Tänast leHte 8 külge

üksik number kalendriga 10 snt.

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NALJALEHT «KRATT4' JA KUNSTI ERILISA
«KUNST JA KIRJANDUS"
Toimetus ja talitus- Pikk tän 2 Kontor avatud 9—5
Ärijubatuse kõnetunnid 9—ll Aadress: .Päevaleht" Tallinn,

«Ilmub 7 korciv nadalas
TELLIMISHINNAD!

üle 1 kuu korraga tellides iga
üle 3 kuu korraga lettides iga
järgneva kuu eest 1 kt. 2? s.
järgneva kuu eest 1 kt. 50 s
Aadressi muutmine 25 s.
Välismaale 4 kt kuus
Kuulotuite hionadi kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kohaolsimise kuulutused

Teleiooid» Keskjaama väljakutse oi 428-83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

on kasutada järgmised numbrid: or 428 84 lebr konini uksehoidja ja
Pika L raamatukauplus: oi 428-85 lehe ekspeditsioon, nr 428-86 trüki

kuni Ki 3. poole hinnaga.

Kuulutuste koha valikul ei kindlustata.

koja kontori nr 428-87 peatoimetaja 1 ammeti nr 428-88 toimetuse kauge

Kuulutusi võetakse 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.

kõned ja nr. 428-89 ärijuhatus Pärnu tn. ja Suui Karja tän. nurgal
asetseva raamatukaupluse tel ai 446-11 ja 479-25.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 3

2 kuud „ 3 „ 10 „
3 kuud ~ 4 25 .

2 kuud „ 3 „ 60
3 kuud „ 5 „ „

postkast 433

Päewaleht

1 kuu postita 1 kroon 35 senti.

1 kuu postiga 1 kroon 80 senti.

XXXIII aastakäik

Teisipäeval, 4. jaanuaril 1938

Esietenduseks:

Esietenduseks:

i&VCIU

JU<Wid€fi

filmis
. .j? ? *•:> r-* . :---5

' ".

:. r:--. - . ,

f•: i . f ' .' - >V,"f
Y%*f'
••• - - t *

:' < - . -•> ' J fW

'-v M.-<
pr '••
' '• -- 'V : . f::.,;'

.;.ii. ;

M
jifÄ

4>

44
y^.
,/<>: i.\. ' >.

k,

J*-,.-

n~3

< «*

KM,

-i :T*i.»..' \ * ... rs'-.:' * . ' > 5 f ' * *'. I*' .'MLii:' ',»3; : : «»

. ' ->/ '-P-: ..H

r--• ••

V feu.--'

OMM-H

i.\:

ÄPip. |g|y|s| pühap. |2|A|e|e]isl

Eriti valitud lisaeeskava

nr;

Tänase lehega on kõigil ja
lugejail kaasas

TEADAANNE

KK?

&
%r

pj mm
liu

WfaiSlt Wt
KkM MM. MM W

MKöMMsi
t&s*?'#

I*lV3 WZ
yW

M
M

WHWM.

Alates 1. jaanuarist 1938. a. asub

Tellijaile saadetakse kalender lasuta. üksikmüü*

U

MAJAOMANIKE KREDIIT PANK

X:

BEEPEL, 7. jaanuaril m kalender kaasas fcSifpf väipspool Tafaia. lugejail

uutes ruumides Tallinnas, Pärnu mnt. 8.
Panga telefonid*

Noorte organiseerimine on riiklik ülesanne

kodukeskjaam: 426-69
juhatus: 411-40.

Vähemusrahvuste noored tulgu kaasa.

Mida on aimud senine töö

Täna hommikuks oli Kunstihoone wäik
stsst saali kokku kutsutud üleriiklike noorte or
ganisatsioonide esindajate nõupidamine. Nõu
pidamise awas noorte juht kol. 3. Welle rind.
Pärast äwasöna wöttis sõna haridusminis
ter kol. A. 3aakson, kes tähendas, et noorte

SK ALA" ..Timukad, sõdurid id naised
)t" linbfl 11, Huvitav lisaeeskava.
Wabriku tän. 8 - lil. Näitelaval koomilised muusikalised ettekanded ja kiirkunstnik.

organiseerimises oleme alles katsttamisajajärgus.

Pärast noorte organisterimisstadust kehtima
hakkamist on aga siiski ära teha tükk tööd.
Seadusega on ette nähtud noorte organiste
rimine wabatahtlikul alusel. Noorte organiste
rimine toimub koolide kaudu ja wäljaspool kooli.
Nüüd oleme töötanud juba poolteist aas
tat. Sundusliku organiseerimist puhul oleks ol
nud pilt muidugi teine. Selline meetod oleks
nõudnud aga suuri rahakulusid, teiseks on meil
walitsemas teissugused möttewiisid kui maades,
kus on teostatud noorte stmdorganisterimine.
Edasi juhib kõneleja tähelepanu mõningaile
puudusile, mis on raskendanud noorte organi
sterimistööd. Tekib nimelt liig palju ühel ja
samal alust! töötawaid organisatsioone. Neid
tuleb liita wüi wähimalt lähendada.
Teiseks tikutakse erilist õhinaga organisee
rima selliseid noori, keda kergem on koguda, näi
teks koolinoori. Need on aga juba teatawal mää
ral organiseeritud ja organisatsioonid peaksid
rohkem töötama otse wäljaspool kooli stiswate
noorte keskel.
Minister ütleb, et 60 prots. noori on meel
organiseerimata. Organiseerimistöö pole arene
nud sellise hooga ja ivaimustusega kui seda
loodeti. On weel palju kusimusi, mis nõua
wad lahendamist.

Minister terwitas koosolijaid riigihoidja ja
enda nimel ning awaldas lootust, et tänane nõu
pidamine aitab kaasa noorte organiseerimistööle.
Edasi kõneles noorte juht kol. 3. Welle rind, kes ütles, et noorte organiseerimistöö
on annnd siiski tulemusi. Kartus, et organisat
sioonide arw registreerimisel tunduwalt maheneb,

Õpetatud Eesti Seltsi 100 a.
juubelipidustuste kava
Speiatud Eesti Seltsi 100. aastapäetva Pühitsemise
katva on nüüd lõplikult selgunud ja kutsed juubelist osa

taõhils juba ka wälja saadetud. Juubelipidustused toi
muwad 29.—31. jaanuarini. Laupäewal, 29. jaanua
ril, kell 11 on pärgade pmiemine seltsi algusaja tegc
kaste haudadele Jaani surnuaial. Laupäewa õhhipooli
kui kell 5 on ettekandekoosolek ülikooli aulas, kus kõnele

wad prof. Zl. M. Tallgrcn Helsingist Jngerimna min

Maria Andergast, Hans Heit, Ida WUst l|||CA AD 11'
Leo »lezak, Raiph A. Roberis j, t. ründavad H 110|T jII

K• N O

teie naerumuskleid tuju- |a muusikaküll löökfilmis ff

,MARS'

" Ülihuvitav lisaeeskava.

Hospidali tän. 2-a.

Gerd Neggo

ESTONIA

tantsu- ja Hikumisstuudio
Pikk tän. 30, tel. 462-83.

I \ klassikaline balleti
LBValalllS j moodne kehatehnika
Võimlemisrühmad

Valge saal
Uues jaanuarikuu eeskavas
esinevad:

Humoristlik yrotesk-tantsijatcpaar

osutus põhjendamatuks, organisatsioonid on ol
uud innukalt töös. Eelolelval aastal loodainc juure
tõmmata 20.000 uut noort ja järgnema! aastal
30.000.

Mõningaid lünki ja kooskõlastamatust on ette
tulnud koostöös. Neid tulcõ meil katsuda kaotada.
Noorte organi seerimine on riiklik ülesanne. Seda

Wäheimlsrahumse noored tulgu kaasa üldorga
nisatsioonidega, kus nad wõüvad tegutseda erigrup.

Pidena. Meil Pole tahtmist neid hakata ümber rah
mustama, maid tormiline on, et ka mähomnsrah
wuste noored tntuunvad meie üldsihtidega.
Rääkides noorte organisatsioonide tööst ja orga

lele, et kohapealseile organisatsioonidele ja juhtidele

sioonides on mitmekülgne.

pearnad keskorganisatsioonid «võimaldama rohkem ise

AUTQ-TIUNSPORT

Tantsi jateduo
FLORANCE & NIELS
Parkettakrobaadid
2 ALDARAS

niseerilniswiisidest, juhtis kõneleja tähelepanu sel

tuleb organisatsioonidel arwestadn. Töö organisat

Lasterühmad
Õpilaste vastuvõtt, välja arvatud laup. ja pü
bap.. 11—12 ja s—Vii. Soe dušš.

2.RODINS

Haridusminister leol. A. Jaukson kõnelemas noortejuhtide kongressil

RICHARD FRIEDMANN
Narva mnt. 9, tel. 304-17.
2-tonn , 5-tonn. veoautod saada
val igal igal ajal mitmesug.
vedudeks. .

Seadusega on noortetöö miidud seosesse kooli

tegelvuse «vabadust kui seni. Ka lvõrks küsimusse

Rumeenia peaministri

tööga. Kooli kasmatustöö peab jatkmna orgauisat

tulla nõunike ametisse Panemine suuremate keskuste
jtlures.

sõprusavaldus Hitlerile

Rumeenia-Poola- Jugo

Berliin. 3. 1. (ETA) (Reuter) Rumee
nia uus peaminister Goga saatis s)itlerile teie
grammi, milles ta awaidal? Saksamaa juhile oma
sõprust. Hitler laskis Saksa saadikul Bukares
tis awaldada Gogale kõige soojemat tänu.
Bukarest, 3. 1. (ETA) (DRB) Siin
konfiskeeriti täna 14 Prantsuse ajalehte, mis
sisaldasid waeunlikke kommentaare Goga wa

slaavia blokk?

sioonides.

Soome vastusnoot Venele
Helsingi, 4. 1. (ETA) ..Uusi Suomi" tea
tel on möödunud laupäewal saadetud Ntostwassc
Soome wastusuoot Nõukogude Weue noodile sugi
seste Piiririkkumiste asjus. Noodi sisu alv aidatakse
Pärast selle esitamist Nõukogude Liidu «valitsusele
ühes Nõukogude Wene eelmise Mustusega, mis tea
tawasti ei rahuldanud Soome «valitsust.

Kange pakane Rumeenias ja
Bulgaarias
Külm ott nõudnud inimohwreid. Paiguti seisab
rongide liiklemine

Bukarest, 3. 1. (ETA) sTNB) Kanae külm,

mis walitscb Rnmecnias wiimastel Päemadel, on nõud
uud Galatsis 4 surmaohwrit. Tobrndshas hundid kipu

wad juba küladesse. Snpaw lumi takistab suuresti
raudteel liiklemist.

Tosin, 3. 1. sCTA) sTNB) tövgn Bulgaarias

nasasutusest ja prof. 05. Suits Eesti esiürkamisc alg
rir.-gist.

Puhapäeival. 30. jaanuaril, kell I*2 on seltsi ajaloo
lise näituse alvaminc kunstikool ..Pallase" ruumes sa
kell 6 õhtul pidulik koosolek ülikooli aulas.

HANS ALBERS lenduri i;t pummindrali o*ns.
Sõdur jääb sõduriks

KINOTEATER

ja prof. H. tönni>3, kelle teemaks on: „EeSti rahivuSliln
ärkamise pöördetohtadel".

Juubelipidustused lõpcwad csmaspäowal, 3l jaa

Seltsi juubelipidustustele on loota veale kodumaa

nuaril, kell S p. 1., kus kõnelewad Oslo professor N. Lid

teadlaste weel rohkesti tuntud teadusemehi: mäliSmailt.

mnlitscb juba 2 päcmn haruldaselt lanne liilm. Põhja
poolses Balknni rajoonis on temperatuur langcund 32

kraadini allapoole nulli Celsiuse järele. Pii madalat
temperatuuri ci ole seal mitu aastat enam olnud. Wii

masc kahe päcwa jooksul külm on nõudnud ohmriks 3 ini
mest. . Mõnedel raudteedel on rongide liiklemine seismas.

iitsuse kohta.

„pravcla" sai uue toimetaja
Moskwn, 3. 1. (.vavnsl töommuuistlil.

erakonna pressiosakonna ülemaks ja „Prnmda" toitmtusr
juhiks nimetati erakonna pressiosakonna ülema senine ase

täitja Nikitin. Partei pressiosakonna senine ülem ?)!cdi
lis nimetati tcatawnsti rii.qikaitsc rahwakomissari abiks
ja punaarmee poliitise kaswatnsc juhiks.

Warssawi, 3. 1. (ETZI) (Havas) Informeeri

tud Poola ringkonnad lüktawad ümber wälismaa aja

kirjanduses ilmnnnd kuulduse, nagu oleks Rumeenia saa

dik Warssawis esitanud Poola wälisministrilc Beckilc
Rumeenia peaministri Goga poolt koostatud kama bloki

loomiseks Poola, Rumeenia ja Jngoslaawia wahcl. Ru
«neenia saadik Samfircscu on küll käinud Bccki jutul, kuid
tn ci olewat esitanud mingit sellist kawa.

Warssawi. 3. 1. (ETA) (Havas) Poola aja

irjandus ilnnitab suurt huwi Rumcenia poliitilistele

iindmnstcle. Aivaldntnksc pikki tclcgrannnc Bukarestist,
üldiselt on Poola lehtede kommentaarid soodsad Goga
umlitsnselc.

Tinta konsiskcrriti tuim Wnrssawi ajalehte kommen
taaride pärast, mis nad olid toonud Bukaresti sündmuste
kohta.

Hr. 3
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Päevaleht

Briti impeerium relwastub

LOOGAD

Roosevelt kinnitas usku demokraatiasse

- KERGE PAJUsuurel ja vä»ks<«l arvul JõLinn
Laevastiku ümberorganiseerimine
~Päevalehele" kirjutanuo Rt. HOfl. lord Lloyd Of DolobTSPl, eeanõukogu liige,
mereväe liidu esimees, endine Egiptuse ja Sudaani ülemkomissar

Kus ka praegu awalikult wõi erawiisiiiseit
küsimusi ei aruteidaks, ikka on Suur-Briti taas
reiwastumine kõneaineks, sest ainult see on
peamiseks lootuseks rahu säilitamisel ses lõ
hestatud maailmas, kus me elame. Ning neis
waidlustes ja aruteludes ei ka.du peamine huwi
mitte õhurelwastuselc. nagu wõiks arwata, waid
iaewastikuie. Ainu t need, kes iisuwad lühikest
sõda. nii-üte!da knock-outi-sõda. koondawad
kogu oma tähelepanu õhurelwastuselc. Kuid on
wähe neid, kes usuksid, et sõda Suur-Brit«.ga
saaks olla lühike. Nii tähtis kui wõikski olla
õhurelwastuse kiire areng, tunnustatakse siis
ki üldiselt, et tanapnewal on ikkagi merejõud
see, mis hoiab Suur-Britit ta praegustes po
sitsioonides, kust ta mitte üksi suudab kaitsta
end ja oma dominioone, waid ka awaldada suu
rimat mõju teiste riikide plaanidele ja poliisi
kale.

Suur-Briti ajalugu, eriti ta meremäe des
armeerimise ja taasrelwastumise ajalugu, on
suurepäraseks õpetuseks, mida aga alati näikse
unustatawat. Niiiid on meie merejõudude täht
sust õpitud tundma suur' hädaohu ähwardusö!
ja suurte kulude sa'te'. N iib, et õnn on alati
olnud meiega, näib, et saatus malwab meie
kaudu kogu laiemat maailma. Br ti on lammu
tanud palju Wewastikke pärast seda. kui need
on teda augi teeninud, ja on end ikka ja jälle
leidnud olewat sunnitud ne d musti üles ehi
tama. saatma neid maailma u redele enne kui
järgmine kriis hakkab äh virdama ta wabidusi.
Kuningas Harald ei annud Inglismaad William
Vallutajale üle mitte ainu t seeväraft, et ta
sai lüüa Hastingi lahingivölsal, waid ka. et tal
oli ainult ühe r igi laemastik jo et normannide
sissetungil Porkshire'i tal po nud !"e:vu. mis
oleksid kaitsnud kanalit. Kui James !, kurb
näide heatahtlikust patsifistist, oli Inglismaa
vaenlast''e mänginud mälja selle, mis juured
eiisabcthlased olid merel matnud, pidi riik ja
Robert BiaKe Inglismaa orestiishi seadma jaInle tema mere jõu suurejooue ise tõstmisega.
Ning hilisemail aastail on see njnw jõud mää
ranud sõda ja rahu. kaotusi ja wõite.
Pärast maailmasõda sa bus Suur-Briti ras
keim .cksperunent m?rejõn desarmeerlmises. Ko
he maailmasõja järele me lammutasime vaba
tahtlikult V/z miljonit tonni sõjalaevu, seda
juba enne Washingtoni konverentsi, pärast mida
me ohverdasime ioeef 600.000 tonni moodsaid
sõjälaewu.

lalawäe ja õhnjõnde me vähendasime sa
muti ja senisest suurimat ning mõjuvõimsaimat
relvastust maailmas kärbsii mõne wähese aasta
jooksu! isegi alt ennesõjaaegse taseme.

Kõike seda tehti maailmarahu kasuks. SuurBriti sammus selles esirinnas, lootes, et teljed
järgnenuid tolle, et rahu säilitatakse sõjarelwi
wabatahtllkult ohwerdades.

Seda suurt ideaali jälg'des Suur-Briti mit
te ainult ei unustanud ajaloo õppetunde, maid
uskus ka teiste rahuarmastust, mida tegelikult
polnud. Briti rahwas uskus mõi lootis uduselt,
et Genfi õhkkond suudab tulla wõitjaks räh
mast? ambitsioonide üle. kaotab iviha ja loaeiiu,
mis on moodustanud oja inimese iseloomust sest
saadik, kui Kain tappis Abeli.
Selle artikli kirjutaja pole iial jaganud se
da head usku. Kõigi Briti desarnieerhnisele
järgnenud aastate jooksul teised rähmad suuren
dasid oma sõjajõude ja mere! hakkas ülekaal
Suur-Briti laewastikn käest kaduma teistele.
Briti mitte ainult ei lasknud käest oma senise
kaheriigi reiwastuse seisukohta, maid hakkas ise
gi jääma allapoole ttheriigi merejõnle. SuurBriti jatkas oma desarnverimist,- aga Itaalia,
Prantsusmaa. Saksa. Wene ja Jaapan ehita
sid moodsaid sõjalaewu. See oli Inhinägelistis,
mida ei saa andestada. Briti laemastik polnud
enam suuteline täitma oma ajaloolisi ülesandeid,
saates kogu impeeriumi hädaohtu, eriti kus tei
E. Phillips Oppenheim

AADLIK

VARGAKS
30

..Tore tüdruk!" hüüdis Tottie Green. ..Kas
kuulsite, poisid? Kas laseme Belle'il proovida?"
"Kui inina võtan selle enda peale," jatkas
tüdruk. ..ei riski teie millegagi."
Lem keeras end küljele. Esimest korda tö
nnfc õhtu jooksul pööras ta terve oina näo
koosolijate poole.
..Mida sa teha tahad, on —"
Tüdruk astus talle sammu lähemale. Ta
hoidis käed puusis, aga ta silmist paistis tap
rnife himu.
Sõnad surid mehe huulile lühikese hinge
tõmbega. Teised maalasid palavikuliselt.
..'Keegi, kes nimetab mind sellise nimega,
mis sinul praegu meeles mõlkus, ei pääse sel
lega nii lihtsalt. Lem!" hoiatas ta teda. ..Mul
ei tule meelegi ütelda sinutaolisele nolgile, mis
ma teha kavatsen."
Tottie Green kallutas end õrna toolil ja
hõõrus põlwi. Kogu aeg lagistas ta naerda.
t ..Siin on teile tüdruk!" lõõtsutas ta. ..Kas
saite nüüd. poisid! Oleks ta mu enda tütar,
ta saaks wiimse kui penni minu rahast."
„Kas wõtan selle enda peale wõi mitte?"
küsis Belle, pöördudes temale.
..Anna mulle meel juua!" palus Greeu.
..Uks õige kange. Belle. loon sinu terviseks,
tüdruk! Sul ou sisu. Käi oma teed oma viisil
ja ln-ka temasse nuga. kui ta ei ole sinule
mc e reie."

ne tähtsaim kaitsewahend öhnrelmastus oli
jäänud pnndniiknks.
1935. a. oli Briti tollekordne patsifistlik pea
minister sunnitud tunnustama, et Briti soow
maailmarahu säilitada relmastust wähendades
polnud annud tagajärgi.
Briti rahwas oli rahu heaks kannud riski
ja see oli luhtunud. Briti rahwas polnud mitte
ainult wiidud seisukorda, kus ta ei oleks end
suutnud kaitsta ründaja wastu, maid ta mere
teedki olid hädaohus. Polnud ime, et seda uä
hes tekkisid maailmas agressiooniplaanid.
Kiti Briti rahwas isegi ses hädaohtlikus
seisukorras ei suutnud näha tõde, siis polnud
selles süüdi rahwas, waid te na poliitilised ju
hid. Mr. Baldwini enda südametunnistusel la
snb, et tundes hädaohtu, mis ähmardas maad
juba 1933. aastast alates, ta jättis walgustustöö
rahwa seas tegemata, hinnates ainult häälte hui
ka eeiseiswaii ü.disil roaltrnifil. Suur alalhoid
lik partei on rohkem kui kord mr. Baldwini
poliitika läbiwümiseks su.genud silmad riigi hä
daohu ees.

1936. a. oli juba sündmuste endi käik awa
nud rohiva silmad. Rahwas awaldis oma tiriva
ni ist asjade tegeliku seisukorra suhtes selgemalt
kui seda oleks soowiuud isegi kõige ararn wa
litsiis. Hädaohu suurus ühepdas rahwa riigi
kaitse suurendamise küsimustes. Ametühingud,
sotsialistliku partei selgroog, hakkasid toetama
relv""-'tl>s»"-ogrammi. mida praegu täidetukse,
wc ndu useg . mida sagawad kõ kte sedki pa t id
rahwuslikns walitfuses. Ainus, mis rahwas soo
wib. on. et Briti taasrelwasiumift ei kasutataks
rünnoku eesmärgiga ja> teiste rahwaste sisemis
tesse asjadesse segamiseks, kui seal pole mängus

Briti elulisi huwisid.
Täna kuulub meile suur jõud ja homme on
meil juba eriti merel ja õhus jõud. mida me
poleks suutnud kujutella alles 1933. aastal.
Ühendriigid on end kuulutanud solidaarseks
Briti poliitikaga, nõnda me ehitame sõjalaewu
ja lennukeid, õpetame sõjawäg: ja ehitame kind-.
lust õiguse ning seaduslikkuse kaitseks kogu
maailmas.

Meie pingete suurust nä'tavad armud, mida
Genfis avaldas välisminister Eden, Praegu
on Briti dokkides ehitusel üksi 450.000 tonni
esmajärgulist sõjalaevu ja edasise 33.000 tonni
ehitamine algab ligemal ajal. Kõik see läheb
maksma 130.000 000 naelsterlingit, kuid fee on
alles algus.
1933. a. Briti merevägi suutis saata välja
laevastiku, mis koosnes 13 peilaevast. mil
lest kõik peale kolme talid vananenud, ja; 31
ristlejast,' millest paljud * olid: samuti lähenemas
igancinispiirile. Uue programmi teostamisele asu
misest pole veel möödunud kaht aastatki ja va
itn lahinglaevu moderniseeritakse juba. mõned
ehitatakse hoopis ümber, mis osalt juba on teos
tatud. ning lisaks on veel töö käimas viie
uue lahinglaeva kallal, millest igaüks läheb
maksma 8 miljonit naelsterlingit.
Mis puutub ristlejaisse, siis on möödunud
aasta kevadest alates tellitud 14 moodsaimat
tüüpi ristlejat ja kõik on praegu ehitusel, kuna
mitu vanemat laeva 1933. aastast on juba
asendatud. Me saame nõnda 70 võimsat rist
lejat.

Seisukord on samasugune hävitajate, all
veelaevade ja teiste väiksemate laevade suh
tes, mis kuuluvad sõjalaevastiku koosseisu.
Näiteks telliti 1936. a. kolm uut hävitajate
laevastikku ja tänavu veel kaks, mis tähendab
43 uut võimsaimat ja moodsaimat tüüpi hävi
tajat.

Rööbiti selle peamist tüüpi sõjalaevade suu
rendamisega käib õhuwevastiku suurendamine,
mis on nüüd läinud mereväe kontrolli alla.
Briti õhulaevastikku täiendatakse praegu mood
saimat tüüpi lennukitega.
Muidugi nõuab nii suur laevade arvu lisa
Tüdruk täitis klaasi viskiga ja lisas sinna
veidi vtt. Siis ulatas ta selle teise värise
vasse kätte.
„Kos lähen või mitte?" kordas ta.
..Sa lähed, tüdruk." vastas Gren. ..Nood
pirisejad võivad põrgusse sõita. .Sa lähed ja
ma joon sinu õnne peale. Renben, täida klaasid
ümberringi. Telli juure, kui on rohkem maja.
Belle läheb David Newberry peale jahti pida
ma. Sinu õnne peale! Jooge, igaüks. Kas kuu
lete?" jatkas ta höaie äkki tugevamaks muu
tudes. ..Löön teie pealuud sisse, kui te ei j 00..."
Nad kuulasid sõna. sest nad olid alati kuul
mid Tottie Greeni sõna, aga kahel mehel pesit
ses südames tapmise himu. kui nad tõ'V«d klaase

huulile...
19. peatükk
lohn-streetil number 17-a helises ä.iki ukse
kell käskivalt. Dovson, keda see äratas ta
lõunauinakuft. tõusis üles ja läbis suure halli
tõsise väärikusega, saadetud kahe tugema teen
ri poolt. Ta puudutas nuppu, mis avas ukses
väikese luugi, ja vaatas sellest välja. Siis vii
pas ta mehed ära.
„Ei ole teid maja," teatas ta. „See on
jällegi too väike leedi, llhel heal päeval läheb
tal meel halvasti, kui ta ema sellest jaab teada."
Mõlemad mehed kadusid jälle oma regiooni
desse. Dovson, vaadates veelkord ringi, et kee
gi ei tule tüdrukule järele, ja nähes, et õhk
on puhas, avas ukse ning lasi Sophy sisse.
Wiimane tervitas teda samiljaarselt.
..See on teil siin ju päris kindlus, Dom
son," tähendas ta. ..Keegi sees?"
..Lord Nevberry on raamatukogutöös, miss,"
vastas mees. ..Palun seda teed?"
David pööras ümber oma toolis, kui Sophy
sisse astus. Tüdruk heitis käed talle kaela üm
ber ja paitas ta põske.
..Mida oled sa teinud terme päeva jooksul?"
..Olen olnud suurema osa ajast all.gümnaa
sinmis. Lasin panna akende ette raudmõred ja

Demokraatlik valitsusviis seatakse jalule ka neis maades, kus seda
praegu ei ole

Estonia p. 15

Wa hittat on. 3. 1 tETA) (TNB) President

Kõmu Ahvenamaa saarte
kindlustamise ümber
Soome kindralstaap eitab saarte
kindlustamist
He lj tugi. 4. 1. IETA) Ntõöduniid nädala «vii

mastil päevil Stokholmi leht..Aflonbladet" n«valdnS lä>
helepanmväärstid artikleid Ahivenamaa saarte kindlus
tamise kohta. ücJil «väitis, et Saksa sõjaväelised ring
konnad toekamad Ahvenamaa kindlustamise la»vats«isi,
milledel oleks suur kähtsts Saksa-Weile võimalikus sõ

jas. Samuti leht juhtis tähelepanu sakslafe Mrüsneri
poolt „Geopolitik'as" aivaldaknd artitlile ue««nmaa
kohta. Lehe kirjasaatja teatel Marinhamiunst olevat
möödunud septembrikuus Saksa ohtvitserid toos Soo«ue
oh»vitstridega käinud tut»v«»uas Ahvenamaal «venelaste'
poolt omal ajal ehitatud kindlnStnSstga. Niisugused kuul
dnstd liükati kategooriliselt ii»nber Soome söjniväeliste

Roosevelt n»vn* tä>ln ühendriikide kongressi järjekorra
list istungjärgu oma läkitust ettelugemisega.

Oma läkitust välispoliitilises osas president Roost
velt toonitas ühendriikide rahutahet. Ameerika olevat

ühtlasi kindral avaldas arvainist, et „Astonl>ladcti"
teated võivad olla «nõue sõjaväelase mõtteavaldused
olukorra võimaliku areneinise iile ttcutralisterimiSkou
veutsiooni tühistamist korral.

teinud kongressile ülesandeks. .... . .- , »

oleksid «võinud sõda 'tekitada.

