroolcumiäriks
awanesid paremad wäljawaated, otsustas Rockefeller oma

komisjoniärift lõplikult loobuda. Ta oli otsustanud And
rewsiga kooS täiesti uuele ärile üle minna, urnbaneda
äri teisest omanikust. Clarkist. See tähendas, et Rocke
seller pidi oma osa komisjoniäris Elarkile ära müüma
ja omakorda Clarki osa Pctrooleumiäris üle wõtma. Esi
mefega polnud mingeid raskusi, teise suhtes aga olid
Clarkil omad arwamused. Ta tahtis jääda petrooleumi
ärisse ja esitas, et wõtab Rockefeller! osa üle. Mõlemad
pooled tulid nõupidamisele. Clark ilmuS adwokaadiga,

häid teatreid ja veel paremaid arvustajaid aru
tagu nad seda küsimust koos, ja päris eluläheda
selt. Ega „Varamugi" vist keeldu kaasa aitamast.
J. Vasar võtab sõna „Eesti Vabadussõja I" kohta.
Ta arvustab seda teost ajaloolasena süsteemi ja
meetodi ning ülesehituse lähtekohtade seisukohast.
Tal on öelda, mõndagi arvustavat.
Aga vabadussõjast osavõtnud, kes raamatut juba

lugeda on jõudnud, kritiseerivad seda hoopis eri
nevast seisukohast, märksa elüiähedamast: Nad '
leiavad, et üksikute väeosade ja nende juhtide tee

neid pole küllaldase objektiivsusega kirjel
datud. Eriti kurdavad seda löögiväeosade mehed.
See on muidugi niisugune etteheide, mis nõuab
põhjalikumat arutamist ja üksikasjusse süvenemist.

Puudutatud mehed on kibedusega täidetud, nad
ütlevad lausa: „Meie tegime tegusid, ajalugu kirju
tavad nüüd teised, sagedasti need, kes tegudest
väga kaugel seisnud, loorbereid riputatakse nüüd
ainult nende teele, kes vahepeal kõrgemale jõud
nud.

A. Adson tõreleb teatritega. Kas tema nendega
kunagi rahal on olnud, pole minul veel juhus olnud
tema enda sulest lugeda. Mõne teatri suhtes on ta

küll leplikum, kuid see saab ikka vitsu.
Nii ka „Varamu" esimeses numbris. Siin ta ei
anna küll otsemaid malakaga lagipähe, kuid ette
heiteid langeb igas teises lõikes.

Adson kutsub üles teatreid tõstma lippu, millel
oleks kirjaks: Vähem kassaligidust, rohkem idee
ja elulähedast ning ikka ja alati kunstilähedast.
Aga mispärast kunstilähedase nimel peab
hüüdma maha kassaläheduse? Kas ei võiks
jätta mõlemad hüüdsõnad lipule? Kuidas seda teha,

Rakverre asutatakse uus

..Rohkem ma enam ei anna, John," teatas Clark.
„Saad äri endale."
„KaS annan sulle kohe tscheki?" urises Rockefeller.
„Pole maja. maksa, kui sul sularaha on."

75.000-dollariline tschekt
25-aastane ärimees oli oma asja hästi ajanud.
Ta mõis rahulikult kirjutada tscheki 75.000 dollarile.
Da rahaline seisukord oli nii kindel, et kaasomanik, kes
seda parinani teadis, tuõtS rahulikult loobuda kohese
maksmise nõudmisest.

Nii usaldas Rockefeller kogu oma saatuse petrooleu

milc, mis tegi temast ärigeeniusi, kes 60 aaStakS jäi
walitsema maailma suurima ärimehe troonile, weel kaua
pärast seda, kui oli trooni oma pojale loowutanud.
Omandanud Clarki osa petrooleumi äris, asutas Rocke

seller kohe uue firma nimega Rockefeller & Andrews.
Nende õlipuhastus tõõtaS päewms ümber 150 waati
naftat. Rockefeller hakkas kohe ringi waatama, kuidas
uut cttewötet otstarbekalt organiseerida. Ta ei näinud
tolleaegses Petrooleumitöõstuses muud kui korratust ja
kaost. Wttba wõistlus, millist süsteemi jumaldati otse
usulise hardumusega, oli tekitanud olusid, mis said ena
miknlc ärimeestele hukatuseks. Rockefeller nägi, et aina
uute allikate töölepanek ja turu laienemine hoopis wäik
semal mõõdul said ohtlikuks Ameerika rahwuslikule aren
gule. Wõistlus pani.. õli .rohkem taotlema kui maailm

seda wajas. " * '' 1 '

Kõigepealt wiis Rockefeller oma käitistes läbi halas
tamntu kokkuhoiupoliitika. Seda poliitikat ta nimetas
ise ..Pisiasjade silmaspidamiseks". Andrews oli suure
pärane tehnik. Rockefeller sundis teda aina suuremate
pctrooleumihulkade töötlemisele toorõlist. Siis alustas
ta ise uue waadisüstremi praktiseerimisega ja tõõtaS
wälja uued prahtimiswiisid. Clevelandi toorölipuhaS
tused said oma toorõli waheltkauplcjailt, keS ostsid õli
allikaist. Rockefeller sõitis TituSvillc'i ja hakkas oma

ölikwantumeid wõtma otse allikaist. Nüüd wõis ta
oma Petrooleumi muidugi odawamalt miiiia kui teised

Kui palju neis väljendusis meelekibedust, kui palju

tõsiasjadele põhjenevat, eks seda selgita tulevik.
»,E. Vabadussõda I" nõuab sellelt seisukohalt iga
tahes põhjalikku arutlust.

ölipuhastajad. Esmalt ta müüs oma õli Clcvelandis
ja ümbruses, hakkas aga wähehaawal kaubandust laicn

dama ka lääne ja lõuna poole. RöheS petrooleumi
wäljmoeo järkjärgulist tõusu, awas Rockefeller wäljaweo

Rockefeller oli tollal, nagu ta ise hiljem ütles,
..ainult äri". Lakkamatu tõõ petrovleumifirma uleS
ehitamise! neelas kogu ta elu sellise tõsidusega, et ta
loobus igasugustest isiklikest mõnudest. John D. Rõcke
selleri waim sepitses ööl kui päewal plaane.
Juba kuulus 28-aaStane Rockefeller Clevelandi rik
kaimate meeSte hulka. Ta afuS elama uude majja; see
oli suur ja ilus maja, nagu wöiS endale elukohaks oSia

ainult wäga rikaS inimene. Siit läks ta igal hommi
tul jalgsi oma kontorisse, haududes teel sinna sügawab

mõtiskelus uusi plaane. See oli üSna Pikk maa, kuid
see oli ka ainus wõimaluS teha kehalisi liigutusi, sest
tawaline tõõ nõudis Rockefellerilt alatist istumist. Ku
nagi ei armastanud ta plaane teha paberil, waid ikka
peas. Kellestki Rockefeller LtleS kord: „See mees on
ebapraktiline. Ta mõtleb liig palju paberil."

Rockefeller! pea oli elaw plaan. „Minu põhimõt
teks oli," seletas ta kord oma sõbrale, „et kõigel peab

olema mingi wäärtus, waja ainult osata seda kasu
tada. Ma ei huwitu iial ühestki ettewõttest, kui pole
wrendunud, et see lõpeb HKSti." Oli ta kord ühe äri
häSti läbi mõtelnud ja fee pidi tooma hea teenistuse,
siiS ei olnud ta kitsi raha kulutamisega ja ohwrite too
misega.

Selle põhimõtte pärast on Rockesellerit palju kiru

tud. Inimesed pole alati suutnud näha, millist sul
gust ja ettenägelikkust Rockefeller! algatused on nõud

nud. JulguS ja saagiahnus need on siin fiiSti
Elegantne rõiwastus
Tollal ei tunnud see inimene tõesti mingeid elu
mõnusid. Chk ülimalt ainult üht: Ta rõiwastus suure
hoolega. Läks kontorisse alati saterkuues ja triitulis
tes pükstes, siidsiliuvcr peas. Kahwatud, luised Põsed
oli ta lasknud kaSwada punakasse, kitsasse põsehabe
meSse. Oli aeg, kuS mehed hoolikalt aimasid järgi tema

habemeknswu. PõfehnbemeS nähti tollal rikkuse ja
auwäarsuse tunnistust.

Haid sõpru Rockefeller ei tunnud. Ka polnud tal
ühtki waba õhtut peale kesknädala, kui ta läks piibli
tundi. Seal peeti teda maga ärimehena, keS põlwitades

kristlane. ~Kes suudaks leida wooruSlikumat naist?
Tal on suurem wäärtuS kui rubiinil."

kandmiseks tarvitajaskonna ette. Selles mõttes on
neilegi saabunud kõrgkonjunktuur.

250 petrooleumipuhaStust, mis kõik asetsesid erikohis.

eks see ole muidugi keeruline. Aga meil on ja

Orbiticus

Eestimaa kuningas

Mihkel Altsama alaloollne jutustus I
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Kui Tiesenhausen oma külalistega trepile ilmus,
tõusis rahvas püsti ja naispere laulis:
Aitüma, head härrad,
Aitüma, head prõuad,
Söötemast ja jootemast,
Seda härga tappemast,
Kes pole ilmas ikkes käinud,
Kes pole põlvel põldu künnud!
Tuhat vaksa turja paksu,
Sada vaksa sarve pikka,
Kümme küünart küljekont!."
Tiesenhausen noogutas peaga, mis pidi tähen
dama tänu.
..Tantsule, tantsule seadma 1"
Väljakule veeretati tühi õllevaat ja torupillimees
ronis selle otsa.
Tilulii, tilulii. . . seadis pillimees oma sõrmi vile
peale. Juba ajas toru passijorinat. Veel puhus pilli
mees õhku ja siis algas ta „Viru magedaga".
Tantsupaarid olid end valmis seadnud ja hak
kasid keerutama. Tantsiti tuuridega, kõrvalsammu
dega ja siis jälle keerutades.
„Jumalalapsed, hakkame meie minema!" kutsus
Urvaste Juhan oma jüngreid. „Meie kohus on
Jumalat kiita ja tänada, aga mitte kuradit torupilliga
teenida."
Juhan lahkus teiste vennastekoguduse liikmetega.
Seda tehti vargsi, sest mõisahärra kuuldes ei juletud
tantsu ja pilli vastu piiksatadagi.
Kuberner oma saatjaskonnaga ja teised külali
sed jälgisid huviga rahvatantsu. Mõni noorem aadli
võsuke löönuks meelsasti kaasagi, aga aadlikule ei
sobinud seda teha teiste nähes. Nii piirdusid nad
pealtvaatamisega.
Tantsu vaheaegadel käis võistlus mitmel alal.

Ringutavaim mäng poistele oli posti otsa roni
mine. Maasse oli otsapidi tambitud pikk ja siledaks
hööveldatud palk; ülemine osa jämedam. Kes posti
otsa ronis ja seal suutis hetke peatuda, sai tasuks
kaelaräti või kübara enda valiku järele.
Siledat posti mööda ülesronimine oli tükk rasket
tööd. Paljud suutsid vaevalt poolde posti ronida,
kui libisesid alla. Ronimine alt algas küll hoogsalt,
mida kõrgemale aga ronija jõudis, seda aeglasemaks
muutus edasijõudmine. Mõni sirutas isegi kätt, et
haarata posti otsast kinni, kui lohises alla nagu tuha
kott. Vali naer saatis allalibisejat.
Kanarbiku Jaak oli „paras mees" ja katsus õnne.
„Jaak, ära venita kõhtu paigalt! Kes su sooni
veel tasub, Kai nüüd mõisainimene!"
„Oma kõht on, sinu oma ma ei venita," irvitas
Jaak vastu. Sülitas siis pihku ja alustas.
..Poisid, upitage Jaaku takka!"
Naeru saatel kargasid kaks poissi juure ja upi
tasid Jaaku kuni käed ulatasid.
Jaak kõrgemale ei jõudnudki. . Suure vaevaga
suutis end kinni hoida.
„Noh, kribi, kribi!" ergutasid ümberseisjad.
Jaak vaatas hädise näoga posti tippu. Sinna jäi
veel mitu sülda.
„Joak, pimevaim, ää venita oma keskpaika ära!"
hüüdis Kai ja trügis teiste vahelt posti juure. Jaak
katsus Kaie käeulatusest välja jõuda, aga katse äpar
dus ja ta vajus otse Kaie käte vahele.
„Kus sul aru peas, hakkad poistega võidu
ronima! Mina jooksen ringi ega leia sind kusagilt."
„Vii vanamees kaasa! Näe, siin muudkui litsub
nooremate ligi!" naersid poisid Kaie vastu.
Kai haaras Jaagu hõlmast kinni ja hakkas meest
eemale tirima.

ses nuS elu. Rockefeller! esimene laps, BeSsie, sündis
maailmale 23. augustil 1866.

Miljardäri lapsehoidja Ida Tarbest jutustab, et
Rockejeller pole peagu kunagi naernud, wäga harwa
on ta naeratanud. Ainult head äri tehes ta on ilmu

tanud elewust, plaksutades wahcst käsi. Oli see
wäga hea äri, siis on ta kübara wisanud õhku, löönud

Kuberner naeris. Ta ei saanud küll aru, mis
rahvas rääkis; pilt oli selge aga sõnadetagi. Kuberner
võttis taskust hõberaha ja ulatas Jaagule.
„Vozmi na vodku!*)
Jaak tänas ja pistis raha tasku.
..Kas näed, Kai, mis mina sain! Sina aga kisud
mind posti otsast alla."
..Tõmma siis edasi!" lõi Kai käega ja jättis Jaagu
teiste hulka.
„Nüüd joon viina oma raha eest!" kiitis Jaak
teistele.
Jälle tantsiti murul. Seekord pulga-tantsu. Oma
pärane ja osalt koomiline tants meeldis külalistele ja
seda lasti korrata.
Järgnes vaheaeg uute võistluste jaoks. Nüüd
võistlesid naised ja neiud kotisjooksmises.
Aidamees oli toonud paarkümmend suurt, tühja
viljakotti. Naised astusid kotti ja kotisuu seoti
pealtpoolt puusi kinni. Osavõtjad seati ritta ja nad
pidid jooksu algama korraga. Umbes viiskümmend
sammu eemal oli köis põiki tõmmatud vaiade külge.
Kes esimestena ulatasid käega köiest kinni haarama,
said tasuks pearäti või mõne ehteasjakese.
Käteplaksu peale algas võidujooks. Mõni ei saa
nud kaht sammugi astuda, kui lendas uppi murule.
Teine tippis kiirelt, kuni tegi valesammu ja oligi
pikali. Sihile jõudsid need, kes seadsid jalad koti
sopp! ja hoidsid kätega koti ülal. Mõni oli üsna
köie lähedal, kuid tõugati ümber kaasjooksjailt.
Terve jooksu aja kestis lakkamatu naer.
Küll hüüti ja ergutati, hoiatati ja õpetati. Vähe
sed osavõtjaist jõudsid köieni ja haarasid sellest kui
päästjast kinni. Tiesenhausen käis köie taga ja jagas
võitjaile autasusid.
Kui jooks oli läbi, jätkati tantsu ja vahepeal
valmistuti uutele võistlustele.
Veidi eemal maadlesid nooremad teopoisid ja
püüdsid üksteist seljatada. Siin anti tasuks puss
nuge ja kalkpiipe. Kes tuli üldvõitjaks, sai härralt
nägusa sadula.'
*) Võta viinarahaks!

ühes koguduse asutamisega on hakatud ringi waa
tama wastsele kogudusele hooldaja-öpetaja leidmiseks.

Pihtkonna hooldajaks paluti J. Warik. kuna aga tema
nõustumine tõi mehele kaasa ebameeldiwaid sekeldusi,
palutakse seekord hooldajaks keegi õpetaja wäljaspoolt.
Hiljem alatise õpetaja walimisel walitakse aga Warik.

Üleriikliku noorsoo-organisatsioo
nide esindajate nõupidamise
korraldab haridusministeeriumi noorsoo-osakond 4.

jaanuaril Tallinnas Kunstihoones. Nõupidamise

avab haridusminister A. Jaakson, kuna ülevaatlikke

seletusi noorsoo-organisatsioonide olukorrast ja
tulevikuülesannetest annavad noorte juht koi. J.
Vellerind ja nõunik J. Maisma. Osa võtma on kut
sutud 19 organisatsiooni esindajad.

Tapale raudteesõlme sümboli
seeriv vapp
Tapa liunaivolikagu lviimasel koosolekid wõeti was»
tu linnaivapp. mis kujutab punasel Põhjal rcmdtecsölme
sümboliseeriivat hõbedast kolmnurka, mille ühest uur
gast sirutab hõbedane mõõk. .Ka wõeti lvastu linna lipp,
mille põhiwäriviks sinine, mida läbistawad ülalt, alt ja
keskelt walged triibud.

Weel wõeti wastn eelolewa aasta maksumäärad,
millised jäid endisteks. Peale tapamaja-inksrde, milliseid
kõrgendati tapamaja ehitusfondi suurendamiseks, suud
määrus wõõraste-majade ja möbleeritud tubade kohta auti
linimwalitsnsele redaktsioouilisteks parandusteks. Was

tu wõeti linna iplaneerimiskawa osalised nnmdatused

kannad kokku ja fnlclcmtb tcatetoojat. Reed märkused
Ida Tarbest tegi ammu enne seda, kui Rockefeller man

ja korraldab kogu su elu? Ning tollal idaneS ta nai

kuid olid üksteisega ägedas wöistluseS. See wõistlus
polnud tekkinud mitte ainult eriisikutc, waid ka erilin

dase populaarsuse.

lift leidis ta palju kohti, mida wõis wötta kui oma
elust nopituna. Nii oli seal näiteks koht: ~Ole wait
ja täida oma kohut." Ning siis: ..Wirga kätetöö wili
ci kuiwa ära." Rockefeller oli Clevelandi wirgim

läinud isasse ..imearsti", ühtlasi asutas ta ka

Ning nüüd algas suur linnadewöistlnS. Oli umbes

koguduse liikmete soowile wastu ja lastakse teda koos
teiste õpetajatega kandideerida. Kolmainn kog. peres
ignoreeriti aga uut algatust ning nüüd näib, et kobku
leppest enam ei saa olla juttugi.
Uue koguduse asutajate ridadest kuuldub, et nemad
on siiski weel walmis koguduse asutamisest loobuma, kui
lastakse kandideerida Jaan Warikul. Nii on praeguste
Ralwere kirikutülide sügawamaks ja ka ainsaks' Põhju
seks Jaan Wariku isik, kes linnas on wõitnud juba laial

Nigoli puistee ja Pika tän. nurgal, A. .Kurbergi krun

..Varamu" ja „Eooming" ei kavasse üksteisega
võistelda, kuigi nad on määratud elama ühele ja
samale pinnale, kus võib pika peale ka kitsaks
jääda ja sarved lõpuks kokku puutuda.
Kirjanikud on aga kahtlemata leidnud „Vara
muga" avaramad võimalused oma vaimuvaramu

Plaanide sepitsemine

kuna Warik on juba nõutud 25 a. wana, siis tullakse

palwetas ja luges piiblisalme, kõigile eeSkujnks. Piib

Rockefeller! körwal istuS ta truu abikaasa, peagu
ta ainus sõber. Kas pole tore usk, kuidaS ta mõistab

uue petrooleumiäri Rockefeller & Co.

Uue pihtkonna asutamise kawatsuse järele avivatr. et
kirikutülid lähen cwad õige pea, sest ..rewoluisionäärid"
teatasid, et juhul, kui lastakse kandideerida praegust wi
kaarõpctajat Jaan Warikut koguduse esimese õpetaja ko
hale, loobutakse pihtkonna asutamise mõttest. Arwati. et

üksteisest eraldatawad.

rõõmsa wenna Williami, kes oli kõigist lastest rohkem

büroo New DorgiS, mida juhtima ta saatis oma elu

Enne pühi lõid osa Rabivere Kolmainn kog. liikme
test emakirikist lahku ja otsustasid asutada koguduse
juure iseseiswa teise pihtkonna. Aastate wahetusel piht
konna ajutine juhatus koosseisus: Ddärks, Pedriks. Tii
was, Weskc, Lapiksaar ja Kängsep otsustasid asutada
uue iseseiswa koguduse: Rakwere Kvlmainu teise kogu
duse. Koguduse asutamise teated saadeti piiskopile,
praostile ja Kolnminu kog. juh. ja nõukogule juba wälja.

dil ja apoftliku-õigeusu koguduse maa-alal.

gis oma kuulsat golfi ja awaldaS hea löögi Puhul
rõõmu käsi plaksutades, ühel Päewal, nii jutuStaü
lapsehoidja, oli Rockefeller oma suurepärasest ärist nii
waimustatud, et lõi kannad kokku, haara» lapsehoidja

enda ümbert kinni ja huudiS: „Ma saan kmdlaSti rik
kaks! Saan rikkaks! Rikkaks!"
Oma piibttllaSsi õpetades Hoiatas ta noori alkoholi
hädaohtude eest, mis waritfewad inimest kõbusas sett»,
konnas. Seda hoiatamist ta jatkaS ka weel kõrges wa«
naduseS.

(Järgneb.) *

ARMUSEIKLUSE OOTAMATU LÕPP
Mängude ajaks vabanes mõisa tööpere ja kogu
nes piduplatsile.
Kõlli Toomas silmas Põua Maie teiste tüdrukute
seas ja kutsus tantsima.
..Linnasaks luurab mind juba poole päeva," kur
tis Mai Toomale.
..Peame teda silmas. Igatahes tõmbame ta plaa
nist kriipsu läbi. Mis sa arvad, Mai, kui aitaksid
meile natuke kaasa?"
„Kui ma sellega hakkama saan, siis heameelega."
..Kui ta sulle hakkab külge lööma, siis meelita ta
parki."
..Parki? Mis ma seal pean siis tegema?" . ..Ei midagi halba. Saame naha, mis ta smust
õieti tahab."
Mai punastas ja vaatas kõrvale.
„Me piilume järele ja nabime ta kinni."
„Ja siis?"
„Siis teeme talle tuupi."
~Kardan, et satud sedasi härra viha alla."
..Viha all olen niikuinii. Kui juba, - siis olgu
õieti."
..Ega te teda ometi maha löö?"
..Temasuguse pärast ei maksa käsi reostada.
Umbseid hoope anname küll, nii et tal kaob isu
tütarlapsi võrgutada."
Mai mõtles viivu ja ohkas: ..Aga kui jääte hil
jaks, mis siis saab?"
Toomas võttis taskust pussi ja pistis selle sala
mahti Maiele pihku.
..Võta söe kaitseks."
Lugu lõppes ja Toomas lahkus. Ta astus läheiha
valveposti juure ja sosistas vandevennale oma plaani:
..Panin Maie linnakaabakale söödaks. Vaatame,
kas võtab õnge."
Vandevendadel oli varsti plaan teada. Nüüd
jälgiti Maie ja Dückerit kahekordse hoolega.
(Järgneb.)

Päewaleht

Esmaspäeval, 5. jaanuaril 1958

Nr. 2

5

„Päevaleht" ilmub ka kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril,
Wenelased lõpetasid piimaostu Eestist

varahommikul
KUULUTUSI sellesse numbrisse võetakse vastu kuni

4000—5000 majapidamist astus uude aastasse kibeda pettumusegp
kesknädalani, 5. jaan., kella 5 p. I.

