TSnasl lehte tst külge
POHAPAEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT «KRATT" JA KUNSTI ERILISA
«KUNST JA KIRJANUUS"
Toimetu* jm talitusi Pikk tao. 2. Koatoi avatud 9—3.
Arijuhatnse kõnetunnid 9—ll Aadress > „Paen lebt" Tallinn,
postkast 433.

Teletooidt Keskjaama väljakutse nt. 428-83 igal tööpäeval kella

Päewaleht

B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ui teisel kummikul ja pühapäeviti
on kasutada järgmised numbrid* ai- 428-84 leke kontor, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplus: or 428-85 leke ekspeditsiooni oi. 428-86 trüki
koja kontor: or. 428-87 peatoimetaja Tammert oi. 428-88 toimetuse kauge

kõned ja nr. 428-89 ärijuhatus Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal
asetseva raamatukaupluse tel nr 446-11 ja 479-25.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 7

ühsih number 7 S6liti
Jlmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD.
1 kao postiga 1 kroon 80 seati

2 kuud » 3 . 60 M
3 kuud M 5 M m

1 kuu postita 1 kroon 55 seati.

2 kuud • 3 N 10 .
3 kuud „ 4 „ 25 „

Ole 3 kao korraga tellides iga
Ole kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 30 s.
järgneva kuu eest 1 kr. 25 •»
Välismaale 4 kr. kuus
Aadressi muutmine 25 s.
Kuulutuste bionadt kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
>a teksti sees 17 seati mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused

kuni Kt. 3. poole binnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlusteta.
Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 10.30,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, koi
vastav postmark ou lisatud
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XXXIII aastakäik

FF dRh lpm I.TPv" TÄNA SUUREPÄRANE ESIETENDUS! I RUTAKE!
I <4} 11 fc II * M M. B I Pühapäeval, 9. jaan., kell 12 p.
1 Rki ÜSA."* **-

L,S™

erakorralises suurfilmis VÜrTIOSt kOfdõ
%MM Paul Keller'j sa_.iBe 2) MIKI.AEDNIK - Tallinnas
kuulBa romaam läre,c- WV Lõbusaim eeskava

värviline Wali Disney heiigroiesk. fft^aa^rj^ET/7L

. nõiduslikult ilusas talvisesmägestikus, sensatsiooni tormis ja metsavaikuses ning osaliste viimistletud mäng loovad filmi, Miki-HHre OSaVÕtul
mls rahuldab täiel maaral vaatajat, kes ootab suurt hingelist elamust ja sündmuste arenguga tekkivat dramaatilist pinget.

iacaU JUOMUC Skandaal"

I Esietenduseks iõeiine pilt laastatud Hispaaniast! Sündmustik areneb täna! Romantiline ja põnev il!
| | O TSSda palgale ja surra ySI põgeneda... Spioonid, reetjad, väejooksikud... kõik nad tahavad

fiilberf Roland See <"m on akuutne 1 Madpidi pupustamine. Piipatud pealinna elamusi. la seltsimehelikkus, mida
~ a ~ lootus vflfnne rong. Tuhanded tahavad pk&seda ponglle... Mitte lavastus enam, vald tõetpuu Ja õudseim dokument Inimajaloost.
LiOltel fttwill II H U VITÄV JA ivri TM£KE il I lil E LISA EE SKA VA. Seansside algus ärip. |s|7|s], pühap. |2[4|6|B{lC^
Kino AMOR
Kauaoodatud kütkestav suurfilm.

Võluv Z ARAH ~LEANDER ja WILLY BIRGEL oma parimas kunstipärases „Ufa" suurfilmis
Uutele randadele
Selle harukordse dramaatilise filmi sisu, ilus muusika ja populaarsed laulud pakuvad vaata

Võla Vltad I

jaile omapärase elamuse. See on Zarah Leanderi parim film. Tema poolt ettekantavatest laulu

dest „Yes Sirl" ja „Ich steh im Regen" vaimustuvad kõik.
11. Lisaeeskava.

'' J:. 1938. a. ..Masurkas" \..p™»tfr «, ». {^
J|^HKr I .. sündmuste käigu pinevus teeb I
> ' I filmi põnevusega nauditavaks.

KINO VÄLJAPAISTEV EESKAVA!
Siid uni irKANDA
6 ustav
Fro ePekingis
I i cli sSESfJS"
Häire
Eurooplased hädas! Hiina bokserite mässu ajast võetud sisu filmitud. See

I 7<<M*&6' Hoüucm* : : *

]ugu pole välja mõeldud, vaid võetud elust.
See on vapustav temporikas film.

Peaosis LENNY MARENBACH, PETER VOSS. Huvitav lisaeeskava.
.iilllllliiiiiiiiiüiininiitlllllllit Merian C. Cooperi m 2
mm 1 m
hingelooming jfTUl© JUHI3I3IWI3

Gerd Neggo
tantsu- ja liikumisstuudio*
Pikk tän. 30, tel. 462-83.

Lavatantc \ klassjkalin.c ,bal!,ctt,
LdVdldüU [ moodne kehatehmka
Võimlemisrühmad

|f' Esietendus! Esmakordselt Tallinnas!

Lasterühmad
Õpilaste vastuvõtt, välja arvatud laup. ja pü
hap., 11—12 ja 5—V-il. Soe dušš.

aa flr Paramount-film, täis laulu ja seiklusi!
Ameerika kolm kuulsat takte korraga koos!

iimiiiiiüliiiiiiiiiiiiiiiiiininiii' Peaosis: Helm Gahagan ja Randolph Scott.
11. Huviküllane lisaeeskava.
Paldiski mnt. 25. Näitelaval ülemaailmselt tuntud järeleaimamatu imetegija
Aleksander de Kastrozza võõrusetendused.
kinoteater Kallaletung Kalifornia ekspressile
A jm fl I II Sciklusrikas suurfilm, järeleaimamatu tempo, Lõunamaa poja võimas tragöö
- A II MU L WG dia. Peaosades JOHN WAINE ja LOUISE LATIMER.
11. Mitmekesine lisaeeskava.

Wabrikv tän. 8 Näitelaval musikaalsed klounid Gio-Clo ja kiirkunstnik.
mmmmmmm Maria Andergast, Hans Holt, Ida WUst, |l||OÄADlll^
KINO LeoSlezak, Ralph A. Roberis j. t. ründavad HNQA|||||ll
naerumus^'e't' ia muusikaküll. löökfilmis JJ
Bospidali tän. 2-a.

1 |ä lrene Dunne» Dorothy Lamour, Randolph Scolt I
J tFk M E Adventkirikus
l« vv lv Ib Merepuiesteel 14-a

|#Bj| Must kuld I

Pühap., 9. jaan., kell 6 õhtul

g§g££ See film esitab teile episoodi Ameerika tööstuse õitseaja algusest. Must kuld B
jMßlßpf —. õli vallutas inimeste meeli nagu tõsine kullapalavik. Võitlused õli saavuta
mise pärast. Saagiakned bandiidid oma röövettevõtete teostamisel.

Kristuse vastase ilmumine
Ajaloolised tunnistajad, kes tõendavad, millal ja
kus ilmub Kristuse vastane.
Kõnet selgitatakse valguspiltidega. Laululehed,

laulukoor. Kõneleb A. Aug.

„Maksuseaduste ja määruste"
pideva väljaande

ILMUS TRÜKIST:
H KÖIDE KOMMENTAARID.
Sisaldab üle 700 Ihk. selgitavat materjali Eesti riigi- ja omavalitsuste mak
sündüsõiguslikule normistikulc.

Hind lihtköites Kr. 13.—; kalingurköites Kr. 14.—.
TELLIMISED: posti jooksev arve nr. 413. AADRESS: Toomkooli 17.
TELEFON: 432-08.

i Esietenduseks huumorirohkete seikluste ja .teravmeelsuste suurfilm! SWM
tel M V kt m n G II 0R n esmakordselt p ff |1 WU? ä£ SfißfeS
, iililt j fllllM M WWW IWiliill esinevad koos W "™i
ü k |S| lil lill $ i lil 11 lii KM 1 iilil 1 Mml Mm need kaks fs|| ftef NliÜl w il"! fJ Illi Il te II U Ü fife I
II ü il ii lk! H 4 lill illi lil illi MS iii lil armastatuimat Ä || f\ £j.fci 1 jjs ;ilh j pjj K fej fSls I
Ü. Il liii lil MII Mil 11 il kinotähte! Qü c4wsiL?Ül*4W.2.^'.' I
,(.$ pf il W $ &'
Ifi |fi Selle filmi lavastajaks on „ROSB Marie** lavastaja V. S. van Dyke. Robert Taylor ja II HlluitflU Ifl IFLFTFFLP- « . . IKIVIQI _NHA- I2IA le ITTL tol H
-V kM Jean Harlow nad olid õnnelikud, kuigi neil ei olnud Üksteisele midagi anda —peale " itiL-iSimlw Seanss,(,e algus ärip. p* ® pUhap. | | fo | *o} I
armastuse. Tele olete neid mõlemaid kinolinal näinud,kuid mitte kunagi esinemas kees K 651116 lISuBGSKQvui Kassa avatud kell %11 Õhtul H
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Päevai e h t

Nr. 7
Hotell ..ROOM"

Jaapanlased lasksid õhku Vene sõjaväerongi

restoran ..EXPRESS BAAR"

Punaväelaste laipade kuhjad atentaadi kohal. Vladivostoki piirkonnast põgenevad elanikud massi
liselt,|cuna kardetakse jaapanlaste rünnakut

I Tänasest dil

Venelased veavad relv! Kauge-ldasse põllutööriistade sildi all
(„P iictvale he" er i t cnb c)

blinid I

Helsingi, 8. 1. WladiMostoki lähedal lasti
puruks üks Nõukogude Wene sõjamäcrong, mis oli

teel pnuaMäelastega Moskmast Kange-Jdassc.
Sõdurite-rongile toimepandud atentaat nõudis roh

kesti inimohwreid, knna atentaadi korraldajad ei
olnud kitsid raudtee mineerimisÄ lõhkeainega. Nii

mist WladiMostokist Tomski suunas minew reisijate
rong mõõdus katastroofikohnst, oli reisijatel wõima'
lns näha Maguuiaknaist õudset mnatrpilti. Wagnni

rusude mahel olid laibahuuniknd. laibad olid tund
matuseni purustatud, mispärast mõis kõnelda ini
meseliha hunnikutest.

Atentaadi toimepaniinteks Nõukogude Wene
medurist kni ka Magnnitcst jäid järele ainult rnsnd.
sõjamäerongile peetakse jaapanlasi. Kniwõrd see
Surmasaanute arm pole teada, kuid peetakse tõe maide peab aga paika, see on muidugi teadmata.
näoliseks, et see tõuseb mitmele sajale. Haawatuid Nõukogude Wene mõimnd MaikiMnd maha selle
oli aga tublisti rohkem. Raudtee rikuti üsna õnnetuse. Kuigi sõjamäcrong lasti puruks juba

Kaaviar, baiõk, suitsu'õhe. või ]a koor JSSSSSSSSSSSSA
GLORIA DANCING II
Esineb esmakordselt Tallinnas seni ületamatu

mustlas-pr imas

pikalt ja enne kui jõuti seada see korda, tekkis Kauge-

enne jõnlupühi, pole seni menr ajakirjanduses sõnagi

Ida randteeliiklemises poolteist päema kestnud sei
sak. Selle aja kestes parandasid raudtee atentaadi
kohale komandeeritud punawäclased.

sellest toodud.

Katastroofikohale ei lastud ainustki kõrwalifiknt.
Haawatntelc andsid esmaabi pnnawäclased, kes üht
lasi teostasid laipade mäljakaewamist wagunirusnde

SÄNDOR JÄVOR

alt. Kui 3ö tundi pärast sõdnriterongi pnrnkslask-

Rikkalikus jaanuarikuu eeskavas OGINSKY &
DMOHERA, tantsiv žonglöör TOSKA j. t. jõud

Praegusaegseks salapäraseimaks valitsejaks on

wgmme' Filma ta Mare

midagi.. Väga vähestele keisri alamatele on antud

õigus teda palest palesse näha ja ta 125 miljonit
alamat peavad teda taevalise sünnipäraga isikuks.
Välismaalased ei tea temast eraisikuna sama hästi

kui midagi. Seepärast äratas suurt huvi, kui
Ameerika arst dr. Wheley Groves, kes elas mõni
aeg keisri palees Tokios ta poja ravijana, avaldas

I BLINID

hiljuti teateid keiser' Hirohito eraelust.

ffttllNl" A^SÜMÄ1 51..3 musketäan
All I 111 II Peaosades Happy Baup ja Aime Simon-Gipapd.
Saali 2. Esinaspjievast alates »|3 111 USkfitääPi jflrg ja lõpp!

liAlosutis ..JCipodroom'
Tallinna Hipodroomil
Ha Id isid mnt 50. Telel 435-06

ImräM

pühap., 9. jaanuaril, kl. 12 lõunal

Kell 10 keiser lõpetab ajalehtede lugemise ja
sööb kerget lõunat. Siis mängib ta tund aega po
lot või ratsutab palee suuras pargis. Nüüd algab
keisril tõsine tööpäev. Ta võtab vastu valitsuse
liikmeid, nõuandjaid ja välisriikide esindajaid, kuu
lates nende ettekandeid, ilma et räägiks kellelegi
kunagi vahele. Keiser nõuab, et kõik tema all töö
tavad inimesed annaksid talle asjust üksikasjalise

Pääsmed 2 kr„ 1 kr. )a 50 a.

- IIMW -

ülevaate, salgamata asjade ebameeldivaid külgi.

kestab kauem

Tel. 444-41.

yP Kuna remont
esialgsest

Pühapäeval, 9. jaan. s. a>, kell 12 p.

tähtajast,
» toit- ia MM
avatakse
1) Muinasjutt Hollandi veskist.

einetaud

Film värvides.

2) Koerakese kavalused. Lõbus heligrotesk.
3) Väike ema. Suurfilm Franziska Gaaliga
j. t. f.
Kassa avatud Vi tundi enne algust.
Hinnad 15—55 senti.

Kui sakslased käsutasid
Madridi valitsust
Hiljuti ilmunud prantsusekeelse raamatu ~Ma tnn

niStan..autor Antonio Pillaplana, kellele kuulub
tähtis koht Hispaania kohtllministrina. «viibis ameti
asjus Burgoses. kui mässulised waklntasid linna. Suut
mata sealt wälja pääseda, jäi ta Paigale cttewaatliku,
tähelepaneliku «vaatlejana. Linna kalleim hotell ..Maria-

Mabella" ehiti kindral Franco sissemarssiinisel Saksa

L.ai tän. 1

14. jaanuaril 1938. a.

relwndemcolc. Kuna põgcncmiscpaanika on teinud ini
mcscd jnlgcinakö, siis tehakse nende n.-n. põllutööriistade

Saksa ja Itaalia wäed Hispaanias rünnakuwalmis

fttrft Sevilla leunuwäljnlc. Kuid lendur, kes wiibis es
makordselt sel õhuliinil, laskus cksikmabel Madridi leu
nuwäjalc. Teda märkas õigel ajal Lnft-Hansa ametnik,
kes jooksis enne lennuki juure kui teised suutsid mõista,
milles asi seisis. Lendur, kes polnud meel wälja hüpa
aud, sai hoiatuse ja põgcneS.

Madridi õhtulehed awaldasid samal Päewal iiles

jäid kõrwu, sõber reetis sõbra, wend wenna. Tee, mida
eile peeti alatuseks, oli täna juba hinnatud teene. His

paania kirjanik, kes oli weendunud ..hispaania ausu
ses", pidi kurivaStusega nägema, kuidas uhke hispaania
hing enda alalhoiu tungil muutus madalaks, ühel hom
mikul kirjanik luges lehest, et ta lähedane sõber, folklo

rist, oli mõistetud eluksajaks sunnitööle ainult sel Põh

jnsel, et oli enne sõda annud wälja raamatu, milles
MtaS vaimulike laulude halba mõju hispaania rahtva
laulude wäljatõrjumrsel ja mõjutamisel. Suutmta sõp
ra aviStada ja tundes hirmu inkwisitsiooni tagasituleku
ees Hispaaniasse, Billaplana põgenes elu kaalule pan
utes Schveitsi...

Möödunud aasta augusti alul Saksa lennuk las

konna korralduses kaubanduslike eesmärkidega.

MöõduS paar päcwa. saksa saadiku waStusest Pol
nud midagi kuulda, iliaamntu autor wiibis ühel õhtul
Madridi tõõliidu hoones, kui jooksis sisse kahwatu kui
snrnn Alvarez dcl Vaho ia laSknS kurnatult toolile.

„KaS teate ka, mis Saksamaa wastas meie noo

dile?... Wastus on koostatud toonis, mis pani mu
mere kihama. Ma ei suuda taknda seda alandust ja Pil
get. Saksamaa mitte ainult ei tunnusta oma eksimust,
waid ähwardab Pealegi. Ta käsutab meid ja nõuab selle
ohest täitmist..."

„K«idas?... .;M? teeme, mis Saksamaa nõuab, sest
jõud pole meie P 001... Me «võtame sckwestri knuelt
kaubalennukilt jn «vabastame ka sõjalennuki, nagu olek
sime eksinud ja pidanud kinni süütu turismilennnki!
Tunnistame endid rumalaiks, sest. teist pääsu p01e..."

Francole määratud lennuk saadeti aupMikult Pii

ilc...

Peab tundma hispaanlasi, et mõista, milliseid haawu

elline käitumine jätab nende südamesse. ühes kätte
inaksn-ihaga see tekitab ka tunnet, et wacnlakele tuleb

k«S ühele Madridi aerodroomidest. Enne kui «valwc

uanna wastu senisest suurema energiaga.

poStil seisnud fõjawiielased jõudsid settest ülemusele tea

Hispaanias on suur kirjaoskamatute protsent, mida
ahwawalitsnS oma poolteiseaastase hariduspoliitikaga
üll oli juba suutnud «vähendada. Kodusõja alul olid suu
remalc jaole sõnad falchisni, sotsialism, kommunism jn
militarism tähenduseta. Kuid iniincscd teadsid, et pea
ivad «võitlema, sest nende põlised «vaenlased, maaoma
niklid, olid niässnliste poolel. Talupojal pole loota maad
ssrancolt. kes on «nnnlc toonud «välismaalased ja tõwMlinähksed...

tada, jooksis ligi Saksa Lnft-Hansa ametnik, «vahetas
Piloodiga mõne sõna ja lendur, kes polnud «veel jõud
nud kabiinist «väljuda, andis lennukile käigu ja tõusis
hispaania sõdurite nina all õhku. Kangele tn ci pääs
nud, aim,lt bensiini Puudusel, olles smmitnd laskuma

frkilomeetri kaugusel Madridist lagedale «väljale.

K >'a-elnnikNd jooksid kokku ja inimesed nägid seda, mida

nad Madridis polmid näinud: kuulipildujat ja kahurit

Gibraltar, 7. 1. (ETA) (Havas) Tea
tatakse. et Saksa ja Itaalia wäed. mis wiibi
wad praegu Malagas, olewat walmis osa wõtma
walitsuswastaste suurest rüunakust. mis teos
tatawat lähemal ajal Almceriale. Edasi tea
tatakse, et kiudral Queipo de Llano saabub lä
hemal ajal Malagasse. et pidada nüu Saksa ja
Itaalia asjatundjatega rünnaku kama üle.
Salamanca. 8. I. (ETA) (DRB) Walitsus

ja lõid tagasi tugewad' wasturiinnakud. sünnitades wa«
litstiswägcdcle fuiirf kahjusid. Walituswägede 2 pommi*

lennukit on alla tulistatud.

Barce 1 ona, 7. 1. (ETA) (Havas) Tima

pärast lõunat on olnud wõirnalik ewakueerida Kahe
tuum jooksul naisi, lapsi ja rauke, kes wiibisid m«ff

Tcruclis. Eivakuccriinist oli wõirnalik teostada see

pärast, et ivalitsusmäed olid wastu wõtnud Terueli
Punase Risti esimehe ettepaneku tsiwülelanike ema
kuecrimiseks linnast. Seni on ewakuceritud Teruelist
üle 2000 inimese. Terueli selles osas, kus eivakueeriti
elanikke, pandi wõitlused ajutiselt seisma, et wõimal
dada elanikele linnast lahkuda.

Mõned eksperdid arvavad, et endise kuninga

naine peaks järgnema kuninga õele ja kuninga ven

nanaistelc, kuid eel kõigi teiste hertsoginnade. Nii
saaks Windsori hertsoginna 8. Inglismaa daamiks.
Kuid, teisest küljest, talle pole antud kuningliku kõr

guse tiitlit,' ja nõnda arvavad teised eksperdid, et

talle kuulub alles 29. koht, kõigi teiste hertsoginnade
järel.

Nõukogude arstide väär
diagnoosid
„Izvestijas" kirjutab professor Ljas „Arstide
eksimistest" Nõukogude Venes. Nõukogude arsti

teaduses valitsevat bürokratism. Arstid, kes lõpeta
vad Nõukogude kõrgemad õppeasutused, ei olevat
oma ülesannete vastu küllaldaselt ette valmistatud
ja eksivat mitte ainult diagnoosi tegemisel, vaid ka

arstimisel.

Professor loetleb rea juhtumeid, kus Nõukogude
arstid on šabloonilise käitumisega teinud ränku vigu.

Mõne arsti arsenaalis olevat ainult 2—3 lemmik
diagnoosi/ Ühes Siberi linnas on inimesed elanud

Woödsworth esines parlamendis 'energilise protes
tiga Valitsuse poliitika vastu, üteldes:

läbi raskeid draamasid kohaliku arstiteaduse profes
sori diagnooside pärast, sest professor kuulutas kõik

ründamisest. Meie sadamais laaditakse ööd kui päe

Ainult mina ja mu naine oleme terved," kiitles ta.
Sageli ilmneb arstide diagnoosidest ka täielikku

Faktiliselt Kanada võtab aktiivselt osa - Hiina

vad relvi Jaapanile. Suured tehased Princctownis

täidavad eranditult ainult Jaapani tellimisi.

Windsori hertsoginna
Küsimus, milline seisuse järk kuulub Windsori
hertsoginnale Inglise kuningakojas, pole veel ikka
lahendatud. Buckinghami palee heraldistid vaidle
vad veel ikka selle küsimuse üle.

Windsori hertsogile kuulub etiketi järele koht
ta noorima venna Kenti hertsogi järel, teiste hert
sogite eel.

haiged süiifiliitikuiks! „Kõik põevad siin süüfilist.
intelligentsi puudumist. Nii on üks arst oma pat

siendile teinud diagnoosi, et ta põdevat ..kopsu neu

roosi"! üks teine arst on oma patsiendist, poisist,
konstateerinud, et poiss oli haige ..menstruatsiooni"
puudumisel!

Võivat kujutella ka haigete tundmusi, kui nad

haiglasse tulles näevad ooteruumis suurt plakatit:
„Laibad kantakse välja kella 9—12 päeval."

Kõigile neile väärnähtustele autor nõuab kiiret

lõppu.

Naeratawast schotlannast

seid diplomaate, kuid nendega rääkides ta ei ületa
tseremoniaali piire;

Keiser Hirohito eriharrastuseks on geoloogia.
Tema lemmikajaviiteks on erimaakihtide mikro
skoobiline uurimine.

Pr. Lupescu ja Windsori
hertsoginna Rivieras

tanbuii-Bariisi ekspressi, et näha kuulsat pr. Lupescut.
kellest alt telegrafeeritud. et ta oli astunud sellele ron

saksa komandandi ees selle üle protesti. Ohwitscr iva

Elanikud demoraliscerusid, salakaebnsed leidsid kuula

Terueli evakueeritakse

Keiser väljub paleest ainult suurtel rahvus
ei pea kõnet, vaid täidab ainult traditsoonilist tse
remoniaali. Tema. kojas ei korraldata suuri vastu
võtte. Ainult vahetevahel ta võtab vastu välismai

Telesooniti Madridi ja sealt anti käsk piloot ning
kolm reisijat, kes kõik osutusid hispaanlastcks. tuua pea
linna ühes lennukiga. Hispaanlased pandi samal päewal
«vanglasse, Piloot aan, keda luulaS üle Alvarcz dcl Bayo,
iitles järgmist: Tehasest «väljalastud lennuk oli wötnud

rongide armel nalja. Armataksc, et las' punatvägi „kun
nab" uiaa üles, siis on jaapanlastel kcwadcl hea „kul
wata"!

pühadel, kui ta peab end rahvale" näitama. Siis ta

lennukil, ühe sõnaga see oli sõjawäelcnnuk. «viimist
letud ja snnrcpärascltrclwaStatnd tüüp.

kõik kuus lennukit, mis olid Lnft-Hansa Madridi osa

endile, «vaid ka omastele.

õhtutundidel.

Goga faschistiiKu waiitsuse riigitüürile tulekuga
Rumeenias on kuningas Caroli sõbratar pr. Magba
Lupescu olnub sunnitud maalt lahkuma. 5. jaanuaril
ootasid- prantsuse ajakirjanikud Pariisi idasaamas Is

wõttcid lennukist, ja «valitsus teatas Saksa walitsusclc
< Saksamaa polnud siis wrcl Francvt tunnistanud), et
sckwestrccrib mitte ainult selle söjawärlennuki. waid ta

telli «välismaise ohivitscrkonna kiilalistckS. Autvnärilis
teks jäänud kodanlikud naised tõid õnnetust u«ittc üksi

ühingud hoolitsenud teaduslike . ettekannete eest

N. B. Antud tähtaeg ei muutu.

haakrkstilippudega. Kõik hispaanlased aeti kohe hotellist
wälja. Km hispaania kohtuniku proua, kes oli tawaliselt
seal käinud lõunatamas, aeti ukselt tagasi, ««valdas ta
tas aüwäärselc daamile kahc«nõttelisc Pilkega.
Pnrgofe kõrgema seltskonna daanrid said «varsti Ho.