Roosevelt laitis neid, kes Jijnt». knc«tda«vad tasakaa
lustatud eelarve järele, kuid istmel suuda esitada mm
gisugustid praktilisi kavasid. rrnesh tnsakanlmtatud

Maailma* on olemas kalduvus eemalduda rahvus
vaheliste lepingute «vaimust ja kirjatähest. See kaldu

protesteeris selle «vastu, et teda peetakse kapitalistliku

rallit pidanud hoolimata tõsistest provokatsioonidest, mis

ivus ütles Roosevelt näib olevat ühenduses tea

talva pinnapealse kaldmvnstga eemalduda demokrantli.
tust «vnlitsuslvormist. President Rooseivclt nivaldaS oma

usku demokraatiasse. Ta ütles, et demokraatlik 'valit
susviis teotab edasi ja seatakse «alule ka neis maades,
kus seda praegu ei ole. ühtlasi Roosevelt aivnldaS ar«ua
niisk, et manilnia rabu ou kõige kindlamini hoitud demo

kraatlike valitsuste kätes, ja et fee rahu on äbwar

dntud riikides, knS demokraatia ou ära heidet««d.
Sisepoliitiliste küsimuste kohta Roosevelt seletas, et

praegust Ameerika probleeme ei fna lahendada 1107.
aasta mõi 1887. aasta meetotidega. Ta toonitas «naa

ringkondade poolt. Vaatamata ümlierlnkkamisele aval
das „Aftonbladet" «veel möödunud laupäeval artikli
mainitud küsimuste üle. Ka teised Stokhvlmi lehed osn
tafid küsimustele suurt tähtsusi, juhtides tähelepanu eriti
Saksa sõjaväelaste viibimisest Soomes.
Niisuguste salapäraste kuulduste kohta Soome tiild
ralstnabi ülem kindral Ocsch seletas „S»omen Sosiali
demokraatti" järelepärimisele, et „Asto«tblnde»i" teated
ja andmed on täieöti tuulest «võetud. Ahvenamaa tou
«veutsiooni järele on see piirkond neutraliseeritud ja Soo
uvl ei ole mingisuguseid kavatsusi selle tindluStainiseks.

küsimust lahendamist tarvidust, wnniti palkade ia too.
aja korraldamise tarvidust tooStuseS. 193 b. aaStg valt
mistega raluoas ole»vat nende küsimuste lahendamtst

cclfinuc ei olevat praegusel n«al «vouuallk «
süsteemi «vaenlaseks. .. ..

toonitades kapitali sa tvõ kooStootamne tarimduit,
Roosevelt ütles: Kapitaki-lvõiiuu kur,astltar>v,tamiscle
ja keeldumisele kapitali üldkasulikult tarimtamast wleb
teha lõpp, sest muidu kapitalistlik süSteem hawttnb end
ist oma kuritarivitnste läbi.

"on bou, 3. 1. (ETA) (Reuter) AutonteetseiS

Briti ringkonnis terivitatakse president lliooseveldi lnki
tu«'t kongressile. Iseäranis kiidetakse presideitdl ivasten
dnsi demokraatia kohta. Leitakse, et need «väliendustd on
täiesti ajakohased. Samuti leia«vad heakskiitmtst Roose
veldi seletused lepingnkohustnste kohta.

Salliwus - demokraatia põhireegel
Vastuseks „Uuö Eestile"

..Ilus Eesti" 31. dets. m. a. nunrstis kannab üks

pooldamisest, vaid „11. E." loäitclt absoluutsuse kör

keele vg*tnt". Kirjutis ise tahab aga olla «vasnncks

valdamiseks. Autonoomia- ja sceaa ka keeleküsimust ru
leb rakendada eeskätt iga riigi poliitilis-ajaloolisele ku«

..Päeivalehe" 30. dets. numbris avaldatud artiklile, kus
suhtuti «'kepnlistlt kastvainsc lingiivistlikn osatähtsuse
reaalseisic «väljaivaateissc «vähemusrahvuste koole*.
Kiina selle* kirjutuses toodi ette negatiivsete teguritena
nii sisc- kui «välispoliitilist külge, märkide* ühtlasi ära
psühho-ajaloolist olnudi kujunemist, siis oleks loomulik,

maid ühiselulisi murranguid, mille läbiclajatcks poi

sõnavõtt üllatavat pealkirja: ..Päevaleht" võitleb eesti

et ..Ilus Eesti" arvustav sõnavõtt oleks asunud kõigi
nende o'nliste põhjenduste sõelumisele, et sellest siis tu

letada oma järeldused. Aga ei midagi sarnast. Nov-

jnncmisele ja olevatele psiihhilistele ja demograafilis
tele eeldustele. Teiste riikide eeskujude täpne kopeeri
nirnc võib nii osutuda mehaaniliseks printsiibiks, kuna
vaotavad eeldused Võitvad liig suurelt erineda. Nii on
Baltikumis toimunud 20. sajandil üks Euroopa suure
nud mitre ainult põliÄbaltlased-päriselanikud, vaid ka
Balti sakslus. Kõigi nende mikmelaadiliste teguritega
tuleb ju arvestada, et poliitiliselt tõhusalt korraldada

Pinud «välja artiklist kaks teineteisest craldarud lõiget,
asub ..Uus Eesti" «vähenmsrahlvustc koolide praegust

riiklikke siscivahekordi. Küsimuse arendamine osutub siin

lehe" 30. dets. numbris.

Mine pcamiiimri asetäitja siseminister Kaarel Een -

jcijundu võrdlema eesti koolieludega Vene aial. Kind
milleks see lahtiste uste murdmine, kui artiklis ei leidu
jäärasid «võrdlusi, «vaid ainult näitena ja «viite koorus
ou juhitud tähelopmm kitsendatud olukorrist, kus iriiüd

palu «vallavalitsuse ettepanekul üksmeelselt Rac valla

sed ..kitsendused ise post kaugeltki tolleaegse ulatuse ja

homusrahwuste koolides kalvatsetakse eesti keeles õpe

aukodanikul-?.

tagamõttega".

tama hakata", öeldust tuletub selle järeldus: eestluse

K. Eenpalu Rae valla
aukodanikuks
Viimasel Rae vallavolikogu koosolekul waliti prae-

Aukodanikuks «valimise motiivides luuakse ette. ct
K. Eeupalu. elades juba pikemat aega Rae valla*, on
eeskujuliku põllumehena tõstnud oma talu terve kihel
konna varemate inaiapidamiste 'ell* esirinda, on oma
praegust kõrge aineti juure* siiski leidnud «võimalikuks
oia võtta koduvalla rõõmudest sa muredest' nina on ka
osa Võtnud kohalike seltskondlike oraanisatsioonide juh
iimise tööst.

Teise, ja ühtlasi «viimse motiiiviua toob ..Uus Ees
ti" ette järgmist: ..Niisugust keeltewabadust ei aiua kuski

mujal «vähemusrahvustest. Mujal ou riigikeelne õpe
tuS igal Poo l palju suuremas ulatuses läbi «viidud,
kui seda nieil teha kavatsetakse". Praeguse sõnavõtu
ülesandeks post «nitte toodud «väite korrigeerimine, kuid

oiuetj «võik* „U. E." tähestvanu juhtida Soome roots
laste stestivabadusele; seda mainides mitte täielikust

niine ka meeskonna suurendamist laevastikus. kaotatud, siis peame selles tänama teovõimsaid
Selle küsimuse lahendamisele on asutud kogu mehi nii direktoreid kui töölisi. Hoolimata
energiaga. On loodud uued õppeasutused, sa viisteist aastat kestnud loidusest Briti sõjajõu
jad ja tuhanded noored mehed jõuavad koolides dnde vastu, võis admiraliteedi esimene lord
edasi ja alamate koosseisude täitmisega vaba juba kuus kuud pärast programmi väljakuulu
tahtlikul a usel pole nimetamisväärseid raskusi. tärnist teatada, et Suur-Briti suudab oma sõja
Noormehed astuvad praegu suuremas ulatuses tööstust tõsta üle kavatsetud normi. Kõigi ehi
sõjaväkke kui Inglismaa seda rahu ajal kii tnselolevate sõjalaevade valmimisprotsessi on
nagi on läbi elanud.
võidud kiirustada, millest toome näiteks allvee
Mis käib meeskonna kohta, seda tuleb ütet laevade emalaeva „Maidstone'i", mis alul pidi
, valmiva 1938. a. lõpuks, kuid saab valmis
da.ko.yokki.de. laskemoona
tööstuse,' ladude täitmise ja miin kohta, mil j juba 1938. a. maikuuks.
Inglismaa on siis oma 40 miljoni elanikuga
leks' kõigeks leidub vajaüsel arvul töötavaid
käsi. Kõigel sellel pole asjatundja silmis väike suutnud relvastuse tõstmiseks juba kulutada
väärtus, sest ainult selle masinvärgi laitmatu 1.300.000.000 naela, kuid pole sellal veel vätöötamine tagab Briti laevastiku iöögiivalmsiise. hendanud sotsiaalaladele määratud summasid.
Neid hiigelsuuri pingutusi on võimaldanud Kaubandust on võidud endiselt arendada, kuigi
ainult Briti tööstuse organiseerimine ulatuses, alles aasta või kahe eest saadi üle maailma pai
nagu seda polnud iial ennem saavutatud. Briti miinid raskeimast majanduslikust surutisest.
See pole ainult valitsuse, vaid kogu rahva
sõjajõudude vähendamine oli viinud ka õppi
mid tööliste arvu vähendamisele ettevõtteis. töö, kes on otsustanud kaitsta oma vabadusi ja
Kui see puudus nüüd täie auru all töötades on mängida oma osa seaduslikkuse ja korra kind
lustamisel maaailmas. Mitte üksi Suur-Briti
ei tee suuri pingutusi oma kaitsejõu tõstmiseks,
y>« 1 »«V „ *r-f ,r»7—*.'l •.«» i
vaid ka kõik douiinioonid. Kulutades suuri sum
masid omaenda ranniku kaitseks, õhujõudude
ja muu suurendamiseks, töötavad Austraalia,
Uus-Meremaa ja Kanada emamaaga koos im
peeriuini vägevuse säilitamiseks, vahetades ma
nemaid laevaklasse uusimatega.
Selline oleks lühidalt jutustus Briti taas
relvastumisest 1937. a. See pole kellelegi häda
ohtlik. Tema eesmärgiks pole kedagi rünnata,
ega teiste riikide kulul rikastuda. Kõik rahu
ÕUNA MAHL
armastavad rahvad tervitavad inglise keelt
rääkiva maailma endakaitse pingutusi.
(Copyright by ..Päevaleht"
LUS<HER i MATIEIEN
and Cooperation.)
andsin kogu asutuse politsei kaitse alla. Nüüd.
jutusta sina mulle, laps, kas käisid Frankleys?"
Tüdruk noogutas.
..Tulen just sealt." pihtis ta.
„Oli sul õnne?" küsis teine innukalt
Tüdruk raputas pead.
..Mitte vähimatki."
Davidi nägu venis pikaks.
..Kas said minna teisele korrale?"
..Olin seal tervelt pool tundi." jutustas talle
tüdruk. „See tuba on midagi raamatukogu tao
lift, sa tead, ja ettekäändeks ütlesin, et tahtsin
näha mõningaid raamatuid. Otsisin igalt poolt,
kust vähegi sain. otsisin, ja otsisin, ja ot
sisin. Aga ei midagi."
Teine muutus mõtlikuks.
..Ütle mulle," palus ta, ..mis on leedi Frouk
ley tualettlana ja selle ukse vahel, kust mind
kätte saadi?"
Tüdruk võttis pliiatsi ja tegi rutuga visandi.
..Siin on leedi Frankley tualett.aud," sele
tas ta. ..Sellega samal joone! on uks. mis sel
ööl oli lahti. See viib koridori, millest läbi
minnes peab astuma kolm astet alla ja jälle
kolm astet üles. Siis ou seal teine uks. mis oli
samuti lahti. See viib suure tuppa, mis on
muudetud nende poolt mingisuguseks raamatu
kogu taoliseks ruumiks - ümberringi raamatu
riiulid, paar pehmet tooli, muidu mööblit vähe.
Sellest mööda minnes jõuame ukseni, mille su
sõbrad sul nina alt kinni lõid."
..Nii," pomises mees. ..Lühike koridor, suur
tuba -»• kuidas on lugu akendega?"
..Neid ou kolm raamatukogutöös, täiesti
paralleelsed leedi Frankley tualettlauale. Siis
ou seal veel üks koridoris. Nad on kõik reas
ja neist möödudes pidid nad jääma sulle va
sakut kätt. Arvan, mulle meenub, nagu oleks
kõige tagumine neist olnud lahti."
Teine veitis nao mõneks hetkeks kätesse.
..Annal,s Jumal, et mulle meenuks," poini
ses ta. ..See näib nii veider. Arvan, et vau
tasid läbi kõik võimalikud peidukohad?"

..Seal ei paistnud neid olevatki palju." vas
tas tüdruk. ..Waatasin mõnesse vaasi ja muusse
kohta ja igale poole mujale, mis vähegi - näis

kahtlane."

..Mis on akende all?" kttjis mees.
..Ainult lillepeenrad. Mitte kohtagi, mis
oleks või lootustki annud."
David istus mõni minut vaikselt, uurides
tõsiselt visandit.
..Imelik asi." ütles ta mõtlikult. ..Siin selle
laua juures nägid sa mind teemandiga käes.
Jooksin alla neist kolmest astmest, üles teisest
kolmest, selleit toast mööda ukseni ja mitte sinu
mugi edasi. Paar jardi sellest eemal saadi mind
kätte ja sealt viidi mind haiglasse. Et teemant
on kadunud, on päris kindel, või leedi Frank
lei) ei oleks iialgi julgenud võtta kindlustus
puumat kindlustusseltsist välja. Olen täiesti
kindel, et salgal seda ei ole, ega ole kahtlustki,
et kui mind haiglas läbi otsiti, seda ka minult
ei leitud."
Ta jatkas lootusetult visandi uurimist.
..Kas minul ei ole võimalust." küsis ta.
..kuidagi siuna pääseda, vaatama neid tube?..."
..Kas see midagi aitaks?" arutas tüdruk.
..Kui sa ei saa seda meele tuletada, siis sa ei
saa. ja lõpp sellega."
..Mitte täiesti." vaidles teine vastu. ..Wõib
olla ei kõlba mu mõte kuhugi, kuid seal ta on.
Need toad ja kõik. mis seal sees ou. ou kõik
nagu tühi leht mu peas. Ma ei suuda neid
meenutada. Kui ma aga näeksin neid. tuleksid
nad mulle muidugi meele ja ma mõib-olla mäle
taksin. mida teemandiga tegin."
..Milline tore idee!" hüüdis tüdruk. ..Sa
mõtled, et sulle meenuks kõik siis äkki uagu
välk."
..Seda nui mõtlofin," wastas tchic. ..Mui
duni on fee (linult armumine kuid wõib-olla
mänrt et Küsimus on Kuidas sinna
fmibo? Nia ei tahaks enam teist korda minna
margana."

aga üleliigseks, ktma üldjoontes oli see annid ..Päeva

Kuid „U. (?." arvustuse lõpplause on weel ülimalt
Hämmastav: ~On seepärast enam kui võõrastav, et

eesti leht tuleb selle «vastu protesteerima, kui wä

hmvid piirdugu ainult oma rahvuse ja keele võitln

sega ja küsimustega: vähenmsrabtvuste enda nurre on
oina seisukohtade kaitsmine-, kui teb seda aga eestlane,

on see „enam kui võõrastav". 2cc äärmiselt pinna

pealne ja kitsarinnaline tvaade võib küll näida patrioot

tikuna, tuid on nii kaugel riiklikust mõtlemisest.
Esmajoones on ju tähtis riiklik heaolu, kogu riigi ela

nikkonna tihe side, mis luuakse koostöö ja kompromissi
dega, mitte aga sallimatusega. Kogu seda sotsiaalselt
erinevat ühisehitust hoiab kõikimõisteV poliitikaküpsus

ja kultuurne isamaalsus palju kindlamalt ja Väärika

malt kui järsult serveeritav rahvuslus. Selline rah

wuÄus on küll omane preisi junkrnwaimule, kuid miks
jäljendada seda. mis muidu üldiselt sobimatu ka Eesti
mentaliteedile? Kuid küsimus viib iseendast meid juba
tõelise demokraatia seesmiste põhireeglite juure.

Need põhireeglid kohuÄaVad üksteist mõista; ovo
sitsiooni ning vaenulise rahtvakihigi põhjuslikesse asja
oludesse süvenemist, ühe sõnaga kriitilise meele eel
dusiega suhtuda mitte pealiskaudselt oma Vastasteste,
ükskõik kes nad ka oleksid. Arenenud demokraaiiais,

näit. Inglismaal, Rootsis, toimub poliitiliste Vastaste
Vahel küll võitlus, kuid mitte võitlus brutaalsel ja ma

hakiskuval kujul tühipalja hurjutamisega. Vaid suh

tudes läbimõeldud kaalutusega mi enda kui ka Vastase
tegevusse. Analoogilist korrektsust nõuab ka rahVakih
tide omavaheline suhtlemine. Niisugune Vahekord ei

valitse aga mitte ainult juhi-süsteomis, kus sõna -

..opositsiooni" ei tunta, iva id selle asemel esineb las
..äraandja" Või ..Vaenlane", vaid ka sormaaldcmokraa

tiais. Viimastes esineb küll demokraatlik riigivorm,

aga puudub sisu, mis täidaks kirjatähe Vastava elava
vaimuga. Mäletame kõik aega lähemast minevikust,
kus Eesti poliitilist elu kandsid erakonnad, milliste jun
reS traditsioonide väljaknjnnemains ei soodustanud ka
Veel korrektseid wõitlnsivahendcid. fihes paljude põh
justega saabu-? kriis. Kuid julgesti võib kriisi tekkimise
üheks määravamal? teguriks lugeda Eesti erakondliku
ajakirjanduse madalat sihilikkust, kus demagoogiliselt
hurjutati oma vastaseid, kandes rahva keskele ülespu

hutud liialdusi. Niisugune «võitlus ja sallimatus isin

laski rahtva verre olude re«oideerin«ist «londivad ten
dentsid.

Ilma kuulumata ..Päeivalehe" porre, Võib objek

tiivselt väita, et ..Päevaleht" sellel kirglikul Võitluse
ajajärgul hoidis peagu ainsana alal kainet, kriitilisi kor
rckrsust. Kuigi lehel olid ja on oma kindlad seisukohad,
süvenen siiski mõistvalt ja sallivalt ka nende tegevus
se, mis olid lehe «veenetele vastuvõtmatud. Nii raken
dati tegelikult demokraatlikke põhireegleid, mida teised
lehed sa nende eelkäijad hülgasid. Oleksid ka need oma
und ..Päevalehele" omast süvenemist ja kriitilist tasa
kaalu, wõib-olla poleks meile kriisi üldse saabunud.
Ka olevikuks ja tulevikuks on meil «vaja süvenemist
asjade sisusse, et jõ««da kord ometi sisulise demokraatia
viljakale põllule. See tähendab aga loobumist põhiküsi
muste käsitlemisel nii demagoogiast kui ka ühekülgsusest.'

J. ülawere

Tüdruk kargas äkki püsti.
..Weel üks hea idee!" hüüdis ta. ..David.
mul on üks õige hea idee! Olen kutsutud sinna
teisipäeval tantsuõhtule ja pean ühe poisi kaasa
võtma. Sina oled see. Meie läheme koos ja
otsime koos."
Ta ümises paar takti ühest populaarsest vai
sist ja hõljus siis tantsusammul toolini ning
heitis enese sinna.

..David." sosistas ta. ..kell on kuus ja ma
tean, kus on Londonis parimad kokteilid. Kas
tohin?"
David noogutas ja tüdruk vajutas väikese,
rahulolu reetva ohkega kellanupule.
David andis Domsonile majalised juhised.
..David," pihtis Sophy, ..jumaldan sind!"
20. peatükk
Kokteiliklaas kaes. seisis David kainina ees
vaibal.
..Sophy." algas ta. „näen, et pean rääkima
sinuga tõsiselt uagu vanem sugulane kunagi."
„9le vait," naeris tüdruk, vaadates talle v
muigega silmis. ~Sa ei ole sugulane ja sa ei
ole vana.
..Seda laidetawamad ou sinu salajased liii-lastused minu juures." ütles mees.
..Need ei ole enam salajased." waidles tüd
ruk wastu. ..tttlcsiii neile kõigile tunaeile Nit
jis, et olin käinud sind külastamas emale,
leedi Agathale ja sir Matthewle. See oli mi
dagi lõhkepommi taolist, nagu wõid arwata.
Õnnens oli seal armas markii, kes oli minu
poolt ja kes mind lõpuks kutsus Guy ja endaga
einetama."

..Kas oli su rahwas pahane?"
..Ma ei usu." pastas Sophy mõtlikult.
~Muidugi igaüks neist teed uagu arwaks sinust
ei tea mis halba, eriti selle iviimase järele. Kuid
ometi tahaksid nad kõik sinuga hästi läbi saada.
Nende lootus on, et häbened end nii, et lähed
siit ära asiunaile ja et nemad elaroad siis ra*
hus ja sõpruses Newberrys."

Päevaleht
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Jaapan tahab lõpetada walgete hegemooniat Aasias

PõHja-Hiinas luuakse kommunismivastane „õnne kindlustamise valitsus". Valgete surve kollasele
rassile peab lõppema
Briti vastu kas või sõjaga
Tokio. 3. 1. (ETA) (Havas) Poliitiline aja
kiri awaldab Jaapani siseministri admiral
Suetsugu interwjuu. milles ta käsitleb Jaapani
ka«vatsilsi Kauges Idas. Admiral Suetsugu on
Jaapani «valitsuses praegu üheks mõjukamaks isi
kllks. Ta seletas muuseas, et Põhja-Hiinal peaks
olema eri «valitsus. Ent see walitsus saaks erinelv
Mandshukuo walitsusest. Põhja-Hiina walitsus.
mis oleks loomulikult kommunismiwastane, püüab
arwestada kõiki hiinlaste kombeid ja kindlustada
nende õnne. Säärane reshiim seatakse Põhja-Hii
nas sisse lähemail päewil. Hiljem Pekingi ja Nan
kingi walitsused iihineivad, et moodustada Hiina
keskwalitsust. Edasi admiral seletas, et Inglise pea
minister Chamberlain on seletanud, et jaapanlased
tahawad Hiinas sisse seada neile meelepärast reshii

mi. Meie eesmärgiks, ütles admiral Suetsugu, on
ainult jalule seada kestwat rahu Kauges Idas.
Edasi ta toonitas, et Hiina, Mandshukuo ja Jaapan

Peaksid moodnstmna Poliitilise, majandusliku ja
ideoloogilise bloki.

Käsitledes walgete Aasiast mõimaliku «välja
tõrjumise tagajärgi, admiral Suetsugu seletas muu

seas: Meie elame Praegu sündmuste keerises, mis
omawad suurt wastukõla maailma ajaloos. Ma
olen weendunud, et kollane rass naudib seda õnne,

mis talle on määratud, ja et walgete hegemoonia
lõpp tähendab tõelist õigluse ja inimlikkuse ajajärku,
millest kõnelewad pidewalt eurooplased ja anieerik
lased. Walgete surwe kollajele rassile Peab kaduma.
Kuid selle kiire teostamine tooks loomulikult kaasa

mine Suur-Britannia Poolt, mida hiieks teha wõib
olla isegi sõja hinna eest. Mispärast Suur-Britan
nia ei taha aru saada Hiinale antawa toetuse lootu
lehisest. Ma ei taha uskuda, et ameeriklased ühinek

sid Suur-Britanniaga «võitluseks meie wastu, kui
ineie peaksime relwadcga wälja astuma Suur-Bri
tannia «vastu. ütles admiral Suetsugu. Edasi ta
ütles, ct Jaapani n«ajand«!slik jõud on Palju suu
rem, k««« seda «võiwad arwata hiinlased ja walged.

Jaapan ei lange iialgi seisukorda, milles wiibis
Saksamaa Pärast maailmasõda.

Hangtsdiou tagasivõtmine aja
küsimus
Sdl lingl> ai. 3. 1. (ETA) (Reuter) Hiina kiud'

üildistc rahittustc ajajärgu, ütles admiral Suet
sugu.

Hiinale antawa abi kohta Suur-Britannia ja
Nõukogude Liidu poolt ja Jaapani kawatsuse kohta
suunata oma ekspansiooni lõunapoole, adm. Suet
sugu seletas muuseas, et Hiina wastttpanu murd
miseks on wajaline lõpetada täieline Hiina abista

ral Tshangfahkivei, kes juhib hiinlaste «vastulööki Hang
tschou frondil, seletas, et Hangtschou tagasitvöitmine on

pani «vaed juba linuast taganenud. Äge tvõitluS olewat
Praegu kailnaS jartvcst laanepool, mille kaldal afetfeb
Hangtschou linn. Jaapanlaste kaotused oleivat suured.

KUULUTUSI sellesse numbrisse võetakse vastu homme,
kesknädalal, 5. jaan., kuni kella 5 p. I.

Nagu selgub, ei ole pühad toonud loodetud ele

mida ostjatele määritakse kaela kwaliteetkauba pähe.

toust apelsiuikaubandusse. Wana aasta kahe toii

Mujal wõetakse kõlbmatu kauba lewitajad wastutu
sele. Meil ei tehta sellest «väljagi. See asjaolu on
pahandanud ära tarwitaja põhjalikult.

(Füfkadeaegset fä6i
ftiiimisd sai sadodef
tuikusid sdgeGs. d

apelsine juba 26 kr. kast. Külmastivõetud kaupa
Pakutakse isegi 22 kr. Importöörid kurdawad, et

mahutamiseks esialgu ei näi olewat mingisuguseid

s%*Elifc teenistusega kastilt olewat 28 kr. Alu!

Ms pulltub waikuse põhjustesse apelsiniturul,
tavwitajasringkondade nõrk ostujõud ja teiseks tar
witajate tüssamine külmanud apelsinidega.

Kaupmehed wäidawad, et neid kodanikke, kes
jöuawad maksa 20—25 senti apelsinist, on meil
tvõrdlemisi mähe. Meie elustandard on selline, et
apelsin ei saa olla praeguse hinna juures wita
miinirikkaks rahwatoiduks, nagu ta seda on Paljudes

-eistes maades. Jõukamad ringkonnad, kes mõne
väewaga ostsid ära banaanide ja wimamarjade saa

detused, ei jõua uksi tavwitada suuri apelsinitaga
warasid.

Pealeselle ei wasta sissetoodud apelsinid alati
kwaliteedinõuetele. Osa apelsine olid wäga mõru
dad. Hiljem sigines turule kiilmastwõettld apelsine,

mõned importöörid wõtsid aga kastist 36 kr. Sellest
selgub, et apelsimkaubauduses harrastatakse siiski

Kunagi warem ei ole wastn talwe õnntehind olnud
nii odaw kui Praegu. Sügisel olid õunad märksa
kallimad kiti praegu. Seetõttu jäi ka osa õltnu
wälisturule saatmata. Õuntest nõuti liig kõrget

Wana aasta wiimase päewa ööl lewitati Pärnus jun
dstvasiaseid lendlehti. Lendlehed olid koostatud üsna al
geliselt ning kummitahtedega trükitud kaustikulehtedclc.
Politsei korjas lendlehed warahommikul ära.

Tartu lihaturu lõpp pannide
põrinal

ei ole kilhugi enam saata, sest igalpool on juba
turul Ameerika ja Kalisornia kaup. Importöörid
müüwad Praegu eksport-sibulaõunu 30 senti kg ja
isegi odawamält. Need õunad on ostetud sisse 28
sendiga kg. Avwestades hoiukulusid ei saa siin

Kangelaste ühishaual korraldati leinaaktus

nistasid 2. dstviisi orkestri ettekanded. Kõigi uaisorgaui
satsioonide uimel asetas pärja langenud kangelaste mä

Kamri traditsiooni kohaselt korraldati ka tänawu

Jumalateenistus' kalmistul algas kell 8 õhtul ja selle
pidas Tartu malcwa waimulik, Tartu Peetri koguduse
1. pihtkonna õpetaja dr. J. Tnul. Jumalateenistust kau

ärisid

Möödunud aasta sügisel, oktoobrikuust alates, muu
tusid Wiljandis õige sagedaks sissrmurdmiscd, mis jätku
sid kuni detsembrikuu keskpaigani. Margad külastasid
mitmeid südalinnas asetscwnid suuremaid kauplusi, kuid
ka crakortcrcid, kaubatioskc juc. Kõik uccd murdwargu
cd pandi toime wnlcwötmcte abil, mispärast politseil oli

põhjust arwata, et tegutseb üks ja sama wargajöuk.
Nüüd on Wiljand! kriminaalpolitseil õnnestunud selgi
kada peagu kõik need «vargused, kusjuures üllatawalt sel
gus, et jultunud «varastaks osutusid 2 poisikeseohtu noor

Kaevurite-rong Jääb käiku
Wana aasta «viimastel Päetvadel kerkis esile Türsa
mäe õlikonsortsiumi juhatuse algatusel Wiimikouna kae

wurite-vougi saatuse küsimus. Nimelt leidis kaewan
du.se juhatus, ci tööstusel ou wõiniatu maksa iga luu
suuri summasid Narmas elutsewatc faewandustöölisic
kohaletvodamiscks juure. Selles asjas kestsid raudtee
lvalüsusega läbirääkimised, sest kaewairduse juhatus asus

petise Juuli Lemmingu poeg. Tema ema istub juba

seisukohale, et kui piletihinnas ei tule soodustusi, siis
jäägu parenr rong käigust ära. Nüüd on läbirääkimiste
tulemusena jõutud jobitvake kokkuleppele ja kaetvurite
rong satkab ühendusepidamist Narwa ja Waiwara jaa

Harjumaalt ja töötas Viljandis sadulsepp Pahkma õpi

Vööline Jäi mullakihi alla

meest, üks neist, Ewald Lemming, 15 a. wana, on
kuulsa Wiljandi „nõia" ja ..seitsme-moosese-raamatu"

mõnda aega Wiljandi «vanglas petmistc pärast. L. kaas
laseks oli 16-a. Aleksander H l i s t u n o w. kcS on pärit
kasena.

Stoored «vargad ou tegutsenud päris «vilunud retsi
diwistide wnsil. Nad on hankinud kaupluste ja korterite
tvötmeid, kasutades parajat momenti ja «võttes need ukse

eest wõi jälle hankinud wõtmejäljendcid. mille järele siis

wiiliti wälja tarwiline «võti.

Õpilase vingusurm
Tartu, 4. 1. Eile õhtul leiti Tartus Tähe t. 8?

korterist «vingumürgitusse surnud õlitugümnaasiumi 5.-b

klassi õpilane Endel P i k a t, kes on 19-aastane. Noor
mees oli alles eelmisel päewal tulnud linna koolitööks.

Pärnus

ja esindustes üle riigi.
Flohr-Keres mängisid viiki

made «vahel.