Soovitakse hinda alla lüüa
Virumaa talupidajatele une aasta halma ülla
tusena katkestasid menelased Piimaostu Eestist alates

Konstaabli surm rongi all

1. jaanuarist. Selle ootamatu sammuga on wene
lased Pannud I—s1—5 tuhat majapidamist ivõrdlomisi

Nttske õnnetus uueaasta hommikul Lilleküla Peatuskoha juures
Uuc-aasta hommikul jäi Lilleküla peatuskoha
juures Rarwa minema rcijijatcrongi alla ja sai
silmapilkselt surma Keila jaoskonna politsei
konstaabel Erik Tendal-T c c n t a l n, kuna
wcdnrirattad olid purustanud tema pea.
Juurdlusega on selgunud, et konstaabel Teen
talu oli mana-oasta miimasel päemal oma teenis
kuskohalt Kcila-Joalt sõitnud Tallinna, et külas
tada oma õde, kes elutseb Tulika tän. nr. 11-3.
Uue-aasta hommikul oli Teentaln tahtnud sõita

raskesse seisukorda. Võrdlemisi suured kulutused,
mis olid seoses piimamüügiga Nõukogude Liitu,
mis on kantud, osutusid nüüd asjatuiks.

tõenäoliselt Tallinna Poolt tillemat Narma rongi
Nagu kuulda. Uõhjeudawad weuolased ise lepingu
ja ületades Endla tänama ülesõidnkoha, kus
hargneb Haapsalu ja Tapa randteeliin. sattus ta ülesütlemist sellega, et piimahind neile ei olewat
mednri rataste alla, mis temale lõid silmapilkse wastuwõetam. Nad soawiwat, et piimahiuda 1 sendi
surma. Noormees tõmmati wagunitc alt wälja mõrra alandataks. Venelased nngewat uut majan
Purustatud Peaga. Tema isik tehti kindlaks tas duskriisi ja scases sellega wõihindade langust, mille
kust leitud dokumentide Põhjal, kuna omastele tagajärjel nende arwates Peaks wiidama alla ka
Piimahind.
asjast saadi teatada alles 21 tundi hiljem.
Meie Poolt ci olda nõus wenelaste ettepaneku
Kadunu oli pärit Ingliste wallast, kus tema
lesk ema on talupidajaks. Politseikooli kõrgema'
lagast oma alatisse elukohta, kawatsedes kasutada
klas-si lõpetas Teentaln alles läinud kewadel, mille
elektrirongi, mis Tallinnast Pidi iväljnma üks mi järele määrati Keila-Joa rajooni konstaabliks.
Oma ametitöö kõrmal õppis surmasaanu meel ka
uut Peale kella üheksat.
Rutates peatuskohale ei märganud konstaabel Tartu ülikooli õigusteaduskonnas.

tega Piimahinna alandamiseks, sest tootmiskulud
mid uusi nõudeid, mille tagajärjel kulud koguni

sel hulgal. Nõudmised osutusid seewõrra rasZeiks,
et Paljud majapidamised ci suutnud neid täita. Pika
peale suudeti majapidamsted wastawalt ümber kor

suurenewad, siis Peaks mastamalt sellele Piimahind

raldada ja miimasel ajal tõusis piimaeksport juba

püsiwad endisel tasemel. Kuna wenelased on esita

sendi mõrra liitrilt tõusma, aga mitte alanema,
nagu seda soomimad menelased. Lisaks hinnaküsi

musele on wenelased mihjannd ka Eesti ja Nõu
kogude Liidu kaubanduslikele mahekordadele, kauba

lepingu Puudumisele alates 1. jaanuarist, mille
uuendamise kohta meel midagi ei ole teada. Nähta
masti tahetakse Piimaostu ootamatu katkestamisega
amaldada mõju kaubalepingu uuendamisele mõne
lastele soodsas suunas.

Kui läinud aasta komadel piimaweoga Nõuk.
Liitu tehti algust, siis tuli Piima kokku wäga lvähc?

30.000 kg-le. Venelased maksid 12,95 senti liitrist,

seejuures oli aga tingimuseks, et loomad peawad
alluma arstlikule kontrollile, Piini küllalt raswa
rikas olema jne. Piima kmnliteedi kohta ei olnud
ivenelastel nurisemiseks n>ähimatki Põhjust. Talu
pidajad tegid rahuliku südamega ettewalmistuji
Pikemaajaliseks piimaekspordiks Nõukogude Liitu.
Ehitati jääkeldreid, muretseti jääd, ek piimaeksport

lvõiks jatkuda ka suwisel soojal ajal. Sedaenam
olid aga nüüd kõik üllatatud, kui saabus teade, et
meuelascd on katkestanud Piimaostu.

Walitsuswastased wallutasid Terueli

60.000 francolast ja 200 lennukit valitsusvägede vastu. Terve valitsuse brigaad langes vangi

Wõi wäljawedu kaswas 1937. a. 20 prots.

Vangistati valitsusvägede staap
Aasta jooksul eksporditi 259.456 tünni võid
Või andis üle 22 milj. kr. välisvaluutat
Nagu selgub väljaveo kontrolljaama
vastvalminud kokkuvõtetest on 1937. aasta
või väljavedu osutunud 20,4% võrra suure
maks kui eelmisel aastal. Aasta jooksul on
läinud võid välisturgudele 259.456,5 tünni
eelmise aasta 215.407,5 tünni vastu. Võist
on saadud aasta jooksul välisvaluutat üle
22 miljoni krooni. See on vähemalt 5 mil
jonit krooni enam kui eelmisel aastal.
Möödunud aasta või väljaveost on
suundunud Inglismaale 159.386.5 tünni, sel
lest Põhja-Inglismaale 96.704 tünni ja Lõu
na-Inglismaale 62.682,5 tünni, Saksamaale
95.733 tünni, Schveitsi 3752 tünni, PõhjaAmeerika Ühendriigesse 500 tünni ja mu
jale 85 tünni. Nagu siit nähtub, on Inglis
maa meie väljaveoturgudest omanud jälle
kindla esikoha. Sinna on suunatud üle poo
le kogu või väljaveost. Eriti silmapaistvalt
on kasvanud Põhja-Inglise võituru osatäht-

sus, Põhja-Inglise turgu peetakse meie või
toodangu turustamisel eriti tähtsaks, mille
tõttu ekspordi suurenemine sinna osutub
positiivseks sammuks.
Möödunud aasta või väljaveos detsem
ber osutus ainukeseks kuuks, mis lõppes
miinusega. Sel kuul eksporditi 14.064 tünni
eelmise aasta 17.014 tünni vastu, mis näi
tab 17,3% suurust vähenemist. Aasta vii
mase kuu väljaveost läks Inglismaale 7410
tünni. Saksamaale 5853 tünni, Ühendrii
gesse 500 tünni ja Schveitsi 301 tünni. Ta
gasimineku põhjused ei peitu toodangu vä
henemises, vaid on tingitud juhuslikult nä
dala laadimistest. 500-tünniline saadetis
Ühendriigesse on aasta kohta esmakordne
ja kannab proovisaadetise ilmet. Kui tule
mused peaks osutuma headeks, siis on loo
ta pidevat eksporti Ühendriigesse.

0 a 1 a iii aitc a, 1. 1. (ETA) (Reuter) Reede õhtul teatati ametlikult, et walitsuswastaste wäed
on reedel kell 10.30 Terueli sisse tunginud. Seega on Terueli kaitsjad nüüd wabastatud piiramisest.
M a d r i d, 1. I. (ETA) (Reuter) Nägijad sntustawad, et walitsuowastased sooritasid oma was
turünnaknid Terueli ees ennekuulmatu ägedusega. Arwataksc, et kindral Franco oli sinna koondanud
00.000 meest. Terueli tagasiwõitmisest wõtsid osa ka maurid, kuid itaallasi seal ei olnud. Valitsus
wastascd tarwitasid ohtralt ka lennukeid, ttkswahc vn õhus nähtud üle 200 lennuki.
St. Jcan de Ln z, 1. 1. (ETA) (Reuter) Valitsnswastascd tcatawad, et Terueli wabasta
misel nad on saanud sõjasaagiks 38 suurtükki ja 15,0 tanki. Ka on nende kätke langenud walitsns

naluiid ennekuulmata Hooga. Tema lenimwäei läks

Snlninn ii c n, 2. 1. (ETA) (DRB) Waljtsnsmastastc peakorteri teadaandes üteldakse, et rah
muslikud mäed jatkawad Terueli frondil wastase edukat jälitamist, hoolimata kaugest lumetormist.
Löödud wastane on kannud uusi suuri kaotusi, üks lvalitsnswägedc pataljon, kes tahtis lvasturün
nakut sooritada, piirati ümber ja häwitati täielikult. Wastane jättis lahingnwäljalc enam kui 400

võimukandjaile

wägede staabi arhiiw.

surnut.

Sarag o s s a, 2. 1. (ETA) (Havas) TäiendaMalt teatatakse, et Terueli mabastamiscl on lau
genttd malitsnsmastastc kätte wangi ka malttsnsmägedc sealne staap, nende seas ka kindral Fallos.
Kodusõja alul kindral Fallos ült leitnandiks.
Walilsnswastaste peakorteri eilses teadaandes iitei

dakse muuseas: Meie wäed jätkasid Terueli frondi!
oma operatsioone hiilgama eduga. Wastane hiiiuitati
rünnakult. Tema kaotused on suured. 900 militsio
nääri, nende hulgas mitu ohwitseri, wöeti tvaitgi. Ka
meie sõjasaak on õige suur. Meie lctttttiwagi tulistas
alla kuus wastase ivöitluslennukit. millest' neli olid
Nõukogude Wene päritoluga. Peate selle tulistati alla

üks wastase pommilennuk. Meie wäed waUutasid

Südamlik tänu kõigile

Eksportvõi hind

lugejaile, kaastöölistele, poolehoidsaile ja iirisõp
radele, kes meid une aasta puhul pidasid meeles
nii rohkearvuliselt oma õnnesoowidega.
Tallinna Eesti Kirjastns-ühisnsc juhatus

tänasel noteeringul börsikomitees langes 1
sendi võrra kilolt. Uueks hinnaks tehti
1.82 krooni kilo. Tendents vaikne.
Piima ja juustu hinnad jäid endiseks.

„Paewalehe" toimetus

„Päewalehe" talitus
„Laste Rõõmu" toimetus

Tartu ülikoolis toimus

Raamatukauplused

juhtide vahetus

Graafikatoöstns.

Välisministri õnnesoovitele
grammid
Uue aasta puhul saatis välisminister Fr. Ak e 1
õnnesooviteiegrammid Soome välisminister R. Hols
tile Läti välisministrile ja Leedu välisminister S.
Lozoraitisele.

Saaremaal hävitas tuli
kaks talu elusloomadega
Kuressaare, 3. 1. Eile õhtupoolikul oli
Saaremaal kaks tulekahju, kusjuures sai tnlcsnr
ma hulk loomi. Maasi Malla Tagawcrc külas süt
tis põlema seni selgitamata põhjustel Joh. Pris
kile kuulnw Mardi talu elumaja, mis hiiwiö tules
ühes kõrwalhoonetc, 7 lehma, 2 hobuse ja kogu
warandusega.

Hoone oli kindlustatud alla tegeliku wiiiirtnsc
ainult 3000 krooni eest, loomad ja mnn waran
ons oli aga kindlustamaks.
Vigasest korstnast süttis põlema Uuemõisa
tv alla Rahula külas Ristori talu, mis kuulus
Willem Raswale. Ühes elumaja, kõrwalhoouctc
ja muu waraga said tulesurma lehm, siga ja 2
lammast. Häwiuud lvarandus oli tule maotu
kindlustama.

Tartu, 3. 1. Täna VA2 toimus Tartu
ülikooli juhtide vahetus. Endised ülikooli
juhid andsid üle ameti uutele nimetatud
rektorile ja prorektorile. Üleandmine toi
mus erilise tseremooniata. Vanad soovisid
uutele õnne.
Samuti vaikselt toimus ka dekaanide
vahetus.
Uue ülikoolivalitsuse koosolek on
homme.
Uusi surmaotsus! Venemaal
M O 5 k V a, 2. 1. (ETA) (DNB) „Lenin
gradskaja Pravda" teatel on Leningradi
kaubakontori neli ametnikku mõistetud
surma kahjuritegevuse pärast. Valge-Ve
nes on kolm juhtivat tegelast mõistetud
surma ja kaks 25 aastaks sunnitööle. Ar
meenias on kohtu alla antifd üks rahva
komissar, üks riigipangadirektor, üks rah
vakomissari asetäitja, üks ülikoolirektor ia
hulk teisi kommunistliku erakonna liik
meid. Neid süüdistatakse nõukogudevas
tasesse salaorganisatsiooni kuulumises,
mille eesmärgiks olevat olnud lahutada
Armeeniat Nõukogude Liidust. Otsus sel
les protsessis ei ole veel tehtud.

Ajalehemüüjate jõulupuu
Illie aasia esimese päcuva õhtul pidasid Tallinna aja

leheniüiiiad tuua jõnilüioun. Koos oli kaukas av.v aja
lchcedc kioskite pidajaid ja uwfnninijmd, nonde pere
konnaliikmeid jvt lähemaid iultawaid.
kchinsiu esimees lemmas kõiki kol

leege. soowi- neile head uut aasta: ja tänas ajalchndc

! väljaandjaid ja tnbakatchaseid, kes toetanud aineliselt
koosiviilmnist.

Tallinna (icšit Kirjastnse-liliisnse ja

niinel levivitas esimesena fonrori F. (ftrccmberfl.
Järgnesid icvwitnscd „Waba Maalt". ..Undislcholt",

..lius Ecsnlt" ja «jakivjaudujc kcnrvxiiclt.
Meeleolukas ja l-ujuiüllane lcoswiibiMine kestis hom
mikuni.

waenlase positsioonid Mvronesi ja Pcdriza jalal. Ka
wõitsid meie wäed tagasi Campillo alemi ja naabruses
asetscwad kõrgustikud. Meie wagede kaotused c! ole
nimetainiswäärt.

Walitsuswligcdc peakorteri eilses teadaandes tun
nistatakse walitsuswastaste edu Terueli frondil. Selles
teadaandes üteldakse muuseas: Waslanc oti paisanud

tugewaid üksusi, kui ka tanke ja lennukeid, teistelt
frontidelt Terueli frondile. Wastane teostas oma nin

korda meie Icniiukeist kolm alla tulistada. Ka walIntas wastane mitu positsiooni meie frondi pahemal tii
wat. Paremal tiiwal meie wäed wõitsid tagasi mõned

positsioonid, mis olid watlutatiid mastaic poolt.

Hendai) e, 2. 1. (ETA) (Reuter) Associated
Pressi korrespondent Neil. kes Terueli lähedal oli
saanud raskesti Haawata, suri hospidalis.

Põrgumasinad Hispaania-Maroko
Walitsuswastaste poolt teatatakse, et Prantsuse Ma
rokas on cttc walmistatnd atentaat Hispaania Maroko
kõrgetele wöimnkandjatcle. Eile saabus sna 3 postpaM.
mis olid adresseeritud kaliifile, Hispaania komissarile ja
Laradie'l garnisoni komandandile. Palkides olid põrgu
masinad. Kuna üks pakk äratas kahtlust, awati see ette
waatliknlt waljas. Leiti pomm kcllawärgiga. mis tekitas
plahwntnsc. Tänu cttcwaatnsabinõndrlc ci saamid keegi
wigastada.

Sninmnncn, 9. 1. <ETA) (TNB) Walit

suswastaste sõjateadaandcs iiteldakse» et nende wäed

jatkaivad walitsnSwägcdc jälitamist Terueli frondil.
Walitsuswastaste paremal kiitval Pillastari sektoris olo»

wat. nurjunud mitu walitsnswäelaste rünnakut.

Wasakul tiiwal olcwat murtud walitsuswägcde wiimane
wastnpanu. Lahingtväljal olcwat leitud mitntuhat wa
litsnswäelaste laipa.

Tschiang Kai-schek lahkus Hiina walitsusjuhi kohalt

Jääb ainult vägede ülemjuhatajaks. Schangtungi provintsis tungivad jaapanlased edasi
Jaapani rahutingimused lükati tagasi
Hautou, 1. 1. (ETA) (Reuter) Rahaminis
ter Knug nimetati peaministriks marssal TschiangKai-scheki asemele. Tschiaug-Kai-schck wabastatakse

peaministri kohustest, et ta wõiks end täieliselt
pühendada söjaMägedc juhtimisele.

Mosk lv a, 2.1. (ETA) (DRV) Moskwn riug
hääling teatab, et marssal Tschinng-Kai-schek on lalp

kunnd Hiina walitsuse juhi kohalt, jäädes ainult
Hiina mägede ülemjuhatajaks. Hiina kindralstaabi
7 osakonnast on kaotatud õ. Aiale jäetakse ainult
2 osakonda, nende hulgas sõjamäe poliitilise kaswa

tnsc osakond. Kuomingtangi esindaja on kindral
staabi juhatusest lahkunud. Mõskma ringhääling
tahab selles muudatuses näha kommunistide mõju
köMcnemist Hiinas.

Hank o », 2. 1. tETA) tNcutcr) Teatatakse, et

dcst ning annab Jaapanile konti Ii Hiina sidcwahenditc
ja transpordi itke? 2) Hiina ühineb koiniiiiinismiioastasc
paktiga; 9) Hiinas luuakse alatised Jaapani garnisonid?
4) Hiinas luuakse dcmilitarisceritnd tsoonid Jaapani iva
kiku järele; 5) 3isc-Mviigoolia.? luuakse iseseiscw walit
sus? li) Hiina tasub Jaapanile sõjiikiilnd.
Hoolimata Jaapani tingimuste tagasi!iittiimiscst jat
firiuiid läbirääkimised marssal Tsdiiang-.Üni-sdieki ja dr.
Traiitmaiini wahcl.

Hiina eliitväed asusid vastu
rünnakule
Hiinlaste cskadrill lvi põgenema jaapani
lennukid

Teha ii gha i, 1. 1. (ETA) (Reuter) Hiina
allikast teatatakse, et Hiina eliitniüed kindral

oit Rmusliinil ai kohal aset lcidnud õkittwõitliis 22 Jaa

pani lcnr.nki ja Hiina wõitluSleiinukitc wahcl. ehu

wõitluscy Hiina lcninikid on lvoniid põgenema Jaapani
lennukid.

Hiina sai Venest allveelaevu
Schanghai. 2. 1. (ETA) Hiina leh
tede teatel on Hiinasse saabunud Nõuko
gude Venes ehitatud allveelaevad, mis ük
sikute osadena on maa-tecd mööda sade
tud Nõukogude Venest Hiinasse. Need all
veelaevad on nüüd astunud tegevusse
Jangtsc jõel Ankingist länncpool. Samuti
on saabunud Hiinasse 12 Vene amfiib
tanki.
Rankingis hiimis Vchc fnntli.iiuinfjuunc
3dinitgfin i, 2. 1. ((>T2() (sitenter) Jaapanlaste

marssal Tschian.a-Kai-schck on tagasi lükanud Jaapani
ralintingimuscd, mis talle esitati saksa suursaadiku dr.
Trautmnnni kandu. Reed tingimused olid: 1) Hiina sõl

Tschaugsahkmei juhatusel on alustanud nniš-iimiit
nakut linna lagamõitmiseks.

mil> Jaapaniga majandusliku kokkuleppe, mis wõimakdali

nncskndrill on pommitanud eile Ranlinni lrnnnniälja,
kus on häniitntnd kaks Jaapani pommilcnnnkit. Hiljem

sclgnmntii. Tnatkoiiiinhoone uit ninctnikc Hankonsse cwa
knccriiniscst saadik tühi.

Kuidas Paide tähistas uue

Keres võitis Fairhursti

põhiseaduse jõustumist

Mäng Fine'iga lõppes viigiga

TEEDEMINISTER N. VIITAK KÕNELES

Hastingsi maleturniiri neljandas ivoarus Q. THo
mas ja 'Alerander mängisid iviiki pärast 22. käiku.
Mikenas wõitis A. Thomase pärast 12. käiku. Keres
wõitis Tairhursti pärast -11. käiku. Keres oli sunnitud

Jaapanile osasaamist Hiina loodnswnrndest ja tollitnln

3cfinnnli n i, 9. 1. iOTA) t.Hnvas) Hiilin lcn

PIDULIKUL AKTUSEL
Paide tähistas uue põhiseaduse jõusscasutumist

teatel Annkingist on sealne Nõukogude Wene suursaatkond

täiesti häwinnd tules. Tule teffintife põhjused on fent

erilise pidulikkusega. Kell 3 p. I. Paide rahvamaja kaotama torni, kuid tn sai sellest õnnelikul! iile, kuna
avaras saalis korraldati pidulik aktus, kuhu kogu tal oli tagaivaraks üks iväga ojaiv käik. mis ajas
nes nii palju kuulajaid, et paljud ruumipuudusel nurja Fairhnrsti otsese eesmärgi. Mäng oli wäg.r pi
pigid
tagasi minema. Paide saabus selleks puhuks neiv. Pealtivaatajad jälgisid mängu nii suure põue
ÕLLED
teedeminister N. Viitak, keda jaamas tervitasid unisega, et nende pealesurumise! katkes nöör. mis eral
kohalikud juhtivad ametisikud ja seltskonnatege das mängijnid publikust. Tlohr ja Rcshcmskn mängi
lased.
-4 Pi&Soti
sid miiki pärast 49. käiku. Tine i ja Tnlori partii
Aktus algas koraaliga, sissejuhatavad sõnad üt lõppes ka nnigiga. Kolmandast ivoorust voslelt jäänud
Q£aciiciator
partii Alcrnndri ja Tlohri ivahel lõppes samuti mii
les linnapea praost G. Pärli, kes Ühtlasi tuletas siiga.
meele iseseisvuse võitluses langenuid. Nende aus
Tõmmu -Hiid
Wiicndas nworns Rcskcmski) mõilis (õ. Thonvitc
tamiseks tõusti püsti. Järgnesid muusikalised ette
pärast äi. Imiku. Alcrander mõilis A. Tho>na'e varast
kanded koorilt ja kaitseliidu orkestrilt.
Aktusekõne pidas minister N. Viitak. Ta an 29. käiku. Mikenas wõitis Tairhursti pärast 9u. käiku.
dis kõigepealt üle Paide rahvale uue aasta tervitu Partii Kcrcje ja Fine i ivahel lõppes iniigiga pärait
KARASTUSJOOGID
sed Riigihoidjnlt ja vabariigi valitsuselt, mida kvi 29. käiku. Tisiori ja ?!ohri partii jäi pooleli pärast
teeriti suurte kiiduavaldustega. Edasi minister kä seitse tundi kestnud mäng».
sitas ainet, kuidas uus põhiseadus iga vabariigi
Jiiri}opk
kodaniku võib huvitada ja peab huvitama, missu
Nelja ajakirjaniku surmasõit
Sooda
gune tähtsus on uuel põhiseadusel meie riigielus
iga kodaniku seisukohalt, kuidas uus põhiseadus
Pariis, 1. I. (ETA) (Hauas) Terncli frondil
HaMaiooaid
mõjutab igat kodanikku isiklikult, nende ettevõt on olnud traagiline juhtum ajakirjanike autoga, mis
misi ja nende eluarengut. 1. jaanuaril maksmahaka
oli sattunud walitsuse juunnkkide fõUUetulc* niin.
nud põhiseadus loob iga kodaniku tegutsemistesse
Selle tagajärjel hiilis ajakirjanikku. Reuteri erikorres
kindlustunde. Seda mõjutust ei pruugi märgatagi, pondent Shecpshanks ja Ameerika ajakirjanik John
kuid sellest on tingitud meie sisemise elu avaldu son, said surma ja kaks haamata. nimelt Ameerika
sed ja kord. Edasi minister võrdles meie esimest agentuuri Associated Pressi korrespondent Neil ras
põhiseadust praegu jõusseastunuga. Esimese põhi
ja Londoni ..Times i" korrespondent Philby
seaduse ajastul kogu võimuküllus oli koondatud kesti
kergesti. See traagiline juhtum leidis" aset Cande kii
Riigikogu kätte. 1933. a. põhiseadus sellevastu, mis
ei saanudki ellu rakenduda, lõi eeldused valitsus las, kuus miili Terariist.
võimu diktatuuriks, kuna seadusandliku kogu täht
sus oli võimalikult alla viidud. Analüüsides äsja järele. Siin ci tohi arvesse tulla juhuslikud meele
maksmapandud uut põhiseadust, kõneleja märkis,
olud ega isiklikud vahekorrad. Valimistel tuleh
et selle iseloomulikuks jooneks on esimeses järje kandidaate hinnata ainult nende möödunud tege
Wõltswekslid Tartus
korras rahvavalitsusliku korra kindlustamine meie vuse seisukohalt. Kui kõik nii toimub, siis see loob
vabariigis. Põhiseaduses läbi viidud võimude tasa kindlad eeldused, et meie edaspidine areng jätkub
Tartu» li. 1. Tartu? vn tnunotatub luõltoiucfo kaalustamine tagab kindluse ja püsivuse riigi juhti eduga, mis tuleb õnneks kogu meie rahvale ja
leid 19.000 kr. wä ärtu ses, mis vii lastud käiku Karl ja
maale.
misel, suurema kindluse riigiasjade ajamisel, samuti
Ida Silin nimel. Vekslite wöltsijaiks or. osutunud Karl
Ministri kõnet katkestasid kestvad kiiduavaldu
suurema kindluse üksiku kodaniku eluavaldusis.
M e l t s n s, kes on painutatud waunlasse.
Et uus põhiseadus iga kodaniku eluavaldusi nii sed. Lõppsõna ütles kohaliku Põllumeeste Panga
Wöltswekslid olid antud kabesse Tartu panka, suurel määral mõjutab, siis ei tohi kodanikud põ juhataja Eilart, kes kogu Paide rahva nimel palus
enamikus aga Tartu Pesti Laenu ja Hoiu üldsusse, hiseaduse ellurakendamisel ja selles seoses olevatel edasi anda tervitusi ja tänu senitehtud töö eest
toimingutel, peamiselt valimistel, loiuks jääda. Seda
ühenduses sellena on oma pnlmel lnliknnnd wiimase pan
riigihoidjalc ja vabariigi valitsusele. Aktus lõppes
ci tohi ette tulla ei kodanike eneste ega ka riik vägeva hümniga.
ga asjadcajaja-direktor Tb. K a n em ä gi, kes kuulda
likkudes huvides. Isikuvalimise süsteem nõuab meie
Ministrit olid jaamas saatmas kõik Paide selts
wnsti on diskonteerinud wckslid Panga jubtiwateit or
kodanikelt kainet otsustamist, talitamist mõistuse konna juhtivad inimesed.
ganikest mööda minnes.
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Diplomaatlik korpus
Walge lumi ja...
riigihoidja juures
Tartus tervitati uut aastat
W« iffrtlu riigiloiMir
Vabariigi walitsuse koosoleku lõppedes riigi
hoidja tuli lossi rõdule.
Kaitseliidu ülem kindral 3. Lrasuma
pöördus riigiholdja poole järgmiste sõnadega:
..Kõrgeauline härra riigihoidja! Selle aasta
esimestel minutitel, mis on toonud meile kaua
oodatud uue põhiseaduse, oleme rutanud siia.
et õnnitleda teid. härra riigihoidja ja paluda
teid wastu wötta meie suurim austus ja lugu
pidamine.