Kell kuus lõpevad keisri diplomaatlikud kohus
tused ja ülejäänud osa päevast ta veedab oma pe
rekonna keskel. Kell 9 ta lõunatab keisrinna
seltsis. Lõunasöögi järgi keiser kuulab raadiot.
Kuna ta eriti armastab teadusi, siis on raadio

Adasse pöllntöõriistu. Tegelikult sisaldawad wagunrd
leitnukiosi, kahureid, tanke, allweelaewade osi jne.

scmbri esimestest päcmadest alates ott hakanud inimesed

Võiks arvata, et valitseja, keda peetakse juma wastastc wäeosad Terucli frondil sooritasid rünnaku
luseks, kes kuulub mõõtmatuisse kõrgusisse .üle waNtsuswiigede tngeivasti kindlustatud positsioonidele
tavaliste surelike, on sunnitud oma koduses elus.
pidama kinni täpseist reegleist. Asi pole sugugi
nõnda. Euroopa valitsejad on need, kes ei saa
Jaapani boikoteerimine
oma elu nii korraldada kui tahaksid, sest ajakirja
nikud jälgivad iga nende sammu. Kuid kuna laa
Ameerikas
pani ajalehed ei kirjuta sõnagi keisri eraelust, siis
võib ta oma kodus teha, mis tahab ilma, et tal
Kampaania, inis Ühendriikides mõne kuu eest
oleks karta avalikkuse ette mineku hädaohtu.
algas Jaapani kaupade boikoteerimiseks, on võtnud
Keiser Hirohito tõuseb iga hommiku kell kuus. eriti laia ulatuse pärast „Panay" nõhjalaskmist.
Rõivastudes ta ei soovi teenijate abi ja ajab ise Ameerika
suurimad universaalniagasinid, Woolworthi
oma habemegi. Kell 7 keiser einetab ühes keis ärid, võtsid
ühiskondliku surve all vastu otsuse, et
rinna Nagakoga. Neil einetel ei viibi iial võõraid. ei osta enam mingisugust Jaapani kaupa. Kaupluste
Keiserlik abielupaar soovib olla üksi.
vaateakendele on asetatud plakatid: „Meilt te ei leia
Pärast einet tulevad printsessid Teru ja Taka, ühtki Jaapani kaupa!"
12 ja 8 aastat vanad. Väikesed printsessid tere
Washingtoni „Rahu ja vabaduse eest võitlemise
tavad vanemaid täpsete kojareeglite järgi ja sel naisiiiga" korraldas suure moenäituse, mis peab sel
leks toiminguks kulub 11 minutit. Selle järgi lä gitama, et ameeriklannad tulevad väga hästi toime
hevad printsessid kooli. • Neile ei anta eriõpetust,
ilma Jaapani siidita. Ameerika naisüliõpilaste fö
nad käivad tavalises rahvakoolis. Nende väike deratsioon
organiseerib kogu New Yorgi osariigi ter
vend, nelja aastane troonipärija Akihito tuuakse ritooriumil tuleriitu, millel põletatakse Jaapani
keisri juure, kui tütred on juba kooli läinud.
sukki,
Kell 8 keiser läheb lugemistuppa. Seal ta vee
Boikotiliikumine on levinud ka Kanaduie. Massi
dab kaks tundi, lugedes- kõigist maailma äärtest
liseks on boikott ookeani äärses Ka
saabunud ajalehti» -Ta loeb .inglise, prantfiuse ja nada osas. ' Seal õngi Jaapani • kaupade sissevedu
saksa lehti." Keiser ei taha, et tema eest. midagi tunduvaim.
varjataks, nii. ei lase. ta oma sekretäridel, endale
Tuleb märkida,' et teisest küljest Kanada varus
tuua valitud väljalõikeid ajalehist, vaid loeb ise tab "Jaapanit' relvadega.' * Kanada töölispartei' juht
kõike.

EINELAUD MUUSUA

samal ajal, kxi elanikud pögcnetvad massiliselt, ltt
gntvad rongid pnnawäclastega ja sõjawarustuscga KaugeAdasse. Miskipärast teemad menc möimud sõjawarustusc
mevst aga saladust. Kaubamagnnitclc on hästi loetawatc
tähtedega kirjutatud ustele, et magunites läheb Kauge-

põgenema Wladiwostoki ümbrusest, -cc põgenemine on
wiimascl ajal wõtnnd ulatusliku ilme. Põgenemise põh
jnscks on anvnminc, et juba lähemas tulcivikns pnhkcb
Nõukogude Wene ja Jaapani wahcl sõda. Kuigi pracgn

Ameerika arst jutustab Jaapani keisri eraelust
kahtlemata Jaapani keiser Hirohito, kelle eraelust
ega harrastustest maailm ei tea sama hästi kui

põgenikke otse kliimalt täis.

Wiimane atentaat sõjamäcrongilc on tublisti muut
nud keetvamaks raliiva meeleolu Kangc-Jdns. Juba dct

valitseja
JCIWfi Uus kabaree-eeskava

lnstnstöid ja toimetatakse kohale «lii söjawäcost km vt
«varustust, ci suuda see mõjuda rahustawalt paanrka«e
sattuund clnuikclc. Oletatakse, et wenclased ei sltuda
panna mastu jaapanlastele. Kuna aga ..kollased , crtti
luiimascl ajal, on muutunud kõigile ..walgctclc" waemt
liseks, siis seeparast pögenctaksegi Kesk-siberi sunnaG.
Oodatakse päcwadc miisi edasisõiduks piletit. Rongid on

Tõenäoliselt ci teostata rclmndemedu Kangc-Adasse see
pärast amalikult, et ei taheta tekitada elanike hulgas paa
nikat. Kuid sellele marjnmiselc mnatamata on elanikud
wäga hästi teadlikud, et põllutööriistad on maid sildiks

Maailma salapäraseim
Restoran-öölokaal

teostatakse Wladimostoki ümbruses pulawlikuleselt krnt>«

gile. Teade oli kiili õige. kuid pr. Lupescu oli ühes

wälkeses jaamas, mille nime ei saadud teada, rongilt
lahkunud enne Pariisi saabumist. Ajakirjanikud kuulsid
ainult, et pr. Lupescu kasutuses on ekspressil olnud
kolm kupeed, sest temaga ühes olid Prantsusmaale

sõitnud ka ta toaneitsi ja üks Rumeenia politsei

inspektor. Kui ekspress jõudis Prantsuse piirile, astus
rongile prantsuse kriminaalpolitseinik, kel oli üles»
andeks kaitsta wagunit. kus sõitis pr. Lupescu. Pariisi
lehed kinnitamad teadet, et pr. Lupescu pole sedapuhku

Pariisi saabunud lõbureisile wõl oma garderoobi täien
dama. maid on tulnud maapakku. Ta on Boulogne'i

metsas üürinud oiila, mis asetseb koha läheduses,

kus pr. Lupescu omal ajal iga päcw wöttis wastu

Caroiit. Senikaua kiu villat remonteeritakse, elab pr.
Lupescu Rivieras, kus kohtab endist «välisministrit
Titulescut.

..Paris-Svir" kirieldab pr. Lupescut wäga iveet
leiva ja meeldima naisena. Isiklikke nõudmist "ei naisel

ei oiewat ja ka poliitika alal ta ei tegutscivat. Pr. Lu
pescu elawat ainult oma armastusele. Bukarestis ta
olewat elanud oma halipäise isa juures, kes on endine
apteeker ja lamab juba aastaid halgewoodis. Naine,
kellest praegusel ajal räägitakse rohkem kui Windjori
hertsoginnast, olewat sündinud Wo!s ja Lupescu nime
on talle annud Rumeenia ohwiiser. kellest tä laskis end
lahutada kuningas C«rro!i pärast. Pr. Lupes.u olema."
kultuuriline -inimene, huwilatud kirjandusest ja kuusiist.
tema raamatukogus leiduwat palju präuisuse kirjanike

töid. Waba aja ta weetwat tuLedes ja" õppides., ta
tuttawate seas oiewat waimseit waga kõrgel seiswaid
isikuid.

Rivieras, kuhu oodati pr. Lupescut, on praegu

..suursesoon". Seal wiib'd nüüd Inglise wäiisimmster
Eden abikaasaga >a sinna oodatakse ka Inqiise wäiis

ministri uut. diplomaatlikku nõuandjat sir Robert

Bansittarti. Cannes'is wiidiwat ka Windsori hertsog
ja hertsoginna.

Jaan Kasvand t
skp. strri Aiitsla alewi csilnesi inajaomcinikke. kaua
aegtte Rivini cc? ja Antsla tvab tuletõrie ühingu asutaja

liige Aaa» Ka?iva tt d, keda iiniti kui õiglast, lahket
sa ivast,inileliktu inimest. Ta armastas oma Antslai
irt Antsla ariiiasra' teda. hüüdes teda ..linnapeaks" sa
ta end. abikaasat. Marie Kasi«'and-K«ikaisit, kes suri
mõne aasta eest —. ..Antsla emaks". Nende kadumist
leinab kogu Antsla ja ümbruskond, eriti wanem põltv.

naeratawaks kuningannaks
Inglise kuninganna tööpäev, Naine, kes armastab kootud kleite,
peab määrama maailmariigi moode
. Inglise kuninganna Elisabeth, „the sirst lad» of thc
lani," on lühikese ajaga wnllntanud ralnva südamed.
Nnhtvas hüüab lahket ja ivastntulelikku, wäga inimlik
kn kuningannat «naeratamaks kuningannaks".

Schoii krahwitar ladu Elisabeth Bowes-L»vns mee
tis lapsepõllvc Macbcthi loosis. Tn oli õppiividpõttptõil
kaasa aitama, rakendas ise oma hobuse, söötis oma lem
mikloomi jn istus pühnpäeuinl kiilaelanikc seas kirikus.

Toina kooliõed olid lihtsad lvdanlikud tütarlapsed. Tn
kandis lihtsaid spordiklcitc kodumaisest twrrdist, mida
köeti ümbcrknudseis taludes, raskeid kingi, kirjusid mil
lascid kampsoucid ja lihtsaid «viltkübaraid. See maa
elnarmastus mõis olla põhjuseks, miks ladp Elisabeth
pöõris mähe tähelepanu prints Alberti esimestele lähe
nemiskatsetcle pärast seda, kui neid oli ühel jahil ükstei
sele tuhmistatud. Lad» kartis kärarikast suurlinna, pa
leedc tuledcsära, mis talle näis olewat kõike muud kui
mugaw. Reiu tahtis Schotimnal Uuta oma kodu, eemal
suurlinnadest, mägede jn metsade keskel. Prints Akücrt
aga oli armunud sesse lihtsameelsesse, kartlikku ja nrgn
tütarlapsesse ja jatkas lähenemiskatseid, kuni ta ühel
pncwal oma wnnemnlele Buckinghami palees teatas, et

knwntscb nende lnd» Bowcs-L»o»«sign.

Prints Alberti. kes wärsti selle järele nimetati ?)v«gi hertsogiks, nbikansana harjus unerntnw Schoti krah.
ivitnr wälichnnwal kojaelugn jn üldse Loiidouign. Sl uit*
nende majas Piccadilt»! täisid ainult «vähesed sõbrad.
Aendc kodust ci saanud seltskondlikku keskkohta, läruri
kaStc pidude korraldajat, «oaid see jäi cra»najnts, «tngu
teisedki, mille reas ta seisis. Esinemiselt ja clnkoinbcilt

jäi hertsoginna Elisabeth endiselt kodanlikuks. -ee
atvitaski tal leida otsest kontakti rahwnga, kes hakkas te
da juba tollal hüüdma «naeratamaks hertsoginnaks", sest
'õigikc viisas temal alati lahket naeratust.
.Kuningannana on ta säilitannd vina «vaba lihtsuse",

mis on talle «võitnud rohiva armastuse. Ta on ud ivä
ga «vähe miiiitnnd. saades nacratai«»ast hertsoginnast
naeratamaks kuningannaks. Sellekohaselt on ka koja elu

korraldatud. Wäga hiilgaw ja pidutse»» pole Inglise
kuninga palee elu juba Edivard VII (praeguse kuninga
«vanaisa) surmast saadik enam olnud. Kuningas Ge
org V ja kuninganna Mar» jätkasid kojaelu kliningaiuta
Victoria stiilis, kuigi nad teda modcrniseerisid, kaotades

kangeswnud eeskirju. Alles Edward VIII ilmutas kal
dmvust oma «vanaisa aegset toredust jälle elustada.

ammu tema teenistuses, ci astu ükski teine teenija te
ma buduaari. .Kell 8 einetab ta ühcS kuningaga ja ei
uc koosneb kacratangu pudrust, singist, munadest, teest

ja.toastist. loeb ühes kuningaga lehti ja
isiklikku posti, Kell tulcwad sekretärid, kellele ku

ninganna dikteerib tvastnscd kirjadele, kui tal pole.aega

neid ise kirjutada. (snnc seda on juba köõginlcm. käi
mid talt sõõgiscdclit saamas. Kuninganna paneb eri
lift rõhku, et söögikorrad sisaldaksid roogi, mida kuningaS

meelsasti sööb. Ka laste söögid määrab kuninganna
isiklikult. Lapsed tulcwad teda jn isa eine järele tcrwi

tama. Kuninganna annab kokale ka juhatusi teata

watc toitude walmistamiseks.

Mcclsaimini miibib kuninganna kodus, kuid ta ei
hiilga kunagi kutseid hcatcgewaissc asutustesse, külas
tab hospidale ja ühinguid, awab näitusi ja hoolekande
asutusi. Sageli tuleb tal osa wõtta kuni wiicst awamiS
tseremooniast ja üksikute lastekodude ning haiglate kü
lnstaminc kestab mõnikord kuni kaks tundi. „She is a
sport", ütlewad inglased ja see tähendab, et kuninganna
teeb kaasa kõik rahuta liuwid.

„Polc kerge olla kuninganna." ütles üks Inglise

aristokraat, kes kuningannat ta käikudel juhuslikult saa
dnb. ..Alati peab kõigile piisama lahkeid lauseid ja ar
mast pilku, peab ilmutama hmvi inimeste hädade waStu,
esitades neile küsimusi. Peab olema kuninglik ja suure
jooneline, tundkngi ..Inglismaa esimene ladh" end oma
südames kui lihtsana tahes, Kuninganna wahctakS oma
elu kümned korrad päcwas lihtsa kodanliku naise eluga.
Teame, et kuninganna armastab lihtsaid spordiklritc,

kuid Briti maailmariigi walitscjana ta peab suurtel

waötuwõttudel kandma moodsaimaid kleite ja kübaraid.
Teda nähakse mahest päewn jooksul neljas kuni wiies kü

baras. Kannatlikult ja naeratades poscerub ta foto

graafidele, kes teda pildistawad asutuste sissekäikudel
ja järgmisel hommikul kopecriwad modistid kuninganna

kübaraid ajalehist. Nii määrab kuninganna Inglise

moodi peagu wastu tahtmist. Ta peab igal ametlikul
wastuwõtul palees kandma uut kleiti, mida alati töp
selt kirjeldatakse ja mis annab uusi juhtnööre õmblijaile.
Töösturid csitawad kuningannale uusi kangaid. Kui
mõni muster ja materjal talle meeldib, laseb ta endale

neilt nialmistada kleite. Vahest lubab ta tootlejail se
da ka reklaamida, nagu: „As Morn bh H. M. thc Queen"
inagll seda tema majesteet kuninganna kannab).
See käib ka printsesside rõiwastusc, kübarate ja kin

Georg VI ja ta abikaasa clawad omn wanematc eesku
jul. Ainult, et nad omakord arwcstnwnd mitmcsugu
i'cid invodsa aja nõudeid jn kvrraldn»uad kn kojaelu sel

gndc kohta.

lckvhaselt ümber.

rekondlikud koosnnibimised kamina ääres, knS mesteldatse

Kuninganna Elisabeth ci hooli mvekarjcist kuigi vab
jn. Kodus kannob ta incclfnimtui lihtsaid toetud kleite

jn nidvliiusr seelikuga. Tema tõövnew algab kell

*>viii!!'!'»l lokib tn end n°e, ainult suurte wnstii
wõttudc eri laseb tn kviajmiksnril end kanimidn. Algu
srsi peale loobus kuninganna palee loaucitsidv ja koja
daamide abist. Peale ühe kammerneitsi, kes on juba

Kuninganna igatsetud tunnid on pärastlõunased pe

ja intustatakkc ivastscid tähelepanekuid. Kuninganna
jälgib ka laste õppeülesandeid ja aniitnb neid ülesan
nete lahendamisel. Hiljuti pandi lastetoast telefonijuhe
kuninganna buduaari, nii et printsessid wõiwad alati

nnaga rääkida jn teda enda juure kutsuda. See on

tunnistuseks, et kuninganna peab end esmajoones
emaks, ja sellena on ta kogu maale eeskujuks. -
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Saboteerijate jõuk Kiwiõli kaewanduses
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„Vabadussõja Tähistel"
tellimiste vastuvõtmine 1938. aastaks avatud.

Väljasaadetud ja vallandatud isikud tekitasid kuritahtlikult töötakistusi
Kas provokaatorlik süüdistus ametiühingu vastu?
Kiwiöli, 8. 1. Wiimasel ajal tuli Kiwiöli
kaewanduses sageli ette salapäraseid töötakistusi.

Nii awastati kord kaewuritc poolt, et allmaa
kaewanduses olewa juruöhuliini õhukraanid olid
tundmatute isikute poolt lahti keeratud, mille all
kannatas kogu lvahetus 200 kaewurit
kuna nõrgestatud öhnsurwe mõjul ei saadud
teostada puurimistöid. Samuti tuli ette juhtu
meid. kus tundmatute saboteerijatc poolt oli
rikutud weomootorite mehhanisme jne.
Wiimane ja suurim töötakistus awastati aga
alles mõni päew tagasi, kus selgus, et uues kae
wanduses oli uute elektrijõul töötawate weo
mootorite kraawilaskmiseks asetatud pöörangute
wahele kiwid. Õnneks aga märgati sedagi
katset enne, kuna wastasel korral oleks wõinud
tekkida suurem õnnetus, mis oleks nõudnud
ka inimohwreid.
Kes on siis tundmatud saboteerijad?
Selle selgitamiseks teostati juba kogu aeg
hoolsat walwet. kuid tagajärjetult. Asi oli se
da keerulisem, et töötakistusi wöisid esile kut
suda üksnes kaewandustöölised. kuna wöõrastel
puuduwad selleks wöimalused. Selguseta oli,
mis sihiga seda aga tehti, sest igasuguste töö-

takistuste all on otseseks kannatajaks töölised
ise.

Asja alguiidid hakkasid aga hargnema pärast
wiimast kaewandustööliste kongressi, kus kae
wur Ewald Sepa poolt esitati resolutsioon, kus
nõuti kaewandustöölise ühingu sekretäri
wäljasaatmise otsuse tühistamist korrapealt. Sepp

wällandati ettewötte teenistusest.
Kuna aga mehel kaewandusest lahkumine kui
gi meeltmööda ei olnud, ilmus ta oma iviima
sel tööpäewal ettewötte ja kaewandusjuhatajate
juure, kus teatas, et
kohapeale on asutatud Btt-liikmeline saboteerijatc

jõuk,
kes töötab praeguse ametiühingu näpunäidete
ja korralduste kohaselt, tekitades tahtlikult
perioodilisi töötakistusi. Edasi seletas kaewur
Sepp, et tema oleks nõus kohapeale organisse
rima uut ühingut, eeldusel, kui tema wallanda
misotsus tühistataks.
See teade mõjus plahwatawa pommina, seda
enam, et ühingu ümber oli koondunud rida
wanemaid ja korralikumaid kaewureid.
Saadud andmetel asuti ka ..terroristide"
wallandamisele, millele hiljem oleks järgnenud
kogu kaewandustööliste organi ühingu
likwideerimine. Asjast sai aLa õigeaegselt
teada ka

ühingu juhatus, kes kiiresti wale ja aluseta
laimu selgitamiseks ettewötte juhatusega laki
rääkimisse astus,
millega ka ühingu liikmete wallandamine seis-'
ma pandi, kuni asjaolude selgitamiseni.
Peab mainima, et kaewur Sepa jutt oli
eriti kaalukas seetõttu, et teda tunti kui üht
ühingu aktiiwsemat tegelast. Kust wöttis mees
aga sellised kriminaalsed paljastused, selle kohta
walitseb ühingu juhtiwais ringkonnis arwamine,
mis ka kaunis tõenäoline näib olewat. Nimelt
arwatakse, et saboteerijate jõugu organiseeri
jaiks on üks endine ühingu tegelane, kes sise
kaitse ülema otsusega kaewanduspiirkonnast on
mälja saadetud. Samuti ollakse arwamisel, et
jõugu täidesaatwaiks liikmeks kohal olid mai
nitud tegelase lähemad sõbrad ja pooldajad,
kellede hulka arwatakse kindlasti kuuluwat ka
reetjat Seppa. Seda arwamist põhjustab eriti
see, et Sepp oli kohapeale saadetud eelpool ni
metatnd tegelase poolt ja et töötakistused kae
wanduses algasid tema siia tööle asumisega.
Asja awalikuks tulekul on Sepp kohapealt
jäljetult kadunud. Nagu seletatakse ühingu ju
hatuse poolt, wöetakse Sepp kui aluseta laimu
lewitaja ühingu wastu kohtulikule wastutusele.
Käesolew sündmus on suurt meelepaha teki
tanud kogu käitise juht- ja tööliskonnas.

„Vab. Täh." ilmub Vabadussõja Mälestamise Komitee väljaandel ja on ainuke 1917.
1920. a. Eesti Vabadusvõitlusele pühendatud eriajakiri.
„Vab. Täh." on meil mitmekesisemaid, pildirikkamaid ja odavamaid ajakirju. Nii selle
1937. aastakäik sisaldab 46" leheküljel 140 erikirjutust ja 310 haruldast pilti.
Tellimishind aastaks .r 4.—; Vi aastaks Kr. 2.—: Vi aastaks Kr. I.—.
Tellimisi võtavad vaatu kõik postiasutused, suuremad raamatukauplused ja talitus Tal
linn, Viru 13—4. Üksiknumbrid müügil.
Posti kaudu tellimistel posti jooksev arve nr. 625. ..Vab. Täh." 1936. aastakäik 3 numb
rit hinnaga Kr. 1.— ja 1937. aastakäik —l2 numbrit hinnaga Kr. 3.50 on veel piiratud arvul
saadaval talituses.

Seaduste Kogu algab ilmumist
Kaks köidet avaldatakse juba vabariigi aastapäevaks
Kohtuministeeriumis ollakse juba mõnd aega
ametis Seaduste Kogu wäljatöötamisega. Kuul
damasti on esijoones walmimisel 6. ja 7. köide,
mida loodetakse awaldada juba wabariigi 20.
aastapäewaks.

Kuues köide sisaldab seadused rahwaha
ridnse ja kultuurala kohta ja koosneb kolmest
jaost: 1) õppe- ja kaswatusala ning wabahari
dustöö. 2) teadus, kunst ja muinsus- ning loo
duskaitse, ja 3) kirikud ja usuühingud.
Seitsmes Köide kannab pealkirja „Ter
wishoid ja hoolekanne", koosnedes samuti kol
mest jaost: 1) terwishoid, 2) hoolekanne, ja
3) weterinaarala.
Seaduste Kogule pandi teatawasti alus riigi
wanema poolt 1936. a, noweinbris antud selle
kohase seadusega. Wajadus sarnase kogu wastu

tekkis juba ammu ja on aasta-aastalt seaduste
hulga kaswamisega muutunud ikka tungima
maks. mida tõendab ka arwukate erakogude il
mumme. Et Seaduste Kogus wöetakse sisse
kõik kehtiwad seadused alade järele jaotatult,
siis toob tema ilmumine kaasa suure kergenduse
kõigile neile, kel seadustega tegemist, seda enam,

et hiljem antud seaduste wöi nende muudatuste
kohta awaldatakse aegajalt täiendused. Seega ei
pruugi tulewikus enam mõne seaduse kehtima
redaktsiooni otsimiseks läbi waadata kõiki ~R.
Teataja" aastakäikusid, mis on äärmiselt aega
wöttew.

Seaduste Kogu ilmub kohtuministri korral
dusel ja järelemalwel, kes määrab ka Seaduste
"Kogu wöi selle üksikute köidete hinna. Lldsc
koosneb Seaduste Kogu 13 köitest.