London. 3. 1. (ETA) Hastingsi maletur
nim 6. woorus Alerander ja Reshewsky män
gisid wiiki pärast 35. käiku. Partii A. Tho
inase ja Fairhursti wahel lõppes wiigiga pä
rast 33. käiku. Flohr ja Keres mängisid wiiki
pärast 30. käiku. Fine wüitis Mikenase pärast
50. käiku. Partii G. Thomase ja Tylori wa
hel jäi pooleli. Wiiendast woorust poolelijäänud
partii Tylori ja Flohri mahe! lõppes Flohri
wüiduga pärast 75. käiku.
Seega praegu on wordsete punktide seisuga
41/» p. esikohal Keres, Rejhewsky ja
Flohr.
Vladivostokist tuli eestlane
Wladuvostokist saabus Nuumu kaudu kodumaale 20-a.

maalastel pundmrat aga praegu Mõimaluscd Wladi

siis ou arivaia. et need ka lähemal ajal tuloivad kodu
maale.

Venemaalt saabus Eestisse 1400
inimest
Möödunud aastal on Narir-a piiril reisijate liiklemine
olnud «võrdlemisi elmv. AaSta jooksul on tulnud Narwa
piiripunkti kaudu Eestisse l-132 reisijat, kuna samal ajal
on läinud üle piiri Nõukogude Wenemaale 1206 reisijat.
Reisijare-liiklemise aktiiiosus ou tingitud kahest asjaolust.
Nimele on NavMa kaudu saabunud Nõukogude Wonest
Eestisse mi.ru suuremat eksknosiooni, mis on sõitnud sinna

Soome ja Läti kaudu. Samuti on aasta miimasel poo
lel opreeruuud kodumaale rohkesti eestlasi. Wõuroldes
eelmiste aastatega on optantide kodwnaale-tulek olnud
möödunud aastal eriti intensiitvne.

Sm raskeid seesmisi wigaStusi

60 osavõtjat rahvariiete valmis
tamise kursustest

Esma-ipäoival juhtus Küttejõu põletvkiivikaowauduses

raske tööõnnetus kae-.uuri Harald Mitriga, 22 a. tv.
Mehele lauges peale mitme «uectri paksuue mullakiht,
õnnetust nägid pealt kaastöölised ja kaemasid mulla alla

jäänud mehe Ivälja. Tööline oli saanud tõsisel kujul
«vigastada ja pärast esmaabi andmist kohapeal ia toime
tail meel samal päemal lõunase kiirrongiga Nernra linna

haiglasse. Nagu selgus, on töölisel saanud imiliuip

riuuakovlv ja puusad. Kuigi pole lmmmrdcid. peetakse
«vigastusi siiski raskeks, sest oit arwata, et töölisel ou
sisemisi «vigastusi.

Londoni. Esiteks tuli meil reidil oodata kuus päewa

laaduiigi järele. Corner-Brook ise, olgugi tähtis sa

dam. on wäike uus asundus porise, mägede ivahele
kiilutud kitsa oru põhjas, «vähekese nagu linna moodi
ka. Aga siin asetseb kolossaalselt suur paberiivabrik.
mis annab tööd ja leiba tuhandetele. Muidu elab Newpikkuselt ainult kalamehi, kes hangiivad endale ülai

Ööl wastu 2. jaan. pandi Kiwiõlis asetsemas Reiimse
kaubakioskis toime murdwargusc katse. Kuna kiosk aset
scb suure aiaga piiratult käidawns kohas, siis oli ivaras
«välisuste lahtimuukimise teel pääsuud kauplusse. Näh
tawasti oli waras lootniid kassast leida sularaha, tuna

kõik sahtlid olid hoolega läbi otsitud. Kui valju poes
olemast kaubast kaduma on läinud, pole wccl täpselt sel
gunud.

Mikenas kaotas Flohrile

lvosiokis elamiseks, mispärast nad lahkuwad nii kiiresti,
kui suUdemlsc seada korda wäljasõidn paberid. Kuma
Wladiwostdkis clurscivat iugoivasti Eesti riigi alamaid,

mõned hakkasid liikuma juba teise kahurpaugu järgi.

kõrgete lumiste mägede wahele peidetud fjordis.

avastajaks

Leiiiaparaad langenute mälestamiseks jäi tänawu
Tartus ära. kuna hommikul oli külma üle 12 kraadi C
järgi. Leiuaseisak läks aga üldiselt korda, olgugi, ct

Waatamata sellele, ct ilm oli «võrdlemisi külm, oli

Detsembri esimestel nädalatel lastiinc siin 9?cwFoundlandi lääneralina jada«uas Corncr-Brookis.

Tallinnas,
Tartus,

lciuaaiktusclc kogunenud üsna rohkesti rahwast.

dstviisi ülemalt.

bis ka kaks nädalat Ne«v-Foundlaudis ehk UusLeitudmaal hiigelsaar ja Inglise dominioou Ka
nabast ida poole Atlandis, kuhu seni oit sattunud

Must kass varguse

Paivcl Kuul, kelle iuanemad juba «varemalt opteerusid
Eestisse. Navumst sõitis optant edasi Türile, kus olut
solvad tema «vanemad. Kaugest Idast lahkumise põhju
seks oleivat olnud asjaolu, et K. on Eesti alam. Wälis

lestussamba jalale pr. E. Saral. Samuti asetati pärg

mvcldawate rahwuste segnne«nise produktsioon koha
nenud olukorraga ja lepib õige piskuga. Elatistarbed

C-ü. tsta-JHuusifca
Viljandis, •

misel kohalikus rahivamajas peol ja sealt lahkunud
warahommikul. Nad olid läinud koju, kus panid selga
Manad riided ja läksid jälle wälja, kõnclc»nata «vane

Naisorganisatsioonid austasid
Tartus langenud kangelasi

..Eestirand" oma «viiiuasel Aineerika-iuatkal >vii

Foundlandi Ameerikapoolscl «väinal sadade kilomeetrite

narwa küla elanikud 19-a. Peeter Treelin ja 2-1-a. Ni
kolai Petuhoiv. Mõlemad noormehed olid «viibinud eel

on salapäraselt läinud kaduma.

head pelgupaika rohkcarmulistelc «nctsloomadele. ku
nagi aga mitte küllaldast «viljasaaki «või loomatoitu

Praegu on siin heeringapüügi hooaeg ning
heeringaid saadakse saagiks nii palju, et puu
dub nende realiseerimise «võimalus.

Põlluharimisest wõi karjakaswatusest aga NewFoundlandi siinpoolses osas pole jälgegi. Küll annaivad
siin kõrged,
metsikud kaljumäed ning tihedad okaspuude ürp
metsad

siinseks pikaks talwcks. Nii ongi rahnms kõigi

on siin kõik kuni 50 protsenti kallimad kui Kanadas
«või Inglismaal.
Ilmadega on «neil «viiniasel ajal «vedanud ime
hästi. Nii tulles Euroopast Portlandi olid «neil

tee tasased taganttuuled päris .haruldane jeile
aastaaja kohta Pühja-Atlandil. Nova-Scotia kalda
lähedat küll raputas wcidi. fee oli aga nagu «väike
seks ergutuseks pikast reisist ükskõikseks jäänud ini
mestclej

11. detsembrit algame matka üle Suure Lombi
tagasi Euroopasse.
Waruslasime end rikkalikult jõulukuuskedega.

Seda nimelt juhtumiks, kui mc ct peaks jõudma

jõuluks Inglismaale (..Eestiraud" saabus siiski jõuluks
Liverpooli/ „P«vl." toim.). Kuigi loodame, et peaksime
ikka 13 päewaga jõudma üle.
Uuest aastast peale läheb ..Ecstirand" uuecharteri
kütte. Teab, millistel traktidcl tuleb loksuda siis, küll
aga «vist mitte Eesti-lähedastcl. Ning oleme «vahet

pidamatult Eestist ära olnud juba 8 kuud..

Saadaval

Wasknartva lähedal Eesti ja Nõukogude Wene piiril

traataia, see polo esialgu teada, kuid artvataivasti ou
nendelgi samad põhjused nagu teistelgi, kes warrmalt

Uuest aastast läks Eesti suurim lnew, 0.-ü.
..Kalanduse" aurik ..Eestirand" ajalepingule
rootslaste käest lukfemburglastele. Rentijaks on
Luksemburgi suuräri „Saar-Mmes". s. 0. Saari
kaewandused. Laew aga nähtawasti jääb endi
selt sõitma Ameerika ja Euroopa wahet, kuna
ta täna sõitis wälja s)ollandist Vlissingenift
Ühendriikidesse orderi peale, esialgu tühjalt. Aja
leping on esialgu tehtud 6 kuule.

kuulata Siera't, 5-lamb. superit,

tabati kaks poisikeseohtu noormeest, kelleks osutusid Wask

matele mineku sihi üle.
Mis põhjusel mõlemad noormehed tahtsid «ninna üle

Kaks nädalat New-Foundlandi iirgmetslkul rannal

pidu siinseist kaladest kubisemaist fjordidest.

wõida kaotada ära sisseweotolli apelsinidelt.

brs 20, tuleb ligemast päcwil wäljaandmisclc. Omapä
raseks kujunes äritegemise lõpetamine Tartu lihaturnl,
kus äritscminc oli toimunud mitukümmend aastat lah
tise tnewa all. Äritegcwust lõpetati pannide põriStami

Päcwal walmistasid wnlewõtmcid, öösi tühjendasid

"Eestirand" uute rentnike kätte

puhast ajalehepaberit inglaste ..TimesT' ja ..Daill,
MailU" jaoks. Laadungi ivistne Liverpooli ja

hind Kr. 235.—.

Õunte rohkus on ühtlasi ka põhjuseks, miks ei

Tartu naisorganisatsioonide Poolt ühiselt «vaherahu alla
kirjutamise Päewa puhul esmaspäewa õhtul leinaaktus
Pauluse kalmistul langenud kangelaste ühiskalmul. Kal
mistule mindi ühises rongkäigus malclva orkestri saatel.

15—16-aastased murdvargad
Viljandis

Valmistame tellija soovi kohaselt igasuguseid eriiiniaiuure ja köiteid

, on oma välimuselt, kvaliteedilt ja
kõlalt kõigile meeldivad. Paljud,
kes olid ostnud aparaadi ilma, et
oleksid proovinud enne Siera't, ka
hetsesid tõsiselt.
Et hiljem mitte kahetseda, soo
vitame neile, kellel aparaadi ost
mine käsil, ilmtingimata proovida ja

enam teenistusest olla juttugi.

Esmaspäewa hommikul kell 7 awati Tartu uus turu
hoone üldiseks kasutamiseks sa Kaubitsemiseks. Äritege
tous algas erilise tseremooniata. Linnatvalitsus tcrwes
koosseisus oli siiski kohal. Ostjaid liikus turuhoones juba
esimestel tundidel õige rohkesti, paljud olid tulnud liht
salt tutwuma Tartu uue ärikeskusega ja suurima kauba
majaga. Müüjad olid esimesel päewal ametis oma müü
gikohtade sisseseadmisega. Osa müügiplatsc. arwult um

sega.

raadioaparaadid

hinda. Nüüd Pakutakse õunu odawamalt. kuid neid

tabati piiril

Pärnus levitati lendlehti

TALLINN, VIRU 3. TELEFON 478-60.

õige «väheseid eestlasi. Uks ..Eestiranna" meeskonna
liikmeid kirjutab meile tollest kahest nädalast järgmist:

Teisest küljest tõkestab apelsiniäri õunte rohkus.

istuma minna

tamise eest kaitseseisukorra ajal.

w

ERA

spekulatsiooni.

Kaks Vasknarva noormeest

M. Unti rahwasaadiku puutumatus.
M. lindil ou kanda kuuekuine türmikaristus. mille
talle kohus määras Pärnu sadamtööliste streigile õhu

BlJtiS

nüüd neil tuleb kanda kahjusid, sest omahind ühes

End. riigikoguliikmel tuleb

Riigihoidja otsusega 1. jaanuarist luiali saadetud
riigikogu Ittfmcl Maks Undil tuleb lähematel päewa
del wauglasse asuda karistust kandma. Seni kaitses

VMMSM

Tarwitajatc tagasihoidlikkus ou importööre smt
dinud alandama apelsinide hinda. Praegu müüakse

muti ootawad asjatult tarwitajat. Müük on äär
miselt waikne. Importöörid on mures tagawarade
pärast. Kaup kipub wägisi jääma kätte. Lähemal
ajal saabllwad aga kohale uued saadetused, mille

siis arwatakse, et neid on kaks. Kõigepealt laialdaste

K/M. JUR! KODRES

Läinud nädalal lõpetati meie suurima silla
Pikasilla ehitustöö, mis kestis 2 aastat.
Sild on raudbetoonist ning läks Daam firmal
ehitus maksma 200.000 krooni.
Sild awatahse tulewal komadel, sest silla ehi
tusega ühenduses olema tee õgwendamifega et
jõua maawalitsus enne malmis. Seni täidab liik
lemisel silla aset wana sakslaste ajal ehitatud

Kaup seisab importööride ladudes. Ostjaid veetakse alt külma
võetud kaubaga

toäljawaateid.

Suur valik raamatuist eriotstarveteks raamatupidamise alal.

puusild.

Apelsiniturg ummikus

mase nädala kestes sisse toodud paarist sajast ton
nist apelsinidest on tubli osa weel importööride ladu
des, kõnelemata kauplustest, kus apelsinikastid sa

soliidses tugevas kartoneeritud, pooimoleskin või põrkköites.

Valmis Pikasilla sild

„Päevaleht" ilmub h"'Wkuningapäeval, 6. jaanuaril,
varahommikul

valmistatud oma tööstuses

ainult aja küsimus. Teina seletuse järele oleivat Jaa

Tartus algasid csmaõväewal enne lõunat rahlvariiete
ivaliniõtainisc räicuduÄiirsuied. millest «võtab osa üle rii
gi ligi 60 inimest. Täienduskursusest «võtab osa kõduma
jandusc konsulente. instrnktorcid, naiskutsekoolide sa kodu

lnaiandnskoolide käsitöö-õpetajaid j. t Kursused kesta
wad t l. jaanuarini ja neid juhatab Tartu Naisühingu
käsitöökooli juhataja prl. A. Koskel. Kursuste kestes
sooritatakse ka õppekäike Eesti Rahwa Atuusemni Raa
dile.

Mainitud ööl, kui margas toime Pandi. wiibiS kiosti-

Pidaja R. «väljaspool Kitviõli. Ta oli palunud lähedal
asetsema uue jaamahoone õõmahti «valivata kioskit. Tehes

oma talvalist ringkäiku jaamahoone juures, oli utees
märganud musta kassi, kes ööpimeduses õõiuahi eest üle

tee oli jooslmd. Kartes ebausklikuna sellest halba, oli
ööwaht rutanud kioskit kontrolli«na, kus cirda üllatuseks
aivastaski sissemurdmise. Nähtatvasti oli «varas märga
nud öõivahi tulekut ja aegsasti kohalt Põgenenud, enne

kui suuremat saaki kaasa suutis «võtta. Teega osutus
musta kassi ettekuulutus suurema kahju ärahoidjaks.
Murdwargnst asusid selgitama ametivõimud.

Põgenes sunnitööline
Rahvusvaheline kelm ja varas Leo Sna
mensky pääsis vabadusse. Põgenemisel
viskas ta valvurile midagi silma, mis selle
hetkeks pimestas

Eile kella 12 paigu päeval põgenes Tallinna

ringkonnakohtu-hoonest rahvusvaheline vargapoiss

ja kelm 30-a. Leo Snamensky, kes mikroskoo
pide varguse pärast Helsingis, oli mõistetud 6. a.
sunnitööle. Sama päeva õhtul korraldatud haa
rangud tagajärgi ei annud, mispärast mees esi
algselt on tabamata.
Juurdlusega selgus, et Snamensky oli koos
vangivalvuriga ringkonnakohtu hoonesse läinud
lugema oma süüdistusakti, et kaevata edasi tehtud
otsusele. Aktide lugemisruumis oli viibinud ka
teisi vange, kes koos vangivalvuritega aga sealt
enne Snamenskyt lahkunud.

Kella 12 paigu päeval teatanud ka Snamensky
oma valvurile, et on akti lugemise lõpetanud ja
tahab lahkuda. Toast väljumisel visanud ta aga
oma saatjale kas tolmu või tubaka puru näkku,
mis tagajärjel see hetkeks kaotanud nägemisvõime.

Seda momenti . kasutades joosnud vargapoiss
trepist alla ja põgenenud kohtuhoone hoovi kaudu
tänavale, kust vangivalvur teda mõni minut hiljem
enam ei leidnud. Nähtavasti suutis põgeneja ka
duda rahva hulka, või sündmuskohalt eemaldumi
seks kasutada koguni sõidukit. Ja kuna ta oli
erariietes, siis ei äratanud see mingit tähelepanu.
Leo Snamensky on politseile hästi tuntud isik.
Juba 1Q25. a. alates on ta tegelenud varguste ja
kelmustega nii Eestis kui ka välismaal, kusjuures
ta ka korduve.lt on istunud kinni. Viimane karis
tus, 6 a. sunnitööd, määrati talle enne jõulut mik
roskoopide varguse pärast Helsingis, kuna ta Soo
mes, selle süüteo eest vastust anda ei tahtnud ja
leppis Eesti kohtu otsusega. Neid varastatud
mikroskoope õnnestus Snamensyl müüa muuseas
ka Tartu ülikoolile, kuna ta veidi hiljem Tallinnas
sattus politsei kätte.
Elukutselt on Snamensky maaler. Tema eriliseks

tunnuseks on vigased käed. Vasema käe esimesel
sõrmel ja pöidlal puudub esimene liigend ja kolmel

järgmisel esimene ja teine liigend, kuna paremal
käel 2 viimast sõrme on kõverad. Pikk on ta 176
sm, tumekollaste juuste ja siniste silmadega. Pärit
on ta Pärnust ja rahvuselt venelane, üsna hästi
räägib ta eesti, vene, saksa ja inglise keelt.

Merevee temperatuur langeb
Helsingi tnlclaew lnfjhtõ
Eilsetel mõõtmise andmete! oli merewee tempe

raiune Hiinmadalal 1,2 kraadi ja Tallinna mada
lal 0,2 kraadi. Möödliimd aastal samal ajal oli
temperatuur mastawalt •!,(> ja 3,0. ?leinestades
scliii, et tneremesi on juba üsna lähedal 0 kraadile,

wõib läbeiiiatel päewade! oodata ka jää tekkimist.
Täna olid aga siiski kõik Tallinna jnnrepääsukeed
meel jääwadad. Soontest aga teatati, ct Helsingi
tnlelaew on jää iõltu oma positsioonilt-lahkunud.
Raamatuid! väljaspool Tallinna
piire asuvafSe kodanikele
~Haridusministeeriumi Teatajas" awaldati mää
rus. mille järele linna keskraamatukogust antakse raa

matuid lugemiseks ka «väljaspool Tallinna piire aju
waile kodanikele. Raamatuid antakse kas kohaliku

awaliku raamatukogu juhataja kirjalikul tellimisel
wõi kodaniku oinal kirjalikul tellimisel ning wastu

tusel ilma kohaliku awaliku raamatukogu «vahetali
tuseta, kui keskraamatukogu juhatajal ou küllaldasi
andmeid sellest, et tarwitaja on usaldataiv ning iva
randuslikult wastutuswöimnc isik. Awiliku raamatu
kogu kaudu tellitud raamatute eest wastutawad aiva
liku raamatukogu juhataja ja awaliku raamatukogu

ülalpidaja, mille juures administratiiwkorras sisse
nõudmiste puhul uced esmalt juhataja wastu juhi

takse ja alles selle järele raamatukogu ülalpidaja was
tu, kui nõudmine juhataja wastu tagajärjeta on.
Raamatuid keskraamatukogust wõiivad tellida ka
asutused ja ühingud. Tellimised tuleb anda kirjalikult
ja ,varustada asutuse wõi organisatsiooni pitseriga.
Neile laenatakse korraga mitte üle 5 köite.

Wnljaspoolc Tallinnat ei laenata haruldasi raa

matuid. Tarbekorral on keskraamatukogu juhatajal
õigus erandit teha oina äranägemise särele. Iga üksiku

lugeja jaoks wõib keskkogust korraga wälja anda
kitilt kolin köidet.

Kallaletung riisumise katsega
Valgamaal
l'übapär>a, 2. saan., õhtul kell ss? ajal tungiti
kallale Valgast Tartu maanteel umbes 3 km välja
Paju poole, Valgast koju sõitva I.ooru asunikule
Peeter Pcterson-P õ 1 d v e e 1 e. Kallaletungi
jaid oli kaks, kes nõudsid temalt kahe lehma raha
150 krooni. Kuna P-l raha ei olnud, ütles, et
selle ennem kätte on saanud, siis löödud ta uima
seks. Tema hobune jõudis kell 8 õhtul koju, ko
dused leidsid m.ehe pooleldi meelemärkuseta reelt,

kus ta oli kallaletungijate poolt läbiotsimisel poo
leldi riidest lahti kistud, üks käsi õlast välja vää
natud. Linnast toodi kohale arst, kes andis abi.
P. tõi pühapäeval linna oma ja teise lehmad lihu
nik Tuvikesele 150 kr., kust ta õhtul kell 6 asus
venna juurest koduteele. Mehi ta ei tunnud. Raha
30 kr. oli mehel vildi sääres, mis jäi alles.
Vagunikütja veduri ees
Eile kella poole ühe paigu päeval jäi Valga
jaamas Läti üksikveduri ette ja sai kergeid vigas
tusi vagunikütja Eduard Suiga. Pärast esmaabi
andmist lasti mees kodusele ravile. Mis õnnetuse
põhjustas, pole esialgselt teada.

Tabati tagaotsitav
Sautuue politsei rabas eile Johanna Tõnissoni, te 3
oli tagaorsitaw kohruwõrmude poolt..
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Päewaleht

Lugesin...

"Sa oled näidanud, et väärid mu armastust!"

11.

..Teate r". Piihadenurnbris sõelutakse lavakir
janduse probleeme mitmest küljest. Sõna võta
vad ka lavakirjanikud ise. Leidub väga huvitavaid
mõtteavaldusi. Raudsepp-Mikumärdi räägib «Paun
vere teedest" meie rahvateatris. Ta nendib, et
algupärane ja aktuaalne rahvanäidend aitas teatri
üle madalseisust ja tõi rahva kohale. See tõstis
ka respekti näitekirjaniku vastu, eriti rahva
likkuse joonel. «Primitiivse rahvalikkuse tee on
praegu kõige otsem joon kahe punkti teatri
ja publiku vahel." See tee on kõige vähema
vastupanuga ja seda teed kõnnitakse. Tühised

Miki oli
äärmiselt

üllatatud,

kui tuppa
tuli kena
noor

tütarlaps
ja suudles

asjakesed võimaldavad praegu lavalist lõikust! Rah

vanäidend pole praegu enam ka eriti aktuaalne
mitte kodurahu tõttu ei ole ühiskondlikul krii
tikal küllaldast arengut. Kuigi seda teha. siis sünd
sustunnc ei luba minna kuigi kaugele. Kuid pub
lik on teatrisse püsima jäänud, on veel uusig'
sõpru kaasa toonud. «Kuna rahvatüki arengus on

teda!

tõkestatud mehelikud voorused, siis publik naudib

Dollarmiljardär Jumala armust

meeleliigutust ning puht-ajaviitelist nalja," arvab
Raudsepp. Mida lapsikum lugu, seda suurem
hurm. Mõningad aastad kodurahu on meid ette
valmistanud Lutsu noorsoo- ja seiklusjuttude

Uus postimäärustik
tõi muudatusi srniscS korras

dramatiseerimisele.

Rochefeller wirgima kristlasena ja ärimehena

1. jaanuarist hakka-? kehtima titt? postimäänstnk,
mille «väljaandmise põhjuseks oli asjaolu, et «emtes
1927. a. antud määrustikus oli selle kümne aasta zook

Bill Rockeseller oma wann jutte kaaskodanike «naha üle

täiendusi tehtud, mille tõttu määrustiku käsirlcmuic pos

Nõnda olemegi «Paunvere teedel".
Eile märkisime, kuidas Adson «Varamus" nõuab

teatrilt rohkem idee- ja kunstilähedast. Aga Raud
sepp ütleb «Teatris": «Me ci otsigi teatrilt eru
tust, pingutust, me tuleme sinna vaid närve lõd
vendama, me otsime teatrilt unustust." Ja Lutsu
kui vana apteekri rahustuspulbrid on meile para
jad. Meie praegused rahvatükid teevad rahvale
teatrisse tuleku kergeks. Ja kui vaadata, mis tä
napäeval rahvale südamesse läheb, siis näeme, et
see polegi Paunverest kaugemale jõudnud. Kuidas

„Ärge lõbutsege!"

kõrwnde tõmbamisest". Nii oli tn eentalwiibimine pere

John D. Rockeseller wajaS aina suuremat tegewits
kapitali. Petroolcumiiiri õitses ja Rockeselleri cttcwõtc
paisus teistest kiircimini.

üsna mõõdukad! Ärge anduge Pidutsemisele saba ja sar
wcdega! Kui tc seda keete, olete kadunud ja mitte teie
üksi, waid kogu teie perekond ja järglased tulemastes

heitnud magama murega, millega maksa kõik oma Panga

sugupõlwcdrs.

seda mugavat olekut häirida? See poleks sünnis.
..Tihe" näidend, kus on probleeme, tekitab

päcwani wcel tilkagi alkoholi suhu wötnud. Minu wcendu

juba ette pessimismi.

museks on, et igasugune kokkttwarisetnine inimese elus on

Ka arvustajad tundvat endid Paunvere jandis
mugavalt. Ka arvustus on massistunud. Raudsepal

on arvustajate suhtes varemgi ..kihvatanud" ja
kihvatab tal nüüdki. Aga ta alistub tekkinud olu
korrale: ..Meie teatripublik on juba nõnda suureks
paisunud, et see hästi ei soodusta kvaliteetide tek
kimist. Ja see hingeelu on ka kirjanikku, teatrit
ja arvustajat vallutamas... Vaimsema kallakuga
näidendeid piirab kõikjalt tihe umbusu müür."
Mida teha, kuidas umbusu müüride vahelt välja

saada, selles jätab Raudsepp kõik otsad lahtiseks.
Aga siinsamas «Teatris", mõni veerg edasi, on
arvustaja Soonberg maadlemas kultuurišovinistide

ga, kes ei taha, et teatrid võtavad repertuaari
parimaid tõlketeoseid. Ja siin langeb juba üsna
kõva „põõn" näitekirjanikele (kelle hulka ju kuu
lub ka Raudsepp):
«...kipub tahtmatult jääma mulje, et mõned
kirjanikud on rea näidendeid valmis kirjutanud
ning tahavad nüüd tollipoliitika abil neile lavale
teed tasandada. Kui aga teatrid neid asju võtta
ei taha. siis tehakse avalikku arvamist, et oma
kultuur on hädaohus, andke neile kaitsetolle!"

Ja Soonberg leiab, et teatrid pole endid häiri
da lasknud, nad pole lõplikult eksinud Paunvere
teedele, vaid «peavad enamikus siiski kunstistki
lugu".

Sealsamas „Tcatris" „Vnlge lagendiku" Tamm
laan on kirjutanud justkui vastuseks Raudsepale
arvustajate suhtes:

„Soda on ennegi juhtunud, et autor ci ole
rahu! arvustusega. Ja kui ta on õige kibedasti
saanud pihla, siis põrutab ta arvustajale õige
mürgiselt vastu. Umbes nii, et seleta pealegi,
mina ei tee välja. Või jälle: kirjutad küll, aga
pole sul asjast arusaamist. Artur Adson arvustas
ise ennast salaja. Aga ka kõige salajasemad asjad
tulevad viimaks päevavalgele."

Tammlaan arvustab siis ka ise ennast, kuid
mitte salaja. Aga temalgi on lõpuks öelda sõnake
ka arvustajaile: „Arvustage autori ideoloogia jä
rele. mitte aga ideoloogiat. Sest viimase järele on
igas ühiskonnas valvamas erilised instantsid."

Tartu ..Tänapäev" on mures Tallinna fassaadi
ga ja üldse Tallinnaga. Tartut poleks tema jaoks
nagu olemaski, või nagu oleks selle fassaad kar
jamaade asutamisega juba igapidi korda, seatud.
Ed. Laamän teeb seal reportaaži Tallinna ehitami
sest, millepärast Tallinna mõned majandusringkon
nad juba mureski olevat. Siin ehitatavat liiga palju,
võiks jätta muist ehitamist kriisiaegadeks, kus võib

konnale isegi kergenduseks.

«Ärgu saagu teist lõbutsejaid," jutlustas tn. «Mina
armastan oma wendi ja ligcmisi, wötan osa nende saa
tusest, kuid uta ei taha iial olla nii lõbns, et peaksin
toetuma wastu laternaposti ja kukkuma rentslisse. Olge

Mina küll joomarist ci kõlba, sest ma pole tänast

Hiljem jutustas Rockeseller, et oli noil ajul sageli
wõlad, kuid juba järgmisel hommikul ärkaS ta küsima
sega huultel, kust wõtta uusi laene tegcwuse laiendami

Alandatud weotarnfid
Esimeseks sammuks uute Plaanide teostamisel oli tal

läbirääkimine «ranniku ja Michigani lõunaraudtcc" abi
direktori Stonc'iga. Raudtee wõttis Pctrooleumiweolt

isegi meie rcntslcid. Waadake tteid ja ärge jooge!"