Meie teame kõik. kui suure tähtsusega on
olnud riiklikus elus sellele aastale eelnenud
päewad ja aastad ja millist tähtsust omab prae
gu saadum uus aasta meie riiklikus elus. Kuid
ühtlasi teame kõik, milline on teie osa, - härra
riigihoidja. meie riiklikes sündmustes, mis lähe-mate aastate jooksul ou aset leidnud.
Meie kinnitame, et kui ei oleks teie alga
tust olnud, ei oleks meil seda, mis meil praegu
ou. Teie armastus rahwa ja maa wastll on
see olnud, mis alati teie mõtteid ja teie tegu
sid on kanuud. Teie olete wäsimata wvitleja
olnud Eesti asjade eest. ja olete olnud wüitleja,
kes pole tagasi põrganud wastutufe fititriifc eest.
Teie wöitlus ei ole citaw. waid ümberpöördult
teie suust oleme kuulnud, et elu ou wöit
lus, wöitlema peab. kui ei wöitle, siis sammel
dume, närbmue. Wöitluses ou saawutnsi. seal
karastame elu.
Suur wöitlus. mida teie algatasite, härra
riigihoidja, wöitlus Eesti varema tutewiku eest
kestab praegu meel. Selle niõitluse kestes,
kõrgeauline härra riigihoidja, meie rahwäi õli
woimalus teid weel rohkem tundma õppida.
Teie selged sihid, teie julgus, teie mehine meel
ja otsekohesus, teie kõikumata usk meie rahwa
wõimetesse, meie riigi tulewikku, rahwa!
on kõik see teada, rahwas armastaab seda. Jn
teie usaldus rahwa wastu, kui teie kui tõsine
1 demokraat pöördusite rahwa poole. rahwas
oma poolt kinnitas usaldusega seda. härra riigi
hoidja. See usaldus, härra riigihoidja. teie was
tu püsib. Seda siin konstateerime, härra riigi
hoidja ja rahwas rahwas ja riigihoidja,
' on ühisel meelel ühiselt üle astunud uue aasta
Liwest. See uus aasta on põhiseaduse ellura
kendamise aasta, ta toob meile kõigile suuri
ülesandeid ja kohustusi, kuid meie loodame ja
usume kindlasti, et ühisel meele! ühiste jöupin

elagu-hiiiiete ja kahuri

RAEKODA JA OMAVALITSUSE-MAJA OLID
SUUREPÄRASELT ILLUMINEERITUD
Tartus saabus uus aasta tänavu erilise pidulik
kusega, kuna sellega tähistati ka uue põhiseaduse
jõusseastumist. Raekoda, maavalstsuse-hoone ja
Kivisild olid kaunistatud vanikutega ja illuminee
ritud väga ekfektselt ja mõjurikkalt. Pidulikkust
aitas tõsta veel ka Raekojaplatsil asetsev suur
kuusk, millel olid samuti süüdatud elektrituled.
Juba aegsasti enne südaööd hakkasid inimhulgad

märgile.

Seda kinnitades kõikide wabatahtlike ja
seltskondlike organisatsioonide nimel, kes siia
täna kogunenud, hüüan õnnelikku head uut
aasta! teile, härra riigihoidja. õnnelikku head
uut aastat kõigile teile ja teie lähematel kaas
töölistele! Lugupeetud kaaskodanikud, miim sii
damlik palwe teile on, hüüdke meie armas
tatud riigihoidjale südamest neljakordne elagu!"
(Kõlas neljakordne elagu.)

öösel jõusse, kuid tevtvc rida teisi määrusi astub jõusse

järk-järgult. Kui kõik määrused ou jäök-järgult jõusse

astunud, siis on ka Eesti põhiseadus maksivuscle
pääsenud.

Aga kes peab seda tegema? Nõndanimetatud iilcmi
nÄuaja seadus näeb uude põhiseadusse ülemineku ajaks

ette isiku riigihoidja näol. Nagu see nimetus riigi
hoidja näitab, ou meil tegemist isikuga, kes järk

järgult uue põhiseaduse ellutviimist korraldab.
Mina aavan ja loodan, ct meie kodanikkude hiilgas
leidub tariwilikul määral leplikku meelt ja ühtehoidu. ct

seda tööd rahulikult tehn ja lõpule wiia. Test on

wähe sellest, et ainult seadus wastu tvõtta, tvähe on sel

lest seadus wälja kuulutada ja selle maksmahakka
misest teatada, waid et seadus ka tõepoolest ellu astuks,

selleks peab seadus olema kokku laSwnmiid ivastawa
rahwa mõttcwiisiga ja arusaamisega.
Meie teame, et

wälismail ou autud Põhiseadusi ja wiiga haid
põhiseadusi, aga nad ci ole ellu wüdud.
Ka siin Peab ütlema, et kui meil hakatakse Põhiseadust
ellu wiima enne kui rahwaS ci oke selleks kokku leppinud,
siis ei tule sellest põhiseadusest midagi tvälja, ja selle
asemel, et riiki tugemaks teha, wöib kodusõda järgneda.
Nii oli Hispaanias, nagu teate. Seal wõeti põhiseadus
wastu ja selle teostamisele asudes puhkes kodusõda. See
pärast on kõigepealt tanvis rahwa enda arusaamine ja
tõekspidamine põhiseadusest.

Mulle tundub, et meie rahlvas peab tekkima ja te

kib Wastaw kokkuhoiu ja lep l i k u meele pu -

sema.

Nagu tavalisesti, nii ka tänavu, olid Tartus uue
aasta ööl lokaalid ja pidusaalid publikust tulvil.
Eriti rohkesti rahvast oli kogunenud „Vanemui

hang. mis peab olemg tarwiliknks aluseks ka uuele

põhiseadusele. Ainult siis. kui rahwas suures enamuses
lewib tarwilisel nmäral seda lihtmeest, mis kitib, ühen
dab meid kõiki, ainult siis on ivõimalik uue põhiseaduse
elluwiimine. Kui nii uus põhiseadus ou lepituse tööwili,
siis ei saa lepituse tööwili tekkida seal. kus on kakluse
himu ja tülitseunse tahet.

Sellelt seisukohalt mulle tundub, et Eesti rohival,
kõigil tema hääleõiguslikel kodanikel

eelolewatcl kuudel seisab ees tähtis ülesanne näi
data, kas ia on tartvilisel määral üksmeelne,
mis ühele elujõulisele, edasipüüdwale rahwale peaks ole

ma omane. Ma usun ja tahan «skilda. ct see nii on,

kellelegi. See on piltlik, aga ilus ütlus. ilus Eesti

Ivõiks uhkelt käia seda teed. mi? ta õigeks Peab. See tee
aga 011 säärane, ct ta ci taha kellelegi peale tungida, aga1.

.Kui meil seda ühtmeelt jätkub inrwilisel määral,
siis on Eesli põhiseadus, siis ou rohiva luustik kindlus
tatud ja selle luustiku ümber siis kasuoab see musklite
jõud, mis kõigile raskustele ivõib Ivastu Paima. Kui mci!
nilctvad raskused, kui leudatvad rasked sa tumedad pif

tved Eesti tactoa kohale !võitvad tulla pibvcd, mis
õige madalale tahatvad laekuda ja meie peale tulla,

See, mis 2O aastat tagasi sündis A?cnc_ riigi ula
tuses, see sünnib nüüd kogu maailma ulaiuses. Meisi

nast käimist Mõintaldah. on tuis põhiseadus ja selle põhi
seaduse wniunis. leplikkuse utccleS ja waiiinil tahame
utcie edasi utiilita. Zcllcs suhtes ivõime wististi küll iga
ühel uue aasta puhul sa uue põhiseaduse ellutviimise pii

miste ees. Elukogemused näitawad. et meie saame

selles teadmises, ct läbi tormide, käbi tuiskude, käbi wih
ma ja pimeduse jõutakse ükskord ikka selgele ilmale, jõu

iafic jälle päikesepaistele tagasi, teeks, mis sar

htil leplikus meeles kätt suruda ja öelda õnne. ta
luist ia jõudu imeks aastaks ja edaspidisteks aaStateks!"

Oli kena jälgida uue aasta roomujoomas
tuses juubeldawat rühmast, mõningaile nähetele
tuleks aga siiski juhtida tähelepanu. Kõigepealt
see. et mann aasta iviimseil minuteil ilmub lähe
dasist kõrtsidest platsile ka pummeldajaid, kes
esincwad kohe „shtu-riietuses", pintsaku mäel ja
paljaspäi ning mütawad nii laia tooni nagu
oleks kogu plats maid nende päralt. Nii mõis
nähji kolme poisiwolaskit. kes lärmasid kogll
riigihoidja kõne kestes ega seisnud rahu ka
hümni mängimise ajal. Hiljem samad grande
kihi esindajad tahtsid demonstreerida oma wlige
wust meel sellega, et tükkisid mägist kordnikku
iiles tõstma. Teiseks mõis ühe maja katusel näha
kaht poissi, kes tõmbasid lauatükiga plaksutades
endale rahwa tähelepanu ja asusid siis sooritama
hüppeid ja liulaskmist kõrgel katusel. Teine
neist katuseakrobaatidest lohises kohati üsna ka
tuseräästa lähedusse. Ei saa ütelda, et selline
„nali", kus inimene wõib kergesti alla lemm

tes murda endal kaelal»», oleks mõjunud just

meetlülendnmalt.

Wabaduswäljakiil oli uäha ago juba palju
ifiifniiint nnljn. Siin lõid inimesed sööri, tegid
ringmängu jn lasksid wnlgel lnmewoilml tautsugi.
Nldse oli linnus rõõmu jn mulgust palju ju
1938. austa esimesed tunnid olid juba möödunud,

kui tünaivail jäi mailiseks ning rühmas ruttas
koju, kus jätkus uue aasta mastumötmine kõigi
kommete kohaselt.

teatas Draamastuudio seltsi esimees siseministri abi E.

Madd i j o o enne ecskama algust Kuvalt mõne tunni
pärast toimumast une põhiseaduse jousseastumisest. mis

ragingi raadios ja vaatamata katsetele ci õnnestu
nud enam kõnet üldse kuulata. Inimesed asjatult
ja kannatlikult ootasid kõne järge, aga kui seda ci
jätkunud, siis lahkuti pettunult ja tehti halba nal
ja Türi uue saatejaania arvel. Nii ei jäänudki muud

Eesti tõelise suurmehena, eesti haritlasideaali
eeskujuna on Teie õilsa isiku suurus võitnud eesti
rahva kui ka haritlaskonna armastuse ja lugupida
mise. Sellisena väärisite Teie oma kolleegide
poolt suure üksmeelega valituna meie Alma Ma
teri juhi kõrget kohta, mis just Teie isikuga saa
vutas oma täie väärikuse ja suuruse.
Eriti kustumatuks jäävad Teie teened Tartu
ülikooli eesti ülikooliks rajamisel ja teadusmaailma
poolt tunnustatavaks teadus- ja õppeasutuseks ku

jundamisel. Teie sellealalisi võimeid ja teeneid

võis Eesti avalikkus hinnata eeskujulikult toimunud

Tartu ülikooli 300. aasta juubeli pühitsemisel, mil
lest tunnustavalt osa võtsid maailmakuulsaimate
ülikoolide esindajad, üldsusel on praegu raske
hinnata Teie ja Teie lähemate kaastööliste õige
test ja ausatest veendumustest juhitud võitlusi
meie teaduse ja kõrgema hariduse otstarbeliseni»

korralduse eest; veel enam aga ülikooli tervikluse
ja tema autonoomia säilitamise eest. Ometigi
nende teenete tõeline suurus kasvab iibes ajaga

ning akadeemiline haritlaskond teab ja oskab seda
juba praegu hinnata.

Ka kõige raskemail kutse- ja amet stiiliperioo

didel ei ole Teie unustanud oma kohust eesti rahva

Eestile on algaw aasta sisepoliitilisest, nagu tcic,
härra minister, märkisitc, teatud mõttes ajalooline aasta:
meie rahwas wõib tel aastal pühitseda oma iscsciswuse
20. nastapäcwa, ja kiicsolcwa aasta esimesel tunnil astuõ

jõusse waliariigi mis põhiseadus, millesse ou Püütud
koondada kõik möödunud 20 aasta kogemused.

Ma olin sügawaSki liigutatud nendest wäga tunnus
tawatcst sõnadest, mis teie. kui sisepoliitikast eemal seisjad

wäliscsiudajad, kuid seda vbjcktiiwscmad ja kõige asja
tundlikumad kohapealsed waatlcjad, arwasitc heaks sel

puhul öelda Eesti riigi ja rahwa ning ka minu isiklikul
aadressil.

täna nii wäärikalt on esindatud, ja nendele riikidele ja
rnbwaStclc lähedal ja kaugel.
Kell 12.43 alates wõttis riigihoidja wasin konsulaar

ja teaduse vastu. Paljud teaduslikud ja kultuuri
lised seltsid ning ühingud, Teie isiku kaudu üli
kooliga scostunult, on võinud täita mitmete väär
tuslikkude ürituste kaudu teaduse levitaja ülesannet,

taotclles ühtlasi ka eesti teaduse arendamist, kus
Teie ise eestiainelise teaduse edendamisel väärtus
likku eeskuju olete pakkunud.

Akadeemilisele noorusele Teie sooja käepigistu
sega kaasaantud juhtsõnad suhtumiseks oma töös
se, rahvasse ja kodusse jäävad meile ikka väär

tuslikeks elutähisteks.

Täna Teie ametliku vabastamise puhul oraa kõr

geist kohustusist peame kurvastusega mainima, et
ilma sellise tõelise stiurc eeskujuisiku ja erapooletu

juhita ei kasva meil aatelist rahvuslikku akadee
milist haritlaskonda, kes võiks anda tõelisi ja õi
geid juhte meie rahvale; seepärast Teile kõige
tehtu eest tõsist tänu avaldades palume ikka jääda
Teid meie aatelise akadeemilise nooruse vaimseks
isaks ja suureks eskujuks.
Austusega ja tänutundega

Eesti üliõpilasseltside Liit."
Ka kolme üsjaasutatud üliõpilasühingu poolt
saabusid rektor Joh. Kõpule, prorektor H. Kuu
sikule ja prorektor H. Pcrlitzilc telegrammid nende
lahkumise puhul ülikooli juhtimiselt. Telegrammi
des tuletatakse meele nende suuri teeneid ülikooli
juhtimisel ja Eesti akadeemilise haritlaskonna
palge kujundamist. Eriti tänu üteldakse aga pro
rektor 11. Kruusile kaasabi eest uute üliõpilas
ühingute loomisel. Samade ühingute poolt läkitati
tervitustelegramm uuele rektorile prof. H. Kahole.
Eksamimaks ülikoolis

Õnnerikast uut aastat
soovib oma ostjaskonnale

moe- & pudukauplus „Eiida"
S. Pärnu mnt. 76.

Paar tuhat inimest „Estonias"

üle, kui tuli leppida kohalike tegelaste lühikeste

Nii nagu iffa oli fa tiiiumut kõige raHiDariffam

Narva-Jõesuus kujunes uue-austa vastu

mic aasta maStuwõtt Estonia teatrimaja kõigis saa

kõnedega.

võtt mitmekordseks pidupäevaks. Nimelt pühitses

vana-aasta õhtul kohalik kaitseliidu kompanii 13.
ja naiskodukaitse jaoskond 7. aastapäeva. Kaitse

liidu puhkekodus oli korraldatud aktus, kus kõnega

esines kaitseliidu tööst kapt. J. .laaguiul ja nais
kodukaitse tööst pr. A. Sang. Pärast aktust kuu
lati riigihoidja kõnet, millele järgnes üldine hümn.
Ka Nurva-1a g 11 s t e s vene külades

pühitseti võimaluse piirides pidulikult uue põhisea
duse kchliinapanekut. Suuremates "keskustes anti

iihisktiulnmiscks iile riigihoidja kõne uiie-aasta ööl
ja kuulati ühiselt ka prof. Uluotsa kõnet 1. jaa
nuaril. Erilist inimeste rohkust nende kõnede ühis
kuulamiscle aga ei olnud märgata.
Uue aasta pidulik vastuvõtt
Nõmmel
Nõmme seltskondlike organisatsioonide esindajate kogu

korraldas une aa-ria ivaslmvõsti Nõututel iiiie-:- une põhi
sega.

Wana-aa-ta õhinl lclla 11 ajal algas Nõmme

turuplatsil pikk rong läik, niis koosnes kaitseliidust, tule
tõrjest, nende naisrüliniadest ning ieislest N'õm»te selts
kondlikest orgaiiisarsiooitidest. orkestri saatel ja iõrlvikn

tega kaitseliidu maleivkonna pealiku K. kll cina s t e
üldjuhtimisel liikuma mööda Pärttti maanteed Hiiu raiid

teejaama silimas, kusi kella .'tlaudtee känaivai

lideS. Siuna oli kogunenud ligemale Paartuhat tui
mest. Inimestest olid tulinil kõik saalid ja isegi
rõdud. Vastandina aga eelmistele aastatele oli

Unc-aasia esimesel pael oal korraldan kino ,/l'ieroria

Palacc'i" malia pidulik akins. millest lvõtii.? osa saali
sa rõdntäiõ raiuvast, umbes lOui) inimest. Äkuise aivas

a-ju.
Aktust. mis lõppes päewakohaie filmi ia hümmaa.

sega. mille särele peatoimetasa A. Oide r m a g wal

gnstas oma ettekandes lähemalt une põhsteaduse üksik

kaunistatid oma ettefannetega käistelud» malewfonna or-

A. Liuditrvmi iiibaiusel, Nõmm? Majaomanike
keltsi segakoor A. Wclloinäe sulmiii>el. pr. Müüri soolo
laulud ja üENü Nõmme osakonna rahivatantu rühm.

mimaks sisse.

Eksamimaksu täpne suurus ci ole praegu veel
teada, kuid see võivat, kujuneda I—2 krooni eksa
milt. Eksamimaks läheb tasuks eksamineerivale
õppejõule. Kui aga üliõpilane kord ühes aines on
läbi kukkunud ja samas aines teist korda eksamile
ilmub, siis läheb selle eksami eest tasutav maks
juba ülikooli kassasse. .Seda peetavat tarvilikuks
gelt läbi.
Enne kui eksamimaks kehtivusele pääseb, peab

mikpoolsel ööl. fui ballisaalidesse saabus uusi Pidu
lisi, kes teenistuskohuste täitmise tõttu olid slumitud
uue aasta esimestel tundidel eemal seisma lõbustus
kohtadest.

Niihästi kontsert- kui ka teatrisaalis opereti etcn

duse eel Estonia teatri uimel PidaS kõue adm. J.
Paska. märkides uue põhiseaduse kehtituahakkamist.
Kõnet kuulati maikimn tähelepanelikkusega, millele

lõpuks järgnes rjigihümn.
Uue aasta vastuvõtt Ohvitseride
Keskkogu kasiinos
ltiijunes osaivütjailt ivõrdlemisi percltalis. liuid tagasi

hoidliluilis. Mõni minut pärast üella l 0 ilmmz kasii

nosse sõjaminister kindral P. Lil l. kelle tulek mär

nagu kukutaks ta maksu tõttu üliõpilasi liig ker
see olema vastu võetud ülikooli valitsuse poolt ja
kinnitatud haridusministrilt.

Kirikutülid vähendavad armu
lauafkäijaid
Andmeid Wirnmaa kogudustest
Rabivere Kolmaimi kogttdusc tcgciviises läinud
aastal on magata tagasiminekut, mille' põhjuseks mist
küll on lt ehituid kirikutülid. Llrmulaual Käis 1937. g.
3630 iuimest. eelmisel aastal aga 4630, seega täpselt
tuhat inimest mähet». Läinud aastal ristiti' (sulgudes
1936. a. andmed) 73 (97) poissi. 103 (92) tüdrukut

kokku 131 (139) last. Laulalati 118 (121) paari'

maeti 106 (119) meest ja 34 (119) naist, kokku 190
(238) inimest. 51 õige wanem mactn oli Rakwerest pä

nt olem !>O-a. tlUrni ?ählmann. Liilnneid oli aasta
lõpuks 13.324 hinge. L'lnnetusi tnli kokku 1763 kr

kis uueaasta-balli ametliklui algust.

34 senti.