"Lugesin suure huwiga teie uue

Luuakse kapital humanitaarteaduste edendamiseks

põhiseaduse tarku paragraafe"
Majandusringkondade ja üksikute isikute tähelepandavaid annetusi Õpetatud Eesti Seltsile. Meie
metseenide nimed avaldatakse 100-a. juubeliaktusel
Ssoses Õpetatud Eesti Seltsi, ftti meie wanima
ja keskseima teadusliku organisatsiooni, eslseiswa

100. a. juubeliga on algatatud erilise kapitali raja?
mine eesti humanitaarteaduste uurimistöö edenda

mi seks. Rida meie wäljapaistwamaid nmjandus
tegelasi ja asutusi on teatanud seltsile, et nad tema

100. aastapäewaks määrawad summasid asutata
wale teaduslikule kapitalile, mis oleks mälestusmär
giks ja tunnustuseks seltsile ja tema tegewust kan

nud meie tuntud suurmeeste Fachlmanni, Kreutz
waldi j. t. tööle ning ühtlasi kindlustuseks seltsi
ülesannete täitmisele tulemikus.
Wabariigi walitsnse Poolt on awaldatud lootust,
et ka riigisummadest tähendatud kapitali wAjaaren

damiseks saab lisa. Kapitali aluswara annetajate
isikute ja asutuste nimed tehakse awalikult teatamaks

seltsi Pidulikul aastapäewa-koosolekul. Praegu ou
teada ainult niipalju, et suurem osa annetusi ula
tub meie oludes märgatawa suuruseni, mistõttu
juba praegu kapitali aluswara on ikaswanud lige
male sama suureks kui on Tartu ülikooli 300. aasta
päewaks asutatud wilistlastc-kapital.
Sellisele suurele teaduslikule kapitalile aluse pane-

mine on eriti rõömustaw ja hinnataw sellelt seisukohalt,

et see on teostunud eraalgatuse korras ja

majandusringkondade poolt, kelle suhtes on mõnelgi puhul
kurdetud, et meie majandustegelased ei hindawat küllalt

tvaimse kultuuri majadufi. Tõeliselt wõib see olla mak
sew wahest ainult mõnede kohta, kuna paljud meie tuntu
mad majandustegelased ja majanduslikud asutused otse
koheselt kaasa elawad meie hariduselu ajaloolistele silma
pilkudele ja sugawalt hindawad waimsc kultuuri tvajadusi.
Algatusest wõtab osa nii eesti kui ka teistest rahwustest
majandusmehi. Algatusega on liitunud ka kaunis suurte
summade näol mõned isikud, kelle poole otseselt ci ole
pöördubki.

Kapitali edasise tarwitamise kohta on mää
ratud, et seda otseselt ei kulutata, maid
ainnlt selle intresse.
Selle walitsemisest kutsutakse osa wõtma ka annetajate
majmtdusmeeste esindajad. Selts on määranud, et ka

maksud kõigilt toetajailt-liikmeilt, kellena aastapäewa
puhul liitub seltsiga isiklikult rida meie tuntud awaliku
kui ka majandusliku elu ttgelasi, lähemad samuti mitte
jooksmaiks kulutusiks, maid juubelikapitali kaswatamiseks.

Mncsoletya kapitali rasanüse puhul ei ole ülearune
märkida, et igal teaduslikul tööl on kaks suuivsmat kulu
dega seotud jcwku, esiteks selle citewalmistamine, mater
jali kogumine ja läbitöötamine, teiseks awaldamine.

Meie teaduslikud asutused on seni saanud rõhku panna
peamiselt wiimase kui kõige hädalisema tvajaduse rahul
dannsele, kuna teadusliku töö Metvalmistamise ainelisele

kergendamisele on saadud olude sunnil mõtelda üsna
lvähe. Ometi mnmb see külg meil end järjest seda rohkem
tunda, mida enam meil tuleb juure noort tööjõudu. Meie
waranduslikud ja pälgaolud ci luba. enamikul inimestest,
kes on lootvaks tööks wõimelised, teha töömaterjali hanki
miseks. pavamatnlt tvajalisi reise ega uurid kulutusi, kiri

neile ei atvanc tootawaid allikaid. Praegustes iingimus

Moskwa. 8. 1. (ETA) (TASS) Kunsti
asjade komisjon Nõukogude Liidu rahwakomis

oma üleskutsele peaminister Chautemps saatis Prant

9'

Sellele Ivõime oma poolt lisada, et
wälislehtedes juba mõni aeg tagasi ilmus teateid,

mis kõnelesid sellest, et Meierhold ..komandee
ritakse" Siberisse, ..esialgu" korraldama seal
set teatrielu. Meierholdi suurim hiilgusaeg lan
geb aastaisse 1924—1928.
Saksa tüdrukud majapidamist
õppima
Berliin. 7. 1. (ETA) (Havas) Saksa noor

soojuht Baldur von Schirach on awaldanud määruse,
mille järele kõik noored Saksa tüdrukud 14—21 aastani
peawad sooritama n.-n. majapidamise tööteenistuse, mis
on õieti naise majapidamise ja sotsiaalse ülesannete ette.
walmistawaks kooliks. Sette tööteenistuse noored tüdru
kud peawad sooritama rahwnssotsialistliku erakonna
majapidamiskoolidcs, hniglais, puhkekodudes ja laste
aedades.

weendumust, et awameelsed waidlüsed. kus tvalitsus esi
neb ' wahekohtunikuna. selgitawad praeguste töötülide
põhjusi ja aitawad kaasa une tõõrcshiimi loomiseks, mis

on sotsiaalse rahu ja üldise hüwangu eeltingimuseks.
Samasugune kutse on saadetud ka Prantsuse ameti
ühingute keskliidu peasekretärile.

USA jatkab Robinsonide otsimist
Washington. 7. 1. (ETA) (DNB) ühendrii

kide walitsus on astunud Mofkwas uusi samme Robin
sonide abielupaari kadumise pärast. TeatawaSti oli see
abielupaar walepassiga Wenemaale sõitnud. Robinsonide
kodakondsuse kohta oli tekkinud lahkuminekuid Washing
toni ja Moskwa wahel. ühendriikide riigidepartemang on
aga wcendumifcl, et wähemalt Proua Robinson on ühend
riikide kodanik.
Kõneldakse, et Robinsonid olid Trotski agendid, keda
juba Pikemat aega walwati Moskwa agentide poolt.

Rüngad karistused vaiuutamüü
ruste rikkujaiie Saksamaal
Hamburg, 7. 1. (ETA) (Reuter) Saksa
..Punase tähe" laewasöidulüni juudisoost oma
nik Arnold Bernstein mõisteti kaheks ja pooleks
aastaks sunnitööle )a 89.000 naelsterlingit trah
wi maksma rahwa reetmise, waluutamääruste
rikkumise ja altkäemaksude pärast. Karistusest
arwatakse maha 11 kuud eeluurimiswangistust
ja koonduslaagris weedetud aeg.
Direktor Grumpel mõisteti tagaselja kaheks
ja pooleks austaks mangi ja umbes 30.000
naelsterlingit trahwi inaksma waluutamääruste
rikkumise pärast. Kaks kaasdirektorit said wäik
sema karistuse.

Pangaskandaali asjaosalised
mürgituse ohvriks
Brüssel. 7. 1. sETA) (DNB) lulius Barmati

laiba kohtuliku uurimise tulemus ei ole meel ametlikult
teada antud. Laiemates ringkondades kaheldakse Bar«

mati loomulikus surmas. Mõned lehed künelewad
enesetapmisest. ..Nation Belge" oletqb koguni mürai

tust. Leht juhib tähelepanu sellele, et see on juba
wiics ootamatu surmajuhtum nendega, kes on segatud

Barmati ja Belqia riigipanga rahandusafääridesse.
mille kohta on kaimas kohtulik juurdlus. Mõned le
hed tähcndawad, et Barmati surmaga on kadunud
wiimane peatunnistaja Belgia riigipanga skandaali'
loos. Uks leht nõuad wõörastc juudisoost seiklejate
wäljaajamist Belgiast.

Kohutav külm Greekas
Jltccttn, 8. 1. (ETA) (TNB) Suurem osa

Grcckast on kaetud paksu lumekattega. Makedoonias on

walitsemas kohutaw külmus. Liiklemine mägedes on
katkenud. Kaks inimest on külmanud surnuks. Merel

VAI KESK J) TANTSITARW SUURE
VARJU ALL.

Londonis korraldatakse iga austa jaanuaris suur
heategev pidu, millel esinevad lapsed. Meie pilt
'kujutab kpht väikest tantsitari, keda hotelli ukse
hoidja saadab suure vihmavarju all piduruumidesse.

on tormis hukkunud knkS lacwa.

Külm nõudis 25 surmaohvrit
Sflfto, 7. 1. (ETA) lßeuter) Lehtede teatel on

arktiline külmalaine nõudnud Bulgaarias 25 surma
ohwrrt.

Joseph Bcrthelcmp kirjutab:
„Teie suwatscsite saata umllc Eesti uue põhiseaduse
teksti. Ma olen teile wäga tänulik selle lahke mõtte eest.
Ma tutwusin selle suurteosega kõige sügawama hu
miga ja suurima kasuga. Ma rõõmustasin nähes selles
poliitilise wabadusc traditsiooniliste põhimõtete sanktsio
nccrinlist. Wiis, kuidas malitakse mabariigi president,
köitis eriti minu tähelepanu. Ta kombineerib iscseisma
täidcsaatwa wõimn tarmiduse ettcmaatusabinõudcga
rahtva poolt teostatama otscmalimise hädaohtude mastu.
Kuidas ma soomiksin omada wõimalust minna uuri
ma kõiki kusimusi koha peal, teie hea juhatuse abil.
Teie kaks sissejuhatust, prof. Uluotsa ja teie enese
poolt, on täis määrtuslikkc ideesid ja andmeid."

hiseaduse.

Pärast sellega tutwumist ma olin rõõmus konsta

põhiseaduse riigipea diktatuuri.
Wõib konstateerida hea meelega, kuidaS ta msistcc

menteerib, "samuti kuidas ta ' katsub hoida ühtlast tasa -

sele. Tartvidrlst looiva töö aineliste eelduste korralda
urise järele on tnntnd meil juba kaua. On lootusi, et
rajataw kapital siin palju aitab teha ja korda saata.

ohvitseri

leiab aset 12. jaanuaril. . Chautemps awaldab ühtlasi

Le Fur kirjutab:
„Saadan teile oma parima tänu vroschüüri lahke

rib awalikel wavadustel ja kuidas ta neid targasti rcglc

lahendab töötüli

soride nõukogu juures on otsustanud likwideerida

kaiku."

mia liikmelt Joseph Berthelemtslt. Professor Lonis

igal nrmilgi alal nii on ka tvaimse töö alal olemas rah
nnsi>e ivahel wõistlus ja juba seegi kohustab meid mvi

Meierholdi teater

Meierholdi-nimelije teatri, kuna see teater on
wöõras Nõukogude kunstile. Näitlejaid kasu
tatakse teistes teatrites. Mis aga puutub Meier
holdi edasise töö m'öimalustesse teatri alal, siis
see küsimus tuleb meel eraldi arutusele.

ülikooli tuntud riigiõiguse professorilt, Prantsuse akadee

tecrima, et on wcel maid, kes oskawad kasutada koge
muste õpetusi. Nagu ütlewad teksti kaks yuwitawat sis
sejuhatust: „Eesti põhiseadus jääb truuks wanale print
siibilc, et riik peab tugenema õiglusele, õigusele ja wa
badusele" ning ta on osanud wältida niihästi 1920. a.
realiseeritud parlamentaarse diktatuuri kui ka 1933. a.

Sevastopolis hukati viis

?utte vandenõust Stalini ja Ježovi
vastu
Warssawi.7. 1. (ETA (DNB) „Knrjer
Warhawski" teatel on kolmapäewal Sewastopolis

Allveelaevade arvu tõstetakse üle saja
r -• .1 mo, 7. 1. (ETA) (Reuter) Mussolini
anl, .asu kahe uue 33.000-tonnilise lahingu
laewu ehitamiseks. Kaks sellist lahiugulaewa ou
plba ehitusel. Reed neli uut lahiugulaewa moo
dustawad arwatawasti omaette eskaadri.

Selle uue söjalaewade ehitusprogrammi
teostamisega Itaalia saaab mitte ainult juhti
waks merewäeriigiks Wahemeres. waid ka üheks

juhtimaks merewäeriigiks kogu maailmas. Wää
rib märkimist, et iveel mõne aasta eest Itaalias
ei antud suurt tähtsust lahingnlaewadele. Itaa
lia oli siis huwitatud ainult kiireisi miiniristle
jäist ja suurest hulgast allweelaewadest. Ent
1934. aastast saadik Mussolini on hakanud
toonitama, et Itaalia mcrewäelise seisundi mää
rab tema lahingulaewade arm.
Rooma. 7. 1. (ETA) (Reuter) Gayda ttt
leb ..Givrnale d'ltalia's", et Itaalia uue sõja
laewade ehitusprogrammi eesmärgiks on kaitsta
Itaalia impeeriumi Abessiinias ja rahu huwi
sid. Gayda leiab, et Itaalia poliitiline ja ma
janduslik inüju maailmas on üha laienemas.
Selle tõenduseks olewat Rooma-Tokio telg.

Ungari ei ühine kominterni

Inglise asekonsuli traagi

vastase paktiga

line surm Moskvas

Pealeselle asutakse ehitama uusi allweelaewn,

hukatud ohwitserid teateid annud Nõukogude nutc
allweelaewade kohta.

peab alatama kohe.

wandeseltsist osawõtmisc pärast. Kuuldawasti on
Moskwa, 7. 1. (ETA) (Havas) Seletatakse,
et ühes Inglise lehes ilmunud teade uue wandeseltsi

paljastamisest Stalini ja Jeshowi wastu ja mitme

ma soowin kogn südamest talle Pikka ja õnnelikku elu

Itaalia ehitab neli 35.000-tonnist lahingulaewa

kuid nende arm ei ole teada antud. Kuuldawasti
kawatsetakse tõsta Itaalia allweelaewade arwu
tublisti iile 200. Seega saaks Itaalia kõige
tugewama allweelaewastikuga riigiks.
Kõigi nende uute söjalaewade ehitamisega

maha lastud ühe soomus ristleja wiis ohwitseri sõja
liste saladuste reetmise ja kontrrewolutsioonilisest

Ma olen kaua õpetanud riigiöigust; ma lugesin ela
wa humiga teie uue põhiseaduse nii tarku paragrahwe ja

ühelgi rahival pole aga lvoZvat jõudu sel määral, et
ra' tvõib sellel lubada liitva joosta, seda wähenr wäikesol
rahtral. Ja meie oleme korduSrnlt kuuliuid, kuidas näit.
meie naabrid soomlased ja isegi rikkad rootslased aisata
tvad rahastikke sa sihttvarasid oma teadusliku töö toeta
miseks. kuigi neil iseendast on palju tvõimalusi selle saa
miseiks-Msikuilt jõuka il t nrätseenidclt, kes tihtigi auneta
ivad. looiva lvaimse töö otstarbeks suuri lvwrasidu.fi. Nagu
lcma cma töÄrõkinalustc atvardamiyeifc ja organiseerimi

kaalu riigi kahe suure aktiimse mõimu, seadustandma ja
täidcsaatwa, wahcl, ning asetseb mäljaspoolc nende mõ
jupiiri kohtuwõimu.

on nüüd tnlnnd kaks kirja, üks Pariisi ülikooli tuntud
riigiõiguse professorilt Louis Le Fur'ilt ja teine sama

saatmise eest, mis sisaldab teie wäga huwitatva uue põ

Prantsuse peaminister

sufe töösturite liidu esimehele kirja, milles ta kutsub teda
ja tema abilisi enda juure esialgsele nõupidamisele, mis

sus- ja saksakeelsed) saadetud mitmele wälismande tun
tud teadlastele tutwumiscks. Nõunik Klcsmenti nimele

tes ai saa meie cnra andekaid jõude tamviliselt rakendada
wõi saame neid rakendada ainult tväiksemaiele, piiratud
ülesannetele, kuna osa tvõi mälust läheb kaotsi.

Moskvas likvideeritakse

Pariis, 7. 1. (ETA) (Reuter) Käigu andmiseks

Rahvusvahelised õigusteadlased kiidavad Eesti uut põhiseadust
Kohtuministeeriumi nõuniku J. Klcsmenti kaaskir
jadega on Eesti uue põhiseaduse tõlked (inglis-, prant

ohwitseri wangistamisest ei wasta tõele.

N. liidus rõhutakse ukrainlasi
mat§fttm i, 7. 1. (ETA) (DNB) Mrainlllste

organisatsiooni „Undo" kongressil Lwowis otsustati jat
kata walitsuse toetamise poliitikat, silmas pidades prae
gust rahwpswahelist seisukorda.. ühtlasi juhiti kongressil
tähelepanu ukrainlaste rõhumisele Nõukogude Liidus.

Usuvastane propaganda
Soomes
Helsingi, 8. 1. (ETA) Neil päewil Turus
toimunud 11. üldisel kirikupäewal wõeti wastu
resolutsioon, milles awaldatakse muret wiimasel
ajal üha ägedamaks muutuma usuwastase pro
paganda pärast. Resolutsioonis nõutakse, et Soo
mes ei lubataks usuwabadusc seaduse walesti
kasutamisega maha kiskuda rahwa kristlikku usKu, ja et eriti noorsugu hoitaks niisuguse kihu
tustöö eest.

Saksa riigipäev kutsutakse
kokku?
Berliin, 8. 1. (ETA) lHavas) Nahwussotsia

listliku reshiimi wöimule pääsmise wiiendat aastapäewa
pühitsetakse Saksamaal 30. jaanuaril traditsioonilise pi
dulikkusega. Korraldatakse suur sõjawiieparaad, mis de

fileerid Hitleri ees. Kuuldub, et seks ajaks kutsutakse
kokku ka Saksa riigipaew, kus Hitler esincwat suure kõ
ncga. Ent Saksa hästiinformeeritud ringkonnist sele
tataksc, et praegu ci ole meel midagi teada riigip.äcwa
kokkukutsumisest kui ka Hitleri suurest kõnest. Lisatakse,

et Hitler ci ole wccl ownldanud kawatsust
kokkukutsumiseks.

Noormeeste kadumine jätkub
Narma walla Magerburgi kaluritc-külas läks kadu
ma kohaliku elanik» Pugatsowi 23-a. poeg Feodor, kes
alles hiljuti wabanes kaitfewäest. Pole wähcmatki kaht
lust, ct noormees põgenes salaja üle piiri Nõukogude
Venemaale.

Leiti 2 pudelit salapiiritust
Koiga walla Tammiste küla Otsa talust leiti

läbiotsimisel taluomaniku Herberk Taal e r i luurest

2 pudelit wälismaa piiritust, mis salaja on sisse
toodud.

London, 7. l. (ETA) (Reuter) Ühenduses Roo
ma protokolli riikide konwerentsiga, mis algab esmas
päewal Budapestis. Itaalia ringkonnis seletatakse, et

Itaalia näeks hea meelega Austria ja Ungari ühine
mist kominterniwastase paktiga ja kindral Franco wa
litsuse tunnustamist nende poolt. Ent Austria ringKõnnis Londonis seletatakse, et kantsler Schuschnigg
er taha muuta oma praegust poliitikat ses suunas, ehk

olgu siis, kui Ungari on nõus kaasa tulema. Hästi
informeeritud Ungari ringkonnis aga toonitatakse, et

kuigi Ungari «valitsus on kommunismi wastu, sele

tas Ungari wälisminister Kanya oma külaskäigul
Berliinis, et Ungaril ei oleivat tarwidust ühineda uue
rühmaga.

London, 7. 1. Moskwast teatatakse Inglise
asekonsuli Dell'i traagilisest surmast. Trepist
laskumisel kukkus asekonsuli taskust wälja re
wolwer, kõlas pauk ja kuul tungis Dell'ile rin
du. Surm oli silmapilkne.
Varastati 2 hinnalist kasukat
Wcizcnbergi tänowat elutsema J. S. Korterist

«varastati näisterayiva KaraKulmantel skunks-kraega jä
mehe tuhkrunahknc kasukas piiver-kraega. kokku IBSV

krooni wäärtuses. Tallinna-Harju kriminaalpolitseil

õnnestus ka «varast üsna warsti tabada. Selleks
osutus .'SOmi. August Luik mau n, kes warcmält

on karistatud politseile «vastuhakkamise pärast. Mc'.'S
paigutati «vanglasse.

Ei ole oodatu, et Budapesti konivcrentsi tagajär
jeks oleks kindral Franco «valitsuse kohene tunnusta
mine Austria ja Ungari poolt, sest kummalgi riigil ci
ole palju kaubanduslikku läbikäimist Hispaaniaga ja

seepärast ei ole neil ka mingit tungiwat tarwidust
oma senise esinduse muutmiseks Hispaanias.

Leiti Marie-Antoinettel testament
Praha lähedal. Oponicas, krahw s)enri Appomsi
raamatukogust leiti Marie Antonetteri .testamendi
algupärand. See testament on kiri, mille kuninganna
kirjutas oma hukkamise-eelfel ööl wanglas.
Kui Marie Antoinette weeti wanglast wälja, an

dis ta kirja edasi. Kiri oli adresseeritud ta naole,

Loüts XVI õele printsess Elisabethile.
Wangiwalwur andis kuninganna kirja Tcnville'ilc.
kelle juurest see läks arusaamatul kombe! kaduma

Rewolutsionäär Courtois leidis kuninganni kirja ja

hoidis seda kaua. et anda wöimaluse tulekul kuning
likule perekonnale edasi. Kiri anti hiljem tõesti edasi

Louis XVIII, kuid nagu selgus, oli see järeletehtud
wöltsing. Algupärand aga müüdi wälismaale iväga
kõrge hinna eest. Kiri jäi kadunuks, kuni see nüüd

leiti Prahast, mis on tekitanud suurt hmvi ajaloo

laste seas. Lkks ameeriklane pakub krahw Apponyilc
20.000 dollarit kuninganna kirja eest, kuid krahw. kes
ise on ka kirglik kollektsionäär, hülgab pakkumise.
Testamendis Marie Antoinette wannutab nadu. ct

ta on süütu ja teeb korralduse oma laste elu juhti
miseks. Ta palub poega, et see ei unustaks iial isa
sõnu ega püüaks wanemate tapmist rahwgls kätte
maksa.

Uuuisklemise maailmameister Cecilia Colledge tnee

nib St. Moritzis uute võistluste vastu.

4 Nr. 7

Laupäeval. 8. jaanuaril 1958

Päevaleht
Moodsa kodu abil võitlusse

Tagant järele
1920. aasia põhiseaduse Riigikogule, mille ole
mise riigihoidja lõpetas oma otsusega, on ajakir
janduses langenud järelehüüotena sõnu, millest ei

saa lugeda wälja kaastunnet wõi kaitset, maid en
nemini irooniat, nagu ikka siis, kui mõni selle
maailma suurustest on käinud allamäge ja kaob
tähelepandamatult. Kuigi riigihoidja otsused
praeguses olukorras ei kuulu arwustamise alla
ajakirjanduses, ei ole märgata, et kadunuke oleks
olnud kellelegi liig südame lähedane. Seda ci
paista ajalehtede ridadest ega ridade wahelt.
Ekslik järeldus nende järelehüüete lugemisest
oleks muidugi see, et Riigikogu kui niisugune, kui
riigiwõimu organ, oleks olnud liig pealiskaudselt
juurdunud meie awalikku arwamisse wõi nagu
oleks selles laiemas ulatuses pääsnud makswu- i
sele mingi moodne rahwaesindusewaenulik wool.
Seda ei tule oletada. Leigus lahkunud wiienda
Riigikogu suhtes wõib olla tingitud ainult tema
isiklikust koosseisust, omaaegsetest mälestustest wõi

sellest anakronismist, mida wiienda Riigikogu
koosseis kujutas muutunud olude ja mööda woo
lanud sündmuste taustal. Sest asjalik olles, peab
konstateerima, et wiies Riigikogu oli juba ammu
gi surnud mitte ainult 1031. a. oktoobrist, waid
wähemalt 1033. a. wõi isegi 1032. aastast saadik,
s. o. sellest ajajärgust alates, mil ta rahwahääle
tustel sai lüüa, mil sidemed tema ja • walijate
wahel katkesid, millal wiies Riigikogu asus elama
omaette, rahwast eraldunud suweräänina. soomus

tama oma seisukohti, nagu mõni walitseja jumala
armust. Mis oleks aidanudki, kui ajakirjandus
oleks asunud oletades niisugust wöimalust
toetama teda oma sümpaatiaga wõi süstima tema
südametegewuse elustamiseks kamperit? Waewalt

oleks temast saanud ka kõigi olude muutumisel
weel kahel jalal kõndijat. See oleks nõudnud ikka
tema läbikäimist walijate puhastustulest, s. o.
operatsioonist, millest kadunuke oli hoidunud
kramplikult. Kuna aga niisugune operatsioon
nii-kui-nii seisab ees lähemas tulowikus. siis ei ol
mid küll kellelgi lusti wäljaspoolt Riigikogu murda
piike tema eest, kiti ta isegi oli resigneerunult alis
tunud oma saatuse paratamatusele.

Mis tingis wiienda Riigikogu clujõuetufc te
ma saatuslikel päewadel, selle kohta on awaldatud

mitmesuguseid mõtteid. Ühed on leidnud Põhju
sena enamuserakonna puudumise, teised koosseisu

isikliku nõrkuse. Mõlemad põhjused wõiwad olla
õiged, kuid kõige õigem oleks wahest küll oletada,
nagu see selgub eelnewatest ridadestki, et Riigikogu

tundis ise endal Puuduwat selgroo just wastolude
tõttu walijatega, mis ilmnes eelmainitud rahwa
hääletuste Puhul. Kui iga parlament oma riik
liftilt ülesandelt peab olema laialdaste rahwakih
tide wõitlusorgan, ei saa ta seda olla nende rah
wakihtide Puudumisel oma seljataga. Tõsi, wiies
Riigikogu püüdis 1034. a. sügisel leida uuesti
kontakti oma walijatega walitsuse erakordsele wõi

mule toetuwate sammude arwustamisega, kuid te
ma tegewus sel Puhul sai olla liig üürike selleks,
et walijates kutsuda esile mingit Põhjalikku üm
berhinnangut enda suhtes. Lahkuminekud olid
kärisenud selleks liig suureks, et hoobiga teha tasa

seda. mis aastatega Patustatud. Omaaegsed krii
sitamised ja nende kriiside pikalevenimised ilma
üldsusele arusaadawate põhjusteta ning rahwa
tahte hülgamine rahwahääletnste puhul kõmawad
kahtlemata ikka weel edasi teatama wimmana
wiienda Riigikogu aadressil wäga Paljudegi hin
ges. Kahetseda tuleks aga seda, kui see wimm
saaks weel kuidagi koormaks sellelegi Riigikogule,
mille kujundamine Praegu seisab päewakorral.

on selge ja õige, sest kõrgem riiklik wõün kuulub
Eesti rahwale ja kui tema poolt selle wöimu teos
tamiseks walitatud Riigikogu satub wastollu rah
wa enamuse tahtega, Peab esimene oma wolitused

niaha panema." See seisukoht oli kahtlemata loo
giline ja tuletatud waatest, et rahwahääletamine
1020. a. Põhiseaduses asendas Presidendi instituuti.