-12 tsenti waadilt, kaugematesse piirkondadesse muidugi

Rockeselleri ema elas wcel ikka nende esimeses Cleve

Aga R. Kangro-Pooli mured paleede pärast on
tõsisemad Jaani kiriku pärast. Ta nukrutseb:
„Imelik on elu. Kui umbes kümne aasta eest
päevakorras oli Toompea katedraali lammutamise
küsimus, siis oli see rahvuslikuks auasjaks, et kas
sobib, et võõrstiilne vene võimu sümbol end

Toompeal nii võõrastavalt-Uleolevalt üle kõige muu

maksma paneb? Leiti, et ei sobi, aga üteldi, et ei
ole raha selle lammutamiseks ning olevat ehk
õigeusklike haavamine, kui me selle katedraali
oma rahvustunde ja iinnailu nimel kõrvaldaksime.
Ma kirjutasin siis ..Päevalehes", et lammutame
ilunõuete nimel enne Jaani kiriku ja siis ka kated
raali, siis kaob usklike haavamise moment ära, siis
venelased ei saa toonitada nende tagakiusamist.
Mulle üteldi siis, et Jaani kiriku lammutamine
olevat hull mõte ja elu läkski oma lohisevas päe
vakorras edasi.
Nüiid on katedraalist saanud nii kallis väärtus,
et seda hoolega remonditakse.

Ja tuleb nii, et Jaani kirik enne kõike läheb
liha teed. Jumala teed on imelised ja meie ei
sega neisse."

Kangro-Pool teeb ettepaneku: Võetagu üks sak
sa kirikuist (Niguliste, Oleviste) Jaani koguduse
jaoks. Saksu on väga vähe, neile pole kaht kiri
kut enam vaja.
..Üliõpilasleht", kellele nüüd ..Akadeemia"
näol on tekkinud käre võistleja mitte niivõrd
ainelise, kui just vaimse kandepinna poolest
tahab anda üht kõva „vastupirni" ülikooli seaduse
arvustajale prof. Kliimannile, kes ülikoolide-sea
duse kaitsja' Perandi" „ Akadeemias" ..maatasa"
tegi. ..Üliõpilasleht" toob ette niisuguse asja, et
Kliimann olevat kord valmistanud ülikooli-seaduse
eelnõu, mis olevat veel krobedam kui see, mis
tehti hiljem teiste poolt. Nähtavasti on haridus
ministeeriumi arhiiv ..Üliõpilaslehe" käsu
tuses, küllap ta siis neid projekte tunneb.
Muide, Tallinna kohvikuis oli selle „pommi"
tulek juba varakult ette teatavaks saanud.

jälle tulla tööpuudus.

Orbiticus

pojad saanud petrooleumitoöstttseft mingit kasu. Ei kuju

nmud tänulikumalt ka Shaw' elu, kes awaStns petroo
leuttti Kanadas. Kindral Sntter, kelle maaomandusest
leiti esimene kuld KalisoruiaS, lõpetas oma clnpäcwad
tscndita taskus, pooltotra raugana Washingtoni Kapito

liumi trepil...

wastawalt rohkem. Rockeseller mõistis, ci nina suure
ncwa wõistlusega ta ci suuda pidada sammu New?)orgi
jn Philadelphia petrooleumitöõstustega, mille weokulud
olid palju wäiksemad. Ta näitas StoncUlc, kuidas teised
raudteed soodustasid oma piirkondade õlitövstnst oda
ivamatc wcotnriisidcga. Ttonc nõustuski Rockefellerilc
andma turuhinna alandnst. Kui palju, seda pole iial saa
dud teada, kuid see oli küll wähemalt 15, tsenti waadilt.

Selles polnud midagi cbatawalist. Hinnaalandusi
andsid raudteed teistel aladel mõnelegi tööstusharule.
Wähemalt wäitis Rocfeseller hiljem, ei raudteed Amee.
rikas, mis tõõtawad äripõhimõtctc alusel, Pole iial Pida
nud kinni ametlikest tariisidest.
Alandatud weohindade hankimine polnud nii ebatawa.

line, kui wastased näitasid, kuid ka mitte nii tawaline
kui Rockeseller leidis. See oli ebaamctlik wastutulck neile,

kes olid küllalt tugewad raudtee nõudmisi täitma, s. t.
andsid raudteele suurima kwantumi weomaterjali. Wõist
lejad nagid selles Rockeselleri suurt kamalust jn «altkäe
maksu ametnikele".

-«Mis oleks, kui mõnele alandataks postitariisc?" kü
sisid nad.

Süüdistajate seas oli ka Rackesclleri enda wend
Aleksander, kes töötas teises petrooleumiäris. Aleksander
laks otsemat teed raudtecwalitsnsse ja nõudis oma ärile'
samasugust weohiuua alandust. Sellest tekkis eluaegne
tvacn kahe weuna tvahele.

Nockescller nägi samal aastal, et äri laiendamine
tegi talle ülesandeks wõistlejate körwaldamise. Ta ot
snstas Elcvclaudis luua petroolenmi-monopoli. Karju
mitte monopol, ivastu on niisama mana kui angelsaksi kul

tuur, kuid iial polnud tenta wastu sõditud sellise kirega
kui nüüd. Wccl ikka walitscs arwamnS, et riigi hiiwang
olenes wabast wõistlnsest. Rockeselleri teeneks jääb, et
tn ci nstttnud majandusküsimuste ette pisaraid maiades,
tvaid Paul käed külge kus sttutis. Ta leidis, et suudab
sedu Elcvclaudis, ja asus tööle kogu energiaga. Ta järg
miscks sammuks oli transportlaewastiku «äraostmine",
s. t. ta hankis endale kn kattbalaewastikult alandatud
wcohitinad, täites wastawalt juhatuse nõudmise, et annab

karmadele 60 wagunit õli päcwas laadimiseks. Kui tci
scd õlitööstused tulid endile nõudma samasuguseid soo
dustusi, esitas siruta direktor neile küsimuse: »,Kas täi
date ka wastawalt meie nõudmist?" Seda ci suutnud
keegi peast Rockeselleri.

Rockeselleri kolmandaks sammuks oli suurte weo
ühingute juures läbi wiia, et need keelduksid tooröli Eu
rööpasse tranöportcerimast. Sellega kõrwaldati wana
maailma wõistlus Ameerikaga õli rassinccrimise töõstn
ses.

discwnle mehele, kes hoidis 12-nastast Poisikest käckör

wal, wedadcs Broadwayl wacwnselt jalgu järel. Alar
tin ehmus, sest see inimjäänuS osutus kuulsaks kolonel
Edwin L. Drakcüks, petrooleumi omastajaks ühendriiki
des. Kolonel Drake oli kaotanud kogu oma wäikcsc wa

randusc Wallstreeti pangakrahhides ja läinud siis hal
wa termist pärast maast elama. Naine toitis teda ömb

luStöödega. Miüd ta oli tulnud New Aorki pojale ot
sima mingit tööd. Martin kinkis talle 2V dollarit, kogu
raha, mis tal oli taskus. Titusvilst'! tagasi jõudcS kor
raldas ta Drake'i heaks korjandust, mis andis 4833
dollarit. Alles mitu aastat hiljem määras Pennsylvania
osariik mehele, kes oli pannud aluse miljouiliStcle rik
kusiele ja wõinmldanud luua suuri tõõstusi, eluaegse
pensioni, 1500 dollarit aastas.

Tabati nelja nimega nais
petis
Narma kriminaalpolitseil läks korda tabada vsamnt

naispetiit 17-a. Aino Toomi, kes on pannud toime

Narmas, Tallinnas ja Tartus mitmesuguseid kelmus! ja
wargusi. Narma sõitis S. mõni aeg tagasi ja jäi elama

Marta Kleini juure, keda wiimane tundis Aino Luuri
nime all. S. ütles sõitnud Narma selleks, et leida seal
mõnd tööd.

Narmast lahkumisel wiiS S. kaasa Kleini isikutunniS»

tuse, raha ja mitmesuguseid asju. Tartus Soom asus
ühte restorani elama juba Kleini nime all. Lahkudes
ta ei maksnud armet, waid jättis pandiks warastatud
isikutunnistuse.

Tallinnast oli S. warastanud Kuuskmanni nimelise
naise hoiuraamatu, mille järele ta tahtis wõtta pangast
raha wälja, kuid see ei õnnestunud. Nüüd tabati noor
naistel», ja paigutati Narma manglasfe. Tõenäoliselt
on unistelu, pannud toime meel mujalgi wargusi ja petinisi.

Wangistati wccl teinegi naiswaraS 2luinltc M o •
rc i it, kes oli ilmn kindla elukohata. Tema wiimaseks
süüteoks oli L. Kinnilt raha warguS.

Eestimaa kuningas
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Mihkel Aitsama ajalooline jutustus

Pimeda saabudes süüdati tõrvatünn. Rahvas
kogunes nüüd tule ümber.
Mai lahkus piduplatsilt ja tahtis kokalt küsida,
mis kellaajaks ta homme peab tööle ilmuma.
„Kuhu nüüd ruttama?" küsis Dücker Maielt ja
sulges talle tee. „Kas ei taha enam lustilik olema?"
Mai heitis pilgu küsijale. Kas nüüd algab mäng,
mõtles ta endamisi.
„Pcan koju minema."
„Ära minema koju. Patseerime veidi, pargis
olema nõnda ilus."
*„Ei mina tohi parki minna, see on külarahvale
keelatud."
„Aga kui mina palun ja kahekesi minema, siis
ei ole keelatud," seletas Dücker.
„Ma ci oska olla noorhärrale lõbus seltsiline,"
punnis Mai vastu.
„Sina võima olla väga lõhus seltsiline."
Düeker vaatas korraks ümber. Külalistest polnud
ainustki lähedal, talgurahvas aga pidutses kaugel
tulevalgel.
„Ma palun!" Ja Dücker võttis Maiel käest ja
tõmbas ta kaasa. „Minema patseerima."
„Kui teised saksad seda näevad, kus selle häbi
ots! Ma pole ju saksa soost."
„Siia ei nägema meid keegi," julgustas Dücker
Maie. „Sina meeldima mulle väga, ilus preili."
„Ära meelita mind, noorhärra. Ma pole kellegi
preili."
~Mulle oled sina preili ja meeldima väga, kui sa
natukegi mu vastu kena oled." Dücker vaatas tagasi
piki puiesteed, ühtki hingelist polnud näha.
..Minema veel edasi, küll on ilus puude all pat
seerima."

„Ma ei julge võõra noorhärraga edasi minna.
Pöörame tagasi."
Mai seisatas ja kuulas hinge pidades. Metsa
alune oli vaikne. Mai tundis, kuidas ta süda hakkas
peksma. Mis siis, kui vandevennad ei pannud tähele
ta lahkumist piduplatsilt või läksid koguni teise külge
otsima?
Dücker võttis Maiest kõvemini kinni.
„Mcie võime heaks sõbraks saama ... Ära karda,
magus preili..."
See oli juba armusosin, mis kostis Maie kõrvu.
Temalgi tekkis imeline tunne. Ta polnud veel kunagi
nii lähedal seisnud mehele.
Läheduses murdus oks. Jalaastuminc oli vaevalt
kuuldav. Need olid vandevennad, kes liikusid öö
pimeduses nende kõrval. Mai oleks rõõmust hõi
sanud. Nüüd oli abi lähedal ja Mai otsustas mängu
viia lõpuni.
..Külm hakkab, kas mc ci astuks kiiremini?" See
polnud enam kartlik tüdruk. Ta tõmbas isegi Dückeri
kaasa. Ikka kaugemale mõisast.
~Minema jöe ääre, seal on väga ilus."
Dücker tõmbas Maie enesele lähemale. Noore
tüdruku kuum hingeõhk puudutas Dückeri nägu, kui
ta kummardus Maie poole.
Nad olid jõudnud jõekaldale, õhtutaevas oli
veel veidi kollakas. Jõevesi peegeldus nõrgalt, üle
jõe aasal saagis rääk ühetooniliselt, jões kõrk j ais
häälitses part ja kutsus oma poegi.
Nüüd kuulis Mai selgesti, kuidas peale pardi
pere solistas jões veel suurem loom. Kõrkjad pain
dusid kahele poole ja tume kogu libises läbi jõe.
Dücker ej kuulnud ega näinud ümbrust. Ta
neelas silmadega Maie kehavorme, ta rindade
kumerust...

tiasnttlsii ja publikul nmntus raskest. Peale K"e 0.l

senises postimäärnstikus hulk sääraseid posttauituske
siseteenistuse eeskirju, mille õige kohr on postimnetfonna

siseteenistuse juhtnööres.

Kiuta postiwalitsnsel ühes une posti määrustikuga
ott postiasutuste jaost tvälja töötatud ka tttted postitall

titfc juhtnöörid, siis kogu materjal tnäärnstiktl ja juht
uööride Ivahcl ott jaotatud nii, et uude määrustikku on
üles tvõctud antult tähtsamad postiseadtise rakendamise

gimusst alal kannatvad sundnovmide iseloomu, relugee
ritvad posti ja publiku tvahekordi ning sisaldmvad posti
kohustusi. Muu materjal on kõik jäetud posttametkonna
siseteenistuse juhtnööride jaoks. Une poslimäärustiku

ga on senises posntaliiuie korras ka mõningad wähe
ma tähtsusega muudatused läbi tviidnd.

Siselitkimises on äripaberitc taksi asemel trnntoo
dete taksiga lubatud saata õpilaste parandamata ja Va
randatnd koolitöid, ühest küljest. koolide ja teisest küljest,
õpilaste wastasttknses liikimises.
Siselitktmtses tvõi irad tvasraivad kõrres pondendkd

trükitöödest taksiga saata teateid ka Eesti keele arhii

tuile, Akadeem. Emakeele Seltsile, ülikooli kliinikule

jne. § 3l) tingimuste kohaselt.
Kes isiklikulr ei saa ilmuda oma tähtsaadetist, wäart
saadetist, posiipakki wõi rahakaardi järele raha postilt
ivastu wütma, tvaid wolitawad selleks kedagi teist, sää

raseile adressaatidele on wõimaldatnd oma ivolittrsel
oma allkiri tõestada lihtsal tviistt seeläbi, et ta annab
wolinikule kaasa oma isikutunnistuse (§ 88).
Postiwedajaile lubatakse postisaadetiste adressaatide
«volinikena posttasntusift toasttl wõtta ja kätte toimetada

postitraktt ääres asuwaie adressaatide registriposii

saadetisi posttweolepingus wõi postiweo juhttröores
kindlakömäärattld tasu eest (§ 107), missugune abinõu
on mõeldud eriti maaoludes posti tarwitajaile hõlbus
tuste loomiseks j. m. m.

Välismaised ettetellfimised
„Caritase" margiblokkidele

Sihtasutuse ..ühisubi" heaks wõetawa lisamaksuga
Kes kõik ci süüdistanud Rockefcllcrit siidamctnnnis
„Earitas" margiblokkidele Ivastt, lvõetnd kodumaa telli
tusctu ürimõtctcs? Kui Nockescller ehitas esimese õli
misi rahuldades jääb neid margiblokke iile umbes 7000
juhtme, siis sõitsid mcomoorimched ta torud Puruks. . tükki, mistõttu atvatabse nende peale i välismaiste telli
Omanik pidi juhtmeid kaitsma rclwaStatud meestega.
miste tvaswwõimine. Tellimisi tvõetakse tvastn Tallinna
peapostkontoris 3.—8. jaan. (inel.) 1938. a. Tellimine
(Järgneb.)
tuleb anda kirjalikult: temas tuleb üles anda tellija nimi
ja täpne tvälismaa aadress ja tellita:wde margiblokkidc
ario: pealeselle on sooivitaw tellimises tähendada, mis

Õliallikate awastaja saatus
Sellal külastas kolonel Martin, hotellipidaja õlipiir
konnas, New Aorki. Ta Pilk langes Pikale, kõhetule, tu

sul postitalituste arenemise tõttu palju ia

eeskirjad need, mis postisaadetiste ja talituste tin

Euroopa õlitööstus lülitatakse
wälja

seks.

kas otseselt mõi kaudselt joomisega seotud. Meie peame
paewast päewa kandma maksukoormat inimeste Pärast,
keS täidawad meie haiglaid, warjupnilü jn waestemnju,

landi korteris. Ta muutus seda nrmiilisemnks ja leebe
maks, mida enam elu wõinmldas talle muretust. Ta
abikaasa, wann imearst, oli küll meel alati ci tea kus,
kuid kogu Perekond oli nüüd sellega Harjunud ja olnuks
see teisiti, Polnuks asi korras. Koju ilmudes ci jätnud

Wana Billy Smithi käsi, kes esimesena awas nafta
allika, käis samuti. Temalegi ci' annnd petrooleum dol.
laritki. Kui omapärane, et ci Drake ega Smith ega nende

Kabel-kalmistu Uuemõisa pargis. Püstitatud, päras
tiselt omanikult miljonärilt Natalie v. Uexküllilt
1886. a.

Äkilise tõmbega vabastas Mai end Dückerist ja
jooksis kaldast alla purde peale. Seal pööras ta end
ümber ja hüüdis kaldalseisjale:
„Tule mulle järele, kui sa ei karda!" Ise aga
läks pooljoostes üle purde teispoole kaldale. Siin
seisatas ja viipas käega.
See tuli Dückerile ootamata. Külakaunitar võttis
juba tuld, mõtles ta.
Kerge vile kõlas Dückerilt ja ta jooksis alla
purde peale, üleminek võttis küll rohkem aega kui

suguseid Postmarke sooimlakse saada ülejääiva raha eest

sol juhtumil, kui tellimist täiel määral rahuldada ci suu
deta, tvõi soowiiakse ülejäägi tagasisaamist rahas.
ühes tellimisega tuleb etie maksa tvõi saata tellita
irate margiblokkidc hind (2 kr. blokilt) ühe? saatekulu
dega. Dellknnstd rahuldatakse jamas karras nagu kodu
maised tellimisedki, kuid ainult «välismaile saatmise teel
posti kandu täht- tvõi Iväävtkiujas.

Kiviõlis võeti vastu uut aastat
„kamaarinskiga"
Uue Põhiseaduse maksma hakkamise Puhul olid Kiwi
õliS asuwad seltskondlikud organisatsioonid korraldannd

tõrwikuiega rongkäigu rahwamaja juure. .Hiljem oli

rahwamajas korraldatud kaitseliidu traditsiooniline uue
aasta wastnwõtt, kus õhtu löõknumbriks olid wene tant»
sude ettekanded, mis kohalikele eestlastele küll wõõrasta»

mana tundus seda enam, et Peo korraldajaks oli mitte
mõni wene seltS, waid kaitseliidu kompanii.
Omapärase auStuse uuele aastale olid senveerinud

mõned kaewurid, kes endale olid hankinud põlewkiwi
purustamiseks tarlvitatawaid lõhkeainepadruneid, millega

walmiStati saabuwale aastale «maailma kärakaid".

Maiel, sest linnaelanik polnud selliste sildadega har
junud, pealegi pimedikus.
Vaevalt jõudis Dücker üle purde, kui Mai
jooksis edasi heinamaale. IJückeril peksis süda ja
lainetas veri. Mai pööras heinasao varjule ja jäi
ootama. Dücker tahtis Maie tabada, see aga jooksis
ümber sao. Tahtis Dücker teiselt poolt läheneda,
pööras tüdruk ümber ja jooksis eest ära.
Dücker tüdines juba püüdmisest.
..Ära olema nõnda peru, lase mind kinni võtma!"
nurus ta. Lõpuks tuli Dücker heale mõttele: ta lükkas
heinasao ümber ja pääsis otse Maie poole.
Mai kergitas seeliku kõrgemale ja jooksis metsa
poole.
„Donncrwetter!" kirus Dücker ning alustas uut
tagaajamist. See mäng ajas ta marru. Tüdruk peab
tema omaks saama. Juba täna õhtul, sest sobivamat
aega ja kohta vaevalt veel leidub.
Dücker jooksis, mis ta jõudis. Mai vaatas
korraks tagasi ja kohkus: vahemaa tema ja taga
ajaja vahel vähenes kiiresti. Kaugemale ei tohi ta
joosta, sest siis jõuab ta abist kaugele ette. Ta tegi
jänese kombel haagi ja Dücker jooksis hooga mööda.
Nüüd pööras Ma! tagasi jõe poole.
Dücker oli kui vihane pull ja tormas tüdrukule
järele. Veel kümmekond sammu ja Mai oligi käes.
..Läheme nüüd mõisa tagasi, oleme küllalt
lõbusad olnud." "
Dücker lõõtsutas ega saanud sõnagi suust. Ta
surus tormilise suudluse Maie paljale õlale.
..Mina armastama sind ja ei laskma enam lahti."
Mai rabeles vastu ja püüdis purde poole. Dücker
haaras Maie sülle ja hakkas teda heinasao poole
kandma.
„Kas oled hulluks läinud? .. Lase mind kohe
lahti!" Mai peksis rusikaga Dückeri käte pihta Ta
oli nüüd hirmul lähemate minutite pärast.
Dücker ei vastanud, vaid lisas jõudu juure
..Lase mind lahti või ma karjun appi!" hüüdis
Mai ja heitles hullunud mehega. Ta ei suutnud en im
pussi haarata.
vJärgneb.)
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Nõukogude Armeenia kaheksa juhti surma

JLMUS
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Mart Raud

StiudlaBed valmistanud ette relvastatud mässu. Armeeniat tahetud kuulutada iseseisvaks
Moskwa, 3. 1. (ETA) (Reuter) Kaheksa
silmapaistwiit Nõukogude juhti, keda süüdis
tati Armeenia w a l i ts n s e kukutamise
kawntsnscs, mõisteti surma Eriwauis.
Mosk W a, 3. 1. (ETA) (DNB) Eriwauis
surma mõistetud 8 Armeenia parteitegelase kohta
üteldakse kohtuotsuse põhjenduses: Kaebealused
olid ette walmistanud relwastatnd
mässu. Nende eesmärgiks oli eraldada Armee

nia Nõukogude Liidust ja kuulutada wälja
isesc i s e w Armeenia riik. See uus riik

Kollontai ei esinda enam

pidi seisma ühe kapitalistliku riigi prvtektoraadi all.
Peale selle kaebealused olid püüdnud laialdase kah
juritegcwnsega põllumajanduse alal tekitada rahwa
keskel rahulolematust Nõkognde korraga.

SSSR-i Rootsis

Kuuldub, et surumuwistetute hulgas on ka Ar
meenia Nõukogude wabariigi põllnmajauduse rah
wakomiSsar Mamiloujan stt tema asetäitja. Kohtu
otsus on lõplik.

TURG

Romaan. Hind bros. Kr. 3.50, köites par. paberil Kr. 4.50.

Lou b o ii, 3. 1. Swtholmist teatatakse, et NÕU'
kogude Wene saadik Rootsis pr. Kollontai on juba

M. Raua uus romaan „Turg" ei ole. nagu pealkirja järgi võiks arvata,
mitte ainult kutseliste äritsejate laia massi kirjeldus. Ariõhinas rabelev
Tallinna turg on vaid omapäraseks, satiiriliseks varjundatud tagapõh
jaks Lõuna-Eesti lopsakusest põlvneva noorluuletaja Ado Muraku isiku

kalm korda keeldunud Moskivasse sõitmast, põhjen

dades oma haiglase seisukorraga. Praegu wiibib
Kollontai ühes Stokholmi sanatooriumis.
Stokholmis liiguwad ivisad kuuldused, et Nõu
kogude walitsus on Rootsi walitsusele teatanud, et

KMoutai ci esinda praegu SSSR-i, seletades seda
tema haiglase seisukorraga.

SPORT.

romaanile. Esiarmastuse kibedate pettumuste tõukel ja suure vaimse tõusu lootuse tõmbel tuleb

ta kehvast kodutalust Tallinna, et seal ravida südamehaavu ning oma talendi ja meeleheitli
kult sitke noorusjõu varal jõuda kuulsusele ja õigele õnnele. Omalaadselt ja huvitavalt vaatleb
autor selle ümberistutatud kangelase murrangut, mis ei arene kaugeltki ta enda poolt ette
unistatud roobastel, vaid teeb enne lõplikku selgumist üsna üllatavaid käänakuid. Autori oma
pärane huumorimeel, mis ~Kirve ja kuu" puhul sai arvustuselt kõrget tunnustust, on ..Turus"
saavutanud uusi võite.

Kolm poksijat Roots*
Tartlaste võit ja kaotus
Kutsutakse
Linnamäge, Leeti ja Frei. .cithi
Treffneri giitnn. käsipallimeeskond Tallinnas
Tallinna Poksiklubile saabus eile Rootsist Eskil
Treffneri gümnaasiumi külalisvõistlusi eile Tal stuna Poksiklubilt ettepanek saata Eskilstunasse
linnas oli kogunenud vaatama rohkearvuline pealt rahvusvahelistele
poksivõistlustele võistlema 23.
vaatajaskond. Enne võistluste algust rivistusid jaanuariks kolm poksijat.
soovivad
külalis- ja Vestholmi gümn. meeskonnad. Lühike nende kolmena näha M. Rootslased
Linna m ä g e, Valle
ses tervituskõnes pöördus külaliste poole Vesth. Leeti ja H. Freimuthi. Kuna
aga praegu on
gümn. õpil. Anderkopp, millele vastas Treffn. käimas kirjavahetus Saksa poksiliiduga
pok
esindaja õpil. Saag, ühtlasi kutsudes vestholmlasi simeeskonna võistlemiseks umbes samadelSaksa
päevadel
kevadpühadeks Tartu võistlema.
Tallinnas, mil peetakse Eskilstuna võistlused, siis
Esimeses võrkpallimäpgus kohtus Treffneri saadeti
omakorda rootslastele ettepanek lükata
gümn. oma Vestholmi gümnaasiumiga. Esimese võistlused
nädala võrra edasi. Sel juhtumil oleks
game'i võitsid tartlased 15:11, teise vestholmlased võimalik meie poksi j all Rootsi sõita.
15:12. Otsustavas setis tulid punktid vaheldumisi.
Game lõppes Treffneri gümn. võiduga 16:14, kes
Petra võitis Schröderi Pariisis
sellega teenitult võitis ka oma esimese mängu 2:1.
ja tuli Prantsuse tennismeistriks
Teise mängu pidas külaline korvpallis II güm
Prantsuse rahvusvahelistel tennisesivõistlustel
naasiumiga. Esimestel minutitel läksid tartlased
küll juhtima, kuid poolaeg lõppes siiski II gümn. Pariisis oli üllatuseks prantslase P et r a võit pool
juhtimisel 16:10. Teisel poolajal tallinlased suu finaalis rootslase Schröderi üle tulemusega 10:12,
rendasid veelgi korvide vahet ja võitsid mängu 7:5, 5:7, 9:7 ja 6:2. Rootslane oli seejuures nel
39:25. II gümn. parim oli Reebel 17 punktiga jandas setis juba võiduseisus 5:2, kuid prantslane
suutis siiski selle seti võita lõpuks 7:2, ja lisaks
ja tartlastel Tillemani, 14 punktiga.
ka viimase seti. Teises poolfinaalis Bo Naiste võrkpallis kombineeritud naiskond võitis sellele
võitis Brugnoni 6:1, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4. Fi
erakolledži 2:0 ja meeste korvpallis Gustaf-Adolfi lelli
naalis Petra võitis Bolelli 3:6, 12:10, :5, 6:3. Paa
gümn. alistus saksa poegi, gümnaasiumile 18:30.
rismängu finaalis Schröder-Brugnon võtsid Feret
Täna võistleb Treffneri gümnaasium võrkpallis ja
Boussus' 2:6, 6:1, 6:4. Segapaarismängus tulid
Gustaf-Adolfi gümnaasiumiga ja korvpallis Vest võitjaiks
prantslane Horner ja belglane Geelhand,
holmi gümnaasiumiga.
lüües finaalis Schröderit ja Forsselli 2:6, 7:5, 6:2.
Segapaarisimängu finaalis Saunders ja Pelizza võit
Tartu NMKÜ kaotas Riias 32:33
sid Buegner ja Boussus 6:4, 6:1.
Riia, 4. 1. (ETA) Tartu NMKÜ korvpalli
meeskond võistles eile Riia spordihoones umbes
800 pealtvaataja ees Läti meistermeeskonna
ASK-ga. Võistlus lõppes lätlaste napi võiduga
33:32 (poolaeg 21:11). Esimesel poolajal lätlased
olid tunduvas ülekaalus. Teisel poolajal tartlased
kiirendasid tempot ja nendel läks peagu korda
oma kaotust tasa teha.
Obligatsiooni kindlustusel soovib ettevõte
laenu

Birger Ruud suruti Kongsbergis neljandaks

Norras suurteä suusahüppevõistlustel Kongs
bergis tuli võitjaks Hihnar M yh r a 229,7 punkti
ga, kusjuures, hüpped olid 53—55—57 m. Teiseks
jäi A. Kongsgoard, kolmandaks Asbjörn Ruud, al
les neljandaks Birger Ruud, kuna Sigmund Ruud
pidi leppima seitsmenda kohaga. Kongsberg on
Ruuditfe sünnikoht.
Innsbruckis tuli esikohale norralane Reidar
Andersen 220,9 p. Hüpped olid 72 ja 72,5 m
Ellen Andersen tuli esikohale Garmisch-Parten
kirehenis, hüpates 73 ja 80 m (punkte 227,5) ja
samal päeval veel Oberammergaus, kus hüppas 73
*a 70 m.

kuni Kr. 50.000
ärisse paigutamiseks. Tingimused kokku
leppel. Pakkumised kirj. slt. «23/4463».

Loodetav ilm
homme, 5. jaanuaril

öösel Soome lahel veel kõvu, päeval üldiselt

keskmise kiirusega kirdest loodesse pöörduvaid tuuli.

Suuremalt jaolt pilves. Kerget lund. ja tuisku, öösel
sisemaal kuni 13 ja päeval 3—B kraadi kiilina.