Riigihoidja niieaasla-kõiie edasiandmise! koglinelt
suure saali waljuhääldaja ümber.

tütarlast: taulatati 16 paari: maeti 11 meest ja l t
naist ning armulaual käis 109 meest ja 133 uaiit

Umbes kl. i/i 1 ilmus kasiiuostc jõjnivägcde ülem»
ncga tcruntas keskkogu esimees kindral G. J o n s o n.
paludes ühtlasi ohmitserkonna ja tema külaliste nimel
anda edasi õnnitlusi ja parimaid soome riigihoidjale.

hümn.

ülikooli seaduses ette nähtud üliõpilastele ka eri
line eksamimaks, mis seni puudus. Nagu kuule
me, on eksamimaksu suurus jä kord juba ülikooli
majandusdirektori poolt välja töötatud ja arvata
vasti juba eelseisval cksamiscsoonil seatakse eksa

diiui all. Nt'ee!eolu tõusis haripunktile alles hom

aasta saabumist sa une põhiseaduse jõnsseastumise suurt
tähtsust meie riigi sa raluvg aialoos. Linnapea, termiline

kaudu riigihoidja K. Pätsi kõnet, millele järgnes

MAKS TULEB I—2 KROONI EKSAMILT
Teatavasti on 1. jaanuaril kehtirnahakanud uues

seepärast, et ei võidaks õppejõule teha etteheiteid,

juhataja kindral J. Laidoner, keda lühikese kü

hulgale lühikese terwitusköiicga. rõhutades» uue

sisseseadmisel

ineeleoln tine aasta saabumise silmapilgul nagu sor

kaudu tagasi tulles jõuii uuesii turuplatsile. Siin oüuc:linnavca L. C \ a iv c ö t i tang käigule ja rohkele rnbiva

läks Z. Jäigi ajakajaline näidend-reivüü ..Põrgu".
Külge suurema menu osaliseks sai itagu harilikult
..naljaoraator" Joosep Toots (Mari Möldre). kes
ja uue aasta wahetus. Publiku tuju oli hea.

tor Magnificiusele 1928—1938.

peeti alul kohapealseks veaks, kuid lõppeks vaikis

linnapea L. Ojaweski lühikese uue-aaeta .erwiin

Kell kaksteist toimus hästi õnncstnund märmidcs mana

„Professor Johan Kõpule! Tartu ülikooli Rek

Lee polnud aga tingitud kohapealsetest asjaolu

dest. Narvas oli ette nähtud neli aktust, kuhu oli
kogunenud inimesi võrdlemisi kasinalt. Prok. J.
Uluotsa kõne ülekandega juhtus viperus. Alul oli
kuulda kõnet võrdlemisi hästi, kuid siis hakkas
kostma raadiost särinat ja raginat, millist nähtust

peale orkester mängis hümni. Wana-aasta kanmna

seekord ajas kiili tnivalisest tagasihoidlikumat juttu.

aadressi:

AKTUSTE KORRALDAMINE

lõppedes kuulati turnplaisile ülesseatud tvaljuhääldaja
Draamateatris

kata.

JAANUARIL EBAÕNNESTUS AGA TÄIESTI

seaduse iõusscastiiiniie iäbistamisega stittre Pidnlillu

Kah „vaimustus"

pole mitte ainult püsinud kindlalt, waid on pidcwalt näi
danud ka edasist arengut ja kindlustumist, mida Eesti
enda poolt tahab alati tiiic wccndmnnscga ja jõuga jat

Lõbus olemine kestis rahvamajades hommikuni.

sirge kaelaga wõiks seista kõikide teiste rahwaste seas,

uis lvaatamaia kõigele meie sammume ühes koos

öelda, et inimik 0 n d seisab suurte katsu

misjärele esines kõnega Rahvuskogu liige Joh.
Hansing, kes andis ülevaate kehtiinahakkava põhi
seaduse sünnist ja avaldas lootust, ct algava aas
taga Eesti riiklik elu läheb jälle normaalsetesse
roobastesse. Kõne lõppenud, lauldi ühiselt hümni.

põhiseadus tahab Eesti rohivale anda säärase luustiku,
säärase selgroo, ct ta

et Eesti rahwaZ sellisel määral seda head tahet leidub.
Praegusel ajal ei ole meie seisukord teissuguseni kui
20 aasta eest. Meie oleme nüüd pealtnägijateks, mitte
kuidas rahwaste arusaamised üksteisega ristlewad.
ei saa keegi prohwct olla ja öelda, mida lähemad aasta
kümned inimkonnale tootvad, aga üht- wõib kindlasti

kell 12 öösi tervitas pidulisi seltsi esimees A. Pitsar,

Annade eestlaste kohta ütleb 13. sajandi ajaraa

Ainult sel unisil kooselamise Huumus sõuame iile ras>
lus.cst. mis edaspidi ees mõiwod seista. Põhiseadus pa
kub selleks igaühele kätt. Järelikult, kui täna pühitseme
uue põhiseaduse elliiasiliuiise päetva, siis meie ühes sel
lega tahame tunnistada, et meie seas ou tartoilisel mää
ral arusaamist koigi raskuste kõomaldamifeks. mis cdas
vidi Eesli riigile ja rahwale tvõilvad esile torkida.

Täna rektorite ja teiste ülikooli juhtide vahetuse

puhul andis üle Eesti üliõpilasseltside Liidu dele
gatsioon, eesotsas liidu esimehe H. Margiga, lah
kuvale rektorile Joh. Kõpule järgnevasisulise

inimestest tühjaks!

asutuste akendele riigijuhtide, peamiselt aga riigi
hoidja ja sõjavägede ülemjuhataja pildid.
Seda pidulikumaks kujunes uueaasta vastu
võtt kõikides Narva rahvamajades. Kõige
suurem kogunemine oli kiili ..llmarises". Sinna oli
tulnud kokku tublisti iile tuhande inimese. Täpselt

Seda õnnelikum olen mina, mu härrad, wöidcs kons
tateerida, ct head wahckorrad ja sõbralik koostöö lähemate
ja kaugemate naabritega meie piirkonnas Paltimcrc iiäreS

Rektor J. Kõppu tunnustatakse kui Eesti tõelist suurmeest ja
haritlasideaali eeskuju

Raadio ajas Narvas saalid

ehtesse ja juba vana-aasta õhtul olid pandud äride

tõsises mõttes sõda.

Austusawaldused ülikooli endistele juhtidele

kogu päeva lipuehtes.

pidulikuks. Kahvast kogunes kõikidesse pidusaali
desse murruna. Selle vastu aga jäi tagasihoidli
kuks osavõtt Raekoja platsil uue põhiseaduse keh
timapaneku puhul toimunud pidustusest. Raekoja
platsile kogunesid kaitseliitlased ja tuletõrjujad
tõrvikutega rivikorras, üles oli pandud häälekõ
vendajaid, mis andsid edasi riigihoidja kõne. Pä
rast kõne lõppu esines lühikese uue-aasta-tervitu
sega linnapea J. Lust, millele järgnes hümn. Rah
vast oli kogunenud seda pidulikku sündmust jälgi
ma napilt tuhande ümber. Üösel pandi linn lipu

koostöö aastaks, waid kabel kontinendil on möllanud sõna

korpusc, kõrgemate söjawäclnste, kohtunike, juhtuvate riigi
ja oomawalitsusametnikc ning seltskondlike organisatsioo
nide õnncsoowc.

Piduõhtu alguses ..Vanemuise" seltsi abiesimees
K. Pahk tuletas meele publikule silmapilgu täht
sust ja ütles kõigile tervitusi saabuvaks uueks aas
taks. Edasi anti ka riigihoidja kõne.
Uuel-aastal korraldati linnas 3 rahvaaktust,
millest publikut keskmiselt osa võttis. Linn oli

Uuc-aasta vastuvõtt Narvas kujunes tänavu eriti

Tcic, härra minister, tälicudaiite õigusega, ct mõõdu
mid aasta Polnud mitte köitjal ralniliku ja ülcschitawa

millega eesti rahwas kinnitab oma rahwnslikkn ühtlust
ning, maiustatud mic Põhiseadusega, jatkab oma iseseis
wat elu õnneliku ja eduka tnlcwiku suunas, milleks meie
awaldainc siin oma tõsisemaid soo wc.
Eesti wkilispidiscs elus nendime meie rõõmuga, ct ta
jatkab oma rahwnswahclisc seisukoha kindlustamist ning

sesse", kus nauditi ..Vanemuise" näitlcjasperc poolt
esitatavaid sisukaid kavanumbreid ja löödi tantsu.

UUE-AASTA VASTUVÕTT ÕNNESTUMISTE JA
EBAÕNNEST!) M ISTEGA

Niigihoidja aina wastnsts tänas õnmnaawide eest

ia ütles:

hinge ja iseloomu. lõpcwad nii õnneliku sammuga,

aegu, isegi poliitilisi rahutusi, millised, tiinu rahwa

või lokaalidesse uut aastat põhjalikumalt pühit

mai, et ivanad eestlased käisid sirge kaelaga ega lootnud

tngewuStrst.

waimsctclc wõimetclc ja tänu tcic, härra riigihoidja, cucr
gialc ja kogemustele, sest teie, kes ou Pühendanud kogu
oiun elu raliwa teenimisele, tunnete kõige paremini tema

pea kui oli lõppenud uue aasta ja uue põhiseaduse
vastuvõtu tseremoonia ülekanne Tallinnast, valgus
ka publik laiali, kes kodudesse, kes perekondadesse

mas wõi kangemas ümbruses suuremad raskused wõitoad
tekkida, ct ka siis Eesti seisaks ikka sirge ja kindel.

kui ta on seesmisest ühtlane ja kindel, ja kui
ka liikmete wahcl leidub tarwUUrl määral aru
saanust ja lugupidamist üksteise nõrkustest ja

ka üsna tugevat vilekontsert!. Elagu-hüüetcga
oldi millegi pärast nagu natuke tagasihoidlikud ja

ühes meie Parimate fcomi&cga Eestile, palume teid,
härra riigihoidja, wõtta wastu meie aupaklikud soowid

Tcic. kcs, nagu mitutni, cunnit olete püficnbimnb iga
üks oma riigi ja raliwa teenimisele, tcatc kõige paremini,
ct meile 'õieli ci ole olemas isiklikku õnne wäliaspool riigi
jn raliwa cd». Seepärast, pöördudes täna ka teie voole
parimate õnnitlustega, soowin ma ühtlasi kõike wöima
likku edu sa õnne suwcräänidclc ja riigipeadele, kcs siin

niseerida riiki, pidi rahwas elama läbi ka katsctamis

uueaasta tundeid rõõmuhõisetega. Tundus nagu
võinuks hoogu ja temperamenti rohkem olla. Nii

hab selleks wõinialnsi anda,, mis Põhiseadus on kutsu
tud selleks, ct waStawaid wõimalnsi meie iseolemiseks
luua. Ilus põhiseadus kutsub igat Eesti tegelast ia iga
Eesti kodanikku ühinema selleks, ct siis, kui meil lähe

lastuks peab olema Eesti rahivas. Ta saab see olla,

Niipea kui otid lõppenud hiimnihelid ja kahuri
paukude kõmin, pääsesid lahti elagu-hiiiided, hur

saadan», ct pärast oma iscsciswusc saawntamisl, ct orga

ainult nooremad, eriti poisikesed, väljendasid oma

rahwa hukkamisest. Minule paistab, ct meie ka nüüd oma
olude kohaselt ennast korraldame ja uus põhiseadus ta

rcd lained ei wõi häivitadg lväikest kaljut. Selleks

ning eesti rahwast, kcs mi lühikese ajaga, nagu seda aja

loos on 20 aastat, on suutnud saawnladn sellist suurt
edu kõigil aladel, rakendades kõik oina maa warad sel
leks, ct teda muuta ilusaks sa külluslikuks. Dn arm

rnalamised, üksteise iilestõsfmiscd jne. Kostis aga

seda teha, mis 20 aasiat tagasi. 20 aastat tagasi meie
kujundasime omalvalitsuse, ja sellega Päästsime Eesti

dab tn suurtele raskustele tvaSrn panna.
Torni wõib la elva kõrgele paisata, häwitada, aga stm

Eesti sisemisele elule praegune moment on ajaloolise

tähtsusega. Eesli lõpetab oma 20. isesciswiisaasta, ja
une aasta liiwcl astus jõusse mis põhiseadus.
Meie. kellel on õun elada EcStis ning jälgida tema
poliitilist, kultuurilist sa majanduslikku arengut, õnnit
leme tõsise rõõmu ja imetlusega teid, härra riigihoidja,

särahtas raekoja seinal hiilgama aastaarv ~1938".
Mõnedes kirikutes helistati ka kellasid.

Ma ei ole muud midagi olnud, kui ivana
weteraan. e • kaasa lööb siis, kui seda nõuab
meie riigi i rahwa saatus. Mul on küll wa
nad kondid, Imid wäsiuud ei ole ma mitte olnud.
Raske on see aeg mulle olnud. Täis jõudu ja
tahet tahan seda suurt ülesannet, mis rahwas
minu kätte on usaldanud, see on riigihoidjana
meie maad ja rahwast wiia rasi» paremale tule
wikule, täita uuel aastal niipalju, kuipalju mul
ou teadmisi, kuipalju mul jätkub kogemusi ja
tarkust. Soowin lugupeetud kaaskodanikud, «uel
aastal teile kõige paremat: soowm, et üksmeel,
mis meie kodanike keskel on seni awaldunud,
ja mis meid on wõidule aidanud ja aitab edasi
jõuda, edasi kestaks! kõigile head uut
aastat!"

samuti tabab ta ennast kaitsta igasuguste ivõumlitšic
wactn. Ia kui maailmas ümberringi tckiwad raskused,
siis selle ühendatud jõn kaudu, mida maike, aga hästi
korraldatud rahivas eneses peidab, selle jõu kandu stm

julgeolek.

nii et plats oli vaid kui lainetav inimmeri. Riigi
hoidja kõne edasiandmiseks oli seatud iiles valju
hääldaja. Riigihoidja kõne lõppedes lauldi hümni.
Samal aja! kuulutasid ka Tähtvere linnaosast 21
kahuripauku uue aasta saabumist ja uue põhisea
duse kchtimahakkamist. Kahuripaukude sekka lõi
ka raekoja kell oma 12 lööki. Samal momendil

üksmeeles uue...
Algus 2. m

Lõppenud aasta ci olnud rahwastcle mitte kindla rahu
ia rahuliku töö aastaks. Sõda möllab kahel kontinendil,
kutsudes esile segadusi ja äliwardadcs häid suhteid rah
wastc wahcl. enneks, tciicst küljest, ci lakka pingutused
rahu alalwiuks ning rahwaste julgcoolckut kindlustawatc
jõudude suurendamiseks. Ning kui meie lahkume mõõdu
mid aastast kergendustundega kui teadmatuse ja hädaohu
aastast, õigustab ta meid siiski optimismiks, ct seatakse
jalule rahu ning rahwustc solidaarsus, ja kindlustatakse

kogunenud Raekojaplatsile juba mitu tuhat inimest,

loomisel.

teie isiklikuks õnneks.

eduks.

kella 11 alates muusikaliste ettekannetega Tartu
maleva orkestrilt. Riigihoidja kõne puhuks oli

..Härra kindral, lugupeetud kaaskodanikud!
Jaa, meie wüidame, kui tahame wõita! Ja kui
meie wüidame. siis tuleb see kasuks meie kodu
maale ja kõigepealt meile enestele. Meie wõi
dame tagasi uuel aastal oma lõpliku riigi
korra ja asutused, meie wõidame tagasi enese
usalduse, usalduse oma rahwa. oma walitsuse
ja oma juhtide wastu. Kas seda on wee! wähe?
EÜOleme rasketest aegadest mööda tulnud,
oleme möitjateua wälja jõudnud selle aasta pöö
rangule. wöitjntena oleme rasketest aegadest ja
rasketest katsumistest üle saanud ja wöime rüõ
muga tagasi liimidata ning öelda, ct meie ci
ole langenud masendawate meeleolude alla. ci
ole joosnud wüõraste ideede ja wüöraste löök
sõnade järele, waid oma rahwa hinges oleme
wõtuud jõudu ja- oleme kindlaks ja truuks jää
nud sellele, mida oleme üles seadnud oma riigi

puse manani Leedit saadik B. Tattide Pöördus riigi

kohustuseks esitada teile, härra riigihoidja, meie snwcrää
nidc jn riigipeade nimel parimad soowid EcSti õnneks ja

kogunema Raekojaplatsile, kuna seal lõbustati neid

Riigihoidja wastas:

arendab häid suhteid oma naabritega, töötades üldise rahu
ja poliitilise stabiliseerimise hea ts.

hoidja paale järgmise kõuega.
Uues aaSta puhul on mitut ametivendadel diplomaat
likust korpusest ja minul au ning eriliselt meeldimaks

paukudega

gittustega meie wüidame hõik takistused, mis
olla wöiksid, jn läheneme kiireil sammudel ees

Uue aasta esimesel Päemal, 1. jaan. 1938. a.,
kell 12 mattis riigihoidja Kadrioru tassis mastu dip
lamaatlitu korpuse õuuesaome. Diplomaatliku kor

Kindral J. Laidoner mastates terwitusele
kriipsutas alla momendi tähtsust ja ohmitserkonna osa
uue põhiseaduse kehtima hakkamisel.

Pakuti traditsiooniline klaas mahmveini. mille
järele ball mõis jatkuda.

3a klubi „Centumis"
Simm oli kogunenud rohkesti klubi liikmeid ju

nende külalisi, diplomaatlik kunpns oina waneniaqu D.
dn i i i ti ofl a eesotsas näis oleiuat koha, ueagn >ei

ives koosseisus. Pärast nnis umõttu .kadrioru lossis
ilmus klubisse ka walitsuje ja end. Nahivuskogu juha

tujc liikmeid.

Rakwere Pauluse koguduses ristiti 2l poeg- ,a 17

kokku 294 inimest.
oohun koguduses ristiti 84 p. ja 09 t.. kokku 153
last: laulatiiti 76 paari: maeti 113 inimest, neist 67
meest ja 46 naist: leeris käis 138 noort ja armulaual
3021 inimest, neist 1193 meest ja 2123 naist

Türäl surevuse langus
Türi-Wnkastu koguduses registreeriti 1937 kiriku,

aastal 158 pindi eclinisc aasta 131 wastu. sündinu
teU oli poeglapsi 89 ja tütarlapsi <i9. Väljaspool
-p „i„l on iuv.uTö j!, nVne
.. '", s ccimnc aa'.ta 181 luastu. Uuritutest
•Mart TX t»-m "llb!cr',,,nft- """"-Il sündis
- UI». 80 aa-ta elas manaks lü mecü ia lii
Jiai|t. .rmge maaemaks elas Leena Reinbeia

ms.e mallau. kes sai manaks 88 a 10 kuud. Õnne.
, jurma lei..is austa kr-aes inimest, eueielupmiii
$ ' oli 111 (10"»). laulmast 70 paar!
.limnlaual kais ll»l>! (i.<i) iuiiitert. Koguduse 90-!õpuks^tl.o3l-u'*°5 aa2t'l!3rt i!? lü6rra' kustes aasta
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Jüri Jaakson kolmat aega

Vene aurik Tallinna madalal

Eesti Panga presidendiks
Rutake aianduse is mesinduse kuukiriade tellimisega!
„Jted"/a „JUesinik"

Wana-aasta õhtu! saabus Tallinna sadamas
se Wene kaubaaurik ..Tobol", mis paksus ndus
oli joosnud kinni Tallinna madalale. Laew oli
aga siiski omal jõul saanud lahti ja et selgi
tada saadud wigastuse suurust, sõitis kapten Tai
linna sadamasse.

Laew asus esialgselt Lääne muuli ääre. kus
teevad kõigile 1938. aastat elli jälle
väärtuslikke kingitusi, kelle tel
limised saabuvad talitusse enne
15. jaanuari.
jagab kingitusteks üle 1000 kr. väärtuses istutusma

„Ji e d 4'

terjali mitusada noort viljapuud ja marjapõõsast,
ilupuid ja ilupõõsaid, piisililletaimi ja lillesibulaid,
taimekaitsevahendeid, aianduslikku kirjandust jne.

annab kõigile tähtajast kinnipidanud tellijaile kin
gituseks väärtusliku vastilmunud mesinduse käsi
raamatu: M Reinik: „Tegeük mesinik". 88 Ihk.,
hulga piltide ja joonistega, müügihind 1 kr.
„AED" maksab 2 kr. aastas ja 1 kr. 20 s. poolaastas: ..MESINIK" samuti 2 kr.
aastas ja 1 kr. 20 s. poolaastas. Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused. Lihtne
on tellida ka isiklikult otse talitusest, või makstes raha E. Aianduse-Mesinduse
„3flesinf Jt"

Aurik „Jonita" läks ümber
Meeskond pääsis randa. Laeva
saatuse kohta puuduvad teated
Kopenhaagen. 1. 1. (ETA) (Ritzau)
Eesti aurik ..Janita" Haapsalust (kapten Kiewe)
läks reede hommikul ümber. Õnnetus juhtus
6—7 miili Bornholmist põhjapool. Laewa mees
kond jõudis maale päästepaadis. Õnnetuje püh
jus ei ole teada. Aurik triiwib juhita. Laewa
praegune positsioon ei ole teada.

Keskseltsi posti jooksvale arvele nr. 2195.

Sunnipäewalapsi

Asume nüüd uutes ruumides Kullasepa 4—2, Tallinn,
TELEFON 467—30.
E. Aianduse-Mesinduse' Keskselts,

ajakirjad „AED" ja „MESINIK".

Viru maleva pealik 50-aastane

selgitati, et madalikule jooksmisest olid puru
nenud laewa põhjas mõned needid. Need pa
randati ja täna hommikul jatkas aurik oma
teekonda.

..Tobol" on juur 2000 tonni. Ta oli Kroon
linna sadamast metsamaterjaliga teel Lääne-Eu
rööpasse.

Helsingi, 3. 1. (ETA) Auriku ..Janita"
hukkumise kohta wana-aasta õhtul teatatakse
täiendawalt. et laew oli wanarauälaadungiga teel
Kopenhaagenist Gdyniasse. Kapten ja laewa 8liikmeline meeskond pääsesid pärast 4-tunnilist
sõudmist päästepaadis Bornholmi idarannikule.
Nad ei jõudnud aga midagi kaasa wötta. Ka
laewapaberid on läinud kaduma. Laewa küljele
wajumisel oli kaks meest kukkunud wette, kuid
nad päästeti. Praegu ei ole weel teada, kas
laew on wajunud põhja wõi on edasi triiwimas.
Laewa suurus on 428 br.-reg.-tonni.
Narva kuivab kokku
MÖÖDUNUD AASTAL VÄHENES
SUREVUS
Narva linna statistikabüroos on koostamisel

praegu sünni ja surevuse ning rahvaliikumise kohta

andmed möödunud aastal. Sellest nähtub, et sure
vus on eelmise aastaga võrreldes tublisti vähene
nud, kuna sündivus näitab suurenemist. Sellele po
sitiivsele nähtusele vaatamata on surevus Narvas
sünnist tublisti suurem. Nii on olnud sünde möö
dunud aastas 300 eelmise aasta 289 vastu, kuna
surmajuhtumeid on olnud 442 eelmise aasta 501

Kohalikke teateid

vastu. Abiellumine aga näitab tagasiminekut, vähe
nedes möödunud aastal 228 eelmise aasta 295 vastu.