Kõneles ju ka 1020. a. Põhiseaduse § 32, et kui
rahwas lükkab tagasi Riigikogu poolt wastuwõe
tud seaduse wõi wõtab wastu Riigikogu Poolt ta
gasilukatud seaduse. kuulutatakse wälja uued Riigi

kogu walimiscd, mis wõetakse ette hiljemalt 75
päewa pärast rahwahääletamist.

On aga mäletada, et sel Puhul Püüti asjast
minna üle juriidilise konksuga, kuna rahwahääle
tamisele seatud Põhiseaduse eelnõu ei tahetud tein
beldada nutte seaduseks wõi seaduse-eelnõuks põhi

seaduse mõttes, waid lihtsalt ..esitiseks", ning et
Põhiseaduse § 31, kõneldes küll eelnõu wastuwõt
misc tagajärgedest rahwahääletamisoga, jätab mai

uimata tagajärjed riigikogu suhtes eelnõu tagasi
lükkamise korral. Riigikogu, juhatus, kes kaalus
rahvahääletamise tagajärgi Riigikogu suhtes, oli
oma otsuses 27. jrnmil 1033. a. kaunis lakooni
line. Ta konstateeris waid: ..Riigikogu juhatus
asus seisukohale, et nii Põhiseadus kui ka Riigikogu
wälimistc seadus ja Riigikogu kodukord ei näe ette
niisugust wöimalust, et pärast Põhiseaduse muutmise
eelnõu tagasilükkamist rahwahääletusel Peaksid järg

nenm uued Riigikogu walimised." Sellega mindi
päewakorras edasi.

Weel teine kord kerkib järelduste tegemise küsi

mus rahvahääletamisest Riigikogu ja ka walitsuse
ette sel korral on umbusalduse mõiste juba weidi
ewolueerunud, haarates kaasa walitsuse. See on
oktoobrikuu rahwahääletamise järele 1033. a. „Päe.
wälehe" poolt sel puhul korraldatud ankeedile was

tas riigikoguliige K. Päts: ..Isiklikult arman, et
praegu olpks aeg, kus wabariigi walitsus peaks
tegema järeldused." Kuid riigikoguliige A. Kereni
wastas: „Kas praegune walitsus lahkub wõi jääb.
seda otsustab Riigikogu. Walitsus ei ole rohkem
konfliktis rahwagn kui Riigikogu." ?lsi kujunes
wälja nii, et walitsus lahkus rahwahääletamise
otsuse järele ama algatusel ja Riigikogu jäi rahu.
liselt paigale, tundes küll olemasolowat konflikti,

Raske on muidugi nüüd ütelda, kas sündmuste
käik aleks mei>l kujunenud teissuguseks, kui Riigi
kogu oleks teinud temalt osa riigikoguliikmetc, kuid

kahtlemata wäljaspoolt enam oodatud järelduse,
kuid usutaw see tohiks kuidagi olla, eriti, kui see
järelduste tegemine aleks järgnenud 1983. a. esi
mösele rahwahääletcmlisele. Ta oleks seadnud wis
tisti küll wapside liikumise kaunis raske waliku ette.

kas minna Riigikogusse wõi mitte. OlÄsid wapsid
kandideerinud Riigikogusse, oleksid nad wististi
seatud Paramatuse ette koaleeruda Riigikogus
teiste kodanlike rühmadega, enamust oleksid nad
lvaewalt saanud, mis oleks wõinud wahest olla
nende assimileerumise alguseks. Oleksid nad aga
jäänud Riigikogust eemale, seega Põigeldes riikliku

wastutuse kandmisest, oleks see wõinud mõjuda neile

ka Poliitiliselt halwasti. Need on muidugi hüpo
teesid, nagu on hüpotees seegi, et kõigel sellel oleks

olnud oma mõju oktoobrikuu rahivahääletamisele
ja järgnewatele sündmustele.

Nsutawaks aga tohiks wist kiill Pidada, et wali
jäte ette astunlisel oleks Riigikogu suutnud haju
tada tuuduwalt seda Pinenmst, mis walijate keskel

walitses ja et Riigikogu selle tagajärjel oleks saa
mid end Pidada otsekohesemaks rabwa tahte kehas

tajaks, kui nüüd. millel oma kaal ei oleks saa

wõtwa umbusalduse awaldusena ja tegema sellest

oma järeldused. Ka ..Päewaleht" pooldas seda
seisukohta oma 16. juuni kirjutuses: ..Seisukoht
E. Phillips Oppenheim
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..Wõib olla," nõustus tüdruk. „aga see pi
di nii minema. Nii kaua kui see must. pese
mata jõuk mu ees pölwili oli jü mind kui
walitfejatari kohtles, ei pannud ma paljudelegi
asjadele rõhku. Ma ei tea miks. Oli wist mi
dagi põnewat selles. Siis nad lõpuks Kõik, oma
wastikul wiisil, alates Lemiga ja lõpetades selle
mehega, kes tunni aja eest otsustas saada su
mõrtsukaks, katsusid mulle armastust awaldada.
Ma ei kannatanud seda, ja nii kasutasin ma
esimest wöimalust äraminemiseks ega kawatje
enam kunagi tagasi minna. Wõib-olla lähen,
nagu sa ette panid, filmi. Wõib-olla wötab mind
wastu mõni teatridirektor. Wõib-olla jään ma
tänawale. Jään ootama ja waatama, mis mulle
neist kõige enam meeldib. Sa näid rahutu. Da
vid. Kas mu külastus ei meeldi sulle? Su tu
ba on palaw. Ons sul midagi selle wastu, kui
wötan mantli maha?"
..Muidugi mitte," kinnitas David. ..Laske
ma aitan teid."
Belle awas nööbid. All oli tal täiesti liht
ne tumepunane kleit, mille sarnast David ei
olnud kunagi näinud idäpool Bönd-tänawat.
Tuppa hoomas seda imelikku parfüümi, ja jäl
logi jooksis mehel wärin üle keha. Tüdruk nae
ratas ilusad, ahwatlewad huuled nagu Wee
nüsel aeglaselt awanemas, kui David põrkas
tagasi kogemata kokkupuutest.

..Nüüd on mul palju mugawam," ütles tüd
ruk. üks käsi Davidi õlal. „Kas tahad, et rää
giksin sulle kõik?'

on määratud alkohoolikute parandamiseks.
Sesse kolmekordsesse moodsasse majja astudes,

leent.

kus kõik on läikivalt puhas, ei reeda miski, et
siin elaksid alkohoolikud.

Olen veidi hilinenud, lähen kolleege otsides
üles avarast, valgest trepikojast, vastu tuleb
maja elanik viisakalt rõivastatud noormees, kar
dan, et pole õigesse kohta sattunud. Kogu majas
valitseb rahu, kuigi elanikke on rohkesti saabu
nud koju lõunale.
Leidsin kolleegid keldrist, kus majavanem härra

Vieckmann ja seltsi esimees õpetaja Valter and
sid ajakirjanikele seletusi hoone otstarbekalt kasu

tatud keldrikorra ruumide kohta. Seal on muidugi
moodne pesuköök ja kõik muu, parajasti näidatakse

keskkütte boilerit, mis muidu maksab 300 kr.,
kuid mille nemad on mingisugusest tsisternist ehi
tanud ümber ainult 40 krooniga.

Otstarbekuse ja hea hakkamisega on ehitatud
see moodne hoone isegi. Suur krunt aiaga on saa
dud odavasti, keegi vanaproua on ta neile müünud
tingimisi, et nad tasuksid temale kogunenud võlad
ja kindlustaksid talle aluaegse korteri. Hoone aset

seb kõigele lisaks südalinna lähedal, V. Kompassi
tän. nr. 5.
Kliinikulikult puhtad toad on sisustatud voo
dite ' ja öökappidega, tube on kolm klassi, hin
naga 35, 45 ja 60 senti ööpäevalt. Igale elanikule
on oma riide- ja pesukapp seinas, ühises söögisaa

lis on laud valgete linadega kaetud, öömaja tasu
eest antakse ka pesu ja on tarvitada köök tulise
pliidiga. Mehed keedavad endile ise toitu, köögis
on igal oma toidukapp seinas ja kõik keeduriistad
tarvitada.

Ongi parajasti lõunaaeg ja mehed valmistavad
toitu, kuna osa juba istub söögisaalis. Põgusast
pilgust piisab, et näha: Meestele pole keedukunst
kaugeltki võõras. Sea] polegi laual nii väga

rahmaga, et rahwa usaldus.on see, mis teda
kannab ja wõib teha oma nime määrimaks riigi
wõimu organiks ja et igasugime patustamine selle
reegli wastu maksab end hiljem wõi warem waku

..Tulin sinu juure," ütles ta. ..Sina pead
ütlema lõppsõna."
Sisemiselt teine oigas, kuid wäliselt hoidis
end külmana.
..Olen weidi rahutu." tuletas ta tüdrukule
meele. ..selle salapolitseiniku pärast, kes seal
keldris on. Ta on wägagi inimlik ega tahaks
minna magama ilma õhtusöögita. Pealegi teab
ta, et olete siin. ja on praegu wist juba puru
wihane."
Belle waatas talle tähelepanelikult. Hetkeks
oli ta könewöimetu. David ei taibanud enne.
kui alles palju hiljem kord, kui tähendusrikkad
olid need sekundid. Tüdruk kõhkles nagu kee
gi, kes teeb otsuse, nagu ta ka tegi. Siis, kehi
tades õlgu, jatkas ta:
„Wäga hea," ütles ta siis terawa muutusega
hääles. ..kas annan siis tõenduse enesest selle
ga, et jutustan sulle ..lammaste" järgckisest
wägitükist?"
~Ei ole midagi," kinnitas talle David. ..mis
huwitaks mind enam. Olen rebinud endal juuk
seid peast, katsudes leida teed. kuidas pääseda
teie wäikesesse parlamenti, kus te oma rööw
käigud plaanitsete. Wiimane kord. kui end näi
tasin, oli igaüks mu wastu nii jäme. Ebben oli
mu wiimne lootus, ja. Ebben. waene, ei ole
enam meid aitamas."

Jutust selgub, et ta on perekonnainimene. Naine
on intelligentses ametis, elab lastega omaette.

Mees räägib uhkusega oma perekonnast. Lah
kuminek on tulnud varanduslikust laostumisest.
Nii kui varandus on läinud kaduma, on ka läbisaa
mine perekonnaga hakanud lonkama.

„Mil!est te end elatate?"
..Pliiatsite ja muu niisuguse müügist."
Ta saadab meid viisaka kummardusega ukseni.
Endine seltskonnainimene, tööstuse omanik.

Asutuses on ka ülikooliharidusega inimesi, on
endisi õpetajaid ja raamatupidajaid. Neid inimesi
vaadeldes mõistad, kui vajaline on neile selline asu

tus. Ilma temata oleksid need mitmesuguseil põh
jusil eluniidis ripakile jäänud inimesed linna öö
maja ja odavate urgaste elanikud. Asutuse hoo
litsusel aga nad võivad end siin tunda korralike
inimestena ja korralikkuse tungi ärkamist ergu
tada. Ilus kodu ei kasvata ainult last, vaid ka täis
kasvanut.

Selle põhimõtte on rühm kristlikke idealiste
juba aastakümnete eest (selts asutati eelmisel sa
jandil) võtnud oma töö juhtnööriks, mida nad nüüd
oma uues, moodsas hoones loodavad jatkata endi
sest suuremate tulemustega.

Millest nende hoolealused end siin elatavad?

Kes väikesest kaubitsemisest, kes ka päris korra
likust tööst, nagu sadamas. Kui seda tööjoont
saaks pikemat aega kinni pidada, kui ei tuleks
alkoholi kiusatus, oleksid maja elanikud lõplikult
jalule aidatud. Alkoholi asutuses tarvitada ega
kaasa tuua ei tohi. Kes seda määrust rikub, peab
kodust lahkuma. Kuid lahkunuid tuleb väga sageli
jälle tagasi. Kell }4ll õhtul kustutatakse elekter,

rahu. Korrarikkumisi juhtub harva, sest maja
elanikud noomivad ise juba rahurikkujad läbi.
Kes sellest ei hooli, sel võib minna hal\astigi, ta
küüditatakse kas või külma duši alla.
Kodusse tulles viiakse iga uus elanik kõige
pealt vanni, kuna ta riided selle aja jooksul käijad
desinfektsioonikambris, kus hävivad kõik pu
tukad.

„Tundes korraliku kodu kasvatavat mõju ini
mesele," jutustab õpet, Valter, „meie selts otsustas

nii-ütclda asutada ~joomarite aktsiaseltsi". Selle
raha, mis nad muidu kulutavad kõrtsi, peavad nad
siin kulutama inimlikumale elule." Elu ülesehita
misele. Praegusel hetkel on kodul 27 elanikku,
ruumi on 35 jaoks.
„Kui inimesel on mõnus elada, ta hangib ka
raha ja hakkab korralikult töötama..
On olnud juhtumeid, et neist inimestest on saa
nud korralikke abielumehi. Kes oskavad näiteks
tisleritööd ja pildiraamide valmistamist, võivad
siinsamas töötada ja endile teenida ülalpidamist.
Töötoas hööveldabki mees parajasti kapi ukse kal
lal. Ruumi seinas on kapid tööriistadega.
Hommikul ja õhtul asutuse vanem härra Vieck
mann peab saalis palvusi, kui vaja kolmes kee
les. Saalis on ka väike harmoonium.
Asutus on endale seadnud põhimõtteks omaga
välja tulla. Kõik, mis siin on tehtud, on
tehtud omal jõul, ilma kogukond
liku ja riikliku abita.
Seda tähelepandavam on see töö, et teda on
teinud rühm usklikke, evangeeliumi põhimõtteist
imbunud sakslasi-kaaskodanikke, kes siin on vaik
selt ja tunnustust nõudmata töötanud üldsuse
heaks, sest kaugelt suurema jao kodu elanikke,
vahel isegi eranditult, on annud enamusrahvas.
Asutuse ukse kohal on sõnad „Eben-ezer", see
on ta piiblist võetud nimi ja tähendab »,Liiani on
hoova mind aidanud".

260-hingeline inimdefitsiit Tartus

mis majandusministeeriumi eelarvekomisjonides
praegu on sõelumisel, jõuab wabariigi (valitsusse

Sündis 746, suri 1006 isikut. Naiste surevus vähenenud, meestel
tõusnud

tõenäoliselt käesolewa kutt wiimasol kolmandikul.

Tartu linna perekonnaseisuametis on valminud

des 1936. a. andmed): sünnijuhtumeid 552 (562).
Sündinuist oli poisse 288 (284), tütarlapsi 264
kohta Tartu linnas. Kokkuvõtte järgi on Tartu (278). Nii on poisslaste sündivus suurenenud,
linnas 1937. aastal registreeritud (linna perekonna tütarlaste >— aga vähenenud. Väljaspool abielu
Riigi Hoidja otsusega 5. jaanuarist kinnitati koujunk
seisuametis ja kogudustes perekonnaseisuamet on sündinud 73 last (85).
tunktuurinstituudi 1938/39. a. tegewuskawa ja tulude
nikkude-vaimulikkude juures kokku) sünnijuhtu
Surmajuhtumeid registreeriti 546 (567). Mehi
kulude eelarwe tasakaalus 69.85(1.—, kr.» mis eelmise
meid 746 eelmise aasta 776 vastu, neist on pere
konnaseisuametis registreeritud 552 (eelmisel aas suri 267 (261) ja naisi 279 (306). Millegi pärast
aasta eelarwest ou suurem 2659. kr. mõrra.
naiste surevus möödunud aastal palju vähene
tal 562) ja kogudustes 194 (eelmisel aastal 214). on
Virtsjärvel ei lasta röövpüügiks
Nagu neist arvudest nähtub, on • olnud Tartus nud, meestel aga vähekese tõusnud.
sünnijuhtumeid 1937. aastal vähem 30
Abiellumisi registreeriti 326 (320).
..... minna >
võrra kui eelmisel aastal.
Tartu kogudustes ' (perekonnaseisuametnlkkude
Wirtsjnrwe altulvus riigile on hiljutise riigikohtu ot
Furmsjuütumeiü on registreeritud perekonna vaimulikkude juures) on registreeritud 1937. aastal:
susegä tühistatud. Seni reguleeriti püüki järwel püü
seisuametis 546 (eelmise! aastal 567) ja kogudus Sünnijuhtumeid: Peetri koguduse 1 pihtkonnas 41
gilubade wäljaandiniscga. Nüüd aga ähwardus Wirts
tes 460 (489), seega kokku 1006 (1056). Nii on (35), Peetri koguduse II pihtkonnas 31 (47), Pau
ka surmajuhtumeid möödunud aasta jooksul vähem luse I koguduses 43 (38), Pauluse II koguduses
järtvel rööwpüiigiks nkiuua. Et seda mitte ei tekiks, sel
esinenud 50 võrra, kui see oli eelmisel aastal. Sellele 28 (28), Maarja koguduses 34 (45), Jüri kogudu
lcks pannakse maksma üldised kalapüüki rcgulceriwad
määrused. Pool kuud on Wirtsjärwel püük keelatud ol
vaatamata Ületab aga Tartu linnas suremus ses 16 (20), Aleksandri koguduses 1 (1).
nud keeld lõpeb 10. jaan. Nüüd on püügiõiguslased,
küllalt suurelt sündimuse, ja nimelt 260
Surmajuhtumeid: Peetri koguduse I pihtkonnas
kelleks on raiinaäärsev maaomanikud, esitanud püügikor
isiku võrra, eelmise aasta 280 vastu.
87 (65), Peetri koguduse II pihtkonnas 90 (123),
raldamise omapoolsed kawad.
Vastu ootusi on kujunenud vähemaks kui Pauluse I koguduses 101 (111), Pauluse II kogu
eelmisel aastal ka abiellumine. Abiellumisiduses 70 (70), Maarja koguduses 71 (68), Jüri ko
on registreeritud perekonnaseisuametis 326 (320)
guduses 38 (46), Aleksandri koguduses 3 (6).
ja kogudustes 483 (521), seega kokku 809, eelmise
Abiellumisi: Peetri koguduse I pihtkonnas 82
aasta 841 vastu. Nii näeme, et abiellumine on (80),
Peetri koguduse II pihtkonnas 74 (94), Pau
tagasi läinud 32 paari võrra, olgugi, et linna pe luse
I koguduses 104 (126), Pauluse II koguduses
rekonnaseisuametis on abielusid 1937. aastat re
(61), Maarja koguduses 117 (132), Jüri kogu
gistreeritud rohkem 6 paari võrra, kui eelmisel 84
aastal. Seevastu aga peagu kõigis kogudus duses 20 (24), Aleksandri koguduses 2 (4).
tes on abiellumisi -vähem registreeritud kui eel
misel aastal, välja arvatud Pauluse 2. kogudus ja
Peetri koguduse I pihtkond, kus möödunud aastal
L 0 0 6AD"~:
abiellujate arv on esimeses 23 ja teises 2 paari
võrra suurem kui eelmisel aastal.
Konjunktuurinstituudi eelarve
kinnitati

kokkuvõte 1937. aasta perekonnaseisu muudatuste

Üksikud eelpool märgitud perekonnaseisu muu

datused Tartus jagunevad linna perekonnaseisu
ameti ja koguduste vahel alljärgnevalt: Linna pe
rekonnaseisuametis on registreeritud perekonna
seisu muudatusi 1937. aastal alljärgnevalt (sulgu-

H. T.

vidile.

. „Kas olete kokk?" küsime.
..Hädasunnil isehakanud kokk," naerab ta.

siis peab ka majas valitsema tööinimesele va j aime

kava,

sasti kätte.

„Wüib olla," nõustus mees. ..oleks see pa
rem. Kuigi mul ei ole midagi teie külaskäigu
pikendamise wastu aga ma lukustasin keld
risse ühe salapolitseiniku, ja niipalju kui mi
na teda tunnen, wõib ta mulle meel palju mu
ret walmistada."
Tüdruk moonutas nägu.
..2a mul ei olnud sugugi kiiret!" ohkas ta.
„Well, lähen, kui pean, David. Kas tahad mind
endale sõbraks?"
..Muidugi tahan," wastas teine.
Belle tõusis toolilt, mil ta oli istunud kogu
aeg. Sel hetkel oli tas jälle enam seda endist
tulist temperamenti. Ta seisis seal, käed kõrwal,
kasukkrae tagasi heidetud, punane kleit kui leek
wastu toa tumedat tagapinda. ja "waatas Da

käitumiselt oli), keetis köögis suurepäraselt selget

Riigi 1938.-39. a. eelarve

tada?

nud Puududa edaspidi.
Nende sündmuste meeletuletamisel praegu, kus
lüiigikogu walimised ei ole jälle kaugel, oleks wahest
selle teadmise kaasawõtmine minewiku kogemustest,
et Riigikogu wõim ja kaal oleneb tihedast kontaktist

mitte. Mäletada on olukorda eriti pärast Riigi
kogu teise eelnõu läbikukkumist 10.—12. juunil
1933. Rahwuslik keskerakond asus siis seisukoha
le, et Riigikogu peaks rahwahääletamise otsust

„poissmehelikke" roogi. Näeme beefsteakse ja
„šnitsleid juurviljaga", üks härra (seda ta oma

Mis mõte on kõike seda nüüd weel meele tule

seda mööda weel 1032.—1033. aasta sündmused,
südametunnistusega, kas teha enda kohta järeldusi
rcchwahääletamistel awaldatud umbusaldusest wõi

Eile võisid ajakirjanikud sotsiaalhoolekande
nõuniku E. Kirsipuu saatel tutvuda Tallinna Evan
geeliumi Seltsi ..Kirikliku sisemisjoni koduga", mis

kuid mitte'hoolides sellest.

Kui lasta tagasiwaates oma silmade eest libi
siis näeme me Riigikogu ennastki wõitlewat oma

alkoholismi vastu

..Mina asun nüüd ta kohale," tähendas Belle
kibedusega hääles. „Nad seletawad köik, et on
minusse hullumeelsuseni armunud, kuid olen
kindel, et tunneksin nuga südames homme, kui
nad teaksid, et selle asemel, et tulla häwitama,
tulin reetma. Kas Lead Wallinafordi maan

teed?"

..Nii keskmiselt. Tean. et see on suur ühen
dustee Greenwichi ja East Endi mahel."
..Well," jatkas tüdruk. ..seal kus ta lähe
neb cityle, läheb sellega risti tänam. mida ui
metatakse Widows' row, kus äridel on lau
väewaohtuti nii suur minek, et neile on luba
tud hoida letti wäljas tänama!. ..Lambad" lähe
wad sinna wiis minutit enne ühtteist, just enne
sulgemisaega. See on midagi sinule, David. Nad
lähemad, erilise käsu kohaselt, retwastamatult.
Sellest ei tule mitte üks meie'tõsistest ettewõ
telest. Tottie Green arwab. et enne kui Luige
allee sündmused ei ole ununemid, on parem, kui
nad käituksid mõni aeg meidi maiksemalt. Sel
lest tuleb tamaline mäike röömkäik. Nad löö
wad ainult nende lauad sisse ja wiimad ära
nende kassad, kasutades maid oma rusikaid.
Kui sinu poisid, keda oled treeninud, üldse ku
hugi kölbamad. siis kohtate euam-mähem tasa
wägiselt."

..Kas ka Lem on seal?" küsis David silmade
äkitselt särama hakates.
..Kardan, et ei." mastas tüdruk. ..Temaga
juhtus paari päewa eest mäike õnnetus ja nad
pole teda meel jõudnud wiia meie haiglassegi."
..Wäikc õnnetus," kordas David. ..Millal?"
„Sel ööl, kui saadeti korda need mõrtsuka
tööd Luige-alleel."
..Siis see oli tema. keda ma tabasin!" httü
dis David rõõmsalt. ..Tabasin üht meest güm
naasiumis aknast wäljaronimisel. Aknalaual oli
igal poo! merd ja samuti wäljas hoowis. Too
mäike salapolitseinik, kes on praegu mu keldris
luku taga. nägi teda lonkamas mööda alleed."
Uksele koputati. Sisse astus Dowson.
„Uks politseiseersant ja kordnik on wäljas.
milord." teatas ta. ..Nad küsimad, kas sala
politsei-inspektor Milsom on olnud siin?"
David mõtiskles hetke.

„Ei oleks wist tark meie poolt, kui ütleksime,
et salapolitsei-inspektor Milsom on keldris lu
ku taga," muigas ta. ..Parem ütelge, et sala
politseinik oli siin, kuid lahkus poole tunni eest."
..Wäga hea, milord."
Dowson lahkus toast. Mõlemad seesolijad
läksid akna juure sa kuulatasid tähelepanelikult.
Wnrsti kuulsid nad eesust sületamat ja seersandi
ning kordniku lahkumaid samme.
..Parem vn. kui te nüüd ära läheksite. Belle."
asidis David nõu, haarates ta käe. ..Pean ma
bastama Milsomi. Ta moib wütta seda asja nii
nagu ta tahab."
Tüdruk nõjatus tema poole.
„Mul on häbi!" ütles ta. ..Kui ütlesid ennist,
et sul on keegi salapolitseinik keldrisse lukus
tahid, ei uskunud ma sind. Andesta, palun!"
..Annan teile heameelega andeks, kuid rää
kisin teile tõtt." kinnitas David kurwalt. ~Kohe
kui olete läinud, pean teda taluma. Esimeste
minutite jooksul ta arwatawasti ei ole kuigi
tagasihoidlik."