Terueli pärast kestavad
võitlused

Õigusteaduskonna eksamitähtpaewad

Ba reel onn, 3. 1. (ETA) (Reuter) Hoolimata

kuus järgmiselt: õiguse üldõpetus lõ. ja 22. jaan.,
Eestimaa õiguse ajalugu 18. ja 95. jaan., eksam
põllumajandusteaduskonna üliõpilastele 18. jaan.,
rooma-õiguse alajugu 22. ja 26. jaan., isiwiilöiguse

lõikavast külmast ja sügavast lumest kestab äge võit

17. ja 24. jaan., tsiviilõigus 21. joon., tsiviil- ja

Nlstecrium avaldas täna kell 17.30 järgmise teada

erikursus — 22. ja 26. jaan., rooma-õiguse süsteem

kaubandnsprotsess 15., 22. ja 29. jaan., kaubandus

õigus 17. ja 28. jaan., rahvusvaheline õigus
18. ja 29. jaan., riigiõigus 17. ja 20. jaan., õiguse
filosoofia 17. ja 20. jaan., haldusõigus 17. jaan.,
kriminaalõigus 21. ja 27. jaan., kriminaalprotsess

17. ja 24. jaan., poliitiline ökonoomia 22. jaan.,
statistika 27. jaan., kriminalistika 18. jaan., koh»'
tulik arstiteadus 18. ja 19. jaan., pandiõigus ja -ost

20. jaan., vene keel 19. saan., ladina keel

15. ja 24. jaanuaril. Tähtpäevad sinautsõiguses. hal
dusprotsessis ja sõjakriminaalõiguses selguvad hiljem.
Eksamitele ülesandmine on 7.—13. jaanuarini.

EKSAMITÄHTPÄEVAD MAJANDUS
TEADUSKONNAS
Eksarnitähtpäevad majandusteaduskonnas jaa
nuarikuus on alljärgnevaid: Entsüklopeediline kee
mia 18. jaan., kaubateadus 21. jaan., inglise keele
I lektori kursus 17. jaan., inglise keele II lektori
kursus 18. jaan., inglise keele kirjavahetus 19.
jaan., saksa keele I lektori kursus 17. jaan., saksa
keele II lektori kursus ja kirjavahetus 17. jaan.,
majandusmatemaatika (1932. a. kava järele) 15.
jaan., finantsmatemaatika 21. jaan. raamatupida
mine I (üldkursus) kirjalik 17. jaan., suuline 21.
Kahuripauk
Uue aasta wes'e.
Ääremaade pool oli uue aasta wastuwõtu
seltskond koos. Oli kümmekond inimest. Noori
ja manu. Wanal Ääremaal polnud teiste küla
liste wastu midagi, aga noorel pikakoiwalisel
Aadu Wesiojal otsustas ta pidada silma nii
ütelda peal. Ja üldse, oli seda lärmajat majja
maja. Tuju wotab ära, igawene udi.
Ääremaa küsitles parajal hetkel oma noort
naist:

..Kuidas see Wesioja siia sattus? Minu tea
da me pole kunagi rääkinud tema kutsumisest."
Majaproua tõmbas kulmu kipra. „Aga, Ben
no, härra Wesioja tuli ju preili Silleriga. Kui
ma juba preili kutsusin, siis ei saanud ma ometi
saata tagasi ta kawaleri."
..Siis sillerdagu poiss ka oma preili Sille
riga, aga ärgu hiiligu sind," ütles Ääremaa.
Noorproua oli sõlmunud ja armas: ..Benno,
sa oled wüimatu. Sa armukadetsed seal. kus
pole selleks wähimatki põhjust."
..Ega tea, ega tea." urises Ääremaa. ..Kas
su! polnud Wesiojaga seiklusi aastat paar ta
gasi?"
..Heldeue aeg: ma olin ju siis waba."
..Mis tähendab maba. Inimene on alati
waba. aga peab oskama malida oma sõpru.
Mingisugune Ferdinand Wesioja, eh!"
Jutt katkes ja pidulik olemine kestis. Ooda
ti rikkalikult kaetud laua ääres uut aastat ja
kahuripauke, mis pidid kuulutama uue aasta
ja uue põhiseaduse sündi. Ferdinand Wesioja,

0.-U. „NOOR EESTI KIRJASTUS".

Eesti malelüdu uus juhatus jagas ametid järgmi-

Tartus, Gustav Adolfi t. 8.

Liidu juhatuse esimeheks waliki dir. N. Talts',

abiesimehels sai A. Kesser. kuigi L. Laurist soowiti sellel

kohal näha, kes aga Paljude kohustuste tõttu loobus.
Kirjatoimetajaks (valiti A. Kaldve; warahoidjaks L. Lau
riuc: laekur 23. Kalde ja ametita P. Keres, H. Keres ja
L. Sepp. Kalvatsetakse anda wälja uut maleraamatut.
mis aunaks ülewaate nii ajalooliselt kui ka malcliselt.

Tallinna börsi kursisedel

TEMS-i esivõistlustel

31. detsembril 1937. a.
Nominaal- Lõpul
väärtus. Tehtud. Ostjad. Müüjad.

lõpetasid tegcwusc 3 eelgnrppi ja 10. skp. algab mängu
siuaalwõiftlejatega järgmises loosijärjeswses:

Kroonides

1. Willard, 2. Jsrael, 3. Lauriuc, 4. Tiim, 5. Kal

1927. a. 7% E. V. välislaen $ 1000.— 3650. 3750.

de. 6. (selgub Hiljem Palm-Knudzinsch-A. Friedemanu
järelioõistlusest) 7. Sappberg, 8. Favre ja 9. Sepp.

TEMS-i teise klassi turniiri scgagrupis (4 nais- ja
9 meesmaütajat) sammus prl. Oraw seni wõidult wõi
dule ZvaHet tgcmata kas wastaseks oli mees- wõi nais

maletaja. Nüüd Prl. Oraw sai oma esimese kaotuse,
õnnelikuks woitjaks oli maletaja Rahuo. Juhib endiselt

siiski prl. Oraw 4-9 1 punktiga. Teisel kohal on H.

Jess +7 —2. Daamidest selles grupis on weel esine
nud hästi pr. Nootare. kellel on 5 tvõitü ja 4 kaotusi.

Tartu maleturniir
Üleriigiline scltsiklassi maleturniir Hakkab juba jõud

ma lõpule. Eile mängiti eclwiimane (voor ja lõpetati
katkcstuSpartiid. Täna oli turniiri lõpp, kuna mängiti
wiimast, s. o. 13. wooru. Kohtusid: Põder—Lepik. Jõgi

Sakowski, Rub. Pruun—Rajawec, Tuletu—Rich.

Pruun, Golikow—Palen, Taich—Tik? ja Tamm—Peet.
1.2. woorns wõitsid: Tamm—Lepikut. Peet—Taichi, Rich.

Pruun—Riid. Prmmi, Põder—Sakowskit ja Jõgi—Ra

jawecd. Pooleliolevad partiid andsid mängimisel järg
misi tulemusi: Jõgi kaotas Peedile ja wõitis Tilsi niug

lviigistn? Rich. Pruuniga. Golikow wõitiS Lepikut ja

kaotas Tammele, kuna Tamm wõitis Tulemit. Rich.

Pruun kaotas Põderile ja Lepik Taichile. Wngilise

£ 100.— 1780. 1830.

Riigikassa pantkirjad võõrand. maade eest tasumaks

miseks seeria A. B. C. (55 a.) 2,66% 100.— 68.
Majandusminist. rah.-osak. pantkirjad seeria D.
(20 a.) 2,66% 100.— 57.
Majandusminist. rah.-osak. pantkirjad seeria E.
(20 a.) 2,66% 100.— 60.
Majandusminist. rah.-osak. pantkirjad seeria F.
(9 a.) 2,66% 100.— 42.
Pikalaenu Panga pantlehed (20 a.) 6% 5000. 5000. 5015.
„ .. (20 a.) 6% 1000.— 1000.— 1003.
Pikalaenu Panga võlakirjad (20 a.) 5% ..... 5000. 5000. 5010.
(5 a.) 5% 5000. - 5000. 5010.
(5 a.) 4VJ% 5000. 5000. 5005.
(5 a.) 4% 5000. 5000. 5000.
4% Asunduskapitnli võlakirjad 100.— 90.
4% Asunduskapitali võlakirjad, mis on antud Eesti
Maapanga poolt krediitasutustele nende nõudmiste

ümberlaenustamisel 100.— 100.— 100.—

6% Eesti Hüpoteegipanga pantlehed 100.— 90. 90. 91.
5% Eesti Maakrediitseltsi pantlehed 100.— 96. 96. 97.
5% Tallinna Immobiilpanga pantlehed . . . Rbl. 100.—
4%% Eesti Maapanga pantlehed (7. s.) . . Kr. 100.— 100.—
4%% Eesti Maapanga pantlehed (8. s.) 100.— 100.—
4%% Eesti Maapanga pantlehed (9. s.) 100.— 100.—

tulemuse andsid järgmised partiid: Rud. Prum?—Tamm.

Rich. Pruun—Jõgi ja Tiks—Tulem.

Tallinna börsi kursisedel

Pärast 12. wooru on Tartu maleturniiri eesotsas

Tamm 9 p., Rich. Pruun p.. Põder ja Jõgi 8 p.

Nominaal Viimane Lõpul
AKTSIAD. väärtus. divid. Tehtud. Ostjad. Müüjad.
Kroonides.
Eesti Pank 50. 87c 63.— 65.

Wähcm punkte on Palenil ja Golikolvil 7 p.. Tulemil

6J,£ p., Taichil ja Tiksil 6 p., Rud. Pruunil 5Vj p.»
Rajawcel 3% p., LepLul 2V* p. ja Sakotvskil 1% P.
Ei ole ivcel selge, kes jõuab wõita seda turniiri. Wii

Krediit Pank . 50. 5% 40. 37.50 50.
Pärnu Krediit Pank 50. 3% 40. 40.— 42.
Tartu Tööstuse Pank a/s 50. 4r'r, 40. 40.— 41.
Balti Puuvilla ketr.- ja kud.-vabr. a/s 50. 2 V>r/c 15. 14.50 15.
E. Elektrimasinate ehit. a/s. end. ..Volta" .... 100.— 8% 120. 119. 120.
..Eesti Union" kindl. a/s 50. 67c 50.— 50.— 50.
..Ephag" Eestimaa rohu & apteegi kaub.-üh. . . . 100.— 87c 90. 90. 91.
Eestimaa trükikoda a/s 50. 40.
..Ilmarine" a/s 100.— 80.— 80.— 100.—
..Eranz KruH" a/s 50. 48.
..Ilansa' kinnit. a/s 50. 20% 100.—
..Kinnisvara" o/ü 50. 50.—
..Kiitte Jõud" a/s 100.— 82. 81.— 82.
..Majaomanik" kinnisvarade kasut. o/ii 50. 51.— 51.— 52.
..Massoprodukt" a/s 50.
Mootor" o/ü 50. 6% 63.25
Narva Kirjastuseiihisus 50.
Piirituse puhastamise vabrikute o/ii. 500. 2% 500. 499.— 500.
..Polaris" Eesti kindlustuse a/s 50. ]2'/r
„Port Kunda" a/s 50. 0%
..Põhja Kindlustuse a/s." 50. 8% 65. 65. 70.
„Saku Õlletehas" a/s. 50. 40. 39.— 40.—
G. Siegel a/s 50. 77c
Sindi Tekstiilvabrikute ühisus . 50. 12— 11.50 12.—.
Türi Paberi- ja Puupapi-vabr. a/s 50. 3.— 2.90 3.
..Ühiselu" a/s 50. 20. 20. 25.
..Tarlon" o/ü 50. 50. 49.— 50.
Kreenholmi Puuvillasaaduste Manus, o/ii 5000. 177 725. 725. 726.
..Eesti Kiviõli" a/ü . . . . 50. 35.— 34.— 35.
O/ü. Raädio-Elektritehnika Tehas „RET" .... 100.— 110.— 110.— 115.

masi sõna selle kohta annab alles lõplikult wiimane moor.

Ülikooli teateid

Eksamitähtpäewad õigusteaduskonnas on jaanuari

Maleliidu juhatus jagas ametid

kus Ternrli pärast. Mõlemad pooled võitlevad viha
selt.

Siiski wõib arwatawasti näha Tammes lvärskct liidu
klassi meest. Teiste kandidaatide saatus (Rich. Pruun.
Jõgi ja Põder) selgus täna hommikul.

Kokkupõrkeid Egiptuses
.Kairo, 3. 1. (ETA) (DRB) Kuna Egiptuse

pealinnas viimased päevad on möödunud rahulikult, on
provintsis aset leidnud poolchoinmcelcavatdnsi senisele
Peaministrile Rahas paschale ja Wasdi erakonnale. See
juures on tekkinud kokkupõrkeid politseiga. Tanlas on
meeleavaldajate ja politsei vahelistes kokkupõrgetes saa
nud haavata 45 isikut. Wasdi erakonna lehed jatkavad
ägedalt kallaletunge uuele valitsusele.

.Kairo, 3. 1. (ETA) (Reuter) Egiptuse parla

mcndis tekkis müra, kui sekretär luges ette kuuinga de
krecdi, millega parlament saadetakse koju. Endine pea

minister Rahas Pascha kutsuti korrale, kui ta tõusis

Bareelona, 3. 1. (ETA) (Havas) Kaitscmi-

ande: Täna hommikul meie väed võtsid tormijooksuga
tsiviilwalitsuse hoone Teruelis. Hoonel heisati kohe va
bariiklik lipp. Osa valtisusvastascid, kes selles hoones
avaldasid vastupanu, langes vangi. Teistel õnnestus
põgeneda naabruses olevasse hotelli, kust nad jatkavnd
Vastupanu avaldamist.

.jaan., raamatupidamine II (erikursus) 10. ja 26.
jaan., kaubanduskirjavahetus kirjalik 18. jaan.,
suuline 22. jaan., majandusgeograafia kirjalik 19.
jaan., suuline 24. jaan., valitud peatükid maailma
suurvõimude majandus- ja poliitilises geograafias

24. jaan., majandusõigus 27. jaan., majandusõiguse
erikursus 28. jaan., poliitiline ökonoomia 22. jaan.,
eriküsimusi teoreetilises poliitilises ökonoomias 22.

jaan., statistika 27. jaan., käitismajandusteadus
24. jaan., bilansianalüüs 22. jaan., pangandus 24.
jaan., kaubandusõigus 17. ja 28. jaan., majandus
ajalugu 20. jaan., ühistegevus 18. ja 24. jaan.,
tsiviilõigus 21. jaan., vene keel 19. jaan. Eksarni
tähtpäevad majanduspoliitikas, majanduslike õpe
tuste "ajaloos ja finantsõiguses selguvad hiljem.

Eksamitele sissekirjutamine toimub majandus
teaduskonna dekanaadis ' 10., 11., 12. ja 13. jaa

nuaril.

nagu hea jutumees tamaliselt, oli naiste silmis
öökangelane. Ta pidas wana-aasta löpukõne
ja lubas ütelda ka uuele aastale jobiwaid ter
witussönu. Las aga saabuda maid see tähtis hetk.
Majahärra wöttis köwasti napsi ja mestles
ta kõrwal istuma ärikaaslasega. Samal ajal
pani ta hoolega tähele, mis seltskonnas sündis.
Jah. preili Siller ei näinud suuremat hooli
wat oma kawalerist Wesiojast. Preili tegi silmi
kogu aeg noorele ametnikule Tuuwenle. -Ja
näis olemat mäga õnnelik. Proua Ääremaa
pilgud paitasid aga üsna tihti Wesiojat. Ja
kui Wesioja lõpetas kõne. siis aplodeeris maja
proua nii innukalt, et Wana Ääremaa jõi sü
dame täiega konjakit lausa teeklaasist. Nagu
mett kallas sisse. Pagana poiss see Ferdinand
Wesioja. Teab, mis need naised ses inimlõu
gardis õige leiamad?
Istumise järjekorras tehti mingi uus kom
binatsioon. Ääremaa nägi äkki. et tn istus preili
Silleri kõrwal. Majaproua noo, mis sa
kostad oli asetatud Ferdinand Wesioja laua
naabriks. Ääremaa tahtis olla kohe ,vihane,
aga kuidas sa oled mihane, kui noore tütarlapse
käeke langes ta randmele nagu päikesekiirtes
kuumunud liilia. Jn need silmab...
Preili otse sädeles elurõõmust. Aga miks ta
kohendas end siia elatanud inimese kõrwale.
Küll on ikka seisukord. Sunnib aga kokku
jooma. Justnagu oleks siin sundimist maja:
Ääremaa jooks tühjaks terme waadi weini, kui
saab miibida sellises uooruslöüinas.
..Kolm minutit on meel aega!" hüüdis kee
gi. Proua Ääremaa tõusis ja ütles: ..Meie saali
aknast wöib kuulda kõige paremini kahuri
pauke."'

püsti, et protesteerida parlamendi kojusaatmise vastu,
üldises müras esimees laskis puhastada ajakirjanduse
ja publiku rõdud, stiahvasaadiknd lahkusid koosolcknsaa
lift alles Pärast seda, kui tuled kustutati.

Juudi riik Briti impeeriumi raames
London, 4. 1. (ETA) (Reuter) Briti sionistid

on võtnud vastu resolutsiooni, milles soovitatakse juu
di riigi loomist Palestiiuas Briti impeeriumi raamides.
Briti sionistide arvamisel 95 protsenti Palestiina jun

A/S. Tallinna Laevaühisus 50. 877 50. 50. 52.50

tidest pooldaks niisugust otsust.

Juudid põgenevad Rumeeniast
Prah it, 3. 1. (ETA) (Reuter) Kaks rühma esi

Tallinna fondibörs

uusi jundi põgenikke Rumccnaist.

Ulmanise koodeks astus jõusse
Riia, 4. 1. (ETA) Uue aastaga on astunud jõusse
uus tsiviilkoodeks, mis kannab president Ulmanise nime.

Sel puhul korraldatakse 7. jaanuaril ülikooli aulas pi
diilik aktus, millest mötawad osa senaatorid, kohtu liik
mcd kui ka advokaadid. Aktusele saabuvad ka delcgat

-I Tšekid o.tj.d Müüjad
<5

2 London 1 £ 18.11 18.35
1 New York 1 $ 3.60 3.67
4 Berliin 100 Rmk. 145.25 147.45
4 Helsingi 100 Smk. 7.98 8,10
2.5 Stokholm 100 Rkr. 93.40 94.60
4 Kopenhaagen 100 Dkr 80.85 82.05
4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 72.50
6 Kaunas 100 Litti 60.70 62.20

sioouid provintsist.

Ta siirdus saali ja teda saatis ustawalt Fer
dinand Wesioja.
„Nüüd lähemad saali palmi marju suudle
ma!" käis mõte Aaremaa peast läbi. ..Ma neile
teen kahurimürinat!" Ta oli järgimas saali
siirdujaid, aga siis haakis talle külge preili Sil
ler. Raadios kõlas hümn. täuamalt kuuldi rah
ma rõüiunkära. Tumedalt kömahtas kaugusest
kahuripauk. Ääremaa toppas maherunmis ja
nägi preili Sillerit üsna enda lähedal.
~s)ead uut aastat!" piuksus õrn hääl ja
preili punasun ootas suudlust. ..Pagana pihta,"
silmas Ääremaa. ..miisakusreegleist tuleb kinni
pidada. Milline mesilane on nii juhm. et lendab
mööda ilusaimast õiest."
Benno Ääremaa ei kuulnud wahepeolseid
kahuripauk?. Küll aga wiimast. See raksatas
tal üsna körma ääres. Proua Ääremaa oli mi
rutanud gipskujii postamendilt põrandale ja
seisis leegitsemi silmi mehe ees. Ta kisas: „Ai
tab, Benno! Igal asjal on piir."
Külalisi jooksis kokku. Naerdi, et killud
toomad õnne. Külaliste lahkudes oli aga klaa
rimist. Ääremaa küsitles naist: ..Nii mihasena
pole nui siud marem näinud, 5)ella? See oli ju
maid süütu uue aasta üuuesvom."
Majaproua masin: ..Kinofilmiski on suud
luste norm ja Kestmns piiratud, sina ei tunnusta
aga mingeid norme, m'a ahnepäits!"
~Ei tea kui palju sinagi neid norme tun
uustasid. kui seisite härra Wesiojaga seal saali
akna juures." jähmas Ääremaa.
„s)arra Wejioja, päh. Kisa teeb nagu laada
kaupleja, aga meest pole ollagi," ütles proua
Ääremaa ja kadus oma tuppa. Heini.

Riigikohus

4. jaanuaril 1938. a.

mesi juudi põgenikke 'Rumeeniast, peamiselt naised ja
lapsed, saabusid Nfchorodi (Tschehhoslovakkia idapiiril),
kns nende jaoks on avatud abistamiöpunkt. On oodata

2 Amsterdam 100 Guldn. 201.00 204.50
3 Pariis 100 Pfr. 12.26. 12.51
1.5 Zürich 100 Sfr. 83.55 84.95
2 Brüssel 100 Belgat 61.20 62.20
4,5 Milaano 100 Liiri 18.97 19.32
4,5 Varssavi 100 Zlotty 68.60 70.30
3 Praha 100 Tskr. 12.67 12.89
3,5 Viin 100 Šillingit 68.50 70.20
4 Danzig 100 Guldnat 68.60 70.30
Berliin clearing keskm. kurss 146.63
Milano clearing keskm. kurss 19.23
~ _ . , . , Ntninttl- .t

Vurtpikerio ,zz,„. £ 2

6% Eesti Hüpoteegi

Panga pantlehed 100.— 90 91
1927. a. 7% Välis
laen (dollarites) $ 1000.— 3650 3750

5% Eesti Maakrediit

seltsi pantlehed 100.— 96 97
Politseipeegel

Admiiiisrratiiw-osakonna awalikul kohtuistungil 18.

jaanuaril 1938. a. tell 10 homm. Tallinnas on aru

tusele määratud järgmised toimetused: Ado Roosson,

Pärnu ühishaigekassa juhmus, Jüri Krmu. Tallinna

ühine Haigekassa. Aleksander Amberg, 2 inin ühishaigc
kaSsa, Jaan Palal. Aleksander Eenmaa. Mibail
Abcl Teetlans. Kuimeisa vallavanem, kolmas isik Emi

lie Suik, Tõnis Jnrine, Harju Ajutine Maavalitsus.

25. jaanuaril ekll 10 homm. on samas osakonnas
arutusele määratud järgmised toimetused: Tallinna

linnavalitsus. August Willberg, Jüri Willberg. Marie
JeroiDüv, Nikolai o>rinkin, Jda-Elisabcth Pill. Ivan

Marie Bvrisov, Lndia-Antanda Mnru, slai
Wiilhcin ja Olga Pommer, snrmid Peeter Boltowi vä
randilstontp' Rnbin Rubiusltciu ja Puis 2koblow, kes

kauplevad firma all ..Ergos", a.-s. ..Kvpli Kinuiswa
rad", Robert Atiinnik.

Tulekahju Poska tänaval
Täna hommiknl kella ?j!> Vaigu süttis põlema Pos
ka täu. nr. 3'» asetsema maja hoomil olem kuur ja pe
suköök. mis olid ühise katuse all ja kuulusid majaomanik
P r e n j r iv i l c.
Tnld märgati üsna Peatselt naabermajast. tust tele
soni tccl kohe iusormccriti ka linna tuletõrje leudsalka.
Wiimanc jõudis juba mõne mii.Ui pärast õnnetuskohale
ning snutis poolteisetunnise töö järele leegid kustutada.

Hoone sai aga siiski üsna lugemasu iannatada. kuid
majaomanik» kahju ei ole suur, kuna ehitus oli üsna
wana.

Tnle tekkimise põhjused pole esialgselt (veel lõvlikult
selgunud. Näib aga olcmat kindel, et leegid said alguse
pesnkõõgist, kns eelmisel päewal oli pestud pcsn.

Varastati saunalina
Aadu Jaanilinnu korterist S. Pärnu maantee

nr. 144 warastati saunalina ja teelusikas, kokku S kr.
tvääriuses.

WaraStati 10 pudelit weini. Endla tän. 71—3 olut
scto Olga Põder atvabdas politseile, et keldrist taarasta

tud 10 pudelit temale kuulmvat tvcini 10 kr. wäär

buses.

Joobnud oletus lamaS Nõnmnvl tänawal Marie
Jaani t. 'Sööt.

Valgustamata autod. Sõiduautode nr. A-1841 jn

A-2126 juhid cvõerakse (vastutusele seepärast, et nad aina

sõidukid tänamale jätsid walgustamatult.
Registreerimata üürnik. Koidu tiim. 50—6 asetsema
korteri omanik (võetakse was-tuinsele seepärast, et ta enese

juure-? sissekirintamatult lubas elada «Kiinrniktn.

Joobnud iiiknid paigutati politseiatrestimaija 4.

Tabati varas
Tallinna-Harju krinnmwlvoliisci labas ja Paignius

Neli last hukkus tules
London. 4. 1. (ETA) (TNB) Tunston-of-TN

ne'is on übe korteri põlemisel tules hukkunud neli last
kolme kuni wiic aasta manuses. Wanemad olid lühike
seks ajaks korterist lahkunud. Tule tekkimise põhjus cl
ole teada.

Laevade kokkupõrge Rita
sadamas
Riia. 4. 1. (ETA) Eile pärastlõunat wnlitscö Riia

lahes tilie udu. mis tnndnwalt takistas lacwadc liiku

mist. McUa t(> vaian põrkasid Riia sadamas udus kokku

Rootsi reisijate aurik „Koiuntii Oscar" ((539 tonni) ja
nnrik „£rf)(a" (1353 tonni). wlõlcmab lacwad
said nii^astndn.

(vanglasse 4-7--n. Jitri Rõ (f i, kes Nõnmiel 23aigu ta»,
nr. 37 crsetsewcrjt korterist waraStas 160 tr. yzäärmses

Jääolnd Riia lalirs on mnutninas ülia in-kemakS.
Läbemal ajal asub tegewussc fiinlõ:;k::;a „4.rishaniS

riideid.

Waidemars".

6

Kohalikke teateid
Algas kesk- ja gümnaasiumi
õpetajate kongress
Täna ja hoinme peetakse õpetajate kaja keskkooli
ja gümnaasiumi-õpetajate sektsiooni ja E. keskkooli
õpetajate kogu Poolt keskkooli- ja gümnaajimui.õpe

tajatc kongress. slongress algas kell hommi
kul tütarlaste kommertsgümnaasiumi rrnmtes.
.Koolielu päemakiisiumsist kõneles kooliwalitsiise

direktor W. Alttoa, millele järgnesid lnbirääkimi.
sed. Jjeloonnt kaSwatamijest kõneles* ?l. Waigla.
kooli-distsipliinist F. .Mement.

Homme kell 10 hommikul jätkub kongress. M.
Meiusi kõneleb koolis tanvitatawatest karistustest.
G. Köösel õpetajate teenistuslikust olukorrast.

Draamateatri jõulupuu
Vile õhtul oli v. Draamateatri awarais ruu
mc-:- Piiskopi tän. korraldatud selle teatri tegelas
tele. juhatusele, seltsi liikmeile ja kutsutud külalistele

traditsiooniline jõulupuu. Sellele eelnes teatri üld
juhi L. almeti elaw ja humoorikas westlus
tschebhi ja poola teatrist, mida jälgiti suure huwiga.

W. A I e m jõuluwauaua jagas kinke ja tarbekorral
ka kiitust ivõi manitsusi. Elawas westluses weedeti
aega süües, juues ja tantsides koos warase hommik

tunnini. Tuju oli kõigil algusest peale parim.
Raadiomaks!
Üinadioringhäälingn abonendid on kohustatud ta
suma raadiomatsu poolaasta wtisi ette. 1938. a. esi
utest* poole matsu tasumise tähtajaks on 1. wcebruar.
Aaadiomakiu ivõtmvad abonentidelt tvastu kõik post
kontorid, telefoiiiwõrgud ja ka postiapeutuurid. Maksu
tasumisel tuleb ette näidata kmiitnng eelmise maksu
perioodi maksu õiendamise üle.

Tallinnas trõtab tallinna lelefouiwõrk (Vene 9)

raadioiitakiu irastti. alates 7. jaan. fuiti 7. «veebrua
rini äripäe-.viti kella 9—21. pärast seda kuupäema aga

harilikul tööajal. Peale selle on tvõintaiit kogu aasta
läbi raadiotaakte tasuda äripäennii kella 9—21 Tallinna

Viimaseid etendusi «Vanemuises"
Tänavu on „Vanemuine" uute tükkide lavale

toomisega olnud õige agar. Paari viimase kuu jook

sul on lavastatud 5 uut tükki: Werneri „1 n i m c s e d

jii ii 1". Raudsepa „M ees, kelle kiies on tru ni
b i d", operett „Vi im n e valss", Jäigi „P õrg u"
ja üks lastetükk. See on kõigiti tervitatav, kui võr

relda olukorda möödunud aastaga, kus samal ajal

ligemale paarikuine uuslavastuste põud valitses.
Parimaks lavastuseks nimetatute seast olid „I n i
m e s e d j ii ii I", kuigi see tükk kassa-seisukolialt tulu

toov pole. Lavastaja A. Mer i n g niiitas siin jiirje

kordselt, et tal annet pole iiksi operettide lavasta

iniseks, vaid et ta samavõrra edukalt võib tegutseda

ka sõnalavastuste juhina. Parima kuju andis A.
Randviir keskkooli professori osas läbimõeldud
ja viimistletud mänguga. Teataval määral üllatuse
valmistas A. Tamraemets, kes seekordse esi
nemisega tõendas, et tal on annet ka peale karakter
osade. Xii oli Tammemetsa esitusel professori hoo
litsev abikaasa täiesti õnnestunud kuju. Vastuvõeta

vad olid ka E. A umerc ja 11. Aren professori
laste osades. Koosmäng üldiselt hea.
Raudsepa komöödia „M ees, kelle käes ön
trumbi d" sai Tartus kuulsaks juba enne lavale
tulekut, kuna olid levinud kuuldused, et autor
selle tüki peaosalise all olevat mõelnud üht Tartu
tuntud õigusteadlast. Komöödia lavastas K. A 1 u -

oja. Peale peaosaliste J. Põd e r i Sinisalu ja R.
R a tas e p a Lchmusc osades, kes olid tüki kand
vamateks kujudeks, tundus, et ülejäänud osad pol
nud seekord näitejuhil küllalt õnnestunult jaotatud

Lilli Laon i i d u püüdis küll kostüümide abil en

dast tantsijannat kujutada, kuid see osutus seesmi

selt võltsiks. Mitte päris oma tavalises sõiduvees
ci olnud ka L. Tuhin ja E. Tam u 1, kuna E.
Pärn oma üliõpilasest tegi mingisuguse juhmi ja
totaka kuju.
Esimese muusikalavastusena toodi värskendatult

sel poolaastal lavale operett «Viimne va 1 s s".
Lavastas A. M c r i ng, muusikajuhiks Ed. Tubin,
tantsud Ida Urb e 1 i 11. Kas poleks siiski otstarbe

kohasem olnuu lavastada hoopis uut tükki? ..Viim
ne valss" seisis omal ajal juba ..Vanemuise" reper
tuaaris ja teda mäletavad paljud.
Xii või teisiti, kuid seekordne muusikalavastus
tõendas jälle, kui suurt vajadust tuntakse „Vane
muises" tenori järele. Primadonna-küsimus lahenes
aasta tagasi Elsa Maasiku isikuga päris õnnelikult.