Ei Ühtki joobnut!
Aastawahetus oli Tallinnas peale kõige muu
irakordne seepärast, et politseiarestimajja.ei toime

tatud ühtki joobnut. Wana aasta wiimasel Päewal
kaks meest toimetati küll sinna, kuid needki lasti õh
tul wabaks, mispärast nii aasta esimesel kui ka teise

päeval arestimajas oli waikne.
Vanameistrite kunstinäitus

Eest! Akadeemilise Kunstnike Koondise poolt

Trükitöölised aasta-vahetusel

seisab selles, et ta ei kordu ja muuseumis neid töid,
mida on tänuväärselt lubanud välja panna eraisikud,

näha ei saa. Näituse pidulik avamine toimub 5.
jaanuarit kell 13.00. Näituse avab haridusminister
kolonel A. Jaakson.
..Tasuja" esimene reis Helsingi

Täna hommikul kell tegi oma esimese reisi
Helsingi jäälõhkuja ..Tasuja", mis teatawasti anti

weetcedewalitsuselt Sergo laewakontorilc rendile ja
talwekuudel peab Helsingiga ühendust ..Aegna" asemel.

Esimese reisiga oli ..Tasujal" 36 sile lahe matkajat.
Rohkesti oli ka uudishimulikke laewa saatmas.
Heasüdamlikkus

just sõidu eel im selgunud, et puudub 3—lo senti wa

jalist summat —piinlik wbhiwöõralt paluda, aga...
Heameel on igal, kui saab teist abistada s—lo
sendiga, sest wõib ju endalgi juhtuda nimetatud olu
kord. Annad 3—lo senti ja lähed edasi. Kuid pettu

mus ja pahameel on suur, kui natuke hiljem kohtad
samas wõi teises kohas sama palujat sama palwega.
kes wajab nüsid puuduwat 3—lo senti sõiduks hoopis
teije kohta.
Mitte ainult petmine, waid ka samalaadiline ker
lamme on sagedaseks nähtuseks ja tülinaks kadani
kele, kus valuja põhjendab raha puudumist mangist

..Helsingi" võõrastemajas Kesk-Kalamaja nr. 6
varastati Marie Hinti rahakott rahaga 42 kr.
väärtuses.

Tallinna turul varastati Olga Viib ergi käe

kott rahaga 33 kr. väärtuses.

Teater • Muusika
„Mees trumpidega"
E. Draamateatris
1.1.38.

Kaks ja pool kuud pärast ..Estoniat" andis
..Trumpidega mehe" Tallinna esietenduse ka E.
Draamateater. Kindlasti oli suur osa uueaasta-õhtui
Saksa teatri saalis istujaid Raudsepa uusimat ko

möödiat vahepeal juba ..Estonias" vaatamas käinud
ja oma naerud seal ära naernud, sest millega muidu
seletada seda, et Draamateatri esietenduspublik rea

geeris märksa väiteni kui ..Estonia" oma, kes juba

esimese vaatuse ajal naeris ja aplodeeris väga palju?

Eduard Tiirk on vann vilunud ja leidlik Rand
sepa-iavastajo. Kui ma ei eksi, siis ei ole ükski
teine näitejuht lavastanud nii palju Raudsepa näi
dendeid. Ja mida nõudlikum on olnud näidend,
seda õnnestunumalt on Tiirk seda harilikult lavas
tanud. Nii seisab näit. ..Sinitnandria" veel praegu
väga paljude hästileitud üksikasjadega vaimusilma
ees.

Ka ..Trumpidega mehe" lavastuses võisime
märgata Türgi leidlikkust. Nii oli hästi tehtud see,
et Kati kolmandas vaatuses vaidlusaluse kirja tõm
bab Lehmuse nägemata selle taskust. Et Lehmus nii

tähtsat kirja kannab kuue väli staskus, kust iga
teadja seda võib kätte saada, on igatahes usuta
vam kui see, et ta Ise annab kirja Katile ja siis
selle andmise nii-öelda kaks korda unustab. Kena
oli ka see, kuidas Sinisalu kolmandas vaatuses

suudles oma naise kätt, kuni suudeldava koha lähe
duses olev randmekell talle uuesti meenutas seda,

kui vähe veel on aega rongi minekuni, mis ..täis
puhutud põie" peaks viima Tallinna. Iseenesest ke

nasti oli mõeldud ka Ellen Sinisalu „deliilatsetnine"
Lehmuse ees samas vaatuses oma ~müstiliste" val
gustuse muudatuste ning võluvate poosidega jne

ainult kahju, et see oli viimase s, lõpu poole
ruttavas vaatuses. Viimane vaatus langes ära see

tõttu, et näitejuht sääraste iseenesest kenade vahe

mängudega ja oma liig suure aupakkumusega au
wr! teksti suhtes pidurdas vaatuse tempot. Kõige

elanikud) 24.443 elanikku. Narva tühjenemise üheks

tähtjaimaks põhjuseks on asjaolu, et Narvast lah

kuvad töölised, kellel pole koha peal teenistust, ja

lähevad Viru põlevkivitööstustesse. Algaval aastal
on ette näha, et Narvast lahkub veelgi inimest ja
linn jääb veelgi tühjemaks. Nimelt on ette näha
põlevkivitööstuse laiendamist, kuhu on seni läinud
ja läheb ka tulevikus Narva töölisi.

Tujurikas kooswiibiminc, mis Ivahcldus sega-eeskawa
ja uue-aasta saabumisega ühenduses olewate kommete
täitmisega kestis nne-aaSta homniikiuudideui.

Eesti gaidide malewa 3. üleriiklik gaid
juhtide kool

peetakse 2.-5. santi. Tallinnas. Osawõtjaid on seni
registreeritud juba üle 200 juhi ja wanema, kes jaa
buwad kõigist Eesti gaidide maiewas registreeritud
üksustest.

Kamas on ettekanne noortcnüunikult hr. J. Mais
matt teemal ..Noorte kaswatuse ülesanded noorsoo
organisatsioonides «väljaspool kooli". „3itl)i ülesandeid

gaidlikus kaswaiustöös", 3. ja 4. järk, näitlikke koon
dist ja nõupidamisi hcliakcste, gaidide, wanemgaidide
ja merigaidlde juhtidele ning ruhmatvanemaiie. Juhti
dcie põncivaimaks punktiks "kujuneb gaidlikkude tead

miste kontroü-test kõikide järkude piirides, mille
korraldad gaidide üldjuht gdr. L. Tari.
Käesolewa juhtidekooli kandwalmaks ojaks on

manemgaidluse ala rakendamine suuremauiatuslikumalt.

Selleks saabub instruktorina üks Rootsi selle ala pari

maid juhte prl. Zenny Rieck-Müller. kes peab pi

kema referaadi waitemgatdlujeft üldse ja korraldab
näitliku koondise. Pühapäetva õhtul on omawaheline
süprus-lökkeõhtu ning esmaspäetval ühine ..Estonia"
teatrietenduse külastus.

Apteekide öövalve
Tallinnas
ESMASPÄEVAL VASTU TEISIPÄEVA
G. Gnadebergi ja Leydeni apteek, S. Karja t. 4.
Tel. 445-88. H. Mikheina apteek, S. Tartu mnt.
nr. 45. Tel. 308-42. A. Puksovi apteek, Koidu tän.
nr. 43. Tel. 454-97. E. Thubergi apteek, Pärnu mnt.

12-a. tegevuse vältel 011 suutnud V. maleva organi
satsioonilist taset tunduvalt tõsta.

G. Vaher sündis Tartumaal Laeva vallas Rist
saare metsavahi pojana ning Õppis Kaarepere mi
nisteeriumikoolis ja Tartu seminaris, mille lõpeta
mise järele asus 1911. a. Läänemaale Vigalasse koo
liõpetajaks. Mobiliseeriti maailmasõtta 1914. a. Sõja

ühes normaaltaluga; kaitseliidu teenete eest 3. ja 5.

märkidest omab kol.-ltn. Vaher Soome Ansioristi ja
Läti kaitseliidu-risti.
valt osa Rakvere seltskondlikust tegevusest.

Karl Jpsbcrg, insener, sündinud 3. jaau. I*B7o. a
Suurc-Kambja w. Tartumaal.
Heinrich Larctei, diplomaat, sündinud 4. jaau. 1802.

a. Kaarli tv. Viljandimaal. Saadik Stolholmis.
Heinrich Närust, õpetaja, sündinud 4. jaan. 1807. a

Räpina lv. Võrumaal.
Arnold Susi, adwofaat, sündinud 4. jaan. 1896. a
Pöhja-Kaukasuses.

Tnudnr Wcttik, helikunstnik, sündinud 4. jaau. 1808

Cugupeetud ostjaskonnale soawlb
õnnerikast uut aastat
pesuäri Maria Koppermann
V. Karja 2 (keilasepa kõrval

Turba tän. nr. 9 asetseva maja õuelt varastati

Aleksander B a u tn a ti n i raadioaparaat 280 kr. väär

Raua tän. nr. 33 asetsevast kuurist varastati 1029

kr. väärtuses mitmesuguseid jalgratta osi. Kahju
saajaks on Arnold Ungerson.
Nõmmel varastati Trei keldrikuurist Kõrge tän.
nr. 4 26 kr. väärtuses tööriistu ja Valdek! tän. nr.
12—2 elutseva Paul Siimanni korterist hall üli

Kerese jälgedes
Rakvere ühisgümnaasiumis andis rakverlane
Endel Rool 19 vastasele malesimultaani. 3,5-tun

enam kannatas selle all näidendi pärislõpp, kus Si

Eesti Draamateater

sa ärritavani, esmajoones muidugi Lehmuse suhtes
Ühe sõnaga kontrast Sinisalu ja Lehmuse vahel oli
Estonias teravani, ja seetõttu pääsis näit. Lehmuse
vihapurse esimeses vaatuses enam mõjule Tõnopa
käsituses. Seetõttu andis Sunne samas osas õnnestu
numalt ..endist armastajat".

Li Lasii e r sooritas Elleni tähtsa, aga ometi
mitte tänuliku osa sellega, millele talle nähtavasti
on kõige ~kasulikum" läheneda tehnilise artist
likkusega, mida tal on palju.
Salme R c e k maailma- ja meesteparandaja Ka

tina oli just see tragi nähvats, kes ta peab olema,
hea ka oma tumm-niängus.

Olli Naano oli andeka Olli Ungvcrc käes.
kes oli sunnitud seda osa mängima puhtakujulise
naiivitarina. Seda aga see ..abielus lesestunud" mehe

nilise mängu järele lõppes simultaan hea tagajärje

ga: 15 võitu, 1 viik ja 3 kaotust.

tuim, siis pidevalt soojenev. V. Mettus

flEstonia" teater
..Esrnasp., 3. jaan., alandatud hindadega W.

Shakcspeare'i komöödia ..Suveöö unenägu".

Teisip., 4. jaanuaril, Ants Esko la 10-aastase

lavategevuse tähistamiseks ja tuluõhtuks Kalmani
operett ..SflgUmanööver".
Aleksander Unfnski kontsert

Homme, teisipäeval, 4. jaanuaril, esineb Estonia

kontsertsaalis kuulsaim Vene pianist Aleksander
Uninski. Kontserdi algus kell 8 õhtut.'

Turutcade.

16.55 reklaam. 17.05 lastetund. Juhan Jäigi

..Suuskadele" ja muid talwejuttc. 17.35 jääteade wõi
heliplaate. 17.30 dr. mcd. Nikolai Kilk: Sarlakid. (Ees
ti Terwishoiu Muuseumi loeng. Tartust.) 18.10 kohwi
kumuusika ..Kultasest". 18.40 päewauudiseid. 10.00
õige aeg. Ilmateade. Homne saatekawa. 10.05. A.

Lemba klawcriheliudcid. Hilja Saame. 19.30 eesti
keel R. Kress. 10.55 RR orkestri kont
sert. Juh. pros. N. Kull. 20.50 aktuaalne kümmeminu
tit. 21.00 Tschaikowski: Süit nr. 3. RR orkester. Juh.
prof. R. Kull. 21.43 kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.)
22.00 õige aeg. Päewauudiseid. 22.10—23.00 muusi
kaline matk Euroopas. (Popurriisid heliplaatidelt.)

Esperantokeelseid programme
Esmasväcwa! fl. 23.00 Rooma I: Tähtsamaid iünd
musi Itaalias ia muus Euroopas. 24.45 Pariis P.T.T.:
Pierre Mottier' komöödia ..Pöördsõna armastama,.
meki kõne: Hollandi üliõpilased meist ja meie ncnden.
22.20 Kaunas. Klaipeda: Kroonika.
Neljcwäewal fl. 24.20 Brno. Praha I: Kuuldemäng

..Silvio Pellico, Schpilberfi wang". 24.45 Rooma I:
(nagu e maspäewal).

Lauoäcwal kl. 20.10. Rooma 11. Turismikroonifar
Itaaliast.

arvamine, et noormees läks tütarlapse vanemate
juure, kuid siis selgus, et ka tütarlapse vanemad
on juba hirmul oma lapse kadumise üle. Kuhu

mõlemad kadusid, see on seni täiesti mõistatuseks.
On mitmesuguseid oletusi noorte kadumise kohta,

kuid milline neist peab paika, see on praegu tead
mata. Vanemad alustasid energiliselt laste otsi
mist.

jne., jne. Eskola annet on viimaseil hooaegadel rik
kalikult jätkunud kõige mitmekesisemate karakterite
kujutamiseks ühesuguse elavusega ja seejuures mõõ
dutundega, milline tasakaal pole sugugi harilik voo
rus. „Püve talus" ta 011 olnud mahlakas maatüüp,
..Elavas kapitalis" vaimustavalt ehtis ..kraadepoiss",
..Haljal oksal" inglistunud tudeng-snob, „Põrund aru
õnnistuses" kooliõpilane, ..Oi. nooruses" tore peakan

gelane tema kõikumises verirohelise kõrge poosi
ja nooruse südamlikkuse vahe!. Samal ajal on ta
..Neljas kuningas" annud sõjaka tüübi ajaloost ja
Hindrey ..Raidaru kirikumõisas" mänginud väga tak

tiliselt koguni Kristuse teisikut pastoripoega.
„Ka opereti alal läheb A. Eskolal ..maailm

lahti" hooajast 1930.-31 peale. Agu Lüüdik avastas

ta ande kandvate peamiselt koomiliste ope
retiosade jaoks „Viktooria ja ta husaaris". Järgnes
pikk rida tujuküllaseid, maitsekaid ja elegantseid

mane, milles näeme .4. Fainof kurja" ratsaväe kind

veel Eskola vaba lavaline esinemine ja hea välimus.

seni koju tagasi tulnud. Mõlemad noored inimesed
olevat ..kurameerinud" juba pikemat aega. Alul oli

talusulasest tudengi ja naljamehe roll Rutoffi „Väi
meestes" a. 1933 ja siitpeale peab juba ütlema:

tuluõhtuna. See operetietendus on ühtlasi ka vii

ka kraadepoisi riietuses. Kõigile sellele lisandub

Vasknarva külas jäid kadunuks kaks kohalikku
elanikku. Kolm päeva tagasi olevat lahkunud ko
dust 18-a. Vassili Pctuhov ja koos temaga läinud
sama küla tütarlaps A. Kurusev. Mõlemad pole

arvustuse tähelepanu. Suuremaist saavutusist draama
alal järgnes kergemeelne osa ..Luiskamis "ia nunnas",

teatris sõnalavastuse ja operctinäitleja rinf.s Esko
l a 10-aastase lavategevuse juubeli tähistamine, mis
puhul etendatakse operett „Sügismanööver" Eskola

osad. ühevõrra hästi oskab ta esineda nii frakis kui

laps „kurameerimise!" kaduma

1930. a. paigu. Noore armastaja kaksikosa Hasen
cleveri näidendis ..Abielud sõlmitakse taevas" on
meeldinud Eskoiale enesele kui ka juhtinud talle

Ants Eskola juubeli-tuluõhtu
Eeloleval teisipäeval, s. o. homme, on Estonia

Eskola on esinenud nii mitmeski osades, kuid
tema tugevamaks küljeks on koomilised karakter

Vasknarvas läksid poiss ja tütar

arvustuseltki, siis läbimurre tõelisele edule tuleb alles

pühapäeva õhtul ..Kolmekrossi ooper" 17. korda.

tavakujusid, nagu sede nägime viimasel ajal Pagnioli
menukas näidendis „Tseesaris" ja Kalmani operetis
„Sügismanööver". Viimases Eskola mängib noort ja
tragi ohvitseri-südametevallutajat.

eest.

osas K. Goetzi „Surnud tädis" ja saada tunnustust

Pühapäeva päeval ..Metsalise rada" üldhiitda

arvustuselt kui ka publikult. Ta on loonud rea häid

saarel. Ruhnu? anti maha post ja samuti sõitis sinna
halastajaõde. >tt talwcl hoolitseda snarerahwa termile

1926. a., Eskola võis dubleerida H. Lauri poisiplõnni

dega.

1200—1300 korda umbes 100 osas, kusjuures eriti
viimastel aastatel üheks meie lemmiknäitlejaks. Ta
on peagu võrdse eduga esinenud niihästi sõnalavas
tustes kui ka operettides, teenides enesele kiitust nii

Eile õhtul kella 5 Paigu jõud!? Tallinna jäämurdja

„Jüri Wilms". Teel peatu? lacw Ruhnus ja Osmus

Kuid see oma nooruse juures nii edukas näitleja

Esmaspäeval „Tütarlaps tänaval" iildhindadega.
Teisipäeval ..Tootsi pulm" 6. korda.
Kolmapäeval ..Mehe küljeluu" 28. korda.
Neljapäeva päeval ..Tootsi pulm" 7. korda.
Neljapäeva õhtul ..inimesed ajujääl" 13. korda.
Reedel ..Tagahoovis" iildhindadega.
Laupäeval ..Tootsi pulm" 8. korda.

Ants Eskola on seni esinenud Estonia teatris

„Jiiri Vilms" jõudis Tallinna

ei ole saavutanud oma praegust taset mitte just
..mängides". Jumalale tänu! muidu ei oleks ta
sellel nii kindel! On tulnud läbi teha töökad, ent
väliselt vähetänuiikud õpiaastad. Kuigi juba alul,

Nädala mängukava

oludega.

GEORG MEYER. Pikk 10

kental. 8.33 jääteade wõi heliplaate. 0.00 perenaistele.

Töölisteater

maks ajaks välismaareisile tutvuma sealsete teatri

kohale jõudnud

hele). 8.13 hoimnitpalwus Jaani kirikust öp. J. Juh

kell 1/28 36. korda „Must suvi".
Kassa avatud kella 11—1 c. 1. ja s—B õhtul.

auruall-olek oli liig tehtud ja liig pealetükkiv.

Hokkei-pantsid

Tcisipäcw, 4. jaanuar.

7.00 ärarusmäng. Võimlemine. 7.20 hommikkont
scrt heliplaatidelt. 7.33 päewauudiseid (kontserdi wa

Laup., 8. jaan., kell >/?8 õhtul 26. korda „Mees
trumpidega". Noorsooteater: Piihap., 9. jaanuaril,kell
Vi>3 p. 1. viimast korda „Aladini imelamp" ja õhtul

rali osas, kuna kohe selle järele Vaino sõidab pike

Rahvast oli hästi, ettekande vastuvõtt alguses

habemeajaja", G, Rossini koomiline ooper. (Heliplaadid.)
Vahepeal umbes kell 22.10 oige aeg ja päewauudiseid.

Neljap., 6. jaan., kell ('.< B õhtul „Suvi" 41. korda.

eest hoolitseja. noor daam muidugi ei ole.
V. Alev Okuna andis kahes esimeses vaatuses

hästi tabatud noore molkuse, kuna viimase vaatuse

soololaule. Mcc Talpsepp-LutZ (sopran.) 20.20 RRr

Teisipäcwal fl. 10.00 Mor. Ostrowa: Dr. A. Scfii

tuses.

Vaino omas oli pealeselle veel märgata üsna tublit

mängib elektriorelil. 13.40 päewauudiseid. 10.00 õige

liigi kotkaristid ja 3. kl. valgerist; välismaistest au

Restoran ..Pariisis" varastati avalike naiste poolt
rahakott 350 kr. rahaga.

protsenti ürgset vitaalsus t. Vaino oli märk

kohase iöööriietusc. (Tartust.) 13.10 Pani Jndra

direktori ins. F. Olbrei raadiowestlus. 20.40 „Sewilla

Trossini apteek, Apteegi tän. 4.

Mis puutub tegelastesse, siis Sinisalu oli nii
hästi Draamateatris kui ka Estonias ~täispuhutud
põis", vahe aga seisis umbes selles, et A. Suur
oru Sinisalu oli peaasjalikult ennast täis, kuna

plaate. 17.30 perenaistele. Kodumajanduse-nõucmdja
Klara Wilms: Mispärast ja kuidas teen endale otstarbe

Püha Stanislause 3. järgu aumärk mõõkade ja lin
diga: Vabadussõjas JI üigi 3. järgu Vabadus Rist

tuli 1917. a. üle eesti 3. polku alamleitnandina tõus
tes sõja lõpuks kapteniks.
Isikliku vahvuse ja teenete eest on kol.-ltn. Va
heriie annetatud järgmisi aumärke: maailmasõja ajal

Nõmmel

üldse Draamateatri lavastuses palju vähem kui „Es
tonia" omas.

16.55 reklaam. 17.05 inglise keel algajatele

mag. J. Silivet. (Tartust.) 17.33 jääteade wõi heli

kestel lõpetas ta lipnikuna Vladimiri sõjakooli ja

t. nr. 7-a. Tel. 440-74.

nisalu vahepeal oli sunnitud unustama, et tal on
suur rutt, nii et Sinisalu asemel hakkasid närvit
sema asjasse süvenenud vaatajad. ..Estonias" oli
siin tempo märksa parem peaasjalikult just väga
otstarbekohaselt tehtud kärbete tõttu. Kärpeid oli

CSmaSpäcw, 3. jaanuar

aeg. Ilmateade. Hinnanotceringud. Homne saatetaMa. 10.03 mandoliinimuusika. Mängib KirilloMi kmin
tett. 19.40 dr. Oskar Loortts: Eesti rahtvalaulude laa
dist. (Eesti Rahtva Muuseumi loeng, Tartust.) 20.00

nr. 31. Tel. 459-54. R. Vailneri apteek, Narva mnt.
nr. 24. Tel. 304-27. J. Pilli apteek, Vana-Kalamaja . c. Wao fo. Virumaal.

kond 60 kr. väärtuses.

Raadio

Teisipäeval, 4. jaanuaril, s. a. saab Viru maleva

pealik kol.-ltn. Georg Vaher 50-aastaseks. Juubi
lar määrati praegusele teenistuskohale 5. pataljoni
majandusülema kohalt 11. märtsil 1925. a. ning

Kaitseliidu juhtimise kõrva! võtab juubilar ela

Eks heategijaid leidu ning nii on teenistus hea.

riidekraami.

ajal oli Narvas (juure on arvatud ka Narva-Jõesuu

üle W. K r u u s t c e. mille lõppedes lauldi hümni. Uue
aasta tevwitusi tõi liikmeskonnale ühingu esimees Aug.
Rebane, kelle kõne järele asuti ühislauda.

mädanemisel wõi näljaga.

Wargusi pealinnas ja Nõmmel
S. Pääsukese tän. nr. 3—3 elutseva Roosa
Joff e 1 i ja Saara Selev i t š i korterist varas
tati ukse luku purustamise teel 138 kr. väärtuses

Elanike arvus on märgata jällegi tagasiminekut.
Nii cm momendil Narvas 24.220 elanikku, nendest
mehi 10.345 ja naisi 13.875. Eelmisel aastal samal

saabumise eel esines lühikese ülewaatega uue põhiseaduse

Sageli on juhtumeid, kus tuleb olla kaastundlik
heategija, abistades kaaskodanikku, kes peab kiiresti
sõitma trammiga koju, asutusse wõi omaste juure, kuid

ka see ci ületa surevust.