..'Kas ma ei wõi oodata kuskil ülemisel
korral ja kuulata seda pealt," palus tüdruk.
..Elan Milan-hotellis. kuid ma ei tahaks meel
ära minna."
..Ons teil taksi?" küsis David.
..On."
..Hüpake siis sisse ja minge ära nii ruttu
kui saate." nõudis David. ..Asi on tõsine. Belle.
Oleme siin piiratud. Peale politsei peab meid
silmas meel teie rahwas. Ja Milsom möib mäga
hästi lasta maja läbi otsida, kohe kui ta ma
baneb. Katsun Milsõmist lahti saada nii ruttu
kui wöimalik ja helistan siis teile Milani."
Ta helistas kella tüdruku märkamata. Dow
son awas ukse. Belle heitis meel mumsc pilgu
Davidile ja ta ..head ööd!" külas peagu koh
metult.

..Daami auto ootab. Dowson." ütles David.
..Saatke ta selleni, palun."
Mees täitis käsku. tn seisis tasa tibama
wihma käes. hoidis autoust lahti, märkas hiili
maid kogusid ümberringi ja sosistas juhile aad
ressi. Kõhe kui sõiduk oli kadunud nurga taha.
pööras David ümber ja läks trepist alla.

- KERGE PAJU- (taUutä
suurel ja väikesel arvul
Estonia
„3a nüüd Milsomi juure!" oigas ta.
»

Milsomi käitumine sel momendil ja isegi
hiljem, kui ta tundis seda - meest paremini. oli
Davidile täieline üllatus. Awanud -ette,vaatlikult
ukse, leidis wiimane oma mangi' mugwvalt too
lile nöjatumas ja õhtust lehte - lugemas -ainu
kese toas olewa elektrilambi walgusel. Davidi
sisse astudes wöttis ta prillid ninalt, pani asa
lehe korralikult kokku ja tõusis püsti.
..Nagu ma aru saan." tähendas ta. ..on 'toa
daam nüüd läinud."
..Ta on läinud, wõi mina ei oleks siin."
wastas David. ..Mul wist ei tasu end waban
dada?"
..00. ma ei ütleks nii." ütles Milsom, Kui
ta järgnes oma wöörustajale rohkem tsiwilisee
ritub õhkkonda. ..Häid ja ilusaid asju tasub ik
ka ütelda kuulub mängu, arwan ma. Olen
aga sunnitud leile meele tuletama, et olete ase
tanud end wäga tõsisesse olukorda, kui tahaksin
seda kasutada. Astusite wahele seaduse käigule."
..Kostab halb." nõustus David. ..Meel üks
klaas enne, kui lahkute?"
..Kui ma ära ütlen, siis mitte pahasoowlik
kusest," wastas Milsom, nööpides oma maiit
lit. ..See on waid sellepärast, et wötsin juba
kaks kokteili, mis on peagu minu ülemmäär.
Paar sõna teiega siiski, lord Nemberry."
David wiipas Dowsonile, kes kadus taga
plaanile.

..Ei ole wee! olnud sellist meest maa peal,"
ütles salapolitseinik tõsiselt. ..kellele tulnuks sel
lest midagi head. et ta astus politseile-wahele.
See on meie töö. häwitada too jõuk, mitte teie.
aga teie abiga wõime nad maa pealt hoopis
pühkida. Ilma meie abita aga keeratakse teil
kae! kahekorra. Walwame teie üle nii hästi
kui saame juba meie endi pärast, aga pidage
meeles, et olete hoiatatud."
..Well. olete siiski tore ütles Da
vid. ulatades teisele käe.
..Järgmisel Korral, kui kohtame." tähendas
Milsom kuiwalt. ..wajate mind wöib-olla enam.
Head ööd, fir!"
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"Seltskondlik Maja" üüritakse Riiginõukogule

Hiina väejuhid nõuavad üldist pealetungi

Uue raekoja fassaad kiideti heaks
Jaapani vägesid on hõredalt, ühendused tagalaga puudulikud

Riiklik ehitnskomitcc riiniljoibjn K. Pätsi ees
istumisel kaalus eile pikemalt küsimust, kuhu paigu

Jaapanlased hävitasid 41 Hiina lennukit
5) anko u. 7. 1. (ETA) (Reuter) Reedel
lõppes siin Sjiinii kõrgemate «väejuhtide tähtis
nõupidamine, mida juhatas marssal Tschiang
Kai-schek. Sel nõupidamisel koostati lõplikud
kamad edasiste sõjaliste operatsioonide kohta.
Wäejuhid, olles «varustatud uute juhenditega,
söidawad nüüd laiali, igaüks on«a ivastawalc
frondile.
On «võimatu saada läheinaid teateid tehtud
otsuste kohta. Kuuldub siiski, et paljud Hiina
wäejuhid on nõudnud pealetungimist kõigi! fron
tidel senise kaitsetaktika asemel. Nad on iväit
nud, et kuna Jaapani «väed on hõredalt laiali
tõmmatud üle frontide ja ne««de ühendused taga
laga on puudulikud, siis Hiina mäed peaksid ühe
aegselt algama.suurt pealetungi kõigil frontidel.
Schan g h a i. 7. 1. (ETA) (Reuter) Siin
sete söjawäeliste «vaatlejate arlvates on Jaapani
mäed äärmiselt laiali tõ»««matltd. Ümmarguselt
350.000 «neest arwatakse paisatud olewät üle
tohutute «naa-alade Hiinas.
Lõunapoole tungiw Jaapani annee, mille
eesmärgiks on Sutschou, kus ta loodab ühineda
põhjapoole tungima Jaapani anneega, on «vall««tanud Tschouhsieni. mis on 85 miili Sutschoust
kaugel. Teatatakse, et hiinlased koondaivad ini
tu cliit-diwiisi Sutschou lähedale.
Tokio. 7. 1. (ETA) (DNB) Tomci agentuur

Jaapanlased peksid inglise
politseinikke
schnng h n i, 7. 1. (ETA) (Reuter) Tcntntnlfc,

ct Jaapani sõdurid on halwaSti kohelnud kaht Briti po
litseinikku seersant Turncri ja inspektor Wcsti. Turncr,
kes seisis walwcpostil Brenani teel, oli tnnnistajaks,
kuidas Jaapani sõdurid otsisid läbi Hiina rändkaupmchi.

kes tahtsid minna üle rahtvnstvahclise piiri. Tn tegi mär
kuse. et jaapanlased kohtlemad toorelt hiinlasi, siis üks
jaapanlane lõi teda näkku, et see ei pnntn temasse. Hil

jcm Jaapani> sõjawäclascd tulid nlc piiri, wõtsid Tur
ncri kinni, lõid tn pikali ja Peksid teda rusikatena. Kui
hiljem antuga saabus kohale inspektor West ja nõudis
Turncri «vabastamist, siis jaapanlased peksid ka teda.
Lõpuks lasti mõlemad «vabaks. Vahejuhtumist teatati
politseikomissarile, kes esineb protestina Jaapani lvöi
ntttdc ees.

Hankou, 7. 1. (ETA) (Reuter) Kindral Han

Tokio, 7. 1. (ETA) (DNB) Tomei agentuur

teatad Tientsinist, et Jaapani wacd jatkawad edasitungi
piki Tsinan-Tsingtao raudteed. Nende motoriseeritud
waeosad on sundinud hiinlased taganema ja on mällu
tanud Tfchangticni, mis asetsev 25(1 kilomeetrit Tsing
taost liiancpool. Tsinan-Tsingtao raudteest lõunapool on

jaapanlased kiirmarsil tvallutanud Singtai, mis aset
seb Tsinanist 10(1 kilomeetrit kagupool. ja Mcngjini,
mis asetsev Singtaist 30 kilomeetrit kagupool.

Hiina rahandus Jaapani kontrolli alla
Tokio, 7. 1. (ETA) (DNB) Jaapani rahaminis

teeriumi sekretär Ryuta on nimetatud rahanduskomissa

riks Hiinas.

Soome haridusministrit U. Hannu
lat oodatakse Tallinna
14. jaanuariks. Haridusministeeriumis on koostamisel
Soome haridusjuhi wastuwõtu kama, mis Malmib cS
maspacwaks. Minister Hannulagn kooS oodatakse Ees
tisse ka ministri abikaasat ja Soome haridusnõnnikku
Salmelat.

Kaubandus-tööstuskoja peakoos
olekueelsed sektsioonide täis
kogude koosolekud

Tchann h a i. 7. 1. (ETA) (Reuter) Briti sõja

jõudude iilemjnhataja Tclfcr-Smollet käis Jaapani sõja

«väetise ntaschce Ha rada jnurcS ja awaldas temale «valju
Protesti rahtvnstvahclise asunduse Briti kaitsesektori rik

kumise tvst» Jaapani sõdurite poolt. Ta hoiatas, et sel
listc «vahejuhtumite kordumisel tvöitvnd olla »vän« tõsi

scd tagajärjed. (Tee protest käib kahe Briti politsei
ametniku peksmise kohta, millest teatas üks eelmine tele
gramm.)

Jaapan sölmih Venega
kalapüügi lepingu
Tokio, 7. 1. (ETA) (TNB) Jaapani tvälisininis.

teeriumi ringkonnist saab teatamaks, et Jaapani suur
saadikule Moskwas on tehtud ülesandeks alustada Rõu

sõlmimiseks. Kuigi detsembrikuu lõpus allakirjutatud
protokolliga Pikendatakse 1928. aastal sõlmitud kala
piiügilcpct kuni käcsolctvn aasta 81. detsembrini, on
Jaapani «valitsus armumisel, et Jaapni kalapüügi hu
«vides on soo«vita»v sõlmida pikaajalist kokkulepet Röuko
gudc Wenega, et seega stabiliseerida kakakaupade tõõs
tust.

Jaapani siseministri seletusi
parandatakse
Tokio, 7. 1. (ETA) (Havas) Jaapani walis

ministeeriumi esindaja kinnitas, et adimral Sujctsugu
seletused ajakirja „Kaizo's" wäljendawad tema isiklikke
Mantrid, mitte aga walitsuse omi. Edasi ta luges ette

ametliku seletuse, mille on annud «välisministeerium ad

miral Sujctsugu seletuste puhul. Ametlikus selctscs ei
ole awnldatnd seisukohta walgetc waljatõrjumasc asjus

dajad A. Kald, U. Kullend, J. Siines ja A. Raamat.
Delegatsioon esitas ministrile pikema märgukirja,
milles saarlased soowiwad weciihinguilc riiklike toetus
summade suurendamist, osa «veejuhtmete riigi korras
hoiule wõtmist ja saarel asetsewate riigimaade mee

miseni lüuna- ja kagutuuli. Pilwine ajutiste selgine

Sadama politseijaoskonnas koostati protokoll

Selles ühelt poolt niisuguste saksa laensõnade
põlglikus viiitiinises nagu „uur, klamber" ja teiselt

jne., tarvitavad meil kõik, jälle nagu kokkuräägitult,
murdelisi vorme „vel!e, veljesse, velled, vellede", mis
kirjakeeles ilmsed vead, jah samasugused vead

kui vormi ..küljes" asemel „küllcs", mida viimast
omal ajal ka kirjanduses tarvitati (isegi Vilde).

Nagu murdeline „külles" kõrvale jäeti, nii oleks aeg
ükskord võõrduda ka ebakirjakeelsest „vellcst", nii
armas kui see mõnele murdepatrioodile tundubki.

MITTE ..ESMASABI", VAID ..ESMAABI"
Siin, vastupidi, tahaksime soovitada mitteamet
likku vormi ..esmaabi", nagu seda tegelikult üldiselt

tarvitataksegi. Nüüd aga tahetakse kahjuks selle
asemele panna ..csmasabi". See on tarbetu ja pal
jas keelelise targutlusc vili Vormi ..esmaabi" on
oma eeskujuga toetamas rida niisuguseid sõnu kui

..esmakordne, esmajoones, esmavälteline", kuna

..esmas-" esineb ainult sõnas ..esmaspäev". Siingi

murdeliselt ka ..csmapäev". .la kui öeldakse, et
„esma-" võib esineda ainult genitiivses liitumuses

(«esmakordne"), siis ei oleks õige ka ..kolmapäev",
vaid peaks olema ..kolmaspäev".
Seega ci ole mingit mõtet liitsõnades vahet teha
vormide „esma-" ja „esmas-" vahel, vaid kõik seesu

gused uued liitsõnad moodustatagu „esma-'ga".
Erandiks jääb siis ainult põliselt keele juurdunud
..esmaspäev". Muudes juhtumites aga ainult
..esma-", järelikult ka „e sm a a b i".

MITTE „KI PRUUGI TEHA", VAID ..EI TAR
VITSE TEHA'

Viimaseil aastail on moodi tulnud taga kiusata

saksa- ja üldse germaanipäraseid laensõnu eesti kee
les. Selles nähakse suurt rahvusmeelsuse avaldust,

kuigi sellega teiselt poolt otse kahju tehakse eesti

keelele, sest mõnigi oma sõna. mis võetakse saksa
pärase asemele, on halvem laensõnast, nii näiteks
«taskukell"; ..uur" on siin kahtlemata parem.
Teiselt poolt aga need «taskukella" tarvitajad ei
taipa sugugi mitte vältida eht germaanipärast sõna

«pruukima", vaid tarvitavad seda igal võimalusel:
«seda ei pruugi teha" «teil ei pruugi sinna minna"

«sul pruugib ainult ütelda" jne. Mõnel on see ku
junenud päris mingisuguseks „pruukima"-toveks: ei

saada kolme-nelja lauset ütelda, ilma tarvitamata
üht «pruugib" või „ei pruugi".
Ometi on just ~pruukima" asemel selles fraseoloo
gilises tähenduses võimalik ning soovitav tarvitada

head eestipärast sõna «tarvitsema"; ..seda ci tar
vitse teha teil ci tarvitse sinna minna
sul tarvitseb ainult ütelda".

fceli miljardit jeeni sõja peale
Tokio, 7. 1. (ETA) (Havas) Ajaleht „Asak,i"

arwab teadwat, et mere- ja sõjaministeeriumid csitawad

jaanuarikuu lõpul parlamendile erakorralise cclarwc
nelja miljardi jeeni suuruses.

jälle üks neid veidraid ja ärritavaid vastuoksusi, mis
näivad olevat omased meie praegustele kcelcsuhtu
mistcle ja vahest nüüdisaegsele mentaliteedile üldse.
Sest kultuurcsemeid tähendavad sõnad võivad kerge
mini olla laensõnad, isegi võõrakõlalised; sellevastu
võõrsõnad ja laensõnad, eriti kui nad on võõrakõla
lised nagu ..pruukima", ei sobi hästi üldtähenduslike
ja eriti fraseoloogiliste sõnadena.
Kus ..pruukima" veel kuidagi sobib, on tähendu

Riikliku ehituskomitee eilsest koosolekust, mida

juhatas riigihoidja K. Päts, wõtsid osa kõik liik
med teede-, sise-, majandus- ja sotsiaalminister.

kogu koosolckntcrunmikc., kusjuures siuna tuleksid

Skandinaaawia riikide koostöö areneb
Rootsi kõvendab riigikaitset
Helsingi, 7. l. (ETA) Rootsi peaminister Pcr juures wöib tähele Panna, et riigikaitse küsimusest on

Albin Hanssott, kes wiibis eile ja täna lühikesel kiilaS
käigul Helsingis, andis ajakirjanikele jutuajamise, mil
les ta puudutas peamiselt põhjariikide koostööd, Rootsi
riigikaitse küsimusi ja majanduslikke olusid.

Skandinaawia riikide koostöö kohta peaminister
Hansson konstateeris erilise heameelega, et see koostöö
jn eriti Soomc-Rootsi suhete areng on möödunud aasta

jooksul tngewasti edasi läinud. Arusaamine nelja põh
jariigi ühteknnlnwuscst on endisest rohkem lcwinnd laie
mates rnhwahulkadcs.
Soome kecletüli tohtn peaminister .Hnnssou tähcn

on Rootsis asutud wajalikc abinõude tarwitnscle wõtmi

sootvc.

sundinud asuma oma riigikaitse kõwcndnmisclc. See

Mitmesugune

Daily Herald" nõuab kkttemaksuabinõudc tarwituselc
wõtmist jaapani wastu majandusliku boikoti näol. Töö
erakond, kirjutab leht, nõuab, et wnlitsus keelaks sõja

ABIELUNÕUANDJAD

„Daily Maili" arwntes näitab niisuguste «vahejuhtumite

Inglismaal katsetatakse praegu uut vahendit abi
elude lagunemise vastu. On asutatud eriline abielu
nõuandjate instituut. Abielunõuandjad peavad jälgima

seeria, et Jaapani Hiina-armcc ci täida Tokio korral
dusi. Tccgipärnst jääb aga Jaapani walitsus wastuta
ivaks neis wahejuhtumeis jn peab hoolitsema selle eest,
et need ci korduks, arwab leht.

JRIDINOID" Ä

ys

JRIDINOID"
ei väsita kitt, aitab
parandada käekirja.

Valige sulg oma käe järele
Hoiduge järeleaimatulst
Igal sulel märk: „ RIDINOID"

Pctseri-Wõrumaal Mujal Eestis

li . . . . 107 105
HD . . . 08 06
D . . . . 80 87
OD . . . 80 TS
LOD ... 71 60
H . . . . 62 60

Takud: l. sort 60 s., 2. sorr 59 f., 3. sort
49 s.. chitustakk 17 s.
Tendents oüsiw.

Aiasaaduste hinnad
Aiasaaduste hindade noteerimise komisjoni koosolekul
7. jaanuaril 1038. vt. noteeriti järg mi "i hindu:

aõhmikad ekeevrdikõlivulised. pakkimisknludeta,
franko Tallinn 20 i. ka: icn-dcntc- rahulik.
Siit ri d d;-:axv;oi!õlu-.ul:irod, rakkiiniskulndeta,

frrmfo tokknootnomikl 10 s. kg: tendents rahulik.
Sibulad ekc-roudikõlwnliied, raklimisknlndcia,
franko kdkk!»o-tnpniiki 10 s. tg; tendents oüsiw.
Jv mi jc muru d kurgid ek-toerdi.'õl:vulised,
5-ifg plckkiwn cc sl 2.20 kr.; tendents püsiw.

Peekoni hindadeks

„Berliner Tageblatti" Tokio kirjasaatja jutustab,
ct Jaapani kodanike elus kuulub politseinikule eriti

tähtis osa. Kes olusid ei tunne, sellele ei puutu
see silma, sest arvatud välja liikluscreguleerijad,

pole jaapani linnade tänavail teisi politseinikke nä
hagi. Nad istuvad tänavanurkadele asetatud valve
putkades ja registreerivad kõik üksikasjaliselt, mis
tänava! sünnib. Neil on alati ees paks raamat, kuhu

IRIDINOID-„ROC".u.«i

putkast, vaid käivad tal ka kannul. Seda teades

26F ja 25E. F. kirjutavad
500 sõna
ühe kastmisega

j JRIDINOID"/ TINDIPOTT

ffl, 3. ja 4. sort siseturu hinnad. Clussigade hinda»
deks on (50—fi") senti fft.

Uued hinnad on makswad 10.—12. jaan.

Tallinna fondibörs

ebaõigel ajal, vaid kui öö päeva järele.
JAAPANI POLITSEINIK TEAB KOIK

mitmes vormis

f,IRIDINOID"-täitesulepea-su ed

noteeriti eile: 1. sort 78—87 senti, 2. sort 74—82 senti

unusta mõtlemast peamiselt sellest. 10) Ara karda
surma ega mõtle surmast. Ela nii, et surm ci tuleks

on kirjutatud kõik teatava rajooni või tänava ela
nikud. Kui mõni neist midagi erilist teeb, kannab
politseinik raamatusse vastava märkuse, ka siis,
kui elanik pole seaduse vastu patustanud. Eriti tähe
lepanelikult peab jaapani politseinik silmas kõiki

välismaalasi. Kes tahab välismaalast tingimata leida,
see küsigu politseinikult, kus ta viibib. Politseinikud
ei lepi ainult välismaalase tähelepanemisega oma

keegi ihnus välismaa diplomaat ci võtnud iial paki
kandjat, vaid laskis oma pakke kanda end saatval
politseinikul. Nõnda olid mõlemad rahuldatud
diplomaat oli hoidnud kokku jootraha ja politseinik
võinud rahuldada oma uudishimu diplomandi paki
suhtes. Eriti hoolsalt valvavad politseinikud sõjalisi

saladusi ja rahu ajalgi ei pääse välismaalane iial

kohtadesse, kus valmistatakse laskemoona või relvi.
Praegu on kartus välismaa salakuulamise ees hari
punktil, mis näib eurooplasele arusaamatu, sest iga

välismaalane erineb jaapanlasest mitte ainult väli

muselt, vaid ka kasvult. Kuna politseinik küsitleb

lahkelt iga kodanikku, mis ta pakid sisaldavad, siis

on Jaapanis seni olnud väga vähe paljastamata
roimi. Ses suhtes ei saa jaapani politseinikuga võis
telda ühegi teise riigi korravalvur. Jaapani polit

8. jaanuaril 1938. a

4 Tšekid ostjad Müüjad

Q

2 London 1 £ 18.11 18.35
1 New York 1 Z 3.60 3.67
4 Berliin 100 Rmk. 145.30 147.70
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
2 Amsterdam 100 Guldn. 201.05 204.55
3 Pariis 100 Pfr. 12.26 12.51
1.5 Zürich 100 Sfr. 83.65 85.05
2 Brüssel 100 Belgat 61.30 62.30
4,5 Milaano 100 Liiri 19.00 19.35
4.5 Varssavi 100 Zlotty 68.60 70.30
3 Praha 100 Tškr. 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
1 "2
.... . . . NominaalVairtpaberid £ j»
6% Eesti Hüpoteegi

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

5% Eesti Maakrediit

scllsi pantlehed 100.— 96 97

seinik on üksikasjaliselt informeeritud ka sellest, kes

TULVI L-TÕBI

sulepeaga ja alusega
nn nägusam ja praktili
sem: must-pähkel-maha-

tundmatu, on viimasel ajal äärmiselt moodi tulnud.

kuskil majas elab ja milline on ta eraelu. Kui kus

kil perekonnas mees ja naine lähevad tülli, siis on

politseinik
mitte ainult rahusobitaja vaid ka vahe
kohtunik.
LOCARNO KASS
Hiljuti suri Pariisis Leon Cainouchc, loomakaup

lusc omanik Scine'i jõe ääres. Camouclie mfliis
Ankara ja Siiami kasse, kuulsaks aga sai ta puu

riga, milles ta hoidis Locarno kassi, jutustus sellest

Kolm hukkamist Berliinis
Berliin, 7. 1. (ETA) (DNB) Tönn H«ltnti siin losef Starck Kölnist jn Ottn Dem
wolff. kes nlid söjakohtu poolt mõistetud sur
mn riiginrnnndmise pärast.
7. 1. (ETA) (Havas) Täna huKati siin Herbert Gnjewski. kes oli surma mõis
tetud riigiäraandmisc pärast. Ta olewat annud
salajasi teateid iiljele wälisriigi salaluurele.
Inglismaa ehitab 46.000-

olla asendatud sõnaga ..täis", sest et seal ..tulvil"

tonnilisi lahingulaevu

oleks liialdus.

selgeks saanud, et sellega ci tarvitse enam liialdada,
vaid siitpeale võime teda hakata tarvitama juba ta
tähenduse õigeis ja mõistlikes piirides.

7. jaanuaril noteerin lina ja taku kokkuostuhindadeks
sentides 1 kg eest, franko kokkuostu ladu, riiklike standard
fortide alusel:

ainult tuleviku lootustes. 6) Opi valitsema kirgede

eht germaani päritoluga sõna seda. eelistatakse!

kindlamini ja põhjalikumalt inimestele kätte õpe
tada ning omaseks harjutada. Nii oli omal ajal
lugu ka sõnadega «mainitud" ja «suhtes". Loodame,
et nüüd ka sõna «tulvil" on kõigile juba niivõrd

saja lahutatud abielu kohta on 50 luhtunud ainult
põhjusel, et naine ei oska keeta.
KUMME ONNEKASKU
Pariisi lehed jutustavad kümnest käsust, mis

iile, kuid ära neid lõplikult surma, sest ilma nen
deta elu sarnleb surmale. 8) Suurimaks meieaegseks
paheks on raha. Kui suudad tema tähtsust oma
elus kaotada, siis on su tee õnnele poole lühem.
9) Kõigil asjul on oma hea külg, seepärast ära

põlatakse ja välditakse, aga ..pruukima", mis on

liialduseni. See ongi vahest vajalik selleks, et teda

rikkudes. Isikud, kellele usaldatakse abietunõuandja
kohustused, kuuluvad erilisele ettevalmistusele. Nad
peavad õppima ka kokakunsti. On selgunud, et iga

pea vähem jahti õnnele ja ära unusta, et inimene
ei või saada iial täiesti õnnelikuks. 2) Töö pole
koorem, vaid hädavajadus. 3) Abiellu võimalikult
vara. 4) Tervis on hea asi, kuid kui ta sul on
kidur, siis see ei tähenda veel, et peaksid olema
õnnetu. 5) Ara kurvasta mineviku iile ja ära ela

777 E F. - kõva
888 E F. - keskm.
444 F J , . /O r
777 FJ ~ f"'hmed

iirgpäritoiuit polegi nii saksa sõna, vaid taastub ko
guni rahvusvahelise kreeka keele sõnatüvele, meil

Näib, et iga uus sõna peab meil eriti viidama

abielusid, kus on tekkinud lahkhelid. Nõuandjad
peavad mehe ja naise tähelepanu juhtima juriidi
lisele vastutusele, mis nad endile võtavad abielu

on välja töötatud Berni tehniliste ja moraalsete tea
duste akadeemias: 1) Kui tahad saada õnnelikuks,

kvaliteetsulg

Jah, imelik vastuoksus:: sõna ..uur", mis oma

täis". Mõned aga näivad arvavat, et kui on ..tulvil",
siis ei tohi sellele enam järgneda ..täis".
Igatahes julgesti pooles osas juhtumcis, kus nüüd
meie kirjanduses esineb ..tulvil", sobiks see paremini

maailm

materjali müümise wõi laenu lubamise Jaapanile.

ma, tarvis olema" on ..pruukima" täiesti tarbetu ja

Igatahes ei sobi ütelda: ..tünn oli ainult pooleli
tulvil heeringaid", vaid ..pooleli täis"; samuti pi
gem: ..need jutukesed on täis ...moraali".
Märgitagu ka, et võib väga hästi ütelda ..tulvil

Helsingi, 7. l. (ETA) Reedel kell 13 Soome

peaminister Eajandcr andis Rootsi peaministri Hans
soni auks eine. Pärast lõunat peaminister Hansson
sõitis Turu kandil tagasi Stokholmi.