Tcisipiiewal. 4. jaanuaril
tcgewus peale pühi eelpühisest tendentsist tuudmvalt

katel on 25—30 s. kilo.
Rammusad lehmad 55—60 s.. keskmised 52—55 s.

LammaSte pakkumine tväga iväike. Lambalihale
e> ole ka praegu ttituetamistväärset nöudtnist Tapetud
lambad ilma nahata ja Pudemeteta maksaivad 50—65 s.
ja clitsloomad 30—35 st kilo.
«igade pakkumine keskmine. Nõudmine rahuldatv.

LaUtimn. kus mahripidniimta õpetnja- jn koolijuhataja
ametit pidas kuni 1932. a., millal määrati üle 50-a. tc>
gcivnsc järele koolipõllul pensionile.

Tapetud sead maksid taMalisclt 78—82 s piires kilo

„Hiiulaid"
Teateid saab J. Koolmeisterult

Nurste p.-ag„ tel. Nurste
nr. 2-b.

Rentida

2 korras talu

wiawald. slt. ~9/5169".

Vanas
tuntud
headuses

KOHVI
erlsegud

ga vallas, majad Pärnus,
Küsida hra J. Vellerand,

Tallinn, Niguliste tän. 14—2,
tel. 446-68.

Pappkarbi
tööstus
odawasii ntiiiin. Wõib tulla
/ella 4—6 Nataskacwu tän.
20—1.

MüUa muhve
ja lvalmislracsid odawasii
ja tellimiste ioasiiuvõtmmc.
Kiivtcllnnised 2—24 juuni
ga. Girgeusoui t. o—3.0—3.

üldist haigekassa ivolinikc koosolekul otsustan luo

enne püht maja ostmise küsimus jaatamalt. kuto nuuo

on jõutud niikaugele, ct maja ostmine on teoks

saamas. s)aigekassä tahab nimelt osta enda c PCi n
platsi ääres 'asetsema Zmanomi maja. kus praegu ott

põllutööliste küsimus. ),e inetvilsa küsimus. 5U,i > malda

punnsckarja pullijaama asutamine >nc.

Tartust

ka haigekassa apteek. Maja hinnaks olevat 8 imi|.

senti, millise summa kokkusaamine ci tege oat rasuini.
Kiti majaomanikuga jõutakse kokkuleppe c I».-' ieostiiv
maja ost juba lähemal aial. Oma majja tõttame tits mc

haigekassa kantselei ja ambulatoorium, mis praegu

Malewale uued pealikud. Tartu malemas olid

asetseb teises majas. .
Narwa-Wint pensionäride ühingu nikeudus
koosolck on Mannas 0. jaan. kell 2 p. I. „jlimtrt|c

tuse esimeheks on H. Lauri.

Praegu on ühingul juba rohkesti tvarandust ja ühingu
tegewust juhib H. Mets.

getv Tallinna liniiawolikogns ja rnäga paljudes selis
kondlikes organisatsioonides.

.'iihigi, s. o. 80 f. kilo.
Wasikannhkadc hinnad 3.00 kr. tükk, kuid wõimalik
nt tväikc hinnatõus.
Lambauahad 2—3.50 kr. tükk.
Toodud hinnad on arivatitd ostude ja müükide kohta
Tallinnas.

A. Saarva 50-aastane

naalpolitsei assistent

oli 31. detsembriks m. a. registreeritud Tallinna töö
börsil 259, neist 141 naist ja 118 meest.

August Taariva.

Juubilar sünd. 5.
iaau. 1888. a. Tartu
maa Rõngu ivallaS.

Apteekide öövalve
Tallinna»
TEISIPÄEVAL VASTU KESKNÄDALAT:

kojana. Hariduse oman
das Nõngn kihelkonna

Sehnickeri apteek Paldiski mnt. nr. 6. Tel. 431-18
V. Kuigi apteek. Liivalaia tän. nr. 34. Tel. 461-70

toolis ja Tartu H.
!reffneri güninaasin
mis. Maailmasõjast
ivüttis osa 158. Ku

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

Nõmmel
Trossini apteek, Apteegi tän. 4

poolehoiu võitnud näitleja tuluõhtust võtab
publik osa rohkearvuliselt, pealegi kuna Ants Es
kola esineb oma tähtpäeval õieti esmakordselt
~S ii gismanö ö v r i s" kadett Marosina. Kahtle
inata on A Eskolal selles värvikas osas võimalust

näidata oma annet, mida meie teatripublik on ope
retis üha suurema rõõmuga jälginud ..Viktooria hu

uvarist" (a. 1930/31) alates. Loetlemata siinkohal
enam A. Eskola seniseid ehtsaid ja mitmekülgseid
lavakunstilisi saavutusi, peaks neist siiski meenu
tama näiteks draama alalt „Oi nooruse" peent pea

osa ja koomiku osa operetis ..Mootorpruut". Kui

nende kõrval nimetada rasket ja tõsist pastoripoja
isa „Raidaru kirikumõisas", siis seega olgu publikule

meele tuletatud A. Eskola meeldiva ja üha enam
tibava ande ulatus.

Kesknädalal, 5, jaan., kell 4 p. 1. lasteetendus
Lõunatuule eksir ä n n a k"; kell õhtul
fšaikovski ooper ~li ilgen One g i n".

li. mille lõpetamise

järgi teenis untuicjugustes lenmilväe osa
dc» kuni sõja lõpuni. Eesti «vabadussõjast lvõttis osa
õuseneriiräc pataljoni 3. sapööriroodu joonestajana kuni
sõja lõpuni. Peale (vabadussõda astus teenistusse Tal

.Kigaste. riigiametnik, sündinud 5. jaan.

I.KII. a. Pan iv. Viljandimaal. Riikliku propaganda

juht.

Hans Kubu, kirikuõpetaja ja koolitegelane, siin

«» a* Tuhalaane w. Viljandimaal.
n. jaan. 1885. a. Keina w. Hiiumaal.

Pant Ra idmee Pärnu supelinspektor, sündinud
Bernhard Rostfeldt, pangategelane, sündinud 5.

laan. 1885. a. Edije mõisas Virumaal. Pikalaenu

Panga president.

,00 ur .Thom, riigiametnik, sündinud 3. jaan.

188-1. a. Pihtla w. Saaremaal. Vilsandi tuletorni ja
ornitoloogiajaama ülcivaalaja.

iviickümuc aastast juubelit
tuutud töölisliikumise tcgc

• ivõtuud juba alates lül>s.

Toccata, Scarlatti kaks sonaati, STchuimann
Novelett fis-moll, Brahms variatsioonid Paga
nini teemale, Chopin kaks etüüdi, Nocturne,
Polonees As-duur, Liszt 104, Petrarca sonett
j vm. Kontserdi algus kell 8 õhtul.
IV SÜMFOONIAKONTSERT
Teisipäeval. 11. jaanuaril, on Estonia nel
jas sümfooniakontsert, mida juhatab teeneline
dirigent prof Raimund Kull. Solistina esineb kuu
lus prantsuse klaverikunstnik Magda Tagliafero.

aasta katorgas ja ' oluud
Ziberis asumisel. Al. püü

I aastast, istunud selle ta
i gajärjel tsaariajal üle wiic

sander Uninški.' Kontserdi kavas : Bach-Busoni

us Eestisse 1021. a., oli

Tallinnas paaril korral

liuuaivolikogus, üürnikkude
seltsi esimeheks ja wiimati
kuni 1036. a. sügiseni Eestimaa Töölisühiugnte Kesk
liidu esimeheks, mil tagan

endiseks. Mii registreeriti 51 sündi ja 40 surma
jnhtumit, seega ilmnes 20-protj. sündide ülekaal.

Koguduse liikmete arm tõussis 2683-le. Õpetajale

rtlrilt

Sündimus! tõus. suremuse langus. Türi-Wahastu
koguduses registreeriti 1937. kinkuaasta! 158 sündi
eelmise aasta 151 mastu. Sündinuist olt poeglaps! 89

ja tütarlapsi 69. Wäljaspool abielu sündis 24 last.
Samal ajal on surnud ja maetud 138 inimest eel
mije aasta 184 mastu. Suri 81 meest ja 57 naist.
Surnult sündis 2 last. Mc 80 a. manaks elasid

10 meest ja 16 naist. Kõige manomaks elas Leena

Reinbcrg Särewere mailast 88 a. ja 10 kuud.
Õnnetut surma sai 4 inimest, enesetapmist oli 4

Leeritati 111 noort ja laulatati 70 paari. Armulaual
käis 1663 (1771) inimest. Aasta kestes kaswas kogu

jana ning Ida-Lllutagujc piimaühisujes reivisjoni

rcle korraldatud ..Vanemuise" einelaua ruumes jõu

lupuu,' mis möödus väga meeleolukalt ja sõbrali
kus vestluses. Jõulupuu juures pöördus näitlejas

konna ja teiste ..Vanemuise" tegelaste poole kõne
ga ..Vanemuise" teatrivalitsusc esimees dr. H. Paris.

järgnevalt jagas jõuluvana, kelleks oli seda
korda .näitleja E. Pärn (kuigi ilma jõuluvana habe

meta ja - smokingis) rohkesti kingitusi. Mõned said
neid päris sületäie viisi.

Kaalutööitus

TAARA

Lemba klawerihelindeid. Hilja Saarne. 19.39 eesti
keel N. Kress. 19.55 NN orkestri kont

Teisipäeival kl. 19.00 Mor. Ostrowa: Tr. A. Schi

hele). 8.15 hommihpalivus Jaani kirikust abipraojt

P. Kuusik. 8.35 jäätcade lvöi heliplaate. 9.00 Tallinn:
Tunltcade.

1-6.55 reklaam. 17.05 prantsusc keel mag. 51.
Kann. (Tartilst.) 17.35 jäätcade lvõi Heliplaate. 17.50
põlluinajmidusliNe teateid. 18.00 maanoorte-nõiinik agr.
E. Nugis: Maanoorte ringi töökawa. .18.15 kandlemuii
sika. 18.40 päelvauudiscid. 19.00 õige aeg. Ilmateade.
Hinnanotceringud. Homne saatekatva. 19.05 tvanu tank

sulugilsid . 19.39 A. Kasemets: Eesti mnnsika arengu

tee (VIII). Jazzkontsert. Tuur sazzorkcstcr

Frits Weebeli juhatusel. 21.00 wälispoliitilnie wcstliis
toimetaja H. Rahamägi. 21.25 wälssc. 9131 orkes
ter. Juh. F. Nikolai. 22.00 õige aeg. Päewaundiscid.
22.10 lühipalu ooperitest. RR orkester. Juh. F. Niko
lai. 22.45—23.30 öömuusika. (Heliplaadid.)

Prouad ja

riietekapp ja pumvoodi (Lask.

poleeritud ja pähklikandid).

Tellimise peale igasugust
mööblit. Graniidi 5, töötuba

Kasutage
juhust!

majas.

Müüa hea punasekirju noor

lüpsilehm
wärskes piimas, alles tul
uud. Pärnu mnt. 144—3,

Sealsamas iniiüa ka mood % hinnaga müüa wc cl mv
ne karakulmantcl. Näha kl iied eht soome >voodid, «ns
11—1 Kreutzwaldi 11—3. saab teha päewaks üheks Tallinnas.
diilvtunks, ööseks 2 woodiks.

Tartu mnt. -tv. mööbliäri.

wõimaluse korral valmi kir
jutada slt. „n/4565>".

ühes kõrwalhoouetcga ja
wiljapuuaiapa. Kiisida Wäi
kc-Maarja tthic-paugast. ic
lefou 36.

Omauiku haiguse tõttu

„P ä e v a I e h e"

üksiknumbrid on

müügil
Vaivara jaamas

miiüa delikatess

Võlgade sissenõudmine
ja selgitamine. ankasso

kes pakuvad kaasakiskuvat mängu.

Nõmme teateid
Majaomanike seltsi jõulupuu korraldati inUjffsäturun,
2. skp., seltsi kodus. Manni t. 2. feltsiliikmeile ja nende
lastele. Jõulupuule oli ilmunud saalitäis rahwast oma
mudilastega.

Nahniaumja asukoha küsimuse selgitamiseks pidas
kaitseliidu Nõmme malcwkond oma koosoleku, kus seisu
kohale asuti, et tulemune Nõmme rahwamaja peaks aset
seina Nõmme raudteejaama ümbruses, kuhu on vracgu
kujuneuub ka Nõmme äriline keskus.
Praegu on käimas rahwamaja ehitamiseks wajaliku
osaühisuse jaoks põhikirja koostamine ja tui sellega lõ

piile on jõutud, lrõib loota, et rahwamaja asutamine
Nõmmele jälle laiemas ulatuses kõne alla tuleb.

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

köetud

ivanem inincw

juuksetööstus
Teat. slt. ..38/4678".

Müüa

Kodune

naisterahva

Hobune

nud noorepoole vanapoisiga.

Eelistan tüsedamaid ja jõu

I

Kaotatud

kaks uksevõtit
rõnga ja ketiga Lana Ka
lamaja t. kuni Pika iän.
Leidjat valuu iraewatasu

poole).

kamaid. Kirjad slt. ~21/

..18/4738".

Keskealine neiu

tutvuks

waotmv.r mcbega hea sõbra

Kaotatud wana aasta öö tel
wvju tänaivale

laulatussõrmus

Noormees, kcS kaotantid leidmisele-. Kirsal, slt. ..8/
Leidjat palutakse waewaiasu
kes sõitis Tallinnast pühade äri olude fiinntl, otsib jõu 4688".
eest teatada slt. ..17/^697".
laupäeval Pärnu suunas ja kamate daamide hulgast
kellega pidin kohtama Esto
tutvust
Kaotatud wäike nikkel
nia ees pärast pühi teisel

päetv kella 11—1, Kulla sepa
tän. 3. paraaduksest, raekoja

Müüa erilistel põhjustel

tais 20—35, tutvuge arene

jituksclööstuscärist, see sa

kirjavahetust
kud odavasti müüa.
Nukukliinfk „Rön A. 2S.'. A. £>.; E. J.; eest wõtnted anda Jahu ja
do" Pikk 45 (F-a L. H. L. kirjad slt. Laua Kalamaja nurgal
olcioasse kioskisse.
Koplist Oleviste kiriku

Seda härrat,

ja wirriinid. Siciho nuib inn

tagant sissekäik. 2. korral.

metsist ja suusatamisest, aas

kaasa võttis tühja rohelise

naistcr. käekoti Pikk 36,

kesknädalal. 5. saan. 103 S. Daam on äris tuntud.

a.. tmmnid kella 2 p. l.

Suured ilusad nu

Hallo, preilid,

eksikombel

masse tagasi tuua või saata.

43—1. Trõkov.

kes olete võlutud lumiscist

Palutakse seda daami, kes

Neinmni tiin. 37,

büroo ..Äalieiidiiõ".' Harju
Oärrad, silnmd siial!
kindel surm ainult Pikk tän. (eunc Pikkjalg) :. !7. kella Neiud soomnvad
10—12 ja 2

4541".

poe sisseseade

käeuur
wana aasta õhtul. Ausat
leidjat palutakse see ära

Soovin üürida uuemat tüüpi päeval kell 4, palun endast et uuesti alata äriga, sest
, teatada. Vabandan, sest hi ettewõtc on tulutoow. ühiselt
kirjutusmasina . linesin rongiga maalt tulema. töötades lvõib järgneda abi

paariks kuuks. Teatada slt. Kirj. slt. ..39/4519".
~28/4548".

Üksik daam soovib

tutvust
vanema inteliig. härraga.

(kena saarlaue). regi sa abi Välja kohtama ei ilmu. Kirj.
mootorratas. Kaupmehe läu. slt. ~1/4481".
Müüa soome lambanahast 13—6.
Palun seda

kasukas

mal ajal. Il,inimise mirte

27 maja õuel kuuris.

müüa Nõmmel. Kaubelda
Raudalu maanteel B—3.

beldame vanu

lapsevankrit
Kr. 25, 35 ja 40. „Mo
dovn"Wiru t. 2, hoowi

(Uut aastat on „Gloria-Palace" alustanud „Fanr.y

Elssleri" linastamisega, mis pakub suurt- naudin
gut balletisõpradele. Aastasada tagasi võidutses
see viinlannast priimabaleriin kõikjal Viinis.
Roomas, Berliinis, Londonis, Pariisis ja lõpuks Pe
terburis. Väike ja habras Lilian Harvvey kehastab
nüüd filmis seda tantsijannat, kes omal ajal vallu
tas kogu Euroopa teatrilavadel, nagu varem Na
poleon oma sõjaretkedel. Mängu astub siis Napo
leoni poeg, Viinis nagu puuris elutsev Reiclistatti
hertsog, keda saatus Fanny Elssleiyga enne kokku
viib, kui seda jõuavad teha poliitilistel põhjustel
kantsler von Metternichi soovid. Käsikäes Fanny
Elssleri omaga hargneb siis Napoleoni poja traa
giline saatus. Lilian Hanvey partneriteks selles
balletirohkes filmis on Ralf Moebius Reichstatti
hertsogina ja Willy Birgel õuenõunik von Gentzina,

lutikatele ja prussakatele

dame, rihime ja tem

Juhuslikult müüa 3 oda

Noor daam!
3aiu Teie kirja alles 3.

skp. Ootan Teid Teie Poolr
neks ajaks 100 kr., tagasi määratud kohal 5. skp. sa

Rottidele,

Soodsa hinnaga paran

!vat

dusc ostjad maa-algkoolidc õpetajad enne jõulu

püht linna.

Kolmapäew. 5. jaanuar.

7.00 äratusmäng. Võimlemine. 7.20 hommikkont
sert heliplaatidelt. 7.35 päowauudiseid, (koitvserdi ma

kella I—2,1—2, 26. Ameerika t. dega. Kirjad slt. ~31/4511Y

tel. 315-09.

Palume helistada.

kõige rohkem A. Mälgu ..Taewn palge all".
Raamatuäride omanike arivatcs oleks ost ivcclgi
suurem olnud, kuid sügaiva lumega halivaks muutu
mid ühendusteede tõttu ei pääsnud suurimad kirjan

Lilian Harwey Fanny Elsslerina

..Suuskadele" ja mnid talwejutte. 17.35 jäätcade wõi
heliplaate. 17.59 dr. med. Nikolai Kilk: Sarlakid. (Ees
ti Tcrwishoiu Muuseumi loeng. Tartust.) 18.19 kohwi
klimuilsika ..Kultasest". 18.49 päcwauudiseid. 19.99
õige aeg. Ilmateade. Homne saatckawa. 19.95. A.

Tallinn, Narva mnt. 43,

name oma kaalud tar
vitada. Viime ise ära
ja toome kohale.

Kuressaarest
Ostett rohkesti Idrjanbuft. Wastmöödunud aastal
oli Kuressaares kirjanduse ostmine claw, üleadc? tun
dumait waremad aastad. Rlgupärascist teoseist osteti

Tcisipacw, 4. jaanuar

16.55 reklaam. 17.05 lastetund. Juhan J aigi

surmajuhtumi tõttu
muud kraami

Tembeldamise ajaks an

korraldusse.

Kino

kalmapäewal. 3. jaauuaril maks kindlustatud protsenti

ja vi h t e

läks politseil korda selgitada, ci ..wägncoga" oli Ijolt
kama saanud Tartus ratsaragemendis aega teenin,

Raadio

meki kõne: Hollandi üliõpilased meist ja uieie nendest.
22.20 Kannas. Klaipeda: Kroonika.

Wäikc-Maarja aletvikus,

KAALE

Valgamaalt
PuKas teisalt pude! omnibuse aknasse. Puka-

sõdur Orest-Oskar Anko. Poiss saadeti mäe osa ülema

kaupluse.

preilid!
Kiltsi rmldteejaainast 7 km. müüakse
meesterahva kantud Kes laenaks riigiteenijate,
miiiia
riideid, jalanõusid ja arenenud poissmehele, mõ

tagab puhtust,
kokkuhoidu

rahmamaja, milleks aga kohalikel organisatsioonidel

ainelised wöimaluscd puuduwad.

manuses. Kadunu omas Türil suurima rohu- ja wärmi

maid ärimehi ja majaomanik Wilhelm 5a a t 38 a

2. jaan. mälestas Peetri walla Meriküla elanik
Johannes Scl)nl b a c h oma 30-a. tcgcwnst ühistege»
listcs ettcinõtetes. Praegu on jutibilar tcgcw Meriküla
tarmitajateühisuses juhatusliikmeua ja raamatupida

Beljajevi kuulus näidend ..Psiša", milles juubilar
mängib mõisnik Kalugini osa. Lavastab juubilar.
„Vanemuise" tegelaskonna
jõulupuu
Esmaspäeva õhtul oli ..Vanemuise" tcgclaspc

PLAAT

gustcl andmetel majaks lärwamaa umbes 20 uut

suri «veresoone lõhkemise tagajärjel peas Türi wani

Esperantokeelseid programme

Reedel „Tajjahoovis" üldhindadega.
Laupäeval jälle ..Tootsi p u 1 m".
Täna on L. Obergi 25-e aasta juubel

KEEDU

kasutatakse rahwamajadena koolimaju, kus kohati
see kõigiti on soodustatud, kuid kohati wägagi ras
kendatud. Rahmamajädeta on aga praegu mitmed
suuremad keskused, nii lärma-laani, Koeru jne. Prae

mana-aasta õhtut pudeliga. Pudet purustas akna
klaasi ja eesriide. Pärast miimctunnilist juurdlrnt

Tiirt ärimehe äkiline surm. Reedel. 31. dets.,

30 a. ühistegelist tööd

Neljapäeva õhtul ..Inimesed aju jääl" 13.

Mioa^i

majade marku on Zärmamaal nutetud 40 rahmamaja.
kuid neist on maid 13 enam-mähem nõudeid rahulda
mad, kuigi ka nende juures esineb puudusi, mis peak
sid tulema kõrmaldamisclc õige pea. Paljudes kohtades

Törwa wahcl ühendust pidama omnibuse aknasse misat

dati siselaitseülema poolt. Praegu tegciv ehitus- ja puu
tööliste organiseerimise alal.

komisjoni esimehena.

vakujusid. Juubelietendusena tuleb ettekandele Juri

Elmas suremuse wähenemtve. Eima koguduses ma-

scrt. Juh. prof. N. Krill. 29.59 aktuaaliie kümmeminrl
tit. 21.99 Tschaikowski: Süit nr. 3. NN orkester. Juh.
prof. N. Kull. 21.45 kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.)
22.99 õige aeg. Päetvaundiseid. 22.19—23.99 murisi
kaline matk Euroopas. (Popurriisid heliplaatidelt.)

Töölisteater

opteerus Eestisse. L. Öberg on oma lavategevuse
jooksul loonud terve galerii tabavalt joonistatud la

Järvamaalt
Rahmamajade olukord jätab soovida Rahwa

Heites möödunud aastal suremus, kuna sündimus jäi

! lauc Karl Kiimmiu. Al.
I on töölisliikumisest ofc

Täna, teisipäeval, 4. jaanuaril, esineb Estonia
kontsertsaalis kuulsaim vene klaverikunstnik Alek

sarževski ja K. Bravici lavastuudio. Noore andeka

ja Kukrusc kaemandustcst olcmat küllalt kõrged.

ses kitsamas ringis oma

Aleksander Uninski kontsert

Kolmapäeval „M ehe küljeluu" 28. korda.
Neljapäeval „T oot s i pu 1 rn" 7. korda.

tulla, sest palgad nii Kohtla-Lärme kui ka Käiva

Elvast

liuna-Harju krimiuaalpolitscissc. kusjuures määrati
agciidiks-fotvgraaf: kohale. 1. jaanuaril 11)26. a. Ülen
dati ta assistendiks, millisel kohal teenib ka praegu.

töölistele korralikku äraelamist. Nüüd teatati käitise
juhatuse poolt, et kaewurite palmele ci saada mastu

ma 300 kr., mis oli tundmatu poolt tasutud. Kom
panii juhatus selgitas nüüd annetaja, kelleks osutus
toetajaliige taluperemees loh. Lõhmus.

maksetakse maid 40 kr. kuus.
Orkestrandid said pi-lid. Elmas kutsuti ellu Tartu
maa malcma orkester, mida hakkab juhatama J. Luo.
Aastamahctnsel anti 30-le orkestrandile pillid kätte.
Pillid, mis saabusid Tschthhosloivakkiäst, läksid maks
ma 5000 kr. Esimene harjutus peeti 2. jaan.

Pariisi Suures Ooperis, Milano La Sea las ja Berliini
Riigiooperis, Peter Rait š e t f.

Tiipa ..Tootsi pul m" 6. korda. Algus kell

Suurem annetus kaitseliidu heaks. Nõos laskis
mõni aeg tagasi keegi tundmatu seada elektrimalgus
titse sisse Meeri kompanii kodusse. Tööd läksid maks

Uiicwisse acro-foto koo

Hsmaspäeval, 1(1. jaan., ja neljap. 13. jaanuaril,
•-•sitieb külalisena ooperis „T ose a" ja „M ii üd u d

li 8 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Kaewurid jäid palgatõusust ilma. Kohtla-lanvc

Tunduwalt suurenes lecritatute ja ka laulalatute arm.

kust Ibl7. a. läkitati

seltsi ruumes.

pölewkiwikacmurite poolt esitati juhatusele palme tõsta
palganorme, sest praegused töötasud ci tvöintaldamat

Tartumaalt

taiski jalgmäe polgus,

Töölisliikumise tegelase juubel.
| __ Aastaivahctnscl pühit

mõrsja" bulgaaria tenor, alatine külalisesineja

tviimasel päewal H. Lauri. prof. J. Uluots, illila
mallawanem L. Antik. A. Laas ja s>. Treial. Juha

talu peremehe

R. Georgini apteek, Viru tän. nr. 15. Tel. 450-8 V

loodab, et sel puhul peetavast noore, kuid juba kõigi

ajakirjanik H. Paalmann.
Rahmarinde j«f ts Tartumaal. Rahwarinde Tartu

oma 50-a. sünnipäcwa

Tallinna-Harju krimi

„Estonia" teater
Täna. 4. jaanuaril. 1. Kalmani operett „S ügi s
manööver" Anis Eskola 10-aastase lava
tegevuse tähistamiseks. ..Estonia" teater

duspealiku kohad. Nüüd on need kohad täidetud.

Homme pühitseb

Töötuid

2 hobust,
Odavasti müüa
üks noor ja teine wanom raamatuid, raamatukapp,
tööhobune. Teateid saab partii meeste kaabusid, raa
pruugitud, müüa. Näha il. Ilus tän. 28—i, pärast di-o ja muud. Uu» rott.
kella 5.
I—s saue tän. B—s,
2S—l.
Suuski

Kose kontre 0 tu'ei kokku. Lähem Kose põllu

ittecsle kontvettdi '.niskogu koosolek peetakse 8. skp.
kell 10 c. I. Kosel konivend! ruumes. Aruln'e'.c tulewad
sel koosolekul tähtsaimate küsimustena ülemaide kon
mendt tegewüsest, 'e emuskama käeso c vaks aassaks.,

Puhkama tuletõrje juubel. 5. jaan. pühit eb WtruPeetri malla Puhkowa küla tuletõrje 25. a. puibeut.
Ühing asutati pärast suurt tulekahju Puhkama külas.

WciStc nahkadest maksetakse sama hinda mis enne

vaikne teitdeuts.

iiksikelamu

Müüa

Rae seltsidele oma kodu -ootamise otstarbel.

maa keskkorralduse juhatusse maliti mana-aasta eel

Pealeselle on Tiinothcus Kuusik tegutsenud ka kir
janduspõllul. atvaldades mitmesuguscid tõlkeid, laste
raamatuid ja õpperaamatuid. Samuti on ta olnud te

Müüa

helehallid, siberi, müiia.

1000 kr. eest kaitseliidu Rae üksikule rühmale l. t.

Virumaalt

Nahkade hinnad.

Nahaturul toalitseh hindades piisilv. kuid tcgeMiisclt

Nõmmel, 3 minuti tee

Oravanahad,

Narvast
Narma üldine haigekasia ostab Nama

masel koosolekul otsustati Rae ivana koolimaja müüa

Kaitseliidu ülema otsusega on majanduspealikuks ni
mctatud dir. Ernst Haabpiht ja propagandapealikuks

jaamast, omaniku eluumu
tuste tõttu rutuliselt minia

Teatada slt. ~15/5175".

suurus on 450 kr.

laulupidudest sa laiilutvõistlustest.

Saadava igas
rr rauakaupuses

krundid Raplas ja Kloogal.
Tingimused väga soodsad.

tud Jüri Tambcrgi poolt mälja antud tocltjul, milt.

uisiiv.