Trükitööliscd olid traditsioonilisele uue--aasta-was
tuwötule kogunenud ühingu ruumesse, kuhu aga wae
waga suudeti mahutada osawõtta-soowijaid. Uue aasta

korraldatakse kunstihoones 5.—21. jaanuarini vana

meistrite näitus. Näitusel väljapandavad tööd
kuuluvad eranditult XIX sajandisse. Selle näituse
ülesanne on peamiselt pedagoogiline: võimaldada
laiemale hulgale näha originaalis meie vanameist
reid: j. Kölerlt, Ä. Ädamsoni, A. Veizenbergi j. t.
ja balti ning teisi välismaade kunstnikke nagu
Aivazovskit, Rjepinit, Kuindžit, Kiprenskit, Levi
tani, Siškini, Makovskit, Brüllovit, Serovi, Sevcenkot,
Bergholtzi, Neffi, Moeilerit, Klaveri, Klodti, Lago
riot, Benois'd j.t. Näituse hinnalisus ja erakordsus

Abiellumises on venelased aktiivsemad eestlastest,
samuti on sündivus venelaste juures suurem, kuigi

Riigiboidja otsusega 30. detsembrist
1937. a. pikendati Eesti Panga presidendi
Jüri Jaaksoni ametiaega panga põhi
kirjas ettenähtud järgmise viie aasta peale.
Esimest korda nimetati Jüri Jaakson Eesti
Panga presidendiks 1926. aasta novembris
tollekordse J. Teemandi valitsuse poolt.
Nüüdse nimetamisega algab J. Jaaksonil
Eesti Panga presidendi kohal kolmas ame
tiaeg.
J. Jaakson on sündinud 16. jaan.
1870. a. Viljandimaal. Uue-Võidu vallas.
Lõpetanud Tartu ülikooli õigusteadus
konna.
Võtnud edukalt osa Eesti seltskondilkust tegevusest ja poliitilisest elust. J.
Jaakson oli 1917—18. a. maanõukogu liige ja
selle juhatuse abiesimees ning kohtuminis
ter Eesti Ajutises Valitsuses 1918. a. no
vembri lõpust alates.
Kui pärast enamlist riigipöördekatset
1. dets. 1924. a. tarve tekkis luua laialisele
koalitsioonile tugevat valitsust, osutus J.
Jaaksoni tasakaalukas, kaine ja kõigist po
liitilistest kirgedest vaba isik selle üles
ande jaoks kõige kohasemaks. J-i kabinett,
mis 1924. a. detsembris ametisse astus ja
1925. a. detsembrini kestis, ühendas endas
tõepoolest kõik Eesti parteid seinast sei
nani".
Lesti Panga presidendina on J. Jaakson
samuti tuntud kaine juhina, kes kui isiksus
omab täieliku usalduse mitte üksnes Eesti,
vaid ka välismaa rahanduslikes ringkon
dades.

Ants Eskota 10-a. lavategevuse tähistamiseks 4.1.38.

Kas Ants Eskola ilmus teatrilavale ..Estonias"
just 10 aasta eest või veidi varemgi, see ei tar
vitse ta homse auõhtu puhul olla eriti tähtis. Küll
aga on teatril kui ka publikul tähtis tol õhtul tasuda

noorele lavakangelasele tagasi kas või osakegi
sellest rõõmust, mida ta oma kunstiga on kõigile
uil ohtralt pakkunud.

Ants Eskola kuulub nende näitlejate hulka, keda
,Juubeldada" on eriti mõnus ja endastmõistetav. Siin

võib öelda: tulgem ja vaadakem jälle kord, kuidas
see kunstnik annab lavakujudele elu, sarmi, mahla

kust, soojust kõike, mis on parimat inimlikkuses.

Seda ta ei tee mitle mingite pingutatud vahendite
või võtete kaudu, vaid loomulikult, lihtsalt, säärase

sundimatusega, mida peab nimetama peeneks.

osadetäiimisi. Neist peab esikohal nimetama nooruki

rolli ..Mootorpruudis". Ent väga silmapaistvad olid
Eskola saavutused ka „Savoy ballis", „A\arizas",
..Daamis vikerkaarega" ja „öitnc peab olema" ni
melises operetis.
Kadett Marosi osa „Sügismajiö övris",
milles Ants Eskola õieti esmakordselt esineb oma
tähtpäeval, on juubilarile kahtlemata tänulik ja või

maldab tal näidata 0111 a annet, mida Tallinna teatri

publik on jälginud sooja ja üha kasvava huviga.
Valentin# Riives kontserte©*!®
Soomes

Jöuluvaheajal oli V. Riives kutsutud Soome esi
nema sümfooniakontsertidel solistina Beethoveni ja
Tšaikovski kontserdiga, kust ta sai häid arvustusi.
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Esmaspäeval, 5. jaanuaril 193 v
Eesti-Poola poksis

Kafev-Sport 1:0
HOOAJA ESIMESEL JÄÄHOKIMATSCHIL

Sport

Tänavuse talihnoaja esmakordne jäähokivõistlus

Tallinnas toimus pühapäeval Kalevi jääväljal kahe
vana rivaali V. S. Spordi ja Tallinna Kalevi
vahel. Võistlusele kogunes pealtvaatajaid ootama
tult rohkesti 500 ümber, üldiselt vägagi tasa
vägise matschi võitis Tallinna Kalev tulemusega
Teiseks jäi 1. Tartu, kolmandaks E. Särak. Nõmme ümbruskond kihas
1:0 (1:0, 0:0, 0:0), kusjuures võiduvärava tegijaks
suusatajatest
oli vä. Mö 11 ers o n.
Meie jäähokimehed sellel matschil ilmutasid,
Eiimesed suusatamisvõistlused tänavusel hoo ajaga 19.25 min. Teiseks jäi H. Orusaar (Keila) et nad on kaunis vähe harjutanud. Lisaks sellele
19.31 min., kolmandaks L. Mirring (Kella) polnud osa mängijaid kohale ilmunud, mille tõttu
ajal Tallinna ümbruskonnas korraldas pühapäeval ajaga
Nõmmel kaitseliidu Harju malev, kusjuures mit ajaga 19.35 min.
vahetamisvõimalused olid kaunis väikesed ning osa
Võistlused olid ühtlasi eelvõistlusteles kaitseliidu
mes klassis kokku oli võistlejate arv üle poolesaja.
mängijaid pidi' vahetpidamatult mängima algusest
üleriiklike võistluste vastu.
Ilusa ilmastiku tõttu Nõmme ümbruskond eile otse
lõpuni. Endastmõistetavalt tuli siis vastupidavu
kihises suusahuvilistest. kellest paljud jälgisid kait
sest puudu, kuna peale harjutamisvähesuse andis
Viljandilane
j.
Vaht
10
km
ajaga
33.29
min.
seliidu suusavõistlusi rohke huviga. Võistlejate
end tunda ka pühademeeleolu. Matsch kujunes
klassi? tuli tosinal osavõtjail katta kaunis raske
lõpupoole seetõttu vägagi tempovaeseks. Käigult
Viljandis
korraldas
Viljandi
Sakala
plihapäeval
rada, mis sedapuhku oli valitud tavalistest rada omavahelised suusatamisvõistlused, millega seoses oli matsch kaunis tasavägine.
dest palju raskem kolm korda tuli 18-km dis
Kalevi võiduvärava tegi esimesel kolmandik
toimusid ka suusamärgikatsed. 10-km distantsil saa
tntsil ületada Mustamägi jne.
ajal vä. MBl I erson, kes oli ühtlasi ka pari
vutati silmapaistvalt häid aegu mitme noore suusa
Poole distantsi järele vedas juba suure vahe
poolt. Kui varem samal rajal pole saavutatud maks meheks väljal. Kalevi noorte edurivi koos
maaga Edgar Siitan, kelle aeg 12 km järele oli taja
aegu
alla 40 minuti, siis sedapuhku võitja, 18-a. seisus Kree-Paulson-Möllerson mängis kaunis
44.48 min. Jakob Tartu oli temast seitsme minuti Johannes
Vaht kattis distantsi ajaga 33.29 min! kokkukasvanult. V. S. Spordi parimaks meheks oli
ümber, Särak kaheksa minuti ümber, järel. Lõpu Teise ja Kolmanda
koha jagasid J. Heinmäe ja K. Si 11 a k edurivis!. Viimasel kolmandikajal
poole suutis Tartu kuidagi vahemaad veidi vhhen A. Heli ajaga 35.15 min.
saavutas Kalev veel teise värava Paulsoni läbi,
dsda, kuid Särak jäi veidi rohkem maha. 18 km.
kuid of-saidist.
Suiisamärgivõistlnstc!
5-km
distantsil
osutus
pa
suusatamise võitis Edgar Siitan ajaga 1 tund 10
Talispordiliit peaks astuma tõsisemaid samme
rimaks
N.
Vill
ajaga
18.03
min.,
kellele
järgnesid
min. 57 sek. Teiseks jäi Jakob Tartu ajaga
jäähokimeeste treeningu alandamiseks, kuna juba
A.
Mihkelson
ajaga
18.22
min.
ja
J.
Johanson
ajaga
1.16.55, kolmandaks Evald Särak ajaga 1-19.05.
käesoleva kuu lõpul tuleb Tallinnas pidamisele
Eriti tüsedat vormisolekut ilmutas Edgar Siitan. 18.34 min. Suusamärginormi täitsid 33 suusatajat. teiskordne Eesti-Soome maavõistlus. Selle vastu
Algajatele oli võistluste kavas 12 km suusata
tuleks hokimeestel pidevalt ja tõsiselt harjutada.
Pransa suurvõit Narvas
mine, mille tegi kaasa 34 noort suusameest, Võit
Samuti oleks juba aeg mõtlema hakata meeskonna
Kreenholmi kaitseliidu kompanii korraldas 10-km
jaks tuli noor paljutõotav suusataja ja J. Tartu
kindlaksmääramisele ja ühisharjutustele kindlate
õpilane Kõnnust V. Uhkai ligi paariminutilise suusatamisvõistluse katsevõistlusena Tallinn—Valkla edurivi-koosseisudega. Miila! mängivad Tartu jää
edumaaga järgmise ees. Tema aeg oli 52.20. Teiseks
lcatesuusatamisc vastu. Vello Kaaristo kaasa ei võis
hokimehed Tallinnas?
jäi A. Põldroos maleva staabikom., ajaga 54.04 min.
telnud. Esikohale tuli Elmar Pransa ajaga 41.07
ja kolmandaks Pciner (Kurnalt) ajaga 55.52 min. min., teiseks tuli A. Grusnov, kolmandaks F. Kras
Mälestusesemeid jalgpalli
Vanade klassis saavutas A. Em a r aja i.07.24.
sikov.
meestele
Kuuekiiomectriliscl distantsil võistles 5 nais
Esimesed slalomvõistlused
kodukaitsjat. Võitjaks tuli ajaga 37.46 min. Karin
Vana-aasta
õhtul
sai rida jalgpalliinternatsio
Mullas. Kalevi üksiku jalaväepataljoni ülema koi. korraldab ÜENOTO suusaklubi Nõmmel Mustamäel naale jalgpalliliidult mälestusesemeid,
sport
Mullase tütar. Teiseks jäi ajaga 37.50 min. Ilse kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril, algusega kell 12.00. büroos üle andis liidu abiesimees E. Ii mida
s ber g.
Annus (Sauelt) ja kolmandaks ajaga 38.01 mm. Ülesandmist võetakse vastu ÜENÜTO-s Lembitu tän. Kulduuri sai 50-kordse rahvusmeeskonnaseiesinemise
Linda Umberg (Sauelt).
eest K. R. Si 11 ak. Hõbebloki 25-kordse ja kris
6-km. distantsil võistles veel 21 noorkotkas!. 20 iga päev kella 9—3 (tel. 429-77).
tallkarahvini iibe? klaasidega 30-kordse rahvus
Võitjaks tuli H. Pikpõld Vasalemmast ajaga
Jaapanlasi suusa-maailmaesivõistlustele
meeskonnas esinemise eest said R. Kuremaa ja
27.05" min., teiseks jäi H. Kobruscpp Keilast ajaga
suusatamisliit on teatanud Lahti maa J. Siimfinsun. Kristallkarahvini said veel H.
26.34 min. ja kolmandaks R. Loosaar Jõclehtmest ilmaJaapani
suusatamisesivõistlusi korraldavale toimkonnale,
Uuk i v i ja L. Kas s, hõbebloki V. Peterson
ajaga 29.24 min.
et Jaapan saadab neile võistlustele kaks esindajat,
ja V. Meeri s, kusjuures viimane sai ka port
Noorematele noorkotknstelc oli kavas 3-km. kes
saabuvad Soome juba jaanuarikuu algul.
sigari.
suusatamine, mille võitis A. Vaikmaa Hagudist
6. Siifan tuõifis Nõmme» 18 km-i

Intelligentne abielupaar
füDiütb foDraliffit 2 toa ja

WBSSSM

Parimasse Tallinna öö

köögiga

lokaali wajataksc headol lin
aimuetcl

kaht

Kutsetunnistusega

juuksurit, |

! baaripreitit

I (wõiivad ltulumata olla).
j Tallinna väe
Uksltecnijari, passijad, Ij irovilt
ioeuurmv. Kirj. slt.
keetjad, lastchoidjad, ette- J! ..37 4317".

kandjad ja igasugu muud j

teenijad saavad kiiresti häid •
teenistuskoht! J. Kühle koha- f!

silunud
kokaabi

j ja pikolot

Allkoolieaüsele poisslap- !j waja reetorani ..Looirte".
> 2. Tartu mnt. 22.

kes ka majapidamist peab. Ij

LLajaiakie
Kirj. sh. ..234425". J - poissi
Tulla kaaluiööetnesc, Nar
fede iiVci-Mrat

perenaist ,
-karjaravitsejat

keeli, wajait kohta. Head
soowituscd. Kirj. ih.
4352".

rääkim. tulla Keemia tän. 3, i

sele tarvis !
hoidjat, |

fasuvmnes, õpetuses. majn

pidamiscs. ivalitscit hästi

kes ka naistetööd tunneb |
vaja kohe ärasõiduks. Kin- j
dcl koht. kindel palk. Läbi- j

kuul. kontori kaudu. Vana- !
turg 6.

Vilunud

Aii? töökas iiaisicrahioas
otsib

teenistust
keedab ja küpsetab bäsij

| inimest,

i kee oma kodust käib (7—4)
linna lähedale tallu. Kirjad! ! Tea:, slr. ~8/5128".

Välja üürida

slr. ..3/4403".

Rüütli Kiu. 2—2. 21 Kor
i-cr tuba köögiga lärivcl.
Küsida Rüütli 2—2.
Köoniu

laoruom,

Kompassi Kiu. 14.

Ilu 5 päikesepoolne

Ehituspuusepp,
kes ukse-, aknawöd tunneb,

soowib kohta tisleri- wõi
puutöösrusse. Pakk. kirjal,
sl?. ..33/4433".

Noor preili,
gümnaasiumi lõpetaja, otsib
pärastlõunast tegevust laste

ga või soovib anda saksa
keele tunde. Kirjad slt. ~27/

korterit

~3/4311". '

Kaitscwäclase perekond

möbleeritud tuba
ära anda soliidsele isikule.

Tina iän. 26—1. Teles.
315-6?,.

korterit !

Otsitakse suurt

itfiif proua soowib > väi kest |

osalise pansioniga olla.

Teat. ühes hinnaga flt. ..36/
4316".

seega rikastub huvitava stiurvõistlusega.

Eesti-Soome maadluses
15.—16. märtsil
Teatavasti tänavune Eesti-Soome kahekordne
maadlusmaavõistlus tuleb pidamisele Helsingi
Soome maadlusliidn juhatus oma viimasel koosole
kul on otsustanud määrata maavõistluse tähtpäe
vadeks 15.—lfi. märtsi, mis arvatavasti osutuvad
vastuvõetavateks ka meie raskejõustikuliidule. Hel

singis võistleksid nii A kui R meeskonnad. Tea
tavasti esmakordne kahekordne maavõistlus Soo
mega toimus 1. a. Tallinnas, kusjuures A maa
võistluse võitis Eesti 5:2 ja B maavõistluse 1:3.
Maavõistlus Soomega on meie maadlejatele viim
seks suuremaks tuleprooviks enne aprilli lõppu Tal

linnas toimuvaid Euroopa esivõistlusi.

Koolinoorte käsipalli-külalised Tartust
Koolide käsipallirneeskondadel on juha ammust ajast
komme käia tvastasiikn külas sõprustvõistlnsi pidamas

Nii tvõistlelvad täna ja homme Tallinnas Trcffucn
gümnaasiumi wõrk- ja korivpallimceskonnad. Tartlase!
tulctvad pcalinrelastega jõudu katsinna Westholmi giim

Täna, csmaspäetval, on külaliste Mustasteks tvõvk
pallis Westholmi giinm. ja kortvpallis poeni. 2. güntn.
(end. Reaalkool). Tcisipäelva õhtul Zvõistlelvad tartla
sed tvörkpallis Gustaf-Adolfi gümnaasiumiga ja kottv
pallis oma külalispereinchc Westholmi gümnaasiumiga.
Peale nende mängude on katvas rida pöneMaid sõprus
wõistlusi pealinna koolide tvahcl. Wõistluscd toimuwad
mõlemal päcwal kaitseliidu wõimlns algusega kell 18.00.

Tallinna garnison ja Harju malev
peavad oma traditsioonilise maadlusvõistluse eelseis
val nädalavahetuse!, laupäeval ja pühapäeval Sõdu

rite Kodu ruumes. Mängus on a.-s. Kreenbalti
karikas, mida Harju malev on võitnud seni 4
ja garnison 2 korda.

tarvitatud:
punasest vasest toru 2
hinnaga Kr. 4. jookse\
meeter. Mitmesuguseks ots
tarbeks punasest vasest

tarvitusega malmist, emaili
tud, mahagonikaanega

IBBffHBBI

veeklosette,
hinnaga ä Kr. 25. Väike

elamutele, mootorlaevadele
töökodadele jne. kuumavee

Minia korras

kütte

regi.

keskkUttekattaid
t .5—2,5 rtm küttepinnaga

H. Wiibus.

75 sendi määrtiiscs.

Sai passitada. Eile ihnus GrcifscnHageui hala

lasse Ivikchaamaga peas ja seljas Kiriku pmktän. nr.
I—l clntscm Franz Kross, ülekuulamisel seletas mccS,
et Fallipargi tänama! olcmat tn saanud passitada kel
leltki tundmata meesisikul!. Arstlikul iilcmaatuiel tun
nistati haamad kergete liiki kuulumaks.

Kukkuja murdis ülamarrelun. Raua täit. nr. 51

asetsema maja juures kukkus libeda kõnnitee tõttu
ja murdis oma õlamarreluu Raua täit. nr. 3—4 elul»
scm Feliks Wiiudcr.

Lärmsijeja. Hollandi täit. nr. o—ls cliitsem Alek

sander Rannamets maetakse mastiituselc mürgeldamiic

pärast oma elukorteris ja maja iihiskoridoris. Hilleni

tundis Rannamets kallale jamas majas elupcivale

Aleksander Kippelile, lüües sellele fnkssaega käemarde.

Tulekahju kingsepatöökojas
Nuc-aasla csimcscl päcmal kella 1 paigu tekkis

tulekahju Niine tän. nr. 11 asetsema maja keldri
korral olemas Linda Er i j o o Inngscpatöökojas. Põ

lema siittis puu tünn nahatiikkidegn ja saepuru pra
higa. kusjuures tuli Icmis ka loa seinale ja laele.
Tööstuse omanikule tuli mingisugust kahju ci teki

tanud, .Kui suur on majaomaniku enhkeufe kahju, pole
esialgselt selgunud.

1000 tk. Tapal. Pikk i. 43.
W. Kangur.
Müüa

palkmaja
ätxrmedainiseks, SXIO sülda,

laudkatus, materjal täitsa
kuim. Toatcid saab Endla r.
21. Tallinn, Naa ao.

2,25". hinnaga 13 s. kg

Autojärelvankrite- jne. ehita
jaile

Helsingi linnavalitsus on asunud pooldavale sei

sukohale Soome üliõpilasliidu palve asjus rahalise

ja muu toetuse saamiseks ülemaailmlise üliõpilasolüm
piaadi korraldamiseks Soomes 1939. a. Linnavalitsus
on kuuldavasti nõus linna volikogult nõudma 100.000
marka selleks otstarbeks.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Alati suures valikus

Wõid. 1—716 tvõit. 2. 1091, Wõit. 3. 1714. pilet nr.
910, 753. 873. 1664, 837. 2205. 115, 537, 1579, 1028,
878. 1695, 1609. 1915, 1742, 231, 2362, 1042, 1097,

1505, 2455 1888, 1502, 2429, 272. 360. 756, 149,

1484, 1633' 1972 1983, 1281, 563. 232, 2163, 1220,
2399, 1430. 143.'40, 1282, 1128, 449, 1234, 1455,

1470, 812. 2446 940, 1750, 686, 845, 1272, 323,

2162, 2406.

Wõitc antakse tvälja kuni 29. jaanuarini 1938. a.
Wõitc antakse wMa Tapal. Weski i. 7 krt. 11, Tapa
Tööliste ühingu sekretär . T. Talbak.
Tapa Tööliste ühingu juhatus.

odavate hindadega

„P 8 e v a I e h e"

postmarke

üksiknumbrid on

Saadud uued Nõukogude

Vene õhublokk Kr. 5.50.
Vene tän. I—9, II korral

Sukasilmi
lvõetaksc üles odatvasii J.

keskkütte

lattides, läbimõõduga kuni

ASK revatiš Bussiga

Tartus võistleb tuleval pühapäeval Russ Eesti
tänavuse korvpallimeistri Tartu ASK vastu. Tart
lased said teatavasti esivõistlustel oma ainsa kao
tuse Russilt ja taotlevad nüüd revanši.
Üliõpilasmängud Helsingis 1939. a.

Tapa TõõliStc ühing» loterii wõidud.

palke müüa

maks otstarbeks malmis

Möbl. tuba
radiaatoreid,
loanni rarivit. ühele isikulec tingimata 1. korral, köögi
mootor,
hinnaga 25 s. kg. Mitme!
ära anda. 2oountaw mitie tarwimsega 1. wõi 2. linna
Cn korralik ja maksab (2, h.ijõndn. tveski sisscsca profiilis
snitsciaja. Kollane 20—6s osas.
hästi. Teat. jlt. ~2/4402". z dc. Hind kohapeal kokkulep tarberauda ja terast
«Laulupeo iän. nurgal).

pel. Äigalas.
Ametitik wajab kohe ühe- , P.-k.
Korter
12.
t
toalist
niööblita
2 tuba, köök. esik. wann
Häid
> korterit
korteris, päikesepoolne (11

litfcUc, ct tema lukustamata puukuurist on taarastatud
tänamakastmise moolilt ja 2 purki moosi, kokku 30 kr.

Kuimi okaspuu

Näha Paldiski mnt. 46—4, hinnaga Kr. 125—200. Sa

Wajan hästi sooja jküsida hra Hansmannilt.
mööbl tuba
Nnrnlisell müüa

Warasialt moolilt ja moosi. Roopa tän. nr. 20—5

cliltscm Aleksander Hcndrtlui p. Prints awaldas po

naasiumi kutsel.

värgiga majadele vähese vee

möbl. tuba !
kõigi mõmtsnsiega. Wõib ka

Poolakad võistleksid Tallinnas tagasisõidul Helsin
gist, kus Soome—Poola poksimaavõistlus toimub
20. märtsil. Arvata oti, et raskejõustikuliit võtab
Poola ettepaneku muidugi vastu ja poksihooaeg

veepaake,
valget tuba
mahuga 125—400 liitrit, hin
elektriga. Manniga. Tcat. naga Kr. I. kg. Oma vee
kirjal. Nataskaemu 22—14,

Teatada ühes hinnaga ilt. ' (Karra N.

..4/5,004". |

märtsil esmakordne Eesti—Poola poksimaavõistlus.