Linahinnad

Tclcgrnph" kirjutab, et niisuguste meetodite jatla «me
Schanghais muutub otse talumatuks. Warem wõi hil

välditav germanism, sest seda saame hästi asendada
hea eesti sõnaga ..tarvitsema".

kohta, siis on see piltlikus tähenduses: «Plats, uulits
oli rahvast tulvil täis".

sete. Nii on töösse rakendatud eriline komitee. kcS püüab
suurendada töõwöimalnstc leidmist kriisi ajal.

käsitlcwad clawalt Briti politseiametnike peksmist
-changhai rahwnswahcliscl kontscssioonalal. „Taily

tarvitada ka nimisõna „pruuk" —: „rahvapruugid ja

mis ..täis". Aga ei ole nii: ..tulvil" tähendab ..üle
voolavalt täis" ja käib oma otseses tähenduses
ainult vedela kohta: «jõgi oli tukil täis vett". Kui
seda tarvitatakse ka muude asjade või nähtuste

täiesti wnbaueuiid, kuigi tööpuudus esineb «veel mõnedel

tööstusaladel. Võimaliku uue majanduskriisi wastu

Rootsi riigikaitse küsimuse kohta Hansson seletas, et
rahwuswnhelisc seisukorra halwcncminc on ka Rootsit

-kombed; keelepruuk". Kuid tähenduses „vaja ole

(ühest käsikirjast).
Nähtavasti arvatakse, et ..tulvil" on täpselt sama

lik walitfuS on asunud sihikindlalt riigikaitse tugew
damiselc, ja selles töös ci toeta tvnlitsust mitte ainult
parlament üksmeelselt, waid ka kogu rahwas. Riigi
kaitse kõwcndamisc kõrwal on Rootsis teostatud ka laia
ulatuslikke sotsiaalseid uuendusi. Tähtsamaiks saawu
tufikS sel alal on rahwa üldine pensioniseadus ja wacs
laste abistamisscadus. Tööpuudusest on Rootsi peagu

tähtsust Rootsi-Soome suhete arenemise kohta, ühtlasi tn
nwaldas oma rahulolekut selle kohta, et Soome «valitsus

maksu Jaapanile
London, 8. 11. skTA) sDNB) Hommikulehed

saanud kogu rahwa ühine asi. ja põhimõtteliselt see ei
ole enam ainult sotsiaaldemokraatliku erakonna küsimu
sckS, nagu mõni aasta warcm, waid sotsiaaldemokraat

dns, et see on Soome sisemine asi, kuigi sellel on ka
arwcstab ülikooli seaduses ka rootsikeelsete kodanike

ses ..harjumuslikult tarvitama": „ta pruugib tuba
kat, viina" jne.; ka familiaarses ütluses ..suud
pruukima". Parema puudusel tuleb mõnikord

Sõna ..tulvil", mis veel 25 aasta eest oli hoopis
Ta kipub koguni sõna ..täis" välja tõrjuma. Näib
olevat palju inimesi, kes arvavad kirjutavat väga
peent keelt, kui nad iga sõna ..täis" asemel tarvita
vad ..tulvil": ..ta süda oli tulvil viha see raa
mat on tulvil trükivigu tünn oli ainult
pooleli tulvil heeringaid need jutukesed pole
sugugi tulvil lastele pealesunnitavat moraali"

Riiklik ehituskomitee oma eilsel koosolekul kiitis

ühtlasi Põhimõtteliselt heaks Tallinna uue raekoja
sassandi arh. Kuusiku kawandi särele. Seega wõi
maldub nüüd raekoja projekti lõplikule walmis

Seltskondliku! maja teist korda kasutada Riiginõu

Londoni lehed nõuavad kätte

nud puhastamata sadama.

..••PruuH'rna \ mceldumuslikus tarvitamises esineb

ja lubatavate vormidena ..velje, veljesse, veljede"

suure mereriigiga, nagu seda on Suur-Britannia.

Sadam lumest puhastamata

Keelelisi märkusi

sõnataamatu" kõigis trükkides annab ainsate õigete

Edasi leht arwab, et Itaalia ja Jaapani wahcl on söl
mitud salajane sõjnwäelise koostöö leping. Jaapan ci
julge kindlasti ilma Itaalia toetuseta astuda wöiilusse

wviwad rahuldamist leida, ent selles ulatuses, mida
woimaldab riigi eelarwe.

pühkmeweo-ettemöttcle ..Sanitas", kuna see oli jöt«

• MITTE ..VELLED", VAID ..VELJED"
Sellest hoolimata, et Muuk oma ..Õigekeelsus

nende ähwarduscd rünnata Kantonit Hongkongi kandu.

Minister, ära kuulates delegatsiooni üksikasjalised

mistega. Kohati kerget lund ,a udu? öösi 10 kuni
18 kraadi ja päewal 3 kuni 8 kraadi kiilma.

Joh. Aavik

kordnwad kallaletungid Inglise lacwadcle .Hiinas ja

ühingute piirkonda arwamist, kus see on wajaline.

seletused, awaldas lootust, et tcaiaiväd osad märgukirjas

Sösi kergeid muutliku sihiga ja päeival kergest kesk

Hiina abistamist, siis Jaapan ei wiiwita temaga wõit

lusse astumast. Seda wäidct kinnitawad ka jaapanlaste

põllutööministri juures
Reedel külastas pollutöõministrit A. Tu pitsat

Seltskondlikku maja peeti svowitnwnmaks.

watsnsed on selgesti lnbipaistwad admiral Sujetsugu sc

Saarlaste delegatsioon

Saaremaa weeiihingute delegatsioon, mille koosseisu
kuulusid wceiihingute-päcival walitud saarlaste esin

kantselei- ja bürooruumid. Riiginõukogu ruumi
deks oli kõne all ka WMÜ rnnmid Laial tiin., kuid

töötamisele asuda.

jem Peab senine tagasihoidlikkus muutuma kättemaksuks.

jaspool kahtlust.
Peakoosolek algab teaiawasti kell 3 päewal.

Loodetav ilm

Hanko u, 7. 1. (ETA) (Hnvas) Ajaleht „Ta

desse, tuleksid Riiginõukogu jnljatnse ruumid, samuti

Wastalua kokkuleppe snaUmtnulisel kawatsetaksc

longpao" kirjutab muuseas, et Jaapani siseministri ad-'
miral Sujetsugu interwjnu. milles ta tungib kallale wal,
getele, eriti aga inglastele, wäljcndab kahtlemata Jaa
pani mcrewäc seisukohta. Edasi leht kirjutab, et Jaa

kogude «võimudega läbirääkimisi uue kalnpüügikokkulcppc

tades on J. Prchki uucsti-waliminc kaja esimeheks iml

piihapiiewal. g. jaanuaril

Jaapani-ltaalia vahel

lctusist. Ta tähendas, et kui Suur-Britannia jatkab

25. dctscinbril.

miscks, kas oleks wõimnlik Seltskondlikku maja
üürida Riiginõukogule jn missugustel tingimustel
üürimine on wõimalik.

Salajane sõjalise koostööleping

nud protesti Jaapani meremäe ees kahe Briti politsei
ametniku halniasti kohtlemise pärast jaapanlaste poolt

Eriti rõhutatakse toetuse suurendamise «vajadust, kuna
wastasel korral weeühingud oma, jõul ei ole suutelised
teostama ette nähtud töökamasid. See aga omakorda
tõkestaks kchlvale Saaremaale elulise tähtsusega uudis
maade edaspidist ülesharimist.

kestsid toimetuse töö lõppedes tveel edasi. Sektsioonid
astusid kokku alates kella 10-st. Osa sektsioone asus nõu
pidamisele alles kell 12.
Eclkoos olekutel walitsenud meeleolude järele otsus

rit teistest riikidest, eriti aga Saksamaalt. Jaapani wä
lisministccriumi esindaja wastas, et need süiidistnsed on
ilmunud ainult ajakirjanduses.

pani mcrewügi riiudab nüüd Inglismaad. Jaapani ka

jadc pommitamistck Jaapani lennukite poolt on häwitatud

futschu tvaed on lahkunud ilma mõistusteta Tsiningi lin
nast, tvaatamata sellele, et oli antud kask kaitsta linna
iga hinna eest. Tee teguwiis on tekitanud Hankous iige
dat meelepaha. Kindral Hanfutschu mõistetakse niiiid
awalikult hukka.

Kangcst.Jdnst. Ent seletatakse, et on wajalinc muuta wal
gctc wõimu kollase rassi üle, et kindlustada tõelist rahu
maailmas. Küsimusele, mis põhjustel süüdistatakse Jng
lismaad ja Nõukogude Liitu relwadc saatmises Hiinale,
kuna suurem osa .Hiinale saadetnwaist relwadcst on pä

Wahepeal on rahtvnstvahclise asunduse politsei tõst

irntnfi Srfjmtgljnift, et Hankou ja Wutschangi leuuuwal

kaks lcnnuangaari ja 14 Hiina lennukit. Nagu niiiid on
selgunud, on Hankou Pommitamistel 14. jaanuaril häwi
tatud 23 Hiina lennukit ja öhmvõitluses alla tulistatud
4 Hiina lennukit.

tadn Riigikogu 2. kada Riiginõukogu tema
tegewusseastnmisel. Pärast pikemaid mõtetewahe
tnsi asuti seisukohale, et praegustest wähestcst ruu
mest oleks sobiwaimnkc- Seltskondlik maja Aia tän.
Teedeministrilc tehti ülesandeks astuda 0.-ü. Selts
kondliku maja juhatusega läbirääkimistesse selgita

rnnmid ka ajakirjanikele ja publikule. Hoone kol
mandalc korrale, praeguse klubi Ceutnmi ruumi

Londo n. 7. I. (ETA) (DNB) ..Evening
Standard" teatab, et Inglismaa ja wahest ka
Ühendriigid hakkawad lähemal ajal 46.000-ton
nilisi lahingulaetvu ehitama, sest Jaapanil ole
wat kawatsns ehitada kolm 46.00(Monnilift la
hinguiaewa, mis rclwastataksc 16-tolliliste suur
tükkidega.

kassist 011 poliitiline anekdoot, mis pälvib säilita
mist.

Locarno konverentsi aegu, kui Briand ja Stre
seniann ei suutnud leida kokkulepet, hüppas korraga
hotelli lahtisest aknast sisse omaniku kass Jossg,
kes hakkas end silitama vastu Briandi põlve. Kogu
õhkkond muutus. Mõlemad ministrid naersid, Strese
mann sirutas käe välja ja silitas kassi selga. Oleks

vaatleja sel hetkel astunud saali, oleks ta Saksa

ja Prantsuse välispoliitika juhte näinud kassiga män
givat. Ministril! saavutasid kokkuleppe.

Sellest kuuldes ostis Camouclie hotelli oma
nikult Jossg kalli raha eest ja asetas ta oma

kauplusse suure puuri, kus ta teda tutvustas kõigile
tähtsamaile ostjaile.

Vastavate ajalooliste dokumentidega varusta
tult läks Jossg viimaks 5000 dollari eest ühe eba

uskliku ameeriklanna omandusse. Kas see ..rahukass"
talle õnne tõi või mitte, sellest meie jutustus vaikib.

ESKIMOD ON PÕRGUST VAIMUSTATUD
Paater Segundo Llorento, kes on aastaid töö
tanud kaugemais Kanada põhjapiirkonnis eskimode
keskel, teatab oma vaimulikule ülemusele, et on
pidanud loobuma põrgu kirjeldamisest eskimodele,
kuna sel on neile vastupidine mõju. Põhja-Kanadas,
kus inimesed kannatavad suure külmuse all ja kus
põletispuid sageli ollakse sunnitud hankima sadade
kilomeetrite tagant, rõõmustab igaüks kuumusest

kuuldes. Paater Segundo isegi peab oma põletis
puud vedama 150 miili kauguselt.

VABATAHTLIK VALLALISUS
on Inglismaal, kus kirik teisitigi otsib sarnadust

katoliku kirikuga, tekitanud palju kõneainet. Rühm

tähtsaid tegelasi on teinud sellise esituse Canter

bury, Yorgi ja Walesi peapiiskoppidele ning Canter
bury peapiiskop on sellele vastanud pooldavalt. Esi

tusele on alla kirjutanud ..Anglican and Eastern
Church Associationi" esimees inr. Athlestan Riley,
lord Hugh Cecil, lord Wolmer, tuntud arheoloog
dr. Edwyu Bevan, endine lordkantsler lord Sankey
ja lord Halifax. Nad seletavad, et tähtsamate usu
teaduslike ülikoolide rektorid on üldiselt samas ar
vamuses.

Allakirjutanud isikud väidavad, et nad ei nõua

üldist tsölibaat! vaimulikele, kuid et ..kirik vajab
väga vallalisi pastoreid, kes suudaksid täiesti anduda
ainult oma kirikutoole." Juba nüüd võtvat mõned

piiskopid pastorcilt ametisseõnnistamisel lubaduse,
et nad ei abielluks viie aasta jooksul. Nõnda loode

takse Inglismaal vähehaaval luua vallalist pastori
seisust.

Ennemalt on pastoriks õppinud rikaste perekon
dade pojad, sest suured kirikumõisad võimaldasid
muretut elu neil ja nende perekonnil. Nüüd on aga

õpetajate palgad madalad ja maaomandust pole

pastoreil peagu sugugi olemas, jõukaid kihte pastori
amet enam ei huvita. Preester, kes ei suuda kohal
toita suurt perekonda, suudab vallalisena siiski tulla
loime suurema puuduseta. Pastoriamet nõuab inime
selt täit pühendumist oma kutsele, see ei tohi olla
isikliku jõukuse allikaks. Tuuakse eeskujuks ka kato
liku kiriku misjonäre, kes on evangeeliumi kuuluta
mise pärast pidanud loobuma oma perekonnist, isast,
emast, naisest ja lastest.
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„Või siis seda ta teeb oma rahaga!"
Paneme tähele
Miks ei või õpilased esinedai
Äsja peetud noorsoo-organisatsioonide
esindajate nõupidamisel ütles üks pedagoog,
et paljud õpetajad ei pooldavat õpilaste esi
nemist väljaspool kooli seisvate organisat
sioonide korraldatud kunsti- või piduõhtu
tel. Ja ÜENÜ tegelastelt võis läinud aasta
lõpul korraldatud laste- ja noorte kunstiõh
tute puhul kuulda, et neil on olnud rohkesti
tegemist, enne kui saadi mainitud õhtute
korraldamiseks luba.
Lastevanemad võisid aga konstateerida,
et kõnesolevad Õhtutel polnud midagi selle
taolist, mis oleks võinud põhjustada õpeta
jate vastuseisu õpilaste esinemisele. Väike
sed tüdrukud ja poisid deklameerisid, laul
sid ja tegid ralivarõivastuses grupitantsu.
Kõik oli väga ilus ja õhtust osavõtjad kiit
sid, et nii kaunist õhtut on harva nähtud,
õpilaste koorilaul .ja orkestri-ettekanded
osutusid üksigi juba väärtuslikuks nau
dinguks.
Edasi oleme kuulnud õpilaste laulu ja
orkestrite ettekandeid raadio kaudu ja tun
nud neist tõsist rõmu. Meie koolides leidub
nii palju häid õpilaskoore ja orkestreid,
miks ei või need esineda vahete-vahel laie
ma publiku ees.
Kui ei taheta, et selliseid esinemisi kor
raldavad väljaspool kooli seisvad organisat
sioonid, siis tehku seda õpetajate organi
satsioonid nagu noorsoo-organisatsioonide
esindajate nõupidamisel soovitatigi. Kel
lelgi ei saa olla midagi selle vastu, kui koo
linoor õpib maast madalast juba esinema
publiku ees. Neist peavad ju võrsuma tule
vased seltskonnategelased ja paljudest ka
riigielu juhid, kes astuvad vanemapõlye
asemele. Lastagu siis ka noor kodanik
õppida aegsasti väljendama oma vaimseid
võimeid.
Teiseks tihendavad sellised esinemised
kontakti vanemate ja laste vahel. Ja kooli
ülesannete hulka kuulubki kooli lähendami
ne kodule.
Raadio kaudu kuuleme laste esinemisest
ka teistes riikides. Näiteks Soomest. Kuu
leme, kuidas keegi mõnusa häälega onu
vestleb lapsukestega ja laseb neid laulda
ning mängida mitmesugustel mänguriista
del. Selliseid laste esinemisi on hea kuulata
ka siis, kui ei mõisteta soome keelt.
Arvame, et kui esinemiskoht ja õhtu
kava on lastele sobiv, siis pole mingit mõtet
keelata õpilasi esineda ka väljaspool kooli.
Tartus loodi rahvarinne

Kuningas
Michael
naudib oma
puhkust,
teadmata
seda, et
temast on
tehtud
ülesvõte,
mis on

läinud laiali
mööda
maailma ja
on sattunud
ka Minnf
kätte.

Dollarimiljardär Jumala armust

kiri

Tartu linnapea poolt oli reede õhtupoolikuks rae
rahwarlnde moodustamise koosolek. Koosolekule oli
kutsutud esindajaid kõigist seltskonnakihtidest ja -woo
ludest. 200-st kutsutust oli ilmunud 150. Koosolijad
aktseptisid wajaduse rahwariude moodustamiseks üks
meelselt, kusjuures sõjamäe ja kaitseliidu esindajad
deklareerisid, et nemad aktiiwselt ei saa sellest poliiti
lisest tööst osa wötta. kuid kui kodanikud nad aita
wad kõik sellele tööle kaasa. Ka wähemusrahwustc

A. Kuperjanow. M. Silmere. M. Sildnik; omawalit
susest linnapea A. Tõnisson; tuletõrjest J. Kurwits;

tööstuslike, kaubanduslike, majaomanike ja teiste ma
janduslike organisatsioonide poolt O. Zimmcrmann,

K. Ennus. 5). Ainson, W. Kuusloo, O. Kangur, J.
Sepp, O. Allik, W. Annok; ülikooli ja üliõpilaskonna
ajutise juhatuse esindajaina J. Uluots. E. Kant, L.
Lcesment, A. Morin. H. Sein; kiriku- ja koolitege
laste poolt A. Wooremaa, K. Kokla, J. Ainelo, J.
Adamjon, F. Laarens, A. Starkopj, J. Sutt; waba
kutjelisist W. Siil. H. Paalmann; käsitööliste ja
tööliste poolt K. Kaarhein. A. Mekkart; wigastatud
sõjameeste esindajana O. Bundt. Isamaaliidust W.
Neggo ja wähcmusrahwuste poolt O. Luck. B. Krop

mann ja W. Bulqarin. Kandidaatide nimekiri oli

koosoleku kokkukutsujate poolt juba warcm koostatud
ja neile nõusolek walida laskmiseks saadud.

Protsess heategija wastu
Mõnigi pastor tundis erilist nälga Nockefellrri raha

järele. Tnbernakeli baptisti kirik New AorgiS tahtis
asutada noorte naiste kodu. Norkcfeller annetas 50.000
dollarit pöhjaraudtec wiieprotsendiliStes pantkirjadcs.
Hiljem lõpetas raudtee protscndimaksmisc, mille peale

dr. Tnnile Potter paks, sõjakas pastor esitas
Rockesclleri wnStu kaebuse, nöudeS protsentide maksmist.

PaStori adwokaadid nägid palju waewa, kuid pastor
jäi siiski protsentideta.

Sinna huika kõlas taas iiliStusi. Nii kirjutas Oscar
L. TriggS Nockescllerist ja George M. Pullmanist, ma
gamiswagunitc ehitajast, et nemad olcwat maailmale
oma loowa maimuga rohkem annud kui Shakespeare,
HomeroS ja Tante.
suur saladus kattis endiselt iga Standard Oili te»

koosseisus: A. Tõnisson. E. Kant. J. Sepp, W.
Neggo, L. Leesment ja pr. A. Kuperjanow.

prokurör.

nii, tõmbus tuleb aknast?" küsis prokurör.

„Ei," wastas Nvckcfellcr sõbraliku naeratusega ja
wihjaS sclgeSti prokuröri rinnale, „tömbuS tuleb sealt!"

«Siis ott ta aga wäga tormine, eks?" audis pro

kurõr maStu.

«Oojah, korrapärane tsüklon," wastas Nockcscllcr ja
tcgi, nagu oleks ta kangesti wöbisenud.

Pangawüirst palub petrooleumi
kuningat

Wäga rahutult laks poeg isa juure, jutuStaS talle
keskustelust ja küsiS, oli ta õieti käitunud.

„Aiuult aeg näitab, kas oled õieti käitunud wõi
mitte," wastas wanur. „Knid ma wõin sulle ütelda,
poeg, et miua siuu asemel oleksin teinud sedasama."

Morgan kutsuS nüüd Henril Zricki, palus teda No
ckcfcllcrit külastada ja ütelda „ülima hinna", mis nen
de kontsern nõustuks kacwandnstc eest maksma. Nockc

seller tallis Fricki hästi ja wöttis ta lahkesti wastu.
Kuid hetkel, millal ostja Poetas wäljcndusc „ülimast
hinnast", Hiiiidis wanahärra ärritatult tvahele, et ta
ci taha sellest kuuldagi. See kõlas nagu ultimaatum,
ultimaatumeid Rockefeller Polnud aga iial esitanud.
Ent sealsamas tuli ta omakorda esitusega, mis pani

Morgan oli otsustanud moodustada suurt terase
truSti, milleks tuli liita kõik Roikefelleri trustist wnlja
poole kuuluwad terafctõöSturid. Anti löök löögi järele
kõigile wastaSriunaS olewailc ternsetõõStuStele, wälja
arwntud Rockcfrllrri suured terasekaewandused Michi

Fricki imestama:

geimist ja ka Matsust. Tema juhid keeldusid wastamast
tfcnt lihtsaile küsimusile. Pennsylvania raudtee waStu
tõstetud kahjutasu nõudmisel esines William Nockeseller

gauis. Nende ees Morgan luubis hirmu. Ta iitleS

Nüüd awnldan teile, mr. Frick, mida ma kawatscn.

tunnistajana. Prokurör näksi suurt waewa William

Plaan miiiiratud luhtumisele.

Nockcscllcri ergutamisega maStama küsimusele, kes kuu

lus 1880. naStnl peale tema Standard Oili juhatusse.
Kohtus tekkis järgmine kahekõne:

«Keeldun küsimusele waStamast oma adwokaadi
nõuandel."

„KuS waStus sellele MõikS paljastada teie süsi?"
«Keeldun küsimusele wastamast oma adwokaadi nõu
andel."
„Wöi kardate mustusest kahju?"

«Keeldun küsimusele waStamast oma adwokaadi

oma nõuandjale kohtunik Garylc, et uccd kaewanduscd

peawad saama tema omanduseks wõi aga on kogu

Gary waStaS, et ci jaa muud iile kui isiklikult kii
laStada Nockefcllcrit.

«Mul pole wajn oma rauakaewandusi müüa," ütlcS
ta. „Kuid ma ci taha takistada suurejoonelist üritust.

Tahan saada ainult, wäga mõõdukat hinda. Teie mõis
tate paremini kui nood teised härrad, mida see tähendab.
Teie olete mees, kellega maksab rääkida. Kawatscn oma

isiklikku wastuwöttu. Kui Morgan muidu soowis kel
lcgagi rääkida, siis käskis ta sel mehel lihtsalt oma
palge ette ilmuda, oli see siis kui rikas tahes. Kuid

Nockcscllcr oli wcel suurem kui Morgan ja panga

Paari päcwa pärast wõis Jrick tulemusele truStile
teatada, et Nockefeller nõudis oma kacwnndustc eest luiiS

miljonit dollarit rohkem kui oli olnud Morgaui „iilim
hind".

Kui aga terasetrust oli asutatud, oli John D. No

«Kas keeldute seepärast, et wõiksite wastates saada
häbistatud?"

John D. wastas, et ta rõõmustaks wäga Morgaui

mcnc direktori koht!

külaskäigu üle, kuid see teadku juba ette, et midagi äri

Kunagi, lihtsamatel aegadel, iitleS katoliku pühak

Assisi FranciScus: „Miuu kindlaks soowiks on. et

«OnS teie adwokaat teil soowitanud kangeStuda
ainult selle ühe waStusc juure?"
«Keeldun küsimusele waStamast oma adwokaadi

list nende wahrl kõnelusse ci tule, sest tema olewat
oma äridest lõplikult tagasi aStunud. Wana rebase
wastus ajas Morgaui raewu. Sellest hoolimata kasu
tas ta ligemat wöimalust külastamiseks. Hetkel, mil
lal ta awas suu asjalikuks jutuks, katkestas John D.

nõuandel."

kohe algatuse:

Saal PahwataS naerma ja William Nockefellcrgi
uaeris kaasa.