//

Järvamaal. Müüa 1 talu Koi

Harjumaal ainult 6 juhtumil. Nimelt sarlakeid 4 zuh
tiimil Juur». linnaümbruse ja lärmakand! arstijaos
kandades ning kopsntiijikust 2 juhtumil.
Rae seltsid saarad kodu. Rae wallawolikogu wli

430-kr. mekslimõltsimine. Türil cjutscio 3ohan-*
nes Wiilttp teatas politseile, ct Ictrnt ullftin woltst'

seni mõnda aega mabad propagandapealiku ja majan

Ajakohase hinnaga müiia

juures. Margistatud soo

Tallinnas ialkas juubilar tegctvust ka laulukoori

Rakkus' algusi re.i iree i i mana-aasta lüpuuada at

juhina ning ivccl praegu kogutteivad sageli tema juure
laulusõbrad. Oma kooriga on ta tvõiuud osa paljudest

näitlejana ta astus 1914. a. sügisel, kui asutati V. F.
Kommissarževskaja nimeline teater, sellesse teatris
se. Seal ta töötas ühtjärge 1920. a. sügiseni, kus ta

purjelaev

1892. a. siirdus Kuusik

duse liikmete arm 37 mõrra, olles aasta lõpuks

Harjumaalt

Eelnimetatud tasemest 2—3 s. wõrra madalamat hinda
maksid ainult suured ja Manad rasivasead. Tendents on

tuaalsusega igale järgnevale etendusele ikka roh
kem publikut juure tõmmata.
üldiselt võib öelda, et ..Vanemuises" on viima

tväikcse elumajaga Tallinna
läh. laiaroop. raudteejaama

gas ta Arukülas. Harjumaal,

tab ;>;>—6s st kilo. Elustvasikad 35—45 s. kilo.

Täna, teisipäeval, on Vene teatris Leo Ö b e r g i
iuubeiietendus ta 25-aastase t lavategevuse puhul.
Juubilar omandas teatrihariduse Moskvas, lõpetades
1913. a. suurepäraste teatripedagoogide F. Kommis

19-aastane suur (120
puud)
viljapuuaed

minari. õpetajaametit al

kus tegele? ka agara seltskon
nategelasena. olles laulukoo
ri asutajaks jne.

ja lootustäratavaid jõude. Eeskätt tahaksin siin
kohal nimetada Erna Pall o't, E. Aume r c t, V.
Ade ri t ja E. Neemret.
J. Jäigi „P õrg u" esietenduse kohta ..Vanemui
ses" oleme juba varemalt muljeid avaldanud. See

hei laiali paisatud. E, L—a.

a. lõpetas Tartu õpetajate sc

;ti lahjad 47—50 s. tapakaalu kilo. Eluskaalu himtad
lehmadel 17—20—28 s. piires kilo.
Vasikaid mähe. Tapetud kaup koos nahaga mat

korda.

sel ajal tehtud päris tõhusat teatritööd, vaatamata
sellele, et ehituste tõttu on tegevus kahe hoone va

Juubilar sündis 5. jaau.

1863. a. Muhu saarel Hella
maal. Alghariduse sai ta Ku
rcssaares, mille järele 1882.

ivad ka mullikad. Eluskaalu hinnad pullidel ia mulli

..Viimse valsi" lavastusega võib üldiselt rahule
jääda. Rõõmustaval kombel antakse teatris viima

tänapäeva kritiseeriv revüü-näidend tõotab oma ak

Ümothens K n u s i k.

alusel maksaivad ramnmsad pullid 60 st piires ja kesk
mised 58—60 f. kilo. Pullidega wõrdset hinda maksa

Tenorit ei läinud teatril ometi korda saada pingu

sel ajal üksikuid osi ka noorematele näitlejatele. Nii
avaneb publikul võimalus näha mitmeidki andekaid

Homme pühitseb oma
75 niubeltsünnipäewa tuntud
ivaiiemopõltve koolitegelane

nõrgem. Tapmveiseid on turule toodud keskntiselt. Nõud
mine tveisclihale rahuldatv. Tendents püsib. Tapakaalu

Algus kell. M-3 p.. 1. Pääsmed 20—125 senti.

tava otsimise peale vaatamata.

Timotheus Kuusik 75-aastane

Põllutöökoja Tallinna alatisel looma- ja lihaturul

ti jaam) postkontoris.

Teater. Muusika

Siseriigist

Sünnipäewalapsi

Tapaloomade ja lihahinnad

ZTadama (Anniut mnt. 63) ja Tallinna Vaksali (Bal

Müüa

Teisipäeval, 4. jaanuaril 1958

Päevaleht

Nr. 3

Soovitakse

3000 krooni

laenu kindla obligatsiooni
kindlustusel. Kirjad slt. ~36/
4516".

Daami,

kes istus 2. jaanuaril s. a.

„Bi-Ba-Bo's" I platsis, II
seansil oli hallis kleidis,

rohelise kübara, musta lakk
nahast käsitaskuga, punaste
kes oli 31. dets. ..Draama kinnastega, palun väga tut

daami sinises,

elu. ftoho soolvitaw. Kirjad
Reedel, 31. dets. 1937. a.. tuua Kcntmani iän. 20-a—
slt. ..28/4668".
kell 16.30 kadus hõbedast -17. kella 16—18.
Waluns-au lväga häid
tulesüütaja,

lõunaid

monogrammiga E. V. N., teel
ja saadan tellijale toomi kor S Tartu maanteel ..Sõdurite

ral koju. Siunu. jätta aadr. Kodust" raudteeni. Leidjat
palun vaevatasu eest teatada
slt. ..2/4642"/
Liivalaia tän. 89—20.
Vanem soliidne mees.

kiriuta mulle

Kaotatud 3. jõulupüha

õhtul südalinna meesterahva

käekell.

Leitud
Piira st pühi rongist lcitnd

päevapildi
aparaat.
Omanik irõiß s«lls kärr- saa,

teatris" loož nr. 13 iste 2, vust võimaldada. Teal. slt. Olen keskealine iseseisev Hea vaevatasu eest ära tuua da waewatasu eest Liitva,
rebaseboa. Tatari t. SL—9. müüa Wäestepatuste B—2. teatada end. slt. ~1/4561". ~36/5156".
naine. Kirjad slt. ~15/4535". Olevimägi 6—l.
laia tcm. SS—-3Q, A. SBcemÜ
keskmisele kasüvule ja Hõbe

Tarwis wilunud
daamide

kirj. kuni 3. jaan. slt. ~7/

Juhan Gru!o't

4647".

sünd. 5. sept. 1173. a,, surn. 29. dets. 1937. a.
Tööotsimised
mälestavad leinas abikaasa Ja lapsed.
Muldasängitamine 6 I 1938. a. kell '/»12 Pühavaimu kirikust vanale Kaarli kalmistule

Lp. tööandjad!
Palun mõimcrlihtlt passi jaks,

kmaunjaks wõi tööstusse
lvõi mabrikusse. Olen kor

Noorem daam,
Raske kannatuse järele uinus waikselt igawesele rahule

meie kallis õde ja tädi

Matmine Tartus Maarja käimistu Onnistamismajast 4. I 1938
kell 3 p. J.
Sügawas leinas fied ja õetütar.

Jngrid JtaucTa

Kosivat tööd

! õpilasi

mälestab kurbuses
Nõmme Linna Hiiu algkool.

kuni 8. skp. slt, ~32/4632".

tos

tüdrukuks

ettevalmistuseks kõigis aineis noort lapsi ja puhwst araitamist. Teat. sh. ~15/4455" NWstajat nerdu, kes omast

korterist käiks. Tunnistused

ja footvitused' tarwMsed.

Pakkumised palutakse slt.
~53M93",
- Vaja täiesti vilunud

ettevalmistamine eksameiks.

lokkijat,

Karu tän. 16, Juudi güm
naasiumi ruumes.

kes kõiki daamide töid teeb.,

Õppetöö toimub väikestes

Kirj. slt. ~36/4636" või tele

ja 10-iiikmclistes rühma
: s. Uute rühmade moodus
tamine 10. jaanuarist kuni

fonil 459-72. • -

Tüdrukut

15. jaanuarini.
Lähemaid teateid ja regist

tavnnS. sooivitatv. kes enne

mt pesumajas teeninud.

Rahvusvahelised

Lennuki tän. 32—1.

akad. juurelõikusc

Tallinna lähedale suure

KURSUSED

mehaanikud,

kes teist aitaks hea tasu eest

Tallinn, Niguliste 16
Telef. 438-50.

noormeest kevadisele assis
tentide eksamile ette valmis

tada? Teat. kirjal, slt. ~7/

4527".

Tööpakkufhised

Pärnu m.20-2
(end. V. Roosikrantsi)
Tavasti majas

ARVID
REDLICH,

tüdrukut
kaubelda läna kl. n—õ ja
8 krt. 1.

Harju 35-1

NÜÜD

umsse tallu l vajatakse

hommte kl. 2—3 JÕI ute tän.

Masinakirja
kiirkursused ja harjutused.

ELAN

Suurem kirjastus vajab

kirjanduse
levitamiseks
ja kontoritßfidele
haritud ja energilisi

mees- ja
nafsjöude.
Andmed oma senise tege

Tisleritele

60—2.

KUULUTAJAILE

Pärnu mnt. 96—8.

Inglise ja saksa
kee! paralleelselt, lastele ja

täiskasvanuile, üksikult ja
gruppides. Koduski. 2—4p.1.
Konservatooriumi van. kurs.
üliõp. annab
!FI

odavasti ja edukalt, algajaile

jj edasijõudnuile. Õpetus
huvitava kava järele. Ka

teooria-solfeggio õpetus ning

etlevalm. eksameile. Kõnet.

10—12 ja 4—6 Lembitu
10—2, tel. 475-44.

Vilunud kcelteõpetajanna
annab õpilastele tunde keel
tes (keskk. ja gümnaas. ka
va ulat.), järcleaitamine prant

suse. saksa, inglise ja vene
keeles, täisealistele rääkimis

tuncic. Gonsiori tän. 10—2
(ülal korral, paraadsissek.)

rääkida kella 10-12 ja 6-8

pärast lõunat.

Maslnakirja

tunnid

Nunne tän. I—2. õpilaste

vastuvõtt kella 10—1 ja 4—6
õhtul.

Kördina muusi>l<ilisr' ba
ridnie.ia wiinldnm annab

iinlitiinde.
?,i käsn köie-?, (rrrrrrnfnitc-ttie

foincmvrrrwiit ini. chtii jriiJiunl mnf i

fn. ?oow!cfw.ilduscd slt.
.13/4493".,

.. 34/4674".

TULNUD
KIRJAD
3. jaan. litse tulnud kirjad.

kteidiSmblejaid
ja Õpilasi.
Läbi rääkima tulla Pärmi
mm. 8, tetcf. 472-08.

Tallu t vajatakse tublit

sulast ja
tüdrukut

noormees

tamise võimalusega materja
wälja üürida kahele saab Endla tän. 43—8. Vaa lide
hoidmiseks. Pakkumised
ametiskäijale inimesele. S. tama tulla iga päev pärast
hinnaga ja lähema kirjeldu
Patarei 21—4 (.mitte 21-a) kella 3.
sega slt. ~36/4556".

lanõusid, raamatuid, söögi
riistu, õlilampe ja igasugust
kolu. Lahked pakkum. kirj,
slt. J/4521".

kõigi mõnusustega

Järele küsida Kaupmehe t.
s—l, tel. 467-70.

pliidiga lvõi tarwita

möbleeritud tuba

heas rajoonis uues majas, iirisega, soolvitaw erasisse
Maja 20.000 lvõi rohkem
parkettpõrand, vann ja tele
kan-tjala läbifaagimiseks.
äm anda soliidsele härrale. fon. (Võib ka pansioniga). käik. Pakk. kuni 7. jaanuari
m.
Kirjad
flt.
~3/4683".
Teatada slt. ~13/4373".
Kvisebue 11-a—2.
Kujad slt. ~34/4514".
Sissetöötatud puutvilja- ja
malustuste

Korter
3 tuba, köök, vann ja

HobuBemeeB

Too mi n wäb emat

krunti

soovib korterit ühes talliruu wõi Mana maja ehituse wõi
kauplus
kohe ära anda. Lähemaid ühetoaline välja üürida. Kaup midega, võivad ka olla ainult maiusega Nõmmele jaama
Üksik proua soovib korra teat. A. E. G. suures ole mehe tän. 10—1, näha kella tolliruumid. Kirj. slt. ~35/ wõi omnibusepeatuie lähe
likku kindlas ametis käijat ivast ajalehekioskist Raekoja 3—*6 5. Sealsamas vaba ko 4635".
dale, ka wõib olla teistes
tütarlast või prouat
platsil.
jaamades. Teat. hinna ja
jamehekoht.
Noormees roojab

kaasüüriliseks
Tulla pärast kl. 6. Israeli
tän. 9—B.

mööbl. tuba

2 tuba pliidiga

lasteta ja kindl. teenistuses

2 erasissekäiguga suurt ~4/4684".

NÕMMEL JA MUJAL
Kaks 5-toalist
talvckorterit

sooja

tingimustega Endla 23—1,
teles. 434-03. Tallinnas.

erasissekäiguga, ühes täie
VEOAUTO
lise ülalpidanrisega. Teat. ioowin osta kolemaksetatvalt.

abielupaarile kesklinnas
tvälja üürida. Teatada slt.

ühes hinna ja aadr. flt. 3—6 tonni, 1036. wõi
..20/4660".

1037. a. mudel, ühes kärn
tuba
ga. Täused pakkumised saa
Wajan tööstuse jaoks
Lihakauplus
mööbliga või ilma soliidsele
ta Põltsamaa. Lustimere,
üürilisele, koos või eraldi ära hästi töölatv. haiguse tõttu (üks keskküttega) _ köögi,
ruume.
?Laiter.
anda. Omnibusepeatus ukse kohe ära anda. Wabriku t. lvanni, palkoni ja kõigi mv
Pakkumistes ära tähendada
ees. Koidu tän. 43—1.
Otsitakse osta wõi üürida
15—14.
uusustega ära anda Nõm
Kolmetoaline

palub pisarsilmil kohta, kas
pikolvks, tööstusse õpil., tee
ära anda. Girgensoni
Korter
nijaks-pcrenaiseks wöi laste
6—4.
juure. Kohaneb kiiresti kõi saada 3 tuba, köök ja
veranda;
vesi,
elekter
ja
klo
gega. Teat. slt. ..22/4662"
sett sees, üldvann, Kr. 35.
Korter
Wilunud
Pärnu maanteel 152, tram

kokaabl ja
ettekandja

otsilrmd tööd. Kiri. slt. ~24/
4664".

Vanem leskproua palub
mingit kergemat

isootunaw saareneiu. kes ka

21/4061 1 21/4901 1 kududa oskab). Kaubelda
22/4302 19 22/4062 1 täna turu kaubamajas lä-a.
22/4862 10 22/4982 1
Puhvetipreilit
22/2982 3 23/4223 4
23/5063 1 23/4863 6
ja triod
23/4103 1 23/4303 2 tartvis. Restoran „ Pas
23/5053 1 23/4943 1 seta sh". Zauna iän. 1.
5 4245 1 6/4286 4 24 4264 3 24,-024 1
Juuksur,
6/4806 1 7/4287 4 24/4824 1 24/3957 1
7 5087 5 7/4247 1 25/4265 19 25/4945 4 kes on wiluund daamide ja
7/4887 2 8/4848 2 25/4985 2 25/5025 3 härrade töödes, saab kindla
1 25/4425 1 koha. Teatada 7. jaan. slt.
8 3968 2 8/4168 3 25/4905
2 26/4946 1 ~21/4061".
8/5128 1 9/4169 1 26/4266
1 27/4227 .2
9/4889 4 9/4089 1 27/4027
Vanainimest
27/5027 . 2 28/4028. 5
9 2689 1 9/3649 1 28/4863 1 28/4948 1 wõi tütarlast ivajatakse lap
10 4290 28 10/4890 5 28/5068 1 29/5069 16 sele ja kergem, kodustele
10 5050 5 10/4130 1 29/4905 1 29/4229 2 töödele; ivõib ka pärast lõu
10/4810 2 10/5010 2 29/5029 5 29/2989 1 nat kodust käia. Tulla kl.
10/4170 1 11/5091 6 29/4109 , 1: .29/3909 1 B—9 õht. Magasini tän.
11/2931 5 11/4291 3 30 5650 1 30/5070 1 3-a, krt. 37.
11 5051 3 11/4981 1 31 4271 45 31/4151 4
Wasmakie
12 4892 3 12/5092 40 31 5071 1 - 31 4275 1
tõlkijal
12 5012 4 12 4212 8 32/5072 4 32 3032 I saksakeelsete
raam.unie ivlki
12/4292 4 12.5052 1 33 4273 15 33/4999 2 misets eesti keele.
Kirj. sli.
12 5002 1 13/4253 ' 9 33 2953 3 ' 33/5033 5 ..28/45.88".
13 5218 1 13/5053 4 34/4954 2 34/4074 1
13 4853 4 13/5058 1 34/3994 1 34/4874 2
13-4173 1 14/4214 4 34/4234 1
Pikoiot
14/4254 3 15/4855 2 34 4955 1 34/4994 1
15/4295 1 15/5059 1 35/4235 2 35/4995 7 tartvis. Hotell-rcstovan Eu
15/4255 1 16/4216 1 35/4275 10 35/4076 1
16/5056 1 16/2936 1 35/2955 1 35/5035 2 vopa. Wiru 24.
17/4297 4 18/4978 7 36/2996 5 39/4076 1
18/4138 1 18/4218 6 37/4957 11 37/2997 7
Majahoidjat
18/5016 1 18/5018 3 37/4277 2 37/3957 1
18/4858 2 18/4258 3 38/4198 2 38/4273 2 waja. keskealist abielupaari.
38/4278 2 38/4958 1
18/4253 1
19 5059 55 19/5019 4 38 4078 1 39/4239 1 Lembitu 19 1.
19'4139 1 20/4300 3 39/4999 1 39/999 1
karjatalitajat
5039 . 2 40'5000 1
20 4900 6 20/4260 5 39
40
4200
'
1
A.
9923
1
perenaist,
20 3900 3 20 5060 1 B. 5218 9
kes on täiesti wilunud. tar
20/5020 4 21/4282 1
Kokku 605 kirja. wis tallu. Tarm m. 6—l.
21/4931 2 21/5061 l
1/5041 3 1/4281 1
1/4921 2 2/4122 6
2/4922 4 2/4282 2
2/4322 1 2/4302 1
3 4283 1 3/4123 3
3/4443 2 4/5044 1
4/4964 1 5/2725 1

Hea 4-toaline, vanni ja

2 mba. köök, esik, W. C.

ruumi suurus r.-m. Soo
mel, Nelgi 1 (Staadioni witalv,
tiibklaver
kus on tööStnswool
10),
<õaatva
omnibmepeat.
palub tungiwalt mingit tööd:
Välke tuba
korter
seos. Kirj. flt. ..27/4667". Märke formaat, hea häälega.
kokka
wabrikussc, tööstusse, lattu, ära anda keskküttega majas
Hea juhus!
ühes kostiga ära anda kesk
Väikest tuba
Teatada ..Estonia" ioaier
waja. Restor. Merepuies autole wõi ükskõik mis. Kir Tähe tän. 1-a. Küsida maja linnas. kooliõp. wõi muule. Pensionär või korralik nais soovib
vaikne kindlas tee restorani.
jäid flt. ~4/4644".
teel nr. 10.
hoidjalt.
terahvas
võib
saada
sooja
ja
Küsida Raekosapl. ajalehe
nistuses noormees kas Tal
kioskist.
puhta toa tallu, Aegviidu linna või Nõmmele. Kirjad
Aus töökas
Tõldauto
Wajataikse kobe
Tuba
jaamast 1 km. Kuuüür ühes slt. ~29/4509".
ilus,
erasissekäiguga,
köö
passi ja
Wäikssm kirjutusnmter küttega 2 kr. Koht asub ilu
ostan. Teatada mudeli
pesutriikijat.
gi ja vanni tarvit., mööbliga jal-i- ja
aasia, hind. sõidetud kmarw
sas kohas. Kirjad slt. ~3/ Riig/teenija otsib
Soawitatv, kes klantspesu soowib passija- wõi pesu või ilma ära anda Volta
4563".
kirjal, flt. ~13/4653".
pudukauptus
korterit
tööd tunneb'. Kaupmehe tän. kotta, tvõi ruumide kraami tän. 22—8.
jaks. Kirj. slt. ..22/4622".
26, pesumaja.
Ilus
1 tuba ja köök wõi tuba
Kiiresti ära anda sisse käidatvas täncrwas elumuu
Raadioaparaat,
waheseinaga. 1. wõi 2. lin
töötatud
tuse
tõttu
edasi
anda.
Korralikku
kaupluseruum
Neiu palub
uuem mudel. 3—5 laine
toidualnetekauplus WAjamaks 2000 kr. Kirjal, Harjumaal suures alewis. najaos. Teat. flt. ~3/3163" alaga.
soowitokse osta. Tea:.
teenijat tarvis
iseseisvaks teenijaks üksiku ühes piimapoe ja korteriga. stt. ..20/4620".
wähefe kaubaga, elumuutuse
üksik pangaametnik otsib > hind. firma, mis aasia mu
Pronksi
tän.
4.
linna ligidaid tallu.. Kaubel juure või maale meiereisse.
tõttii kiiresn ära anda. ühetoalist
tel silt. ~5/4485".
da täita „E. Munacksport" Kirjad sit. ~12/4652".
Teateid igal ajal Narwa
korteril
Ajalehekiosk
Kaubandustänavas ära anda
mnt. 5. teisel korral. lao ' hõõtvis, Estonia Puies
lvöi mööblita tuba. erasisse
Sümpaatne neiu palub
Vanu rahasid
teel 21 (apteegi kõrwal).
üle anda. Teateid saab
käiguga, soowitaw keskkütte
äriruum
ettekandjakohta
Tehnika
tänawal
ajalehe
Nõmmel
ga
majaõ.
Teat.
sl?.
~12/
Waja lastcarmastasat
kioskist.
5172".
sooivirakse osta. Kirj. slt.
väljaspoole Tallinna. Kirj. suure vaatakanaga. Teateid
kcskliiuias ära anda wäike
abilist
~7/4567".
slt. ~11/4651".
kaupluseruum.
wõib
ka
min
Otsin
saab iga päev kella 9—12
Kooliõpilased
tväiksemasse majapidamisse.
gilc uuk-niidc. Küsida Tal
toiduainete
Sakala tän. 2—l.
leiavad sõbraliku kodu ilu linnas. Pärnu nutt. 38—2.
Tulla Koidu 35—5.
kauplust
Puusepad
sates lahketes ruumides, hin
kaubaga või ilma. Kirjad slt.
Äriruum
naga 30—35 kr. kuus ühes
„20;4500".
Nõmmel,
Teenijat
kostiga ning hea hoolitsusega.
oisiwad iööd remondi alrtl.
Naudi ee 23, jaama > vasta-?
toa ja maale tallu Kehra Wõib ka krohwinriire olla. kärdntvas tänamas ära mida Köleri tän. 15—6.
Linnarentnikkude Ühingu
äririmmid ära anda. Näha
jaama lähedale., KKubelda Akakmi 3. kri. N. M.
Pärmi
mnt.
38—8.
büroo (kontor)
4. skp. kella 3—6 Hollandi
tl. 12—2. Läli. Talliim,
Mööbliga
tuba
Karske ja igapidi korralik
Kullasepa õ, äris.
tän. 40—3, teles. 300-86.
asub nüüd
Tuba
saarenoormoes
ära anda ametiskäijale
H. Gutman'i kontor, Wäike palu li mingisugust tööb, kas kohane tvasmwöturumniks, mcestsrahmale. LiiwAaia t.
Müürivahe
tän. 7—ll (hoo
Soovin osta
vimajas, teisel korral) Ühin
Karja 3—6. tel. 432-50. tööstusse hobusemeheks, ära anda W. Karja tän. 9, 95. krt. 1.
gu juhatus.
tväljawedajakS pagari juure irt. 20. Z. korral (telefon
Vabad kobad
lapsevankri,
Hästi
ivõi midagi muud, tunneb nr. 464-69). '
Soovin laenu neljaks kuuks
linna hästi, sootvi korral en
möbl. tuba
majateenijaile.
Rroua soovib
Ilus suur
disbelt töökohtadelt head soo
Kr 80.
Kirj. slt. „32/4592".
erasiSssLng. soliidsele harit.
möbleeritud tuba
mifcifeb.
Teat.
pal.
slt.
mööblita
tuba
Olen
kindlapalgaline.
Läbi
Maale tallu tartvis kor ..23/4663".
härrale ära anda. Koidula 1. linnajaos, kuuüüriga mitte
rääkimisele saan tulla .pärast
ralikku töökat
välja üürida (ilma koogita, tän. 13—3.
üle
20
kr.
Kirjad
slt.
~5/
Korralik 16« a. maalt tul üksikule) keskküttega majas,
kella 17. Kirjad slt. ~23/
oStan
4565".
tütarlast.
nud
4468" .
erasissekäiguga. Soov. kirj.
igasugu
pruugitud
asju,
rii
Mdl, tuba
Korralik kindlas ametis
tütarlaps
Kaubelda igal ajal Wäike
sh. ~21/4381".

Ameerika tän. Iv. luku sepa
ära anda tööplatsid. Soowi vuse, hariduskäigu ja oskus töökojas.
korral tööpingi ja tartviliste te iile esitada Tallinna; post
Moeatcljee „AiMe" tva
riistadega. Masinad töökojas kast 47. märgusõnaga ..Kir
jab esimesejärgu olemas. Msida Müüritvahe jastuse kaastööline". ,

dipl. helikunstnik.

Keelte tunnid

Maalrid soowiwad toa
wõi mööbli
tööd.

Wtbimud

algajaile, edasijõudnuile, sõ

Kaubalacvastiku

kuskile kauplusse õpilaseks.

tegemises ja
Heasse perekonda wajä tangilokkide
maniküüri tegemiseö, waja Teatas flt. ~18/4618".
kesklimta ävisje.. Kirjal, slt.
Arts karske korralik

Soovin
algkooli 6 kl. eksamiteks

javäelaste ja riigiteenijate

!!

tööd,

talse

kursuseti

päeviti kella 18—20.

Palun wõrmaldage noo

vele tütarlapsele

Kirjad slt. ~29/4660".

kes ott wilnnud mcestctöös,

vene keele

reerimine Karu tän. 16 (sis
sekäik õuest 1. korral) äri

Kirs. slt. ~10/4610".

kirjutatud sooviavaldused kais tööstusse, pikoloks tvõi

Juuksurit,

rääkimise ära õpetada noo
rele preilile? Palun teatada
kirj. »lt. ~35/4475".

ostan ja müün

>ja köögiteenijat waja Wene
luba
Mööbliga tuba
Waikne kahcliikmolinc r>c
Spoioin olin kohe pruu
korter
(tunneb karelsepatööd), kas
gitud fcjfmtfcjõitltfc
tän. 0, einelauda, hoowis.
rekond soowib
wabrikussc, auto peale tvõi vaikses kohas üürile anda. üürile anda, üldwanu. üld ära anda kindlas teenistuses
korterit
gaasiköök. keskküte, päikese i I—2 isikule Valgevase tän.
tõldauto.
Esimesejärgu moeatelsec lnuud kcstivat teenistust. Soov, kirj. slt. ~27/4507".
tuba pliidiga wõi wahc
tulla Girgensoni tä
poolne. isoleeritud nagu 13—19,
wajäb kiires korras head in Pal. teat. kirj. slt. „40/
Neljatoaline
seinaga.
Pakk.
kirjal,
flt.
-1
navast.
4640".
korter omaette, üksikule här
Pal. teatada firma ja ntis
telligentset
korter
..26/4666".
aasta mtidel fli. ~7/3167".
rale wõi prouale. Kreutz Välja üürida 2 ilusat
Lasteta abielupaar soowib välja _ üürida Sakala tän. waldi 13. küsida 2.
Waikne neiu. kiudlas toe
juurelõikajat
(Eesti Panga lähedal) ühes
Liikuvat
majahoidja
nistuscs. soolvib
möbl. tuba
keskkütte ja alatise sooja Puhas soe erasissekäiguga
tuba
kohta.
töökoja juhatajaks, kes onrah
veega, hind 120 kr. kuus. hästi
saevärki

ladumise ja trükkimise alale..
Soovijail esitada oma käega

saksa keele

Aus korralik 10-aastane
noormees otsib mingit

Õiglase hinnaga

üfjif kindlas teenistuses

kobe ära oiidrr toiduainete- ja naiste rahwas otsib omaette

I

Edasi anda
Müüjanna
; Suuremasse trükikotta vaja
palub
kohta,
ennem
tööta
puuviljakiosk,
| takse» vähemalt algkooli 15nud delikaiessäris. Kirj. slt.
! petanuid ja 17 a. vanu
mis eriti suvel - hästi läheb.
..12/4612".
Soov. kirj. slt. ~32/5152",

Armast õpilast

õhtused.

üksik usia-w noorem nais

Kohal, keeled uõutawad. kas majapidamisse, aian

kutse. Teat. slt. „B. 26".

aa qac no BocKpecem>HM.
Leegi 19, Pääsküla.

ralik. Kirj. slt. ~24/4624".

kes on tööta und spediisiooni ler. soowib head kcsttvat
teenistust,
alal, tvõib kobe koha saada.

Ettekandjat
sünd. Peterburis 14. V 1885, surn. Wigalas 1. I 1988.