Müüa

Zooivitaw wanniga ja Kopli > kontoriks, kesklinnas. Tcat.
trammi ligidale. Teat. flt. . slt. ..9/4329".

1) tufm härrale, km,loriks? 3-liikmclinc (täiskaswantid)
wõi iLösiuscks. csim. korral.• wajab 2—4-toalist

siscscisirali). kõneleb !oa ka kohane iööioaks, üürile
iveue keeli; ivõib ta pasji anda Raua 14—I, end. 2.
kohr olla. Pal. kirjal, reat.

' ina mnt. 43.

Wajatatie laete juure

TALLINNAS

Poola poksiliit on teinud Eesti raskejõustiku
liidule kirjaliku ettepaneku pidada Tallinnas 22.

Kohe maja

1 tuba

Politseipeegel

Tallinnas 22. märtsil

Ostetakse
Õiglase hinnaga

ostan ja müün

ühtsuse kaupluses

Nurme moe- ja õmblus
tuntud
' salongis Pärnu mnt. 6, Palun2neid
daami
Il 111*07.
ikt S, Urla majas. Tclef. ja 2 härrat. kes hr. Pool
gas'c ruumidest 31. dets.
Korralik keskaastais proua 1937. a. artvei rasumara
tutvuks

lahkusid, raha ära tuua sa

loasraioais aastais süm

masse br. Kärp'i kätte, kella

paatse waba härraga kino-,

palituid, ülikondi,
teatri- ja jalutuskaaslase
I _ ... .
r.-s.) ivabaueb 10. jaan. Pakk. saata slt. ..27/3107".
Rakwere, Tallinna uiu. 14.!
ädalaheinu
leidmiseks. Kirj. slt. ~1/
Soovin
kiiresti
vagunlvedrusid
Liuna lisiidalc maale poe
pandipiieteid,
uues majas Pärnu maantee
5121".
müüa. Paldiski mnt. 59-b. 7,8 ja 10 lehega, hinnaga 3(
kobta ivaja
trammi
ääres
eeslinnas.
passikohta,
Karske korralik riigitee- jkoi. 4.
kasukaid,
Hind
37
kr.
Teat.
teles.
• nistnses lviibiw noormees
vanemat inimest
. Bvagur»ipuhvreid
Wajataisc korralikku
olen vilunud kõigis maja 480-69.
wajab wäikcst
aB B
raadioaparaate,
Kiires korras
mitmeks
otstarbeks, hinnaga
laose juure. Kaubelda 4. töis. Kirjad slt. ~17/4417".
Igasuguseid
tuba
majateenijat
jaanuaril kl. 12 Knnderi t.
10
s.
kg.
Guss-stahl
2 pianiinot
õmblusmasinaid,
Korter
wõi
l-toalist
korterit
l.
wõi
Noor
töökas
maaneiu
2-a—3.
puhvrivedrusid
mälsa üürida Kentman! Kiu. õ. linnajaos. Kirjad slt. müüa. Memaci 12—S,
soovib kohta
jalgrattaid.
Liiwa 16—1, Rahumäe.
valatisi
ovaal- ja ümmarg. profiiliga
' ~32/4312". \
Wanem naie;c rabwae
4 tuba. köök. teenijatuba,
tudu
4—S
p.
l.
Tartu
m.
1.
Ost-müiik.
hinnaga 25 s. kg. Sadulsep
! ükskõik mis alale, soovitav
Vaja tublit
kcskküic. hind 100 kr.
29ajai! tislcritöötoa
saab kohe koha j pesunaisekoht, võib käia oma manu.
1R
Põline ruumikas
padele viimane partii
knns. Teateid teles. 166-95.
Briljante, kuld-, hõbe-,
valmistab
karvu
ruume,
maake iil siku naieicrahiva korterist. Kirj. slt. „30 4430"
kauplusekoht
antiikasju
eeskujulikult
(Rosshaar).
hinnaga
Kr
juure. Tulla 4. jaanuaril, 22 aastane
lns ka lööstnswool saada- j ühes aiamaa ja 4 ha heina 2.50 kg.
4-toaline
ostab kõrge hinnaga
kella 3—5 Naua t. 40—4.
puuhoovi Kopli 5.
ival oleks. Teatada Noosi- ,maaga. I kl. tee ääres, ki Uus Hollandi 10, Studt
noormees
krantsi tän. Iõ. tisleritöö- ,riku. kooli ja meierei ligi hoov, Sporlederi ladu 2
Karsket osavat
LiraiUjtapoes
AIVAZ
mõnesaja kroonilise kapitali
Ettekandjaks
dal. kohe müüa tvõi rendile Kirjad: Alfons Rammo, Ja
tuppa. 1
kontoriruum
ga soovib koostööd ärialal
Kirjalikud järelckü kobsoni 38—12, telefon kelh Kuninga tän 6. telel. 431-59.
vajan noort kena preilit, kes nais- või meesisikuga. Kir
hobusemeest
Koit. karske noormees •anda.
simised saata Pärnu, „Pär 9—ll e. 1. ja alates kella
valitseb võõrkeeli ja omab jad slt. ~10/4410".
Tallinn, Soo 27
soowib
,
nn Päewalchc" tal. „1".
3-st P. I. 316-07.
üürile anda kesklinnas.
tagatise; võib ka vilumatu
tarvis Kopli 5, puuhoovis.
Vanem vilunud
OSTAN
;
kaasüüriliseks
olla. Veizenbergi 27, kohvik.
Teateid saab 2. Karja 10.
Müüa tulekindel
Silu- ~~
Vajatakse lastcarmastajat
(5. Lercnmanni äris.
keetja-teenija
3. ja 4. pol.-jaoskvnna
Vajatakse tunniandjat
BB
kassakapp
Sea hinna ccfr föitfiiQU
ümbruses. Kirjad niirihin
vikiliema
otsib kohta paremasse pere
pnuiflriitb ülikondi, palituid,
akordeooni
naga
slt.
..2/4322".
,
alusega.
Kapi
suurus
minia
juuvcmaf
hulgal
konda, ilma suure pesuta.
Korter
44X46X74 sm. Näha saab %ifjit 10, pagaritööstusest. üksikuid pükse, pintsakuid,
mängimiseks. V. Kompassi Liivalaia 34-b—ll.
kleite, pesu, saapaid, pandi
Üksik cdasiõppiw inrell. Kaupmehe tiin. s—l,5—1, teles.
Vana Kalamaja tän. 13—5. 7—l, kella 5—7 p. 1.
piletcid. jalgrattaid. õmhlus
467-70.
4.
linnajaos.
3
tuba.
esik.
Raadio
. preili soowib iväikest masinaid, mööbleid. Tulen
Majateenija,
Lastega perekond vajab
löök. wanuituba, uttes puu
Mehed töölisringisr! Kui
Töövoorimeest
BB
Täies hoos töötan?
aparaat
kobale. 2. Karja t. S—S. olete ausad, koduarmasmjad
majas
wälja
nürida.
Küsida
venelane, otsib kohta üksiku
:
möbl.
tuba
(
müüa.
3-f
I'Jambiline,
Hin!
(hobusega)
puuhoovi
välja
teenijat,
Ostan 1 komplekti hobuse ja suudare leppida ühe naise
elektro
juure või perekonda, oskab kl. 9—lo fj. ja 4—5 p. l.
vedajaks vaja. Toom-Kunin keeta ja teha kõiki majatöid, Lembitu 17—2. ,cl. 461-98
60 fr. Kappeli tän. 6—14 tiistu
ivask- wõi ntctall armastusega.
!
hinnaga
kuni
18
kroonini
ga 32.
siis kirjutage
uaaSttidcga. weite
Kuke tän. 4/12.
omab tunnistusi. Kirj. slt.
rneliaanikakuus. Teat. slt. ~1/4361".
loiduainete
sõiduriistad
töölislürai lastele. Kirjad
~36/4436".
Lauakaalutl
ja 1 komnlekri pruugitud töö slr. ..2/5122".
töökoda
kauplus ära anda õllemüügii Korralik kindlas teenisin
Aus, korralik, energiline
Kelnerinnat
(10
lg)
iificš
wihtidegc
sa lahtise viima ruumiga.. ses tütarlaps irowib ,masinatega (kesklinnas) olu müüa. Liiwalaia 36. sadttl riistu ühe.- lookadega. Pakk.
noormees
O/ü. RET vajab kutse
Noor inrcllig. saksa güm
saata Pärntt mnt. 03. poo
õiguslikku
soovib teenistust lattu, kon Niine tän. 9.
kaasUUriliseks ; de sunnil kohe müüa. Lä sepatöökojaõ.
naasium: lõvcrauud neiu
di.
Kvuctr.
456-S9.
Lasnamäele. Kirj. slt. ..14/ ihomalt iga päcw kella 13—
tarvis Maakri tän. 15.
tot isse, ärisse või mujale.
annab tunde, wõimaldab
galvaniseerijat,
4374". Varem tööt. ladujuhatajana.
praktikat
20 Narwa mnt. 24, krt. 5.
Sri,
2oo>viu osta
Müüa
SSajaraffc söögisaali
saksa keeles
kes põhjalikult tunneb polee Oskab saksa keelt, omab
Puhas korrailiknlt maksja
tenor
kaks
veoautot
rimise, nikeldamise, hõbeta head tunnist.-soovitused. Pak suurt kasu andeiv. hästi käi
ivasunvõetalvail tingimusil.
Hea uus moodne
datvas kohas, juhtumisi ül . proua soowib
ettekandjaid.
Pal. teat. slt. „ 15/5093".
maja
misc ja soovitavalt ka ok kumised slt. „18'4418".
ja lale- järelkäru, itks neis
saksofoni,
anda. Wäljamaks 600 kr | kaasiiüriliseks ; Pelgulimiao. 8 korteri ja on
südeerimise ning mattgalyani
diiselmasin, peaaegu uus
Korralik
neiu
soovib
Odmv
üür.
Küsida
Raekoja
scerimise töid. Peamiseks
Pärmi mnt. 45.
naisterahwa jnnre. Teatada hea sissetulekuga kiiresti Toat. Tooin-Üuuiuaa län lii n luiga Kr. 100— 130.
Puuhoov
platsilt ajalehekioskist.
tööks kadmiumivanniga töö
kr. eest, 10.000 kr. 10—10.
Teatada firma ja kui kaua
slt. ..3/4443". ' 27.500
passikohta.
Waja tublit
tamine. Tulla tehase konto
iväljamaksuga ja palju ieisi
mänginud kirjal, sü. ~16/ ära anda ülie-s osljac-toium
risse. Tallinn, Reimani tän.
Ilu-? moodne
l-106".
ga. hoom aiub heas rajoo
Intelligentne härra iva- 'maju. krunte ja talusid
9.
kl.
9—17.
Kirj. slt. ..31/4431".
maalripoissi.
jab hiljemalt 12. skp. sooja. I*müüa. Teateid Cs- Kühlc
uis. on töötanud juba 6
lapsevanker
kontortit. vanaturg 6. kella
puhast *
aasrat. Kirj. slt. 410 T"
Ostja
Petserist
Teatada flt. ~39/4399".
juhuclikult odawaöii müüa
möbleeritud tuba1 11—1 ja 5—6.
NVMMLL JA MUJAL
Palun
Jakobsoni 4. 2öabeuurm.
Karske noormees soowib
ostab õiglase hinnaga iga
Pidu puhuks tarvis taga
Müüa
Pakktnn. slt. ~9/4400".
Moodne korter
suguseid manu riideid, jala tõsist
tisega
võimaldage 24-a. noormehele uues majas 3 inba, esik.
tutvust
nõusid, raamatuid jne. Kirj.
Müüa
>väike kummut, toolid, pesu
ettekandjaid,
mingit teenistust, on vilunud ivminituba. teenijatuba ja t üksik proua kindlas tee- 1
vakk. slt. ~13/4375".
prl.
wõi
nr., lellega luua
laud
ja
senviis.
owaalnc
nistnses otsib , laud ja köögitarbcid. Waa 4 antiiksel kappi, krooulühi
mugaiv kodu ja kes wõimal
ja tunneb ka rõdu ära anda Nõmmel.
Vaiatakse
köögiteenijaid ja kokka. väljavedaja
tcr. kutsarikasllkaö ja uahasi
Ostan
dab 1000 kr. äri omanda
Teat. saab kell 7 õhtul Lai mcalritööd. Koht võib olla Õie tän. 66. üür 43 kr.
korterit data tcisip. tl. l I—4 ülem- kuisariknul'. 9käha ainult
ka ükskõik mis alal, ei põl kuus. 5 min. oinnihnse
iniseks. Kirj. slt. ..23 1313"
5 (Poolgase riietehoiust).
tuba köögiga linn wahe
kella 10—11 ja 4—.5 Lai
ga ühtki tööd. Kirj. slt. peatusest.
postmarke
län. 20—1. 2ealiama-> 011
Müüa
~39/4439".
,s
scinaga. Kirjad jlt. ~10/
400—500 kr. kapitaliga
l.aulumkkBte Klubi
Prowintsss
infta üürile anda.
soliids. partiid, jn kol
9.
4416".
f
pruugitud
lihtne
kapp.
kõl
isik saab
loteriil
Lugupeetud
puhvetiprcilit ja naispikolot.
lekts.. ka vene raamatuid
lihakauplus
wnline ka riietekapik-?, ja
Kaubelda Tatari 58-b—l.
parema sissetuleku konservi
Vajatakse j
uue
aasia
unisiHUHUU puhul
malm-kütieahi torudega.
Vene tän. I—9. II korral
Maja müüa
ja lihaärisse, mis on juhtu
1. jaanuaril 193 S Mtisia
karjakasvatajad ühes worsntööstusc mas
Näha Endla tän. 48—8.
;
töökojaruume
lega headel tingimustel
peade Klubis nnulis pähkli
misi ära anda või rendile
Aaöiane fkacntlef 17.50 fr.
kandiku
anda. Kirjad slt. ~12/5132". 19-aasianc ma a tiir a r 1 a p-rs anda. Teateid saab 2
mehaauikaiöö saoks, kas ns
j&utd 14.000 kr., mäljamake
5. linnajaos miiiia uus 0000 kr. Lüh. teal. 2afafa
-otsib kohta tallu, kus oni mari riiu. 45—5. Talli,
scseadega wõi ilma. nmbes .kolmekordne
Ostan
valge pilet nr. 107.
Nusai
eeskujulik karjapidainiuc ja
15,0 nt* põrandapinnaga.
2R iniPfäri). Vabollialila ranabööwelpingi 2-meeiri võijal palutakse ivõidnlc
Teenijat
teenijat
kari koittrollrinai kuttlub.
Teat. slt. ..36/4336".
jail miile tulla.
wajataksc Tallinna lähedale
lise käiguga, mine mähem järele rnlla iibe kuu jooksul
puumaja
kohr Kesk- wõi
iarrvis tallu. Kaub. Oecrin tallu. Kanb. 3. jaan. kella Lõmia-Eestis. Aadress:
Noori ingeiraid ja iräikcsi 2. üks kuumvea mootor 3 Ikaulumecstc Klubisse. Es
Vaikne üksik pr., korralik
ga i. 25—1, teda 10—11. 4—6 W. Patarei 7—7.
\>. P. Teat. ta aia ilt. tonia pst. kl. Teised ivõi
Paul Erna rmt.-kauplus.
maksja, soowib l Ziosetnlek 7020 kr. aasta?. odamaid
dnd leidsid omaniku juba
~?l. 23".
Tapal,
aaaina
3.
„A.
A."
Hind
Kr.
60.000.
Wälja
hobuseid
Wajau '
tuba köögiga ; mak? Kr. 40.000. Teat. saal,
loo'imisnäeioal: tort" pu
Tüdrukut
Lasteta
abielupaar
loajab
Wilnuud
taluteenfjat
nane 10:5. oulNviljatoaas
ühetoalist
müüa
Waua
v-h>irn
10—4.
2.
Karja
9—2-a.
kella
kohe wõi lähemal ajal. Tearoheline 50.
ligidale tallu rarwis Kehra jaama lähedal. Kau
9—12
ja
5—7.
metsa
korterit
•Vtttiibf-ifl 4. jaan. kl. 11—2 belda 3. jaan. 1038. a.
tada flt. ..2/4442". _ '
Soovin
osta
Wälkmaale sõidu pulm!
Luna tän. 10—1.
Peõfa riiu. T, kn. 4.
müüa: uu.š
Vajatakse
Patt. kirjal, slt. ..34/4434".
xmri tanmtab
HäSii sissetöötatud
iväbeprmigitud kirjutuslaua,
Jöaiaia.ü' restoram
„P ä e v a I e h e" |
autogaraashi
pianiino
tisleritöötuba
kapi,
raamatukapi,
toole,
500-1000 kr,
praaker
üksiknumbrid on
ühe inimese Moodi sa diimani
Tuba
müüa ühes iööiellimtstega ..Orntlich", must söögituba, nigitoolidcga. Pakkum ühes 0 kuuks. Protsendid kokku
kahe
wcoemio
jaoks.
Gar
müügil
raash wõib ka mirteköetaw tterivcls aastaks. Ääljamats raadio ..Tclcfuitkcu" ja hinnaga slt. ~22/4422".
soowib kohta ivabrikiisse wõi
leppel. Wastuius kindel.
'i v'. .Uviiusl.
Kirj. slt. ~15.0135".
morsa. Tcat. pai. slt. „IS/ maja arstile kesklinnas olla. Teat. Toom-Äiminga tpuhtas rahas, 2oow. kirjal, grammofon. Näha kl. I—3
s.'- ü-t r! Vati klubisse, Vaivara jaamas
4495".
Teatada
teles.
471-94.
sit.
~38/4438".
ja 3—7 Pärnu mnt. 31—5
19—10. s
#. s: r-a mih.rv.isi.
4427\

müügil
Kose Tarvitajale

6—lo iga päew. Mntetasu
miscl seaduslik käik.

Tõsiselt ellu suh-tuw kor

ralik waimselt arenenud

töölisringist meest, 30—43-

aasi., kui tunned igatsust
kellegi järele, kes sind

mõistaks.

SIIS kirjuta
neiule, kes ci suuda taluda
hingelisi üksildust. Kirs. slt.
~33/4333".

Waraud. kindlust, neiu

tutvuks

karske korraliku noormehega

w. 30—89 a., warand. Kr.
3000 wõi tceuist. üle 100
kr. kuus (ka merimees).

Kirjad slt. ~19/4339".

Kes intell. haritud õrnem
soost käiks kui sõbratar

vestlemas
wigasusc tõttu alatiselt ko
dus olija 32-a. haritud nöm
mclasega. kellel on 2 kind

lat sissetulekut. Wõib soowi
korral loastawa koha muret
seda. Tear. slt. ~13/4333".

>K

Kadunud
29. detsembril kaotatud
2 kuldsõrmust briljantidega
ja safiiriga, toosides. —teel

Lai. Natas kaewu. Rüütli.
Harju. Roosikrantsi. Pärnu

mnt.. Magdaleena. Palur.

ausar leidjat need tasu eest
ära anda Magdaleena 4—3

Kaoiatud 1. jaanuaril

kesklinnas

kuid

kõrvarõngas

akwarirariiniga. Leidjale ra
suraksc rais wäärruse hind.
Teatada teles. 322-12.

Kvet
ära jocc-mid, mnnn icrtcr,

kaelas rihm ilma numbrita.
Omandamise cesr wõcrakse

ivasniruiclc. Zakala tän.
43—3.

Kaotatud
mccsrciYiliunt rasku kel! uue

na era ji\isiuli?õnil Tancing

Gloria-Palace'is. Kell on

mälesruS-kingirns ja kaane
sisemisel noolel on grawecri

iud kiulija ssõsawäe wäe

osa) nimcrus. Ausar leidjar
raluraiie icarada kirjal, ilr.
..10/4130" wõi barnbaarsr
Au rs o n - T obwc ri lc Nata s -

kamm 22. Leidjale hea wac
warasu.

QB
Leitud meesrcrahwa

käekell
äärele tulla Kaubajaam
kri. 1.

Esmaspäeva, 5. jaanuaril lyzg

Päevaleht

Nr. 2

9

Suma läbi lahkunud kauaaegset meistrit
ALEKSEI

SAVENKOVi

mälestavad
A-S. Tallinna Paberivabrik E. J. Johanson'i
juhatus, meistrid, ametnikud ja töölised.

2-toaline

korter
Pika piinarikka haiguse järele lahkus siit maailmast meie armas hea emakene

keedutvõimalusega Tallin

Maga ainult rahus, minu armas emakene,

nas, Lai tän. 28, wAja
üürida. Teateid saab seal
samast majaboidsalt kella

ämmaemand

4—7 p. l.

LIIW, sünd. Ulm
Helene Hirsch

sünd. 21. 3.1879. a.v surn. 1.1. 1938. a.

Üks tuba
Neljapäewal. 6. • jaanuaril,
kell %8 õhtul

surn. 1. jaan. 1985

Kirstupanek 3. jaan. kell V-9 õhtul Leete B—l (Tallinn-Wäike jaama juures). Matmine 4. jaan kell Vtl2
Jaani kirikus, sealt Rahumäe kalmistule.

41. korda

„Suvi"
A. Säretvi - O. Lutsu dra

Mälestab trööstimata kurvastuses tUtar,

matrseering 6 pildis.

Walusas leinas tUtar )a poeg.

KAUGESÕIDUKAPTEN

Näitejuht Ed Türk.
Omaniku haiguse tõttu
Dekoraator P. Raudtvee. odawasti
kohe ära anda
sissetöötatud
NOORSOOTEATER.
OO OO •
Pühapäewal, 9. jaanuaril,
kell p. l.

19. sapi. IMS. - 1. laan. 1938,

tviimast korda

„Alatlini imelamp"
2. jagu
Muinasjutt muusika, laulu
de ja tantsudega. 3 pildis

Ärasaatmine leinamajast kell 10 Kaarli kirikusse ja sealt Rahumäe kalmistule.
Mälestawad • trööstimata leinas
abikaasa, wanemad ja omaksed.

Sügavas kurbuses
abikaasa ja kodu- ja välismaal viibivad
pojad perekondadega.

Moodne korter
järele kogust «1601 öö"
4 tuba, teenija- ja nxrtt*
Lawastus Elmar Nerep nituba, tihcs keskkütte ja
Lawapildid P. Raudwee sooja Meega, parkett, päike
Riietus itorin Luts

sepoolne, kesklinna lähedal

Rudolf Sirge näidend

!mm. 10—13, teises HoorniB

Muusika W. Jakobson üürile anda. Hiüd Kr. 120
Tantsud G. Neggo ja kuus. Teat. sli. „ 13/5093".
S. Bärcnklau. .
Pühapäeival. 9. jaanuaril,
luda
kell m õhtul
üürile anda korralikule
36. korda
kindlas teenistuses isikule,
„Must suvi"
I waikses perekonnas. Zdarwa
3 tvaatuses.

Näitejuht Andres Särew.
Latvapildid Pärn Raud

Waikselt lahkus lühikese haiguse jßrele

tvee.

24. nov. 1858. 1. jaan. 1938.

sünd. 16. okt. 1864. a., surn. Sl. dets. 1937. a. Kurnal.

Matmine on Paides Reopalu kalmistul
5. jaan. kell 13.
Leinajad omaksed.

Matmine ptthap., 9. jaan. kell 12 päeval Issanda-Muutmlse peakirikus ja sealt

ap.-õigeusu käimistule.

Sügawas leinas abikaasa, pojad perekondadega
ja omaksed.

Surma läbi lahkunud ema, vanaema ja vanavanaema

Anna-Marie Soodla
sünd. aa. juuni iaaa. i.f surn. ao. dots. 1037.1.

Leinavad

Kurwas leinas abikaasa.