„Ei maleta"

„Nnuötatc, mr. Morgan, et mina ci räägi enam
äriasjust. Kuid kõigest, mis teid minu äri suhtes hu
witab, wöitc rääkida John D. nooremaga, kes kahtle

William: «Ei mäleta."

mida ta tarwitas surmama armastuswättrsusega.

«Teid eksitab wist tuuletõmbus?" ütles kord üks
adwokaat ja wihjas lahtisele uksele.

„OH, ei. Tõmbus ei tule uksest. See tuleb sealt!"

Jumalast nutud kulda. Seepärast ei tohi preestrid
olla liig waliwnd piibli õpetustega, kuö mõistetakse

esindajast olid kolm meest mitmekordsed miljonärid. Long

selt suure Morgaui wastas, oli ta weidi kohmetu.
Morgan küsis järsult:
„Kni palju teie isa nõuab Minnesota lacwandnste
eest? Ma tean, et ta kawatseb neid müüa ja on teid
wolitanud läbirääkimisi pidama."
John D. Nockefeller noorem tõusis toolilt, kuhu ta
oli istunud. „Ma olen tõepoolest wolitntnd," ütles ta,
~ses asjas oma isa nimel rääkima. Kahjuks aga pole
mul mingeid teateid, et ta kawatsekS neid wäärtusi
muna. Olen isegi imendunud, et asi pole nõnda."
Noorhärra kummardus aupaklikult wanahärra ccS
ja wäliuö, kuna suur rahamees jäi jälle alandlikult ja

Islandi kogukonnas olid pooled kiriku eestseiSjnist mil
jonärid. Massachusettsi piiskopkonna juhatuses istus
kaks miljonäri, Pittsbnrgi omas ka kaks. Morgan kutsus
oma wastuwõttudelc alati ka kõik piiskopid ja tähtsa
mad waimnlikud. Piiskopkondade kongressidest wõtsid
osa ainult rahamehed. New Aorgi hotelli direktor ütlcS
kord, et ta oli oma katuse all näinud Paljusid kongresse,
kuid ükski neist polnud nii Pnljn kulutanud ballidele ja
lõbustustele, ühegi daamid polnud kannud nii kalleid
ehteid kui piiskoplikud kongressid. Nüüd käisid raha
mehed koo§ korraldamas usnaSju, mida omal-ajal olid
alustanud paljasjalgsed rändpreestrid, matkates maalt

waikideS maha.

maale.

Wana lõwi lahkus wihast urisedes, sest kawala rc

Eestimaa kuningas
Mihkel Altsama ajalooline jutustus
34

Uus seadus oli üldsõnaline ja jättis elluviimise
ning tõlgitsemise täieliselt rüütelkonna ja kohalike
mõisnike asjaks. Talurahva töökoormist ei regulee
rinud uus seadus või regulatiiv sugugi: talude koor
mised fikseeriti samale tasemele, mis oli maksev
seni. Teopäevade ümberkorraldamist lubati ette
võtta ainult seal, kus talupojad esinevad põhjenda
tud sooviga.
Uue seadusega anti talupojale vallasvara oman
damise õigus, välja arvatud talu raudvara inven
tar, mis kuulus mõisale ja läks ilma tasuta üle uuele
talupidajale või vana pidaja järglastele. Talust lubati
peremeest välja tõsta ainult siis, kui sellega nõustub
talupoegadest koosnev vallakohus. (Kohtumecstc
nimetamise ja kinnitamise õigus kuulus aga mõisa
härrale.) Talupoegadele lubati mõisniku peale tõsta
kaebust kihelkonnakohtule. (Kihclkonnakohus koos
neb aga mõisnikest.)
Uued vakuraamatud olid ja jäid peamiselt pabe
rile. Mõisnik võis teopäevi nihutada või koondada
tööhooaegadele, kus mõis vajas palju töökäsi. Talu
poeg pidi neil kordadel terve tööpere saatma mõisa
põllule. Mõisnik võis nõuda talupojalt paremaid
teosulaseid ja anda neile tükitööd, millede soorita
mine võttis rohkem aega kui senised päevatöö alusel
tehtavad tööd.
Liivimaal kuulutati uus kaitseseadus 1804. a. See
oli sisult lahkuminev Eestimaa seadusest ja andis
talurahvale hoopis suuremat kaitset ning kindlustas
ta õiguslikku seisukorda. Liivimaa talurahva seadus
keelas ära talupoegade müümise ja võõrandamise.
(Erandeid tehti vaid mõisateenijatega ja nende päris
orjadega, kes kuulusid aadlikele, kel polnud mõisu.)
Keelati ära takistuste tegemine talupoegade abiellu
misel. Talupoegade omavaheliste tüliasjade lahenda-

Kuid tänapäcwa protestantlikud kirikud ci tunnnSta
„püha waesust". Selle asemel leiame «Püha rikkust",

end waStu wötta. Kui noor ärimees seisis csmakord

Rebane lõi lõwi

uemifest:

Adwokaat: «Millal see oli?"
William: «Seda ma ci wõi ütelda."
Adwokaat: „MikS?"
William: «Seeparast, et ma ei mäleta."
John D. Nockeseller ise oli tunnistajate-pingil eriti
lõögiwalmls. Ka oli tal teataw Pilkaw wäljendnswiiS,

wacsuse reeglitega."

base käitumine oli ju wõimntu! Ent Morgan taluS
siiski teise alanduse ja Palus mr. John T. nooremat

Toome teise näite Standard Oili tunnistajate esi
Adwokaat: «Kas te ci näitaks meile Üht eksemplari
Standardi trnStilepingust?"
William Nockeseller: «Seda ma ci wõi."
Adwokaat: «Kas teate, kuS neid hoitakse?"
William Nockeseller: „Ei tea."
Adwokaat: «Kus te wiimati üht neist nägite?"

kloostriwcnnad loobuksid igasuguste annetuste wastu
wõtmisest, mis on wastolus usunõnetega ega sobi püha

hukka rikkust ja äri. Seepärast on Atneerikaö ja mujal
kirik ikka püüdnud rikkaid oma koguduste hõlma alla
tõmmata. Sedamööda kuidas lirik on rikkaid kogunud
oma tiiwa alla, on ta pidanud ühe ja teise piibli öpc
tnsc oma juhtnööridest körwaldama. Ajal, millest siin
kirjutame, andis üks protestandi waimulik iile,vante
Ameerika kirikust. Neljast New Aorgi piiskopkonna

mata on meelsasti teie kasutuses."

miseks moodustati kogukonnakohtud, kelle liikmeiks
olid üks mõisniku poolt ja kaks talupoegadelt valitud
isikut. Mõisniku peale võis kaebust tõsta maakohus,
kelle liikmete koosseisu kuulusid ka talupojad.
Mõisnik ei tohtinud süüdlast karistada mitte rohkem
kui 2-päevase vangistusega või 15 kepihöobiga. Ka
talurahva omandiõigus vallasvarale ja valdusõiguscd
talule oli seadusega rohkem kaitstud.
Kui Eestimaa talurahva seaduse sisu sai teata
vaks, tekitas see suurt pettumust. Seadusest loodeti
palju rohkem kui ta tõotas anda. Talurahvas ei
suutnud kuidagi leppida sellega, miks Liivimaa sea
dus oli palju parem, ometi elas Põhja-Liivimaal sama
eesti rahvas kui Eestimaal. Rahva seas hakkasid
liikuma igasugused kuuldused. Puudusid ajalehed ja
õige informatsioon. Rahvas kobas ringi ja võttis
igasugust kõrtsiloba puhta tõena, nagu seda kuulsime
Kose kõrtsis, kus lihunikusell noris külameestelt
viina ja luiskas kuidas aga oskas. Tekkis umbusk,
kas mõisnikud ei ole mitte võltsinud keisri head
seadust, sest miks nad viivitasid selle väljakuuluta
misega.
ESIMESI TALURAHVA RAHUTUSI
Esimesed talurahva rahutused tekkisid 1805.
aasta hilissuvel augusti alul Järvamaal v. Baumgarteni
Roosna mõisas ja Kukeveres. Nende rahutuste põh
justena mainitakse liig suuri töökoormiseid ja ka
seda, et talupojad kärsitusega ootasid uute vaku
raamatute maksmapanekut, millega mõisnikud veni
tavat sihilikult.
Otsest jõuga vastuhakkamist Roosnas ja Kuke
veres ei olnud. Osa juhte võeti mõisas kinni ja
karistati kohapeal ihunuhtlusega. Suurem osa vastu-

rast minu surina see rcwolutsioon peab iatkuma. et
kindlustada -aksa rahmast in Taksa maad. Meie elutöö
peab kindlustama rnhmuSsotsialismi mäliSpoliitikat ja
Saksa sõjalist jõudu. Elagu Saksamaa wabadns!

Teise internatsionaali sekretär
4 kuuks vangi
Slmstcrda tn, 7. 1. (ETA) Hollandi telegraafi'

agentuur teatab, et teise internatsionaali sekretär Fried
rich Sldlcr on NotcrdamiS neljaks kmiks tvnngi mõiste'
tnd walepaSsiga Hollandis Niiiliimise pärast.

Alltvcelaeivastiku sihtkapitalile soomisid uuel aastal
õnne esimeste annetajatena Tallinnas järgnewad isikud,

ckeselleri nimi juhatuSliikmete seas ja see oli ta esi

nõuandel."

Ludendorff kirjutab muuseas: Ma olen täitnud oma

erakorraliselt suured kohustused ja ülcSandcd. mi? ku
itnnt on lasunud übe sõduri õlgadel. Meie. sakslased,
oleme tegutsenud oma kui ka teiste rahwaSte kasuks.
Oleme juhtinud suurimat rclvolutsiooui, mida maailm on
tuttnud tuhandete aastate jooksul, nimelt vüiidcS ma»
bastadn rabmaid prccstrtic ja juutide mõimust ja hä
mituslikest doktriinest. Ma suren mõidcldcs. Kuid minu
abikaasa jn minu poolehoidjad jatkawnd mõitlust. Pä

Esmakordselt direktoriks

wiirst pidi pctroolcumikuuingalt paluma wastuwöttu.

«Keeldun küsimusele waStamast oma adwokaadi

mcmbril 1966. aaStal, jn mi? wõidi aivada ia awal

dadn alles pärast tema surma. Selle? kirjnS kindral

Õnnesoove ja annetusi allvee
laevastiku sihtkapitalile

„Seda ma ci mõtlegi teha," urises Morgan.
„$a miks mitte?" küsis Garh.
«Seepärast, et ma ei wõi teda silma otsaSki sallida."
Kuid ta teatas siiski petrooleumikuningale, et palub

amnldab kindral Lndeudorffi kirja tema poolchoidjailc.
mille kadunud kindral on kirjutanud Tutzinnis 16. m>-

huwide esindamise ses aSjas anda teie kätesse, mr.
Jrick."

nõuandel."

Pärast koosolekut toimus kohe rahivarinde juha
tuje esimene koosolek, kus waliti eestseisus järgmises

dorsfi ajakiri „Saksa jõn Pühal allikal", mis varast tema

surma ilmub proua Matlnldc LndcndorM juhtimisel,
s<* John D. sõrm wihjas aknale, mille juures seisis
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esindajad luvasid kaasa aidata.

Pärast sönawõtte mnliti 35*lttitmcltnc rahwarindc
juhatus. Juhatusse ivaliti: naisorganisatsioonide poolt

Berliin, 7. 1. (ETA) (HavnS) iiindral Ludcn

Oli Rockefeller suurem Shakespeare'ist?

Waliti 35'liikmeline juhatus ja 5-liikmeline eestseisus
kotta kokku kutsutud põhiseaduse elluwiimiseks Tartus

Ludendorffi surmaeelne

hakkajaid jooksis laiali ja varjas end mõne aja
ümbruskonna metsades.
Järgmised rahutused tekkisid v. Mohrcnschildi
Seidla mõisas. Sealgi olid rahutuste põhjuseks töö
koormis ja õhtune rehepeks. Rehepeksu asjus lepiti
mõisnikuga kokku: kaks korda nädalas pgksetakse
rehte hommikul ja kaks korda õhtul. Karistada sai
ainult üks talupoeog, arvatavasti nende juht, Tiidu
Aadu. Sedagi adrakohtunikule solvavate sõnade
ütlemise ja vastuhakkamise eest, nagu kohtuotsuses
on üteldud.
Seidlast levisid rahutused parun Roseni Karinu
ja v. Schillingi Orina mõisa. Seal nõudsid talu
pidajad koos sulastcga samu tingimusi rehepeksu
asjus nagu Scidlaski. Kuna mõisnik nendele nõud
mistele vastu ci tulnud ja 120-mchclise sõjaväeosa
kohale tellis, siis otsustasid teosulased mitte enne
tööle asuda, kui sõjavägi on ära saadetud.
Kohalik adrakohtunik kutsus taluperemehed
mõisa ja nõudis tööde ja rehepeksu jätkamist. Samal
ajal kogunesid mõisa ka teosulased, varustatud tei
vaste, vikatite ja piikidega. Adrakohtunik tegi kor
ralduse, et sulased ei pääseks peremeeste juure, keda
ta oli sulgenud mõisa karjaaeda. Sulased tungisid
sõjaväe kallale. Tekkis väike lahing, kus sai surma
1 sulane ja haavata 5.
Samaaegselt kui Järvamaal, tekkisid rahutused
siin-seal ka Lääne- ja iseäranis Virumaal.
Läänemaal võiks mainida rahutusi Orgital Märja
maa kihelkonnas. Kohtulikult karistati vaid üht
meest Uuetoa Tõnu —3O paari vitstega. Karistus
saadeti täide Tallinna turul, kus Tõnu pandi kaela
ja käeraudu raekoja ukse kõrvale.
Virumaa rahutused olid levinud peagu kogu maa
konnas. Rahulolematumad keskused olid Kadrinas,
Vaivaras ja Rakvere ümbruses, nagu Põllulas ja
mujal.
Suurim ja veriseim kokkupõrge leidis aset KoseUuemõisas.

asutused ja ettcmõttcd:

Noorte kotkaste pikseriihmast noorkotkad Elmar Id
nurin, Eldor Jaanisoo. Boris Lepp ja A. Hergauk kokku
1*255 kg ivanaranda; a.-s. ..Norma" plekitöösws, Narma

mnt. 19 1000 kg* Arno Karuauk, Heina tän. IL
"21S lg; L. Lukats, Gildi tän. 1 300 kg; lahingukooli
õppeeskadron Tondi! 040 kg; Tallinna Wabatahtlik
Tuletõrje ühing 2000 kg; G. Linholmi plekitööstus.
W. Kalanmja tän. 34 2520 kg; No sen jn Ko
135 kg; Harri) OtStawcl, 11. Sadama tän. 6—B 30
kg; tulmkaiir-abrik Anton ja Ko 200 kg; Hctmctx Mein

hardi, Wiidcnianni 4—2 201 kg; A. illots, U. Hol
landi 14—1 26 kg; Hermann Laas 85. Posti 7
255 kg; Ciuald Dcnnon, Bckkeri teh. 20 200 kg;
Sl. ja P. Mietcns, Merepuiestee 15 566 kg; Leo
Lntt, Tavtn mnt. 47 65 kg; Hugo Naba, õle S

248 lg.
Nahas mnictasid:
Gcc-ti Vketsatecnijate ühing 20 Jr.; K. Seni, arsena
list, 5 kr.; Winimaa toimkond 600 kr.; Tava toünkond
13 kr.; ?1.-s. Eesti Siid 100 kr. sa Wajangu abitoimkond
2.-10 kr.

Kõigile mrc aasta õunesoowijatele-mmetajatele anti

kobe v.'äl'Za ivastatvajärgnliscd rinna- ja kinniswara
mäi-gid.

Kicsoloivas on ära joodud ainult ne nende aimeiajare
uimed, kes tegelikult annetused üle andsid sihtkapitalile

laoplatsil Hollandi tän. 3. Peale nende on palju neid
kodanikke, kes on lubanud minetada suuremaid ja wäik
seiuaid summasid, kuid pole wcel suutnud pühade tõttu
oma annetusi üle anda. Nende nimed püüame ära tuua
hiljem.

Uue aasta annetustega kokku on laoplatsil ivana

meialle ivastu ivõctnd 901.700 kg tvõi 991 tonni ja
760 kg.

Vilunud bilansivõimclist tööstuse
raamatupitlajaiinat
tarvis kesktööstusse. Töö täiesti iseseisev. Kirj.
slt. ~9/5649".

kerkis Virumaal esile Kärneri Jaan. Virumaa rahu
tustele erilise varjundi annab Jaani salapärane käik
Peterburisse ja ässitamine naabruses. Kärneri Jaani
kohta selgus, et tema oli varem olnud adrakohtuniku
Heinrich v. Roseni Jõepere mõisas aednikuks. And
med ta isiku kohta on aga napid, samuti ta tegutse
mise üle. Kasutada võib siin vaid ta enda seletusi
kohtulikke ülcstunnistusi, kuid need on igakord ise
sugused ja seepärast osutub tõe päevavalgele too
mine raskeks.
Mehe esmakordse seletuse järele käinud ta
augusti lõpul või septembri alul koos Porkuni mõisast
pärit oleva ja lugupeetud taluperemehega Sandri
Tõnuga ümbruskonna talupoegade saadikuna
Peterburis. Nende misjoni tulemuste kohta
Peterburis on andmed võrdlemisi napid ja segased.
Jaani seletustest näib, et nad on Peterburis
langenud petiste küüsi ja hiljem koguni vanglasse.
Peterburist saadetud ta vangitapiga Tallinna.
Tallinnas kuulatud ta üle kubermanguvalitsuses ja
lastud peatselt vabaks.
Alles siis, kui Jaan jõudnud kodukohta, hakanud
ta rahva seas tegema kihutustööd. See sai ameti
võimudele teatavaks, Jaan võeti kinni ja paigutati
Rakvere vanglasse. Jaanil õnnestus vanglast põge
neda ja uuesti asus ta kihutustööd tegema. Nüüd
on aga Jaan ettevaatlik ja teda on raske tabada;
pealegi kus talupojad teda varjavad.
Tsiviilkuberner A. v. Langell määras ta tabamise
eest 100 rubla autasu. Kuidas ja kes Jaani vangis
tas, pole teada, kuid septembri lõpupoolel on ta
Toompea vanglas.
Tallinnas asuti kohe ja energiliselt ta süüteo
selgitamisele. Selgusele siiski ei jõutud, sest Jaan
luiskas mis iganes oskas.
Kui temalt küsiti, mis ta Peterburis oli käinud,
vastas Jaan:
..Käisin pealinna vaatamas ja tahtsin ka keisri
härrat oma silmaga näha."
„Kas sa siis keisrit ei näinud?"
TALUPOEGADE SALAPÄRANE JUHT
„Mitte ei näinud, saksad ei lasknud ligi."
„Mis sai siis?"
Samal ajal, kui Kõlli Toomas ja Põua Mait
organiseerisid Kose kihelkonnas vastuhakkamist,
(Järgneb.)

Laupäeval 8. jaanuaril 1938

lõppes pärast mitu päowa kestnud tublit tööd ja gaidlike
oskuste ja teadmiste omandamist.
Viimaste päowade kamas mõcti läbi 3. järk, korral
dati diskussioone, näitlik salgakoondus gaididele ja rootsi
juhi näpunäidetele wastmvalt rühma koondus tvanemaai
didcle.

Eriti rõhutati juhtkooli töös lvanemgaidlust, milles
selgitusi andis Rootsi seks palutud gd-r. Jen-ny RieckMüller. Tema juhise järele korraldatigi näitlik '.vanem
gaidide koondus, mis üllatas kõiki omapärasusega ja hea

kordaminekuga. Juhtkooli lõppedes wiibis preili RieckMüller Tallinna gaidide külalisena kuni 8. jaanuarini,

Hipodroom
Pühapäclval läheb miitingu Miimane päew. Ho

bused, kes ci tulnud miitingu Ivältcl kohale, said püha
päelvaks mitukümmend meetrit soodustust. See laseb
eeldada üllatusi totalisaatoril.

1. klassis wõistlctvad Wirwe, Lahe, Cnlnmet Ec

tou, Wandcrcr, Fechtmcistcr, Champiguon, Rcd-Whip

ja Falkenstcin; 2. klassas Leo Arworthtt, Falvorit,
Boikott, Kuller, Kindral ja Lux; 3. klassis Kars

ke, Larcida. ItacMahou, Pääsuke, Croll-Aard ja Prcsi

dcnt; 4. klassis Aida Wntts, Roosa, Kaja, Ar
gon, Prints ja Poiss- händikäpis Ludmilla,
Angriff, Luna Larion, Jimicne, Puppe, Boukoit, Lux,
Eyklon, Gold-Jlsc, Säde, Kokett ja teised.
Sõidutee on puhas ja palviljou köetud soojaks.

õpetades sel ajal gaidjnhtidele hmmtcrlvnid praktilisi oskusi
gaidlusost. mis on rakendatatvad igapäevasesse ellu. Näit.

„AUiance FrangaiseV pealejõulune hooaeg

õpiti kiiresti walmistama kanderaami hmgeilc. päästma
uppujas jääaugust, päästmoöri hcimstst hädasolijale jne.

algab õppetöö avamisega tema prantsuse keele ja

Peale selle õpiti meel palju uusi ja Huwitaivmd laule

ning mänge.

7. jaanuaril peeti Tallinna Gaidide malena emkorra
line laiendatud juhtide kogu koosolek, kus preili RieckMüller jagas näpunäiteid wanemgaidlusest ja kus arutan
wöimaluisi selle ellnwnmiscks Eestis.
Laupavmal kell 4 p. l. lahkub prl. Rieck-Müllcr Tal
linnast, ct sõita tagasi Rootsi.

Eesti neiu ja Inglise ohwitferi abielu.
Täna lõunal registreeriti ja kell 1 p. lau
latati abiellu tuntud saapatööstnri Uguri tütar
Ira Inglise ohwitseri Georg Nashiga. Noorpaar
sõidab teisipiiewal Tallinnast pulmareisile Jn
diasse.

kirjanduse kursustel, mis toimub 10. jaanuaril.
Käesoleval hooajal on kursuste juures võetud ette
rida muudatusi, mis tohiksid kõigiti kaasa aidata
õppetöö edukusele. Nii alustab „Alliance Fran
-saise'i" juures uuesti õpetamist prl. 0. Nuut. Sa
mal ajal võtab kursuste juhataja hra Cathala oma
peale ka keskmise edasijõudnute kursuse
gruppide õppetöö juhtimise, jätkates Ühtlasi oma
loenguid romantilise literatuuri ajaloo üle.
Arvates käesolevast semestrist hakkab „Alliance
andma oma kursuslastele, kes selleks
soovi avaldavad, diplomeid. Neid antakse vastava
erikomisjoni ees sooritatud eksamite põhjal ja
nad jagunevad alg- ja kõrgemaastme diplomeiks.
Lähemaid teateid „Alliance Frangaiseü" töö
kavade üle saab sekretai-iaadist, Kuninga 2—6, sa
mas võetakse vastu ka uusi õpilasi.

ühonduses uue aastaga ent inirlitööltfeb nstmud cnor
gilisele ovganvscorimiStööle, ktma tahetakse käesolewal

Eriti pidulikuks teeb käesoleva hooaja avamise
11. jaanuaril „Estonia" kontsertsaalis kontsert
bilroo ja „Alliance Francaiseü" ühisel korraldusel
aset leidev Prantsuse sümfooniakontsert, kus esi
neb ka muusikakuulsus, klaverikunstnik Magda
Tagliafero, ja mida juhatab prof. Raimund Kull.

aastal koondada kõiki trükitöö alal töötajaid amctiühin

Heltiöõde mõistlusc tähtaega Pikendati

Kawatsnscl ülelinnaline trükitööliste kontsert kõne
koosolek

guisse.

Esimese sellelaadse algatusena toinuck pühapäcaval,
16. skp., kell 12 päewal sihtasutuse ..Rahwamaja" uues
saalis (end. ..Tähe" trükikoja vuumcs), Pärnu mm. 41,
esimene ülelinnaline trükitööliste ksntfort-, kõne- ja pro
paganda-koosolok.

SamtÄi oit möödunud aasta eeskujul asutud puht
kutferohniliste küsimuste juure.

Wabariigi juubeliaaStapacwa aktused tviiliS

Mitmelt poolt awaldatud sootvilc tvastn tulles on
Tallinna Meestelaulu Seltsi juhatus otsustanud mees
koorile 1V37. a. kirjatatud parima helitöö leidmiseks
wäljakuulutatud kindral Lossmani auhinnale korraldata
walc helitööde wõistluscle tööde sisseandmise tähtaega
pikendada kuni l. weebruarini lf>3S. a.

Esitawad helitööd tulewad saaia T?NS büroosse,
«Estonia" tcairimasa. Tallinnas.
Sadamas on lacmn

eestlastele

Propagandatalituse ettepaneku põhjal koostas WälisEesti ühing katva ettekandmiseks wabariigi juubcliaas
tapäcwal wälismaal. Katva kohaselt tvõeti heliplaati

aurik ..Kara". Tallinna sadam oit jääwaba: mõned

dele: riigihoidja kõne, Wälis-Eesti ühingu esimehe J.