Kes võib kiiresti

Äkilise ehitmtumfe tõtm

I—2 õpilast ,

7

palituid, ülikondi,
pandipileteid,
slt. ..21/4381".
Mugav
Kesklinnas
astüv
walge
ja
korter
kasukaid,
Olsitaikse
ruumikas 2-tvaline
Koolilaps
1 suur tuba, köök ,W. C.
raadioaparaate,
möbleeritud
j:» esik ära anda Taime
tän. 19—7.
tvõetakse kostile kristlikku pe
kontoriruum
õmblusmasinaid,
tuba
rekonda. Jmanta 23—22.
jalgrattaid.
täielise
pansioniga
kahele
Korter
ühes esikuga, 23. (5. ja pese
Mööblita tuba
misruumiga mälja üürida. lviimse klassi õpilasele (tü Tartu m. t. Ost-müük.
tarl.). Pakk. flt. ..11/4371"
4 tuba, köök ja teenija keskküttega majas manni tar Lähemaid andmeid Tallin
Brlljante, kuld-, hõbe-,
IVIÜöbl. tuba
tuba üürjle anda. Kuke t. 4. wiiusoga üürile anda Roo na-? Pikk lv. kalewikaup
antiikasju
sikrantsi län. Helistada kella kusest.
soolvib korralik neiu kesk
ostab kõrge hinnaga
Ara anda int. härrale 3—4 teles. 300-39.
linna lähedale. Hind kuni
või abielupaarile suur oma
13 kr. Korralik maksja.
Saapakauplus
Evasissekäiguga ,
ette
LKMMM
Kirjad flt. ..6/4366".
mööblita tuba
mööbl, tuba
Vajatakse
vanni ja köögi tarvitusega.
Kuninga tan. 6. telel 431-59,
ära anda Linvalaia tän. Laadaplatsil tvähese kaubaga
Gonsiori tän. 11—3.
tööstuse
heas kohas ära anda. Kirjad
83—2.
Ostja
Setumaalt
slt. ~-20/4700".
ruume
Korter
põrandapinnaga umb. 50 r.- ostab kõike, mida keegi
Uiga tuba
Kaasiüirilisekš
mtr., ja kuuri ühes õue kasu müüb: mööbleid, riideid, ja

Pakkumised' ühes elnlookir dusse tvvi teenijaks-perenai
jeldusega ja pälganõirdmise sekis maale. Teeb iseseis
ga saata aadressil: Tallinn, loalt kõiki talutöid. Pal.
postkast 242.
teat. ühes palgasuuruscga
krmi 10. skp. slt. ..17/4657" ära anda soliidsele isikule.
Tatari tän. 48—5.

Ella Liebert

HmyTpyccKyw
Mli paaroßopnaro aabiKa

Kooliõpilane
(poiss) leiab korteri ühes

wähesc mööbliga wõi ilma
samoad odaivasti omaette
piimakauplus
mööblita tuba
soowitalv meestetöö tund kostiga, ka klaver tarvitada. toa kostiga, klatver. ivann
tavwitada. Kaupmehe rän. j ühes korteriga. .Vliijidc Rae
mine. Hea palk. Toow. Jakobsoni tän. 38—1.
(ühetoaline
korter). Kirjal,
15—3. j
koja wäljali lehekioskist.

tööllst,

Tunnid

Nr. 3

Päevaleht

Teisipäeval 4. Jaanuaril 1958

teenistust,

mipeatuse juures.

Kiosk

Äriliselt wilunud
jõud. 29-a.. o.sib

vastavat kohta.
joowitam naha- wõi kolo
niaalkauplus. Tunneb ka

raamatupidamist. Tuuuistu

sed olemas. Kautsjon wõi

Dtugaw, erajissekäignga

ära anda tn testi komal,

iibcS kuupailga suurusega pa

luu saata kuni 13. jamr.

Lmuamäe ag., p.-k. 34.

tuba
iiitriile anda. manni ja köögi
tanwitusega. Niine 2—4.

Korteri
kaalaseks

Lihakauplus

jnnre. Liilvalaia 89—7.
Tühjad õllekauvlnse

Toiduainete

saalist.

Teat. saab Maalri tän.
oo 27.

(sissekäik tänavalt) vaiksele
tööstusele ühes korteriga ära
anda. Küsida Heeringa tän.

15-3.
üürile
köögi ta

tän. 5

ära anda. T. Patarei tän.
18. hootvis.

turu või jaama lähedal. Teat.
slt. ..31/5151".

Toakaaslaseks

Koloniaal

kaupluse
sisseseade

Soovitakse mööbliga

Soovitakse kohe üürida

korterit

ära anda puhtas ametis

2 tuba ja köök. soovitav
3. poi.-jsk. rajoonis. Kindel

härrale ja üks wäike

tuba-korter
307-40.

möbl- tuba

Näha kl. 12 >!» Keiitniani
rän. !l-P, kri. 6.

olla La mõneks muuks äriks.

Rohu- ja

värvikauplus
Keldrikorter
sisse töötatud, käida
2 tuba ja esik ära hästi
toas
kohas,
elumutiimise
anda 11. Kalamaja tän. 32,
küsida korter 14.

tõtttt ära anda. Tea:, saab
a. Aprilliselt Pärmi mnt. 33

frl. Hilja!
Tungivad põhjusil ei saanud

tulla Balti jaama 31. dets.
1937. a. Palun vastata. Sel

soovin osta, hinnaga kuni Kr. samal ajal.

Kaks lõbusat noormeest
soovivad

tutvust

Soovin osta

ehituskrundi

lõbusate tütarlastega, et vee

ta pikki talveõhtuid. Vana
Piritale või Meriväljale. Kir dus 18—24 a. Kirjad fotoga
jad slt. ~30 4550".

maks. Kirj. ühes hinna ja

tingimustega slt. ~33 4513".

Soovin osta

jahipüssi»

30-a. sümp. noormees

tutvuks

kai. 16. kukkedega või kuke

ta. Teat. kirjal, slt. ~25

4505".

äriruumi

Ostan

kesklinna. Teatada slt. ..30/ kannid ja inisi ülikondi, vu
naseid ja tiHvlgcid vandivile
üürile anda ivaiksele ela 5150" või telefonil 431-73.

ga nteeldiiv

Vastab samaga. Foto soovi
tav. Kirjad slt. ~37/4477". '

..Juss", „Ets" slt. ~33/4555".

Otsitakse

Roheline aas 12—7, teles.

Maja

tuba
50.000.—. Kirj. slt. ~39/
4479".
Täpne maksja. Teat. '7.

jaan. slt. „2 4522".

tutvub.
Nõutav õilsus, soliidsus.

soovitakse osta või teha lasta

preili puhtate inimeste juure.
Teat. slt. ~20/4540".

MööbEigatuba

ja piimapoerunmid, tühjalt,

ära anda Kuke tän. Wõib

Töötoaruum

teenijatuba, esik. uues ival
miivas keskküttega majas

ivälia üürida mõneks vnlita erasissekäignga. ivanu looja
inr.ikö möclnsekõ. Küsida.s>ol meega. loalgnstnse ja kiitte
land! 22—2. '
ga. teletoni jn reeniinjlega.

odavasti ära anda. Teateid

Paldiski mnt. 31-a, söögi

Korterid:

üksikli ivm raina meesterahiva nikrile moodsas majas lifti

ruumid

TAll (NN AS

soovitav kesklinnas. Vene

Paikese poolne

inalik kuni 5000 kr. puhtas mõib ttilla korralik noormees

rahas. Ligemaid teateid

ära anda: 2 tuba ja köök.

keldriga välja üürida Imanta 2 tuba. köök. esik; 3 tuba,
tvann, esik; 4 tuba. tvann,
tän. 10.

ka majapidamist, tunuistu waiksele intellig. härrale.
sod ja soawituied olemas. Koidula 10—1.

Patt. flt. „A. 63".

tän. möbleeritud tuba

Merimees, riigiteen., 26 a.,
deid, pööningukolu jne. Tea
meeldiv
tada slt. ~33/5153".

Endla tän. 49. küsida krt. 3. soovib kindlas teenistuses Pakk. kirjal, slt. ~8/4528".

mböbl. tuba

Tunneb raamatupidamist ja

preili soovib

tõsiselt lihtsa meeldiva, töö
tava tütarlapsega. Teat. kirj.
slt. ..3/4523".
Töölisringist korralik noor
mees

tutvuks
teid, kõiksugu palituid ja
Väikest korterit mantleid, üksikuid pinlsa vabade ausameelsete prl. või
abielu mõttes, vanus
õmblustnasiuaid ja . leskpr.
16—30 a. Tänaval ei kohta.
tuba pliidiga vajab 3- kuid.
muud. Pännl mnt. 33.

liikmeline perekond. Teatada
slt. ~4 4564".
Vajatakse

2-toalist
korterit

Nõutav õige nimi ia aadress.

Kirjad slt. ..10 4530".

L/t-tan

2 meesterahva
Soovin tutvust
mannekeeni
:
tõsise
härraga, van. mitte ai
nr. 4S—:»u( ivõiivnd olla
ln Mllgiuid, iil kodn->koonid , la 45 a„ kes räägib vene
jõhinriier. Teat. ühes hin keelt. Kirjad slt. ..40 4320".

võimalikult kesklinna ligidu
ses, vanni ja keskküttega. | naga slt. ~19/4579".
Teatada hinnaga slt. ~38/ 1
Ostan

Soliidseis aastais vaba
proua, kinnisvaraomanik, soo

Vajan sooja, mõnusustega !

postmarke

vib suusatamis-, ratsutus-,
teatri- ja vestlus

möbleeritud

soliids. partiid, ja kol
lekts., ka vene raama

korralikku härrat. Kirjad slt.

4558". j

tuid Vene tän. I—9,
II korral.

partneriks
..33 4553".

Intelligentne, haritud, jõu
kas daam vajab

tõsist sõpra
Ostan
Rahumäe-Hiiu rajoonis ron
J keskealiste härrade või daa
Lihakaupluse
või autobusrpeatu«e lä igaingn orunginid <ioju ja mide hulgast, kellega mõtkiosk
ruum ! |gihedal. ühes teenimisega ja röön-'ngu<olu. '' 'ooini korral I teid vahetada kirjanduse,
ära anda. Magasini rän. ji võimalikult täielise iilalpida-1 lufcit koju. Wäikc Ämoerika x kunsti jne. alal. Kirjad slt.
13—5. :: : --4
rmisega. Teat. slt. ~6/4526". -rcm. 4. ost-müüZ.
ära anda U. Kalamaja 18.
Hästiminow

8
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Nr. 3

Saaremaa
noormees

otsib teenistust ükskõik mis

alal, on aus. Pai. teat. kirj.

Surma läbi lahkunud kauaaegset ausat teenijat

sh. ..32/4472".

Võimaldage
korralikule noormehele min
git tööd ladusse või veoma
sinale. on harjunud kõvema
tööga, tööd ei põlga. Kirjad

Ädo PiperaCi

slt. ~40/4560". •
Aus korralik keskealine

mälestawad restorani „Liit" omanik ja kaasteenijad.

majateenija
palub kohta. Küpsetab ja

Kohale jõudnud ning laos
saadaval 2 H. 4-tonmlised

keedab iseseisvalt ja teeb

kõik majas ettetulevad tööd.

Kirj. pai. slt. ~37/4557".

STUDEBAKER
VEOAUTO- NING AUTOBUSEALUSED.

Keskealine, ustav proua,

HELIO?

heast perekonnast, otsib

teenistust
5,7,9
Pola Negri

Oma armast unustamatut abikaasat ja ema

laulab suurfilmis

Aliine Põlderlt

„b»M

siiad. Klein

Nottumo"

mälestawad tema surma-aastapäewa), 4. jaanuaril 1938. a.,

Advokaadid
Minu kontor asub nüüd
Pärnu mnt. 8. krt. 2, o/ü.
„Elamu" majas.

Paul Peterson
vann. advokaat.
tJM W li

Telef. 448-30.

stind. Tarwastus 13. jaan. 1860.

surn. Kiwimäel 1. jaan. 1838.
Kirstupanek 4 jaan. kel! 19 Kiwimäel, Kadaka pst. 94.
Matmine b. jaan. kell 12 Nõmmet, Kahu kirikus.

Mälestawad perek. Saarik (Sahwa)
Maser.

Naisarst.
Dr. R. Brehm.

Hugo Raudsepa komöödia

Sugu- ja nahahaigused.

3 waatuses.

Näitejuht Ed Türk.
Dekoraator P. Raudwee.
NOORSOOTEATER.
Pühapäewal, 9. jaanuaril,

m
mälestab

Noor proua

ESTONIA

kirjutaja-

TEATER

Muusika W. Jakobson
Tantsud —. G. Neggo ja

Eesti Drogistlde Selts

„Siigismaniitiver"
J. Kalmani operett 3 lvaat.

Pääsmed Kr. 3 kuni 30 s.
Kesknädalal. 3. jaanuaril,
kell 4 p. l.
5. korda

Riietus larin Luts

Neljapäeval, 6. jaanuaril, 9. päeval pärast

Ekaterina kriit'!

kell Va 8 õhtul
36. korda

„Must suvi"
Rudolf Sirge näidend

surma, kell 1 päeval peetakse hingepalve Nikolai

kirikus (Vene tänaval).

Näitejuht Andres Särew.
Lawapildid Pärn Raud

Perekond Oja.

„ E S T 0 NIA" KONTSERTSAAL.
Teisipäeval, 4. jaanuaril 1938. a.
KLAVERIKUNSTNIK ü
ALEKSANDER UNINSKI
AINUS KONTSERT.
Kavas: Bach-Busoni, Scarlatti, Schumaim'i,

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

Algus kell 8 õhtul.

Pääsmed kr. 3.10—60 s., õpilastele ä 35 s>, eel
müügil „Estonia" teatri kassas.
„Estonia" kontsertbüroo.

20. korda

harilike hindadega

4 vsafticAc

Pääsmed Kr. 1 kuni 10 j
6-st poole 9-ni.

Rae eaks aastaid 3 või
3X5, kas tasuks kroon
või sente 25, kuid

luste ruumidega. Teateid saab Roosikrantsi 4—2,

kl 9-10 ja 5-7, tel. 446-87.

Aus maatütarlaps

palub kohta
kell õhtu!

Jootsi pulm"

harilike hindadega

„Mehe küljeluu"
M. Joiuni naljamäng

Jatra tüdruk"
lauludega
Operett 3 maotuses, lõpil
3 waat. 15 pildis.
dis. Tekst: Juuli Rõõmu Pääsmed
s.
saare. ümber töötanud: Neljapäewal.20—125
6. jaanuaril,
Agu Lüüdik.
kell %3 p. l.
Priit Ardna muusika.
7. korda
Pääsmed Kr. 2.50 30 s.
harilike hindadega
Koll A 8 õhtul
Jootsi pulm"
14. korda
alandatud hindadega
Pääsmed 20—125 s.
Neljapäewal. 6. jaanuaril,
„Mees, kelle käes on
kell H 8 õhtul
13. korda
trumbid"

12—4 p. I. ja õhtul kella

võõrastemaja, restorani, sissesõiduhoowi ja kaup

Kes võimaldab

Hiiu tütarlaps

ükskõik mis'alal. On ennem
kompwekitöö alal töötanud.
Ki.rj. slt. ..31/4591".

,Laste Rõõm'
aaab ostet.

palub majateenijaks. On

alati kodune. Kirjad slt. ~24/
5144".

Korralik ja asjatundlik

1 -liigi autojuht

vilunud metsa- ja rasketes
vedudes, sõitnud ka pikemat
aega diiselmasinal, suuteline

masinat korrastama ja kor
ras hoidma, soovib kohta

..Inimesed ajujääl"
V. Werneri komöödia
3 waatuses.

Pääsmed 20—125 s.
Reedel. 7. jaanuaril,
kell Va 8 õhtul
102. korda
üldhindadcga

..Tagahoovis"

parimasse juuksetööstussc.
Kirjad slt. ~19/4499".

Lp( tööandjad!
Palun, võimaldage kaitse

Halastajaõde

Töökas neiu,

puuseppade
artelle
Tamnvuiesrae 30—5,
W-d tas. Edenbergid.

Teatan lugupeetud ostjaskonnale, et olen
oma äri S. Tartu mnt. 8 üle viinud
f. Jartu mnt 12

üksiteenijat,
kes hästi keeta mõistab.
Teateid Raua tän. 51—3,
õhtuti pärast kella 7.

Rätsep vajab kohe

meesabilist

Tina 17—7, kella

A. Träss
„EKSTRA" villatöõstus

IMWW

Müüa töötamiskorras vähe kapitali nõudev
Pärijad
müüvad
mõttelise li osa kinnisva
rast, mis asub Tallinnas,

seebitööstus,
ühes vajalike masinate, elektrimootori ja inven
tariga. Hind soodus. Võimalik ka järelmaks.
Järele pär. S. Karja 3, kardinakaupl., tel. 437-11.

nüüd kohe või edaspidi.
Nõus esialgu: ka väiksema tarvis perenaiseabiks. Oma vara. Teateid annab vann.
A. Saar, Tallinnas,
tasuga. Kirjad slt. ~22/ käega kirjutatud kirjad ühes adv.
Pärnu mnt. 16—5, telefon
5142".
palgasuurusega anda slt. ~22/ 473-35, ainult äripäevadel
4542".
kella 12—13 või Keilas, Jõe
Kohusetruu täiskarske
: tän. 52, tel. 5, kella 18—21.
noormees,
1-järgu autojuht, soovib tee
Vajatakse kohe
Müüa täiesti töökorras
nistust. Tunneb remontluku
kudumismasin
sepa- ja teisi töid. Valitseb
ka vene keelt. Kirjad slt.
..23/4503". .

19. kl., 45 sm lai. Nõmmel,
Ilmuda Vabriku tän. 25—18.

!S. Pärnu mnt. 159—5,

Auto
parandajatlukuseppa

Tläid aasaheinu

Energiline neiu palub

mingit tööd.

Võib ka olla passikoht. Os
kab keeta. Kirjad slt. ~18/
5138".

Kaks maanoormeest. pa tarvis. Kopli tän. 72.
luvad

Hästi keetja naisterahvas
soovib

passikohta

Hiiu jaam.

sega. Küsida Habersti mõi
sast, tel. 450-42.

kes ühtlasi on hästi vilunud

võib ka pool osa. Kirj. slt.
Krunt

slt. ~38/4518".

müüa paremas rajoonis, hea
fassaadiga, ühes vanade ma
Korteri eest vajan üksikut jadega. Vahetan uuema ma
inimest, kes teeb
ja vastu. Juuremaks võimalik.

Nädala pärast lüpsma tu

lehm müüa

kärr. Nõmmel.
18-aastane

noormees

vabrikusse või midagi muud.

meesmüiijat

Müüa heas korras 6 h.-j.

Teat. kiri- slt. ~3/4483".

tõidauto,
valdi tän 4.

Lapsehoidjat

Wiluuud

5. hoowimajas. paremat

Suurem paberiäri wajab wilunud

Pääskülas, Tooma talus.

L. Kundla, Rakvere, Kreutz

Teenija

Sooviavaldused saata ühisuse juhatusele kuni 8.
jaan. s. a.
Juhatus.

lija suure piimaanniga

sõitnud 60.000 km. Teatada

iapsokoidjakokta.

meesmüiijat

lukusepatöös, võib suuremas ~7/4487".
tööstuses teenistuskoha saa

tööl!.
Pal. teat. fli. „ 14/4574".

Kirj. ffii. ~11/5171".

vastutavat

ühes sookünniadraga müüa,

ükskõik missugust

palub majateenija- wõi

Risti Majuidusühisus, Risti alevikus, Läänemaal,

Fordson-traktor

Wäikese kautsjoni w. 24-a. meesterahva laagripalitu-tööle
güinn. harid, noormees otsib Teatada kirj. slt. ~19/4539".

Maalt tulnud noor nciu,
majanduskooli lõpetanud,

Soowiawaldused ühes dokumentide
ja senise tegewuse kirjeldusega saata
slt. märgusõnaga „A. 38".

vajab kohe oma peakauplusesse

Treial,

kojamehetöö
Kirj. slt. ..33/4478".
tuleb koju teile pesema. Tea
minu äraoleku puhul. Teat.
tada kirjal, slt. ~32/4552".

müüjanna

Mil inliiijit

müüa vähemal ja suuremal
arvul, ühes koju kättetoomi

da. Teated senise praktika
oma korterist käimisega. Kir
kohta ja elukirjeldus saata

Pesupesija

Trüki- ja köitekojaie wajatakse

üksiteenijat.

vaja Oskari tän. 44—4.
Wajatnkse tublil

teenijat
ärasõ iduks maare storaui.

Daamide juuksetööstus

Metsaheinu
müüa. Nõmmele kojutoomi
sega. Kivimäe, Koidula tän.

5—2. kella 16—20. __
Sepatöökoda

käidavas kohas, hästi sissetöötatud, moodsalt ja
täielikult sisustatud kohe

MÜÜA
Tartus omaniku haiguse pärast, hind Kr. 1350.—.

Kirjad Tartu „Pressa*\ Rüütli 11 ..Daamide juuk
setööstus".

Teateid saab kella I—71—7 p.l. välja rentida või soovikorral

Ilus Tatari 4—15.

tööriistad müüa Tallinnas,
j Läbi rääkida kella s—lo õh
Tallinna-Harju Prefektuur tul Orava tän. 20 (Liiva om

vajab kohe diplomeeritud

rätsepmeistrit

politsei vormitööde alal. Ko
ha tingimuste asjus pöörata
ratsareservi politseikomissari

Ettekandjat
puhvetipreiljt
tunnis Haapsalusse I järgu
restorani. Tulla täna kella

Nõus ka ärasõiduks. Teat. soowib kohta ükskõik mis 4-7-sp. l. hotelli Impe
kl. 12—4 p. ja 6—V-9 õht. slt. ~39/5159".
alal. Kirj. slt. ..36/4596". rial, küsida uksehoidjalt.

Tervisi, põhjustel müüa

Neljavärviline

2 maja

Tallinna

nibusepeatuselt).

ühes kaupluseruunjiga ja lei
vaahjuga. Hind 10.000 kroo
ni. Majade asukoht Pärnus.
Teatada ..Pärnu Päevaleht",
Pärnus, kv. nr. 5158 ettenäi

Looma

kartuleid

poole. Lennuki tän. 17, te
duoshis, korralik. Paiste t. lefon 460-12.
müüa Lai tän. 31.

Palun

Tervishoiuosakond.

Tüdrukut

mingit tööd. Kirjad slt. ~13/ ioowib kohta Nõmmele. Kee
4533".

kuus, ja
2) LABORANTI Linna KeemiaBakterioloogia Laboratooriumile, kellel on ko
gemused laboratoorsetes töödes. Põhipalk Kr.
120. kuus.
Sooviavaldused esitada Tervishoiuosakonna
direktorile, Nunne t. 2, 1) ametniku kohale kan
dideerijad hiljemalt 10. I 38. ja 2) laborandi
kohale kandideerijad hiljemalt 15. I 38.

kes on tvilunud talutöödega,
koha (kõrvalteenistusena) või
loajatakse Tallinna lähedale
maldan tööstusse isikule, kes

meesteriiete-tööle. Aadress: Koidu tän. 51 ja Tähe tän.
kes oskab käsitelgedel kudu
nr. 2 all ja koosneb kahest ka
da. palub lp. tööandjaid või Esna, pk. 6, Joh. Kolnes.
hekordsest majast. On võima
maldada vastav töökoht, kas
lus omandada tervet kinnis
Tütarlast

väest vabanenud noormehele

Andres Särewi dramatisee
ring Oskar Lutsu jutustuse võimaldage töökale ja ausale
järgi 3 waatuses 5 pildis. neiule tööd, kas tööstusse,

Pääsmed 23 ja 50 senti.
Kassa awatud iga päew

Tarwis

kes võimaldab või soovitab
kindla teenistuse karskele laenab lühemaks ajaks Kr. maale.
korralikule abielus noorme 500.—. Kirjad slt. ~21/5141" 4—6.
hele kas vabrikusse või la
dusse ükskõik mis alale. Kir
Vajatakse korralikku, pu-1
hast, täiesti iseseisvat
jad slt. ..32/4512".

sed. Kirj. slt. ~4/5164".

õpilaseks

harilike hindadega

Kirjad slt. „A. 3t .
AAAAAAAAAAAAAAAAit

K U, kellel on tarviline vilumus kantseleitöös ning
tunneb kohtuasjade ajamist. Põhipalk Kr. 110.—

raua-bewon te

Raamatupidaja

ärisse, tööstusse, veo-, oma soowib kohta ärisse, on töö
niku või taksomasinale. Kirj. tanud igal alal. omab tiin
mstnscd ja isiklikud soolvitu
slt. ~4/4524".
Soovin

meistrit.

gemiseks Kehra. Teateid saab

tika. Teatada slt. ~25/

se või ärisse, on rahul kõi
Maalt tulnud noor aus

noormees
saowib mingit teenistust,

või uuele taksole. Räägib

20 kr. sellele,

vaj o. b:

1) kantselei MEESAMETNiK-

. l-a liigi autojuht

õmbleja käealuseks, tööstus jad slt. ~14/4494".

gega. Kirj. slt. ~10/4490".

<iw

A.

maaneiu

Täiskarske usaldusväärne

5145".

Tallinna Linnavalitsuse
Tervishoiuosakond

WYWWWWWWWW

parkijat

palub linna laste juure või
Kungla tän. B—ll.
Andres Säretvi dramatisee perenaiseabiks või nõudepesi
Tschaikowski ooper 3 tvaat., ring Oskar Lutsu jutustuse jaks, on kõigega rahul. Kirj.
Soovin kohta,
järele 3 waatuses 6 pildis. slt. ~14/4454".
7 pildis.
Rätsep vajab vilunud
23—125 sendini.
Pääsmed Kr. 2.30 30 s. Pääsmed
Kolmapäewäl, 3. jaanuaril,
teen sepa- ja lttkuseparööd.
Neljapäeival, 6. jaanuaril,
naiskäealust
Tütarlaps
kell õhtul
Givgensoni tän. 13—9.
kell pool 3 p. l.
28. korda

Teatri kassad awatud kella

ftiwimaja

kvm. kirjal, slt. ~12/4452".

Pai. teat. slt. ~12/4492".

6. korda
harilike hindadega

Hugo Raudsepa komöödia

Tartus, heas rajoonis miifla kolmekordne

~21/4461".

kindlat tööd
kahele korralikule noorme
Kassa awatud kl. 11—1 e.l. hele kestva teenistuse üks vabrikusse või mujale. Kirj.
ja s—B õhtul.
kõik kuhu, tasuks 100 kr. slt.

Kell pool 8 õhtul

„Eugen Onegin"

halikke ning osalt inglise
keelt ja on vilunud kõigis
kontoritöödes. Lahk. pak

wee.

TmifTEAATiS
Teisipäewal. 4. jaanuaril,

harilike hindadega

daamide tööd. Kirjad slt.

3 waatuses.

Paul Rummo jõulunäidend
3 Imatuses (5 pildis).

Pääsmed Kr. I. kuni 10 f.

korrespondent

kruaaegse praktikaga otsib
kohta kontorisse, ärisse või
S. Bärenklau.
Pühapäetval. 9. jaanuaril, kassasse. Valitseb hästi ko

lasteetendus

„Lsunatuule
eksirännak"

otsib kohta, teeb ka veidi

ti vilunud soovib kohta. Len
nuki tän. 38—17.

järele kogust .1331 öö".
Lawastus Elmar Nerep
Lawapildid P. Raudwee

tähistamiseks ja tuluõhtuks

juuksur-neiu

Telef. 484-68.

masina

Iv-aastase lawategcivusc

Noor

kes on imikukasvatuses täies

Tööotsimised

..39/4399".

25-aastnne

Wäike Karja 3—7.

Kõnet. 10—1 ja 4—7.

samanimelise muinasjutu

UIS

~29/4469".

Tolef. endiselt nr. 464-69.

„Mees trumpidega"

'/

del ja masinail. Äirj. slt.

palub teenistust lasteta pe
rekonda Liitvalaia 92—15,
siis kirjutage maapäritoluga
noormehele. Võib ka auto tulla täna kl. 2—6.
peale töömeheks. Kirjad slt.
Kormlik karske töökas

iile kolinud 23. Karja 9.

Arstid

töökas mees

Korvalik

Kui teil on tarvis täiesti
karsket ja töökat
autojuhti»

41. korda

de ja tantsudega. 8 pildis

Ants Eskola

git kehalist tööd. Kirjad slt.

saksa keelt. Hea sõiduprak

2. zagu
Muinasjutt muusika, laulu

kell pool 8 õhtul

le 25-a. maanoormehele min

B, Niidu

„Suvi"
A. Söreini - Q. Lutsu dra
matrseering 6 pildis.
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee.
Lanpäewal, 8. jaanuaril.
. kell õhtul

Rsalduslvääone karske 28-a.

Vajatakse pikemaajalise
palub ükskõik mis tööd. On
ettevõtjad!
töötanud mõnesugustel ala praktikaga priima kroomnaha
Palun, võimaldage korraliku

Neljapäewal. 6. jaanuaril,

kell Va 3 p. l.

Teisipäotval, 4. jaanuaril,

töösturid

+f feAfERt

. wiimast korda
„Aladini imelamp"

&

Härrad

soovib kohta omaniku juure

26. korda

Pidud

slt. ~12/4532".

Vann. advokaat

lell Va 8 õhtul

V. KARJA 6.

kassa juure, ladusse, ärisse
või kontorisse. Pakk. kirjal.

~4/4484".

lesk, pojad, minia ja pojalapsed.

TALLINN

X SreuõocA

linna plaan

1938
tajale.
rahuldab kõiki. Hind 35 snt.

Juhuslikult müüa väike

tiibklaver

Lao telef. 316-72.

Maja
müüa. lutudjiniõ, hind
26 000 kr.. lumi mõlgu

tellimisi
võtab vastu iga

250 kr., ja kantseleilaud
10 kr. Tina tän. 19—2. AVirj. sll. ~22/4562".

postiasutus

*s> •€<>>

£^'s

ii"-';
- -; . ' :' ;

« !&

M.YS* 55?'.7 Nfv)
,:-yy'» yy.-si

'"-T 5

i'

m

, ,-rT'.

v~ \>

M

n:l

xmi

7,"

võtavad „Päevatefie" ja „£aste Jlõõmu" teftimisi vastu 1933, aasta peate
'' r ' V.. _i A.i.Jt .v. >?.£?- - . <•: ~--A—>- -r:~i-~ trr* •' >*i

Tallinna Eesti Kirjas tus-ühijuse trüN

/MMy *>.

l

\-y

. \> • - \~'/.'•*.•