XXV-JTBTHIfö lOBHJIEti suure möbl. loa saata las
ULIEHIiHEOKOU iTBH teta abielupaari juure Tel
W. Shakespeare'! komöödia TEJIbHOCTH AKTEPA H liskirni täu. ümbniscs. Kii
PESKIJCCEPA
liba Kalmu t. 32, töötoalt.
3 waat., F. Mcudelssohni
nmusika.
JIBBA 3EEPPA.
Pääsmed Kr. 1.73 20 s.
Korter
nCMUIA
Teisipäctval, 4. jaanuaril,
ära anda 2 tuba, tööl.
kell pool 8 õhtul
flbeca Bb 4 a 10. Bfeaneßa esik. Teateid saab „ReÄ.
Ants Eskola
nocTaH. peiK Jlbßa 3öepra Auto", Toompuiestee 34.
Telcf. IÕ6-66.
1l)-aastasc lawatcgcwuse
My3biK. qacTb H. Paaay
tähistamiseks ja tuluõhtuks
(BacHJibeßb).
Pudukauplus
Xopeorp qacTb AHepHOBa
„SUgf smanööve r"
alandattid hindadega

„Suveöö unenägu"

ZleicopaT. H. 3bohckiö.

Pääsmed Kr. 3 kuni 30 s.
Kesknädalal. 3. jaanuaril,

(sünd. Borkmann)
sünd. 17. aug. 1862, surn. 31. dets. 1937.
lapsed, lastelapsed ja lastelaste-lapsed.
Matmine 6. jaan. kell 12 päeval Kaarli kirikus.

Hai. poBHo bt> 7 Sü q. Beq.
25 u. npoaatoTCH bi> aaccfc

kell 4 p. l.

TcranirTiMTEß
Esmaspäewal, 3. iiramirtril,
kell MS õhtul

Noorelt manalasse varisenud armast venda, head onu ja kallist sõpra

74. korda
iildhindndcga

Heinrich Kadak'at

ainus kontsert
ta kadunud abikaasa Lidia Maltseva-Smirnova mä

mälestab valusas leinas
õde perekonnaga.

lestuseks. Kaastegev klaveril P. P. Liidig.
Kavas: Massenet, Tšaikovski, Rachmani
noff, Rimski-Korsakov, j. t. Al
gus kell 8 õhtul. Hinnad: Kr. 3.50 50 sendini.
Pääsmed eelmüügil ..Estonia" kassas.

Soovitakse astuda
ühendusse

1. jaanuaril 1938. a. surma läbi lahkunud ühinguliiget

Aleksei Sawenkow'i

Pääsmed Kr. I. kuni 10 s.

3-roaline päikesepoolne

Arstid

Kell pool 8 õhtul

Algan vastuvõtuga.
Dr.

mälestab Eesti Tehasmeistrite Ühing

gutsevate isikutega või firmadega ahju projekti
hankimiseks lähemal ajal. Pakkumised slt. „A. 9".

soovin Teile, eesti vennad-õed.

Ewa Shelller
sünd. 15 IX 1862, surn. 3. I 1938.
Kirstupanek 4 I kell 18.30 W. Kalamaja

nr. 46—1. Matmine 5 jaan kell 2 Kopli
surnuaial. . .
Leinajad tütar ja omaksed
ja kaugelwilbiwad lapsed
ja lapselapsed.

28. korda
harilike hindadega

Ka, rahvusvahelised velled, teile soovitan võtta
mälu pähe ja unustada internatsionaal.

A. E. ALDER.

Rosa Bachmann'i
kauaaegse haiguse ja surma puhul ning tema
kalmukünka rohke kaunistamise eest ütleme
kõigiie

südamlikku tänu.
Leinajad omaksed.

Neljapäewal. 6. jaanuaril,

kell M 3 p. l.

7. korda
harilike hindadega

Jootsi pulm"
. Pääsmed 20—125 s.
Neljapäewal. 3. jaanuaril,

kell õhtul
13 korda

harilike hindadega

„jtasU JZõ&n''

«Inimesed ajujääl"
P. Werneri komöödia
3 waatuses.

on laste maailm!

Sum: 3-roaline

korter

manniga üürile anda. Kesk-

20. korda

Tanu mnt. 12—10,

„Tatra tüdruk"

Wastuwõrt kl. 5—7.

hoowimajas.

Dr. Lydia Luik

tulla tütarlaps

teles. 307-15.

harilike hindadega

Ameerika rän. 14—16,
üksiku preili juure wõib

Operett 3 määruses. 15 pii»

Pääsmed 20—125 s.
Kassa awarud iga päew
kl. 12—4 p. ja 6—Md õht.

, TALLINNAS

Züdaliniia? soe hästi

. möbl. tiiba
12—4 p. l. ja õhtul kellai kostiga ivõi ilma, tvälja
üürida. Kirj. ssr. „16/3096"

6-st poole 9-ui.

TööSiusnium ja wäiike

Mehe küljeluu'
M. Joiuni naljamäng
3 waat. 15 pildis.

Armastusväärse kaastunde ja südamliku osa
wõtu eest meie armsa, kai.i

kell, pool 3 p. l.

-Andres Täreivi dramatisee Hugo Raudsepa komöödia
ring Oskar. Lutsu jutustuse
3 vaatuses.
järele 3 ivaatuses 3 pildis. Pääsmed Kt 1 kuni 10 j.
Pääsmed 20—125 sendini.
Teatri kassad aivatud kella
Kolmapäerval, 5. jaanuaril,

Pääsmed 20—125 s.
Head uut aastat

Wiiikselt lahkus igawesele unele meilt

8. Markovitsch

korter

lauludega

Matmine 4 I >938 kell 2 Kaasani kirikus.

meie urmas ema ia wananna

7 pildis..
Pääsmed Kr. 2.30 30 s.
Neljapäeiral. 6. jaanuaril,

korter
(keskküte, soe wesi, elektri
pliit, wanni- ja teenijatuba,
garaash) wälja üürida. PaKila 2. küsida majahoidjal:.

Tekst: Juuli 3tõümu»
keasQUrlllseke
Jütarlaps tänaval" dis.
saare. ümber töötanud: Naistehaig. ja sünnitusabi. Tulla Kmil 6—lo Jõe t.
R. Töröki ia T. Emödi lu»
Agu Liiüdik.
Wasmw. kl. H—2 ja 5—7 7—6.
gu wahelauludega 5 pildis.
Priit Ardna muusika.
Pärnu mnt. 16—11.
Pääsmed 25 ja 50 senti. Pääsmed Kr. 2.50 30 s.
Tel. 433-28.
Töötoaruum
Kell VJS õhtul
Teisipäawal. 4. jaanuaril,
ja korterid. 2- sa 3-ioa?.iisd,
14. korda
feü MS õhtul
rnannrwaya. wAja üürida
alandatud hindadega
6. korda
Widennku tän. 15.
harilike hindadega
„Mees, kelle käes on
WWW
Jootsi pulm'
Pool äriruumi
trumbid"

feü MS õhtul

lubjapõletamise ahjude projekteerimise alal te

Kesklinnas kohe ära anda

4363".

3 ivaatuses (5 pildis).

«Eugen Onegin"
Reedel, 7. jaan. 1938,

ga. üle anda. Tecrt. flt.

TeaTpa otb 11 ao 1 qacy
2 tuba '
lasteetendus
ii orb sao 7 q b., btj ja esik ühes fürte ja mai
bockp orb II ao l q. aha. austusega Kr. 38. Samas
«Lõunatuule
PyccKun cetuu» leiab ka üksik korralik preili
eksirännak"
Oct Coioaa Apr. korteri. Teatada slt. „3/
Paul Ruinmo jõulunäidend
3. korda

Tschaikowski ooper 3 loaat.,

ESTONIA KONTERTSAAL

käidarnas kohas ühe- kauba

BnjieTbi OTb 2 ap. 50 n äo „26/4346".

harilike hindadega

Matmine Tartos, Tartu-Maarja surnuaial 3. jaanuaril 1938. a. kell 15

bürooruum

Kindlas ametis I—2 isiEsmaspäeioal. 3. jaanuaril,
BT> 3AANIN H-feMeiiK. TeaTpa hu »v öiivad
kell pool 3 õhrul
Bo BTopmiin» 4 HHiiapn
14. korda
kaasüiirilisena

J. Kalmani operett 3 waat.

Anna Pau

! Omaette erasissckäiguga

Kassa aivanid kl. 11—1 e.l. I lka nwcateljecks) 2 tu
|ba kõigi mõnusust, kesklin
ja n—B õhtul.
nas. alumisel koroal. mastu
tänawat, üürile aitda. Ra«
taskaemu 14, krt. 5.
pyccHiß mm

ESTONIA

sünd. Meresmäe,

Kirjad stt. ~32 [4352".

samanimelise muinasjutu

Pika piinarikka haiguse järele lahkus
meie keskelt

Kristiine Ojasson,

tuba

orasissekäiguga, päikesepais

Hugo Raudsepa komöödia telefoni ravwituiega. Zakala
13—7, teles. 446-40.
3 waatuseZ.

Qoinricft Madak

NIHKEL KALJO

2 head sooja

Näitejuh-t Leo Kalmet. telised. möbleeritud, üürile
Lawapildid P. Naudwee. anda Tatari 21-a—ls, kel
Laripäewai, 8. jammaril, la 4—6.
kell õhtul
Ära anda matte puhas
26. korda
möbleor. wõi mööblita
nMees trumpidega"
tuba

Belgia 1. jaanuar 1938. a.

Waikselt surmale suikunud armas mees, kallis poeg ja hea sugulane

1. jaanuaril tuikus igavesele unele 79. eluaastal

äva anda mööbliga wõi
ilma. Köie tän. I—2.

5, 7, 9
Pola Negri
laulab suurfilmis

kohe mälja üürida. Wabriku

8-d—l, fõnetr. 438-78.

omaette suure nxiateaknaga

äia anda daamide kauba,

riide- wõi topeediäriks. Tar
tu mnt. 7. kubaraäris.

soe korter:
2 tuba. LöA, esik, mesi ja

W. C. korteris, uues
üürile anda. Kanarbiku 18,
kirs. majahoidjalt.

Välke tuba
ühes köögi tarmitamisega,

kiÄe ja walgust. Kr. 10.—
kuus. waiksele inimesele ära
Korter
anda Äeete 17—2 (Tall.*
ära anda 2 tufra, köök, SBäffe jaama j.).
esil. kõigi mugatvuStega.
Lihäkauplus
Girgenioni tän. s—l.

„Tango
Notturno"

Kindlas «meri# karjale ärasõidu võrru kiiresti ära
anda. heas rajoonis. Tea
teid saab Wiru ja Pärnu
I mööbl. tuba
- tvälja anda. Gonsiori tän. maantee nurgalt lehekioskist.
3—l.
Ära anda bea läbikäiguga
j^äevaleheMeHju^
pvuvlMavplus.
' Ilusa toa
I bärrale we

võtab vastu iga

postlasutus

> toõib maixr köögi rarwini.se Teo-i. ajalehekioskist Narma
i ga ja erasisiekäiguga. Li»- mnt. ja Zaama tan. mrtyal.

» rvalaia 38—22.

tvaSloA.
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soovitame oma töökodades heast raamatupaberist, maitserikkalt tugevas põrk-köites, poolmoleskün- ja kartong
köites valmistatud igasuguseid
S^j&l

K'J

v.

ja suures valikus parimas headuses

MM mfa iW' ssp MM rSM% MM
1# ||fe WW \ m KIX mM Mif kvkf fcfli#
-aVv?v-*> LT&f iivi* ii!t j, vitj'*

'ff

Kirja-, arve- ja lauablokke. Kirjutuspaberit valget, proto

Pliiatseid —liht-, kopeer-, värvi- ja joonistus-, mitmes head.

koll-, ruudu- ja kontojoontega. Tellimiste-, saatekirja-, tšeki-

ja kõvaduses. Hektograafi-, kirjutusmasinalinte ja söe
pabereid. Kiirköitjaid, kirjakorraldäjaid ja registraatoreid.

Tinte musta, punast, sinist, rohelist, kopeer- jne;, parimaid

Aktikaasi, arvelaudu ja.aryelükateid. Kirjakaale, kirjakaste

kodu- ja välismaa tooteid. Kontoriliime—„Odoroli", „Grip-

ja paberikorve. Numeraatoreid, kuupäevatempleid ja augu

Fixi", „Pelikanoli" jne. Templivärve,-patju ja templihoidjaid.

lööjaid. Kalendreid kontori-, laua-, tabel- ja blokk- jne.

Täitesulepäid, inglise ja saksa saadusi

Kirjutusläuanõusid ja tindipotte. Portfelle, lauamappe jne.

ALATI SAADAVAL
£22 ES3

tfi
W M Wi VW-U- MüÄ

ifi- -i ts

Suur Karja tän. 23, kõnetraat 446-11 ja 479-25.

Pikk tän. 2, kõnetraat 428-82

TALLINNA EESTI KIRJASTUSÜHISUS

1919. a. asutatud täielikumad
praktilise

m

Matemaatika
ja füüsika tunnid igas ula

Tunnid

Arvemasinal
ja lükatil õpetan kiiresti

kaubandust, kursused
V. Karja 7—3. Tel. 481-44.
Bilansivõimelistc tööjõudude põhjalik etteval

arvutama.

Harju 35-1
wene ja hispaania keelt
õpet. kõrgema har. mees
õpetaja
Berlitzi ja Mertneri

seadused.

Kavad maksuta. Soodsad tingimused.

Masinakirja kursused 10-sõrmel. pimed. süsteemil

uutel masinatel. õpilaste vastuvõtt iga päev

Naistekliinikus. Kursuse kestvus on üks aasta.
Lähemaid teateid saab Õdede-kooli internaa
dist, Veski tän. 4.

Sooviavaldusi ühes elulookirjeldusega ja vas
tavate dokumentidega võetakse vastu kuni 10.
jaan. 1938. Õpetuse algus 15. jaan. 1938.

Kooli juhatus.

TULNUD
KIRJAD
31. dets. sisse tulnud kirjad.

1/4041 1 J/4921 1
2/4922 3 3/4963 6
3/4123 5 4/4204 3
5/4845 1 6/4926 3
8/4888 1 8/4848 4
8 3968 1 8/4968 1
8 '4928 1 9/4169 6
9 4809 2 9/4889 2
9/4089 2 10/4810 1
10/4890 10 10/4930 1
10/4130 1 11/4171 1
12/4892 1 12/4212 2
3/4933 2 13/4853 2
/ 4/4894 1 14/4134 1
14/4214 1 18/4858 2

HEDI ROES.

KURSUSED

(hoovis).

Valmistab ka üliõpilasi kee

hoidjat
2-a. lapse juure (mitte toa

Masinakirja
Harju 35-1
English Lessons

na). Tulla pärast kl. 4
Kopli t. 13-i—B (Sõja tän.
wastas hootvis).

art ..PlcKhuben"

Tel. 450.30
15. jaanuaril 1033. a.

Tel. 435-58
22. jaanuaril 1938. a.

aur.„CORDELIA"

aur. „ERNA".

või asendaja.

või asendaja.

Kaubafilesaadmisi ülalnimetatud agentide juures.
Vilunud

.AAAAAAAAAAAAAAAAA
IVa•-a-

lokkija .
Kiviklompijaid
. saab kestva teenistuse hea
tanvis. Kaubelda 4. jaa. palgaga. Kirj. slt. ~37/4357".

t'» this papcr or phonc

23/4823 1 23 2983 J 418-51 (9—lo a. m. or 6—7
23/4943 1 24/4824 3 p. m.)
24/4064 1 24/4904 1
25/4945 3 25/4105 1 Masinaklrjakursused,
26/2946 4- 26/4146 1 tööd ja 'harjutu*.
26/4906 1 26/4066 1
Inglise keele
27/4227 3 28/4948 1 tunnid.
Kcntmani t. 21—10.
28,4188 1 28/4028 3
29/2989 4 29/4109 1
Vene keele
30/4110 3 30/4230 1
32/4192 1 32/3912 2
tunde Huwitawalt ja
edukalt annab.kõrbema
33/2993 2 34/2994 1
haridusega preili.
34/4074 1 35/2995 1
Grupid. Lpilaeke
35/4115 1 37/2997 6
kooswnbimiscd keele
37/4957 6 37/2957 2
omktisecrimisekc-. Kir
18/4178 2 18/4978 1 38/4838 2 39/4239 1
40/4200
2
A.
9919
1
jandus.
Rüütli tän.
20/4900 4 20/4860 1 B. 5218 18 8.5182 1
2. k. 2.
20/4180 1 21/4061 1
Kokku 167 kirja.
21/4931 1 22/2982 1

Lukusepa

Waja maja
teenijat
õpipoissi
5
on
tarvis.
Jakobsoni 23.
Nõnuncle. Wõib ka maa
neiu olla. Kaub. Nõmme,
Metsa 43—2. Tulla Nõm' Vajatakse
me jaamast.
teenijat,
Wajatakse tublit talu

teenijat

Kaub sl da täna kl. 4—5 p.l.

2. Tarm mnt. 32. sõbra

toas.

üksiteenijat

Lõuna 28, alumisel korral.

—

hobusemehi
lvajab suurem willa-

oma hobustega ja lume

jal roolijaid oma rnudlabidaic

linna tvõi maale üksik lesk, kondiitritööd. palub wasia

30 a. tvana. Kirjal, sli.
~27/4337"'. - - •

Korralik maaneiu palub

teenistust

Hästi tvilunud ja korra

kohvi

teenistust.'
Kirj. flt. ~22/4342".

rani nõudepesijaks. Kirj. slt.

Maalt tulnud noor tütar

peauiiaiHo
pesunaine

Korralikust .Perekonnast

palub pesu- wõi passikoh

tundmine. Kirjad slt.' ..30/j Pärnu 'mnt. nr. 6—35.

Toowitused olemas.. Te
slt. ~31/5111"

palub kohta pcrenaiscabiks.

4390".

TiimffimffTii

f ; ——

Wilunud

W ajatakse ivauemat

Tulla täna kella 4—6 Uu
rän. .B—3. ... .
Kokaabilist,

Karsket korralikku

leiva
väljavedajat

Vilunud

mölder

sootvib kohta, tunneb püüli

..29/4389".

laps (venelanna) palub

maatütarlaps

ga. Samas Maja ka weo«
ka ja lvastawate tööalade. autosid lumeweoks. Tulla

Noor tütarlaps
palub söögisaali wõi resto

johutööstus. Nõutaiv prakti.

-poes.

Asjatundlikku

.wat

teenistust
kas lvabrikusse. tööstusse
tvõi ükskõik mis alal. Teat. laste juure või perenaise
slt. . 23/3103".
abiks. Teat. slt. ~33/4353".

kuduja
Tavwis ärasõiduks I jär*
teenijat.
0U
restorani
kena
wcilimu
soowiü kohta. Kirj. sll. ~20/
kes teeb majatööd iseseisseag
Walt. Kirjad flt. „3S/4319"
Teat. saab Dunkri 'tän. Ib, 3100".

virtinat
ainult soliidsete soovitustegai wajaiakse rest. du, Mrd,
õhtul kella 6—B Nõmme,. Rataskaewu 3.
vaja vene perekonda. Tulla

.

Kohe waja

nuaril kella 10—11 25. Wi
by EnglUhman Singlc and ru tän. 13, hoowis.

Groups Write under „A —Z"

Noor neiu
ka kaste juure. Kirjad. sü. otsib texgemai teenišruft iva*
'fjžfe' tõfii eest.' Vrakrika nr?»
..1/4321"." ' javidamises. mõistab keera,
I»p. tööandjad! - ivat. kolnre kohal, keelt. Kir
Kas leiduks maaki rulnud jad pal. slt. „5/i365"
noormehele.Mingit.teenistutz
Tööotsimised
linna? Wõib olla ka õpi
.poiiikoht - pagari juure wõi
Korraliknaisterabwas.
mujale. Nõus ärasõiduks. otsib '
Kirs. slt. ..21/4344".
Haigepöetajaks tvõi haige
pasZikoiita.
seltsiliseks
Kaitsetväest ivabanenud Kirj. flt. ..20/4380".
soovib kohta
noormees.' tunneb- pagari- ja

Lähemaid - teateid saab J..
Poomi käest Kehra ' jaama'
juures, teles. Kehra . nr. 7.

8. jaanuaril 1938.a.

Kohe tarwis

Perenaiseks
Mõi per.-abiks.soowin. os«
kan ta'loomi talitada,' wõib

Tallinn • Hamburg -Tallinn

Tel. 442-57

keemia tunde

Tartus, Oildl tSn. 7. Telefon 18-11

Metsatöödele rartvis

H. M. Gehrckens A.Kirsten Ernst Russ
Agent:
• Agent:
A. J.Trankmann ft Ko Carl F. Qahlnbäck ThemasClayhiiis&Son

Õpetaja annab loodustea

Soodsad järelmaksuvõimalused.

4383".

igal: laupäeval

Agent;. •

duse, maateaduse ja

JOH. VIH
soovitab ilusa kõlaga pianiinosid

Harju 29-8

Tallinn, Niguliste 16
Telel. 438-50.

Klaverivabrik

kes koloniaalala täieliselt
tunneb. Xemtiba slt. „23/

kiirkursus, harjutused, inglise
keele konversatsiobni tunnid.

ahad. juurelõihuse

kiirkursused ja harjutused.

KUULUTAJAILE

476-67. Teat. äripäevadel 11—12 e. 1. ja 3—õp. 1.

Vajatakse - suuremasse ale

Masinakirja

Rahvusvahelised

mia eksami vastu ette. Hõbe
tän. 11—1.

Laste Rõõm on laste õnn!

laste laulu- ja mänguringi Roosikrantsi 11, tel.

wikku

meet. kiiresti ja põhjalikult
rääkima. Ladina k. tunnid.
Tõlked. Tatari 24—6.

kella 9—B.

ämmaemandat* kursused

eesti-saksakeelse

Inglise, prantsuse, saksa,

mistamine kõikid. raamatup. süsteemidel ja ala

del. Kaub üldteadus, aritm., kirjavahetus ja

korraldab rahuaegsetele õdedele

VIIULISTUUDIO
Dr. KARL BRÜCKNER
Õppetöö algus 12. jaanuaril
Õpilaste registreerimine ainult 7. ja 8. jaan. kella 2—4 p. 1. ja .õhtul
Kloostri tan. 2 (hoovi kaudu) Saucksi korter.

tuses.

raamatupidamise ]a

OdedekoofiTartu Ülikooli Juures

. Avan jälle , 10; jaan..

Naiskokk
ja passija, keskealised, töö
tundjad, otsivad vastutavaid

kohti. Kirj. slt. ~25/4345".

'Kaks saarctütarlast palu
wad

Teine tunneb ka mütsi- ja

Töökas pookwilunud

karusnakjatööd. Kirjad slt.
~34/4394" mõi kohapeale

palub võimaldada:ööd töö

kotta wõi kuhugi mujale.
Wõib ka lihttöö olla. Kirj.

kaupletua ilmuda Willardi
rän. 19—10.

flt.' ..16/4376".

kui ka lihtjahwatust ning ! 25-aast.
! lihunikusell
Tea:, pal. saata slt. ~11/

Puulõhkuja

tveskis ettetuletvar tööd.

kes tööd tunneb, ja nõude
pesijat tarwis Juureweo L. tqrwis, kel on endal kohti. 4331".
3, restorani.
Kordu 80.

mingit tööd

lapsehoidjaks wõi mõnele tööstusse. söögimajja, va?»
muule alale. Kirj. slt. ..17/
sijaks. majateenijaks wöi
4377".
tallu, üks omab tunnistusi.

otsib tööd. Kirj. slt. ~34/

palub reeinstust. Kirjal, slt. 4354".
~12/4372".
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võtavad „PäQvalQfiQ" ja „£aste Jlõõmu'* te(timisi vastu 1935. aasta peate
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Tallinna Eesti KirjaStus-Ühisuft truL
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