ära.

praegu töös 12. Eile tuli sisse pungerdama Nõukogude

päewad tagasi oli osaliselt jääd. kuid tuul kandis selle

Kristelsteini kõue, Martin Tarase kaks lanltt ..Tule koju"
ja «Isa majakene"» bratmmrmarss «Kodumaa" ringhää

lingu orkestri ettekandes prof. R. Kulli juhatusel ja

..Isamaa mälestus" Isamaaliidu T. osak. segakoori eite

kandel H. RooSma juhatusel. Heliplaadid saadeti

Sydneysse, Neto florki ia Sao Paulosse ettekandmiseks
kohalikes ringhäälingutes wabariigi aastapäcwal, kus
juures Eesti konsulid ja organisatsioonid wõimaluse kor
ral kawa täieitdatvad kohalikus kcclcs pcetawa sissejnka
tatva kõnega ehk unutsikalisc osaga. Ettekamtetest teata

wad WnliS-Eesti orgaitisatsioonid ringkirjalisclt oma
asukohamaal elatvatele eestlastele.

See on kaugel tvõõrsil asutvatcle eestlastele csma
kordseks Zuhtllmiks kuulda eriti nende jaoks kodumaalt
saadetud kõnesid ja ettekandeid.

Mõne reaga

Eesinistcl aastatel oli Lutsi eestlastele korraldanud

jõulupuu Eesti haridusliit. Kuna aga möödunud aaS
tal läks wabaharidustöö korraldamine Läti eestlaste
seas Wälis-Eesti ühingu kätte, korraldas sel aastal ka
ühing juba traditsiooniks saanud jõulupuud Lutsi eest
lastele. Selleks sõitsid Lntsimaalc W.-E. ühingu Wal

ga osakonna tegelased Johannes Kasak ning Julius

Äõiwumägi. Jönltlpnud korraldati neljas suuremas kü
las, kuS leidub rohkesti Lutsimaa eestlasi.

Jakobi, JSracli jn Gildi tünawate ehitused jaamad
püsima

Jakobi, Jöracli ja Gilde tänatvaie wahelises osas

palme, et muudetaks linnaplaani selleS osas, ei nende
wõrdlemisi uued majad ei läheks mitte lammutamisele.
Ehitusosakond teatab, et linnal ei ole kawatsust lä«
hernaS tulewikus hakata teostama uut linnaplaani tähen
datud rajoonis, Ivaid see on hoopis kauge küsimus.

Teater • Muusika
D. Smirnovi kontsert
Kuulus vene tenorilaulja Dmitri Smirnov,
kes juba umbes nelja aasta jooksul pole enam kü
lastanud Tallinna, leidis seekord äärmiselt sooja
vastuvõtu Estonia avara kontsertsaali tihedasti
täitnud kuulajaskonnalt. Võib rahuldusega märki
da, et kontsertandi hääle kõlavus on veel säilinud
üle ootuste oma painduvust ja pehmust kõige enam

muidugi keskmises asendis. Kõlalise jõu avalda
misel kõige kõrgemate helide võtmisel ei anna
need küll välja endist mõõtu, kuid suuremalt osalt
on lugupeetud laulukunstnik selles ise teadlik ja
oskab laulude valikuga kui ka nüansseerimise
effektidega, fileerimisega ja sagedama õrnsuse
tarvitamisega kõrgemate helide laulmisel seda
katta suure osavusega. Oma sarmikat ettekand
misviisi, millega ta varemalt kütkestas oma kuu
lajaid on ta alal hoidnud tänuni, ja seda isegi
hääle kõlalist kahanemist arvesse võttes veel pee
nendanud ttmduvalt, mille mõju kajastus ka sel
korral publiku elavais kiiduavalduses, mida kont

mees.

..Estonia" teatri näitleja Arnold W a i n o sõitis eile
õhtul wälisreisile Euroopa teatrikeskustega tutwuutiseks.

Waino kawatseb peatuda Warssawis, Siinis, Prahas,
Berliinis ja Pariisis. Neis kestab umbes kuu aega ja

selleks sai A. Waino «Estonia" teatrilt õvv-kr. reisi
Tänuavaldus
Surun maimus kätt kõigil õnnitiejaii. Teile

tänulik

Timotheos Kuusik.
Apteekide öövalve
Tallinnas
LAUPÄEVAL VASTU PÜHAPÄEVA:
G. Gnadebergi ja Lcydeni apteek, S. Karja t. 4.

Tel. 431-18. 1. linna apteek, Krediitpanga majas,
Pärnu mnt. 10. Tel. 445-41. 2. linna apteek, Tellis
kivi t. nr. 40. Tel. 439-42. H. Mikheina apteek, S.
Tartu mnt. nr. 47. Tel. 308-42.
Nõmmel
Trossini apteek, Apteegi tän. 4.

Peter Raitceff sündis Varnas, Mustamere ääres
1807. a. Lõpetas maaliakadeomia Veneetsias ja
esines oma piltidega Florenzis, Veneetsias ning
Roomas. Juhuslikult tutvus kuulsa lauluprofessori
Mazetti'ga (kes sel ajal oli professoriks Moskva
konservatooriumis), sõitis temaga Moskvasse, lõpe
tas hiilgavalt konservatooriumi ja võeti kohe
Moskva Suure Ooperi teenistusse.

1891. a. Karula w. Wiljandimaal. Keila koguduse õpe-'
taja ja Lääne-Harju praost.
Hugo Neiman, ametnik, sündinud 9. jaan. 1587. a.
Tartus. Niigi statistika keskbüroo juhataja.
Peeter Trcumuth, õpetaja, sündinud 9. jaan. 1889.
<r. Tsooru lv. Wõrmnaal.

Siseriigist
Tartumaalt

Jõulurõõmu Manadele

Kaarli Noorte Koonduse ja Wacste Hoolekande

Seltsi ühisel korraldusel Malmistau koguduse Maestcle
ja Manadele 160 pkki. Alcndri ja Magdalecna tänama
wanadckodudesse tviidi pakid kolmckuningapäewa lau
päcwal. Wäl.jaspool N>aundckodu oleivaile korraldati jõu
lupiin Noorte Koonduses kolmekuniugapäemal. kuhu oli

kogunenud üle 50 wana. Laulud, mängud, kõned ja au
dcd täitsid manade südameid suure rõõmuga ja paljudel
tveercsid pisarad. Rohke hulk Pakke on wiidud haigetele
ja wanadclc kodusse noorte poolt ja rõõmusiati neid ka

lauluga. Kõigile annciajaile ja aitajailc manade, hai
gete ja Macstc südamlik tänu ja nad loodawad ja palu
ivad, et armastus ei !väsiks iialgi.
PiihapäcMnkoolidc tegelaste koumcrcts lõppcS

Eile õTjhtl lõppes niibalnpüciDi kestnud lastcjmnala
iccinstuste abiliste koiitvcreutö Laial tänawal Siicini-soni Seltsi ruumes. Wiimascl päcwal rcfcreerisid õp. £>.
Karm ja J. Juhkental. Osaivõtjaid löppakiuscst ja sellele

järgnemast tcelauast oli 100 ümber. t
Nagu kirikliku lactetöö juhiilvad jõud konSiatceriwad,
on tviimane lastctöö tegelaste konlvcrcnt.? kõigiti korda

Registreeriti 12-a. laps. Meeri maila perekonna
scisuametnik registreeris neil päeivil 12-aastase Eldur

Juhkami sünni. Isa oli poja sünni unustanud regist
reerimata, mis ilmnes perekonnakirjadc korraldamisel.
Isa wöetnkse mastntusclc.

seisamad. Magistraalteedel on teed jälle jõmvankritelc
juletud.

Tartust
Mälestati endist praosti. Endise Tartu praosti

G. Rutopötlu surmapäewa puhul toimus reede õhtu!
Peetri kirikus mälestusjumalateenistus, kus teenisid
peale Peetri koguduse õpetajate J. Taust ja J. Treu

manni wccl Palamuse õpetaja ?l. Kerem. Jumala

teenistus ost laululchtedega. Laululehtcdcst saadud
sissetulek läheb kadunud praostile mälestusmärgi piis
titamije kulude katteks. Seni ou kogutud mälestus
märgi püstitamiseks üle 300 kr.

Nsrvsst

läinud. Kiriklik lastctöö ou üldse näidanud pidewat
tõusu ja huwi lastetvö tvaStll on tõusnud ka Paljudes
kogudustes.

Bünciivuse suur langus Helme ja
Taagepera kogudustes
Nagu nähtub Helme ja Taagepera koguduste ühi
sest 1937. kirikuaruandcst, nendes kogudustes, kuhu
kuulub 11.743 hinge, sündimus möödunud aastal on
teinud tunduma wiihjakäiku. langedes 1930. a. 211
lapselt möödunud aastaks 162 lapsele. Langenud on

ka icerisknijatc arm 164-lt 128-lc 1937. a. Samuti
näitamad langust laulatused 1937. a. 74 paari

eelmise aasta 88 paari wastu. Ka abielulahutused

wähenesid 1936. a. 8-lt juhtumilt 1937. a. 6 juh
mest 1937. a. 186 inimest. Soega möödunus

Riia koolipoisid N.»lürsuug. ?k.»lõesuus miibis
mitu päcma koolipoisse Riiast. Noored olid sõitnud
Eestisse sihil, et iveeta pühadeivaheacg iväiismaal ja et
suigatada.

Parast pühadcmakcacga jatkumad neil päeioii 11.

üldlaulupeo eelproowld maakondades ja linnades.
Segakooride eelproomid on nüüd juba jõudmas miim

sesse järku suuremas jaos ringkondades on jää

nud meel maid wiimane eclproom üldjuhi juhatusel.
Suurem töö seisab ees meeskooridega, kuna meeskoo
ride osas eelproomid algamad alles jaanuarikuus.

Nagu illdjuhtide hinnangud näitamad. on sega
kooride osas senised harjutused aimub üsna rahulda
maid tulemusi, mälja armatud mõned
mid, kus on tulnud üksikuid koore koguni laulupeost
osawötjate nimestikust kustutada. Raskusi teemad koo
ridele. eriti maal, läbipääsmatud teeolud, miscottu on
tulnud kohati proowe ära jätta ja edasi lükata. Kõik
eelproomid löpewad peaproomidega 22. juunil, kus
toimub meel wiimane selektsioon.

Peale lauluharjutuste on käimas eeltööd ka lip
pude muretsemiseks laulukooridele. Suur osa meie
laulukoore, isegi mõned manamad koorid, ci oma
meel oma embleemi ja on seni laulupidudele mälja
tulnud rahmuslippudega.
Samuti on käimas laulukoorides ettewalmistused
ja propaganda rahmaröimaste muretsemiseks.

Laupäew. 8. jaanuar.
10.55 reklaam. 17.03 mudilastele. Tibust ja memme

raske
.• Wannmeister Jakob Liimi tcrwislik seisu
kord on praegu möga raske. Ta wiibib wahete
wahel meelemärkuseta olekus ja tal on halwa
tud wnsak jalg ja käsi. Neljapäemal oli kirja
niku seisukord meidi parem: ta tundis teda
külastanud tuttnmad ära ja jutleski nendega.
Reedel suurenesid walud.
SPORT

ÜENÜTO suusaklubi 10 km suusatamise ning selle

lõppemisel 18 km suusatamise. Tallinna maleva
18 km suusatamise esivõistlused peetakse järgmi

sel pühapäeval, 16. jaanuaril.

Suusavõistlused Narvas
Reedel korraldas l. rüg. spordiring suusavõistlu
sed, mis olid katsevõistlusteks Taliinna-Valkla suusa
suurpäevale. Kavatsus on korraldada lähemal ajal
veel teisedki katsevõistlused, millest võtaksid osa
kõik Narva organisatsioonid, kes saadavad meeskon

na Tallinna-Valkla võistlustele. Seekordsete katse
võistluste tulemused kujunesid järgmisteks (maa
pikkus oli 13 ktn): E. Kõiv 56,56, Stepanov 57,50,

Tžikin 58,12 ja Illasto 59,12.

Juh. prof. N. Kull. 20.33 soololaule. Sopran Ada Jun
rup. 21.10 itaalia ooperimuusika NN orkester. Juh.
prof. N. Kull. 22.00 öigc aeg. Päcwauudiscid. 22.10
23.00 moodne tautsuuulusika „EZtonia" Malgcst saalist.

J. Pori fa tema orkester.
Naadiosaatcjnama »,Nõmme K. L. S." saatcknwnd: .

vr. Mari Saariste, klmvcril pr. Wilma Vahtrik. 16.00

Juh. F. Nikolai. 20.10 lugemistund. Felix Moor loeb

Oskar Lutsu mälcstustekogust ..Tagalas". 20.40 mana
tantsumuusika. Mängiwad ..Lõbusad tvelled". 21.23 !ö
-bus laupäewa-öhtu. Kirem sõualis-muusikaliue saade.
22.00 õige aeg. Päetvauudiscid. 22.10—24.00 tmüsu
ja ajawiitemuusika. Kurt Strobeli orkester ..Gloriasi"
ja heliplaadid.
Raadiosaatejaama ,»Nömme K. L. S." saatcknwnd:

Laupncwal, 8. jaanuaril.
13.30 heliplaate. 16.00 heliplaate ja teateid.

Esperantokeelseid programme

„Estonia" teater
Laupäeval, 8. jaanuaril Kalmani operett „Sü
gismanööver" osaliselt uue koosseisuga. Kaastege
vad: Sergius Lipp (kindral Lohonay osas), Merce
des Kamp (Trezska), Gerda Murre (paruniproua
Kisa), Hugo Sutt (ülemleitnant Lörenty), Ants
Eskola (Vallerstein). Muudes osades endine koos

Laupäcwal kl. 20.10. Rooma 11. Turismikroonikat
Itaaliast.
Pühapäewal. 8. jaan., kl. 11.10 Kortiik: Kroonika.
17.00 Wallonia: Kroonika. 24.40 KRO: Usulise sisuga

Pühapäeval päevaseks etenduseks Tšaikovski
ooper „Eugen Onegin"; õhtul kell pool 8
Pagnoli näidend „T see s a r".

baree kirjanik Rapmoud Echmangi juhatusel.

loeng. , .

Esmaspäeival, 10. jaan., kl. 10.20
Romande: Kursus. 22.30 PR st 2. Vera Erui: Kursus,
laule, teateid. 23.10 Rooma I: Tähtsamaid sündmusi

Jiaalias ja mujal Euroopas. 1.00 Raadio Pariis: Ka

seis.

Teisipäeval, 11. jaanuaril, järgnev sümfoonia
kontsert, mille korraldavad Alliance Francaise ja
«Estonia" kontsertbüroo, ja mis toimub kohaliku
Prantsuse saadiku patronaaži all, on pühendatud
prantsuse muusikale.

Eesti Draamateater
Täna, kell 548 õhtul 26-dat korda „M ees

t r u m p i d c g a".

Pühapäeval, kell 543 p. 1. Noorsooteatris viimast

korda „A 1a di n i imcl a m p" II jagu ja õhtul kell
548 36-dat korda «Must suvi".
Kassa avatud kella 11—1 e. 1. ja s—B õhtul.

Töölisteater
Täna «Tootsi pul m" 8. korda. Algus kell

548 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Pühapäeva päeval „M etsalise rada" iild

hindadega.

Piihnpacwnl, 9. jaanuaril.
8.30 äratusmäug. SKõimlcmine. 5.50 karjakoutrolli
eritcadlaiic A. Nuderström: Kuida.? lugeda larja kont
rollaudmeid. 9.10 põlluimrianduslikkc teateid, 9.15 Tjont

miffonticri1 heliplaatidelt. 9.55 Tallinn: Jumalateenis
tus Jaani kirikust. Praost H. Kubu. 19.99 Tartu: Inina
latceuistuS Peetri kirikust 12.99 katkendeid Wngueri
ooperist ..Parsifal". 13.99 kümme minutit luulet. Karl

Ader. (Tartust.) 13.19 Chopini helitöid. Jaan Kägu
(klawer). 13.35 Meeta Luis loeb Mari Naamoti mä

lestusi. 1-1.99—15.00 lõuuamuusika. K. 2. Kalcivi ma
lelvkonna puhkpilli-orkesier. Juh. J. Wals.
16.30 reklaam. 17.00 lähtekohti wabaharidustööks.
Peasekretär E. Kubjas: Maailma karskusliikumise täna
päew. (Tartust.) 17.20 kohtvikumuusika. Mängib loh
klik ..Kultase" kapell. 15.90 Oskar Urgart: Kirjandus

Pühapäeva õhtul ..Kolmekrossi ooper" 17.«
vastusi olnud, kus publik on võinud veenduda asja
Esmaspäeval jälle «Tootsi pu 1 m".
armastusliku üldpildi taganemises. Teatriringil on
Teisipäeval „M ehe küljeluu" 29. korda.
üüritud oina ruumid. Toetust on saadud ka seltsi
delt.
Kolmekuningapäeval tuli V. K i d r o n i lavastusel
„Fanny" Otepääl

korda.

ettekandele M. Pagnoli ..Fanny", mis on ..Kaugete

Otepääl on teadliku teatrikultuuri teenimisele ra

kendanud end ligi aasta tagasi asutatud Otepää
Teatriring. Seni on olnud esinemisi tosina ümber,
kusjuures vähemväärtusliku kõrval on ka häid la-

Pühapäcwal, 9. jaanuaril.
13.00 heliplaate. 13.30 insener Nikolai Scmjouowi
heliplaate ja teateid.

Hollandi ja prantsuse muusika
ringhäälingus
Ringhääling kannab tulcmal nädalal Hilversumisr
üle .Hollandi Enroopa-kontscrdi, millega meie raadio
kuulajatel amaneb hea tvõimalus tutwuda meil wäga
mähe tuntud hollandi muusikaga. Kontserdi kamas ou
antud tähtis koht waimiiliknle muusikale, kuna see lisab
tugcmasti enplaauil ka hollandi muusikalises loomingus.
Kontserdi esimene osa tuttvustab.Hollandi 16. ja 17. ia
jandi muusikaga, teine osa kaasaegse muusikaga solistide,

koori (fa orkestri esituses. Kontsert on kokmaväcma /'h
tul kell 21.33—23.40, nõnda et meie ringhäälingu saa
tckawa kestab tamaliscst tnnduwali kauem.
Teiseks tähtsamaks koutstrdiks ringhäälingu tulema

nädalases saatckawas ou teinoäcwa õhtul ..Estonia"
järjekordne sümfooniakontsert, millel on kaastcgcm tuu

tud itaalia klamerikuustnik Magda Tagliafcro. Kont
serdi kama on koostatud mrweni prantsuse helitöist.
Kuuleme Berliogi kuulsat ..stantaslilist mmfooniat".
Tueasi ..Eoriji õpilajl" ja Eaim-Eacnsi ..Klamerikont
serti nr. 3, st-dliur".
üldse on prantsuse muusika tulewal nädalal ring
häälingn saaiekrnoa.? tugeivasli esindatud. Nii mälesiab
ringhääling c-omaspäewa hilisõhtul hiljuti surnud suurt

hcliloojar M. Oiaveli. knsjnnrcs laivas on Oiiho Pätsi
sõumvõit iu mälestataiva helitöid, tuna reede bilisõluni
on Sain.Saenji helitööde kontsert ringbäälingn orkestri
ja tchellist N. Kaniuse kaasiegeivuset. Oiinghäälingn or
kestrilt kuuleme iveel pühapäelval ungari ja itaalia ninu
sikat, esmasväemal iiiiNTooitilisi poeeme, nclijapäelval Sl.
ltemba ja Rimski-Korsakoivi helindeid jne.

Ziädala kniildckaiva? on ivaliind H. Ibseni ..Nahma
macnlane", mis on kamas reede õhtul.

randade" järg. Publiku huvi etenduse vastu oli
suur. üldmulje jäi rahuldav, kuid kohati andis

tublisti tunda mõne osalise pealiskaudsus ja osasse
mitte sisseelamine.

aruanded möödunud aastal toimunud perekonnaseisu
muutuste kohta. Nagu neist aruandeist nähtub, ületab

sündimus napilt suremuse. Kaarma koguduses oli
sünde 35, abiellumisi 9, surmajuhtumeid 46. Wani
maks elas Riina Espe, kes jun 89 a. manusena. Ko

gudusel oli liikmeid 2344. Waljalas oli sünde
63. abiellumisi 29 ja surmajuhtumeid Zg. Kih e l konnal registreeriti sünde 91, abiellumisi 37 ja

surmajuhtumeid 87. Wanima inimesena Kihelkonnal

jun 90-a. Wiiu Saar. Kogudusel oli 6993 liiget.

Austris näitlejate nalju
Viini leht on Austria lavakunstnikele saatnud

ankectlchc palvega, märkida oma parimad naljad.

Max Brod kirjutab järgmist:
„See, millest siin jutustan, näib teile naljana,
kuid minule oli ta väga kurb tõde.
Juba aastaid olin tunnud igatsust saada filmi
näitlejaks. Hiljuti saabus Viini filmirežissöõr, kes

oli juhuslikult abielus daamiga, kellega olin aastate
eest provintsiteatris mänginud. Suurepärane juhus!
Pidin seda vana tutvust kasutama filmi pääsmiseks!

Minu vastuvõtt hotellis läks, nagu olin lootnud.
Mind tunti ära ja tuldi mulle vastu väljasirutatud
kätel. Kõik näis arenevat suurepäraselt, kui mul
äkki tuli mõte oma endiselt kolleegilt küsida, kui

vana ta õieti juba olevat.
„Lasen teid mõistatada, armas sõber," oli vastus.
aastaid."

Järgmisel päeval astusin lillekauplusse ja andsin
tellimise: kolmkümmend, nimelt kolmkümmend roo

si, mis käskisin viia hotelli.

Sellega olin enda teadmata purustanud kõik loo

asemel saatnud viiskümmend!

Kuulsin sellest liig hilja ja siis tuli see mulle ha
Pritz Heller jutustab:
..Parim nali oli vististi, kuidas mind ühes selts
konnas solvati. Härrad ja daamid olid otsustanud
lastamatu ja raevutseva etteheitena!"

mängida omapärast mängu: Inimene, kes tegi ruma

laima näo, pidi saama pudeli sekti. Ning eks
sa näe korraga anti pudel ci kellelegi teisele
kui... minule!
Pean tunnistama, et vihastasin väga, kuid end
päästa püüdes tõmbasin lingu veel koomale. ..Va
bandust," ütlesin, ..mina ei mänginud ju sugugi

kaasa!""

Fritz Himhoff: ..Publik teeb mõnikord paremaid
nalju kui meie laval, ühes provintsiteatris oli di

rektoril tulnud kummaline mõte lavastada tükki, mis
kubises türanniscerivaist Xantippedcst ja kurjadest

ämmadest. Tüki nimeks ta oli valinud: ..Taltsuta
tud kiskjad".

Direktor polnud kujutlenud, et tal oli tegemist
selt. Näidendi kolmas vaatus oli parajasti jõudnud
lõpule, kui saalis tekkis nurin ja hakkasid sadama
sõimusõnad. Mis oli juhtunud? Direktor astus ees
riide ette, kuid publik seda vajaski!
lihtsameelse publikuga, kes võis nimetust võtta tõsi

..Kunas tulevad viimaks loomad lavale?" karjus
publik."
Lrnst Morgan: ..Minu kogemuse järele annab elu

parimaid nalju. Vajame ainult teraseid kõrvu ja

siis pole meil naljaainest puudust. Näiteks:
Trammivagunis istuvad kaks härrat üksteise vas
tas. On suve algus ja mõlemad räägivad, nagu kõik
viinlascd, eelseisvast suvepuhkusest.
„Mis teie suvel teete?"

..Kui äri läheb hästi, sõidan Pariisi maailmanäi

tusele."

~Aga kui läheb halvasti?..."
..Siis võtan naise kaasa."
Teinekord kuulsin üht härrat oma kaaslasele

ütlevat: ..Kas teate ka. et pr. X. kasvatab oma mehe
süstemaatiliselt kõhurääkijaks?"

???"

..Noh, vaene mees ci julge suudki lahti teha."
Kuulsin trammivagunis ka arvamust, et naised ei
armasta stratosfäärc, sest seal langeb külgetõmbe

jõud ..."

Rahulolematus Saksa ajakirjan
duse monotoonsusega
..Daily Erprcss" kirjutab, et käesolewa kuu kesk»
paigas tulcwat Saksa propagandaministeeriumis tähtis

muudatus. Propagandaministcr dr. Göbdels olewat
otsustanud loobuda ajakirjanduse instrueerimise küsimu»

sist, mis minewat tema senisele abilisele or. Diet
richilc. Dr. Dictrichist räägitakse, et tal ci olewat

mõncslu asjas dr. Göbbclsiga ühtmeclt. s)itlcri hea
sõbrana Dictrich oskaivat juhile näidata dr. Eöbbelsi
poliitika wigu. Dictrich ci olewat rahul Saksa pressi
ühetoonilisusega. Tema anvates tuleks wälismaa tca
leile anda rohkem ruumi ja need peaksid wöimalust
mööda ivastama tõele. - Dietrichile ci meeldiwat ka
liig sagedane wälismaa ajakirjanduse esindajate wälja
saatmine Saksast. Dictrich soowiwat nendega luua lähe

inaid sidcmcid. Eriti pole Dictrich olnud rahul Nürn
bergi kongressiga, kus oja wälismaa ajakirjanikke on
olnud soodustatud, kuid teist osa on ignorcerirud ja
boikotceritud.

Lõouks olgu raadiokuulajale tähelepanu juhitud N.

Emvi loengule lauräcmal kell 17.30. milles tuüvus

Sõda ei tule...

tatakse kehnwate raadiomäärustcza. eriti kuulajatele
termilisest seisukohast.

Pariisi leht avaldab mälestusi Kelloggist.
Kadunud Kellogg oli veendunumaid patsifiste ja

eesti wcmemais ajalehis. (Eesti Naluua Muuseumi loeng.

Tartust). 18.20 hclisetv pühapäriva-õhtu. Heliplaate
jookswal Itnbil. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Homne
iaatckalva. 19.05 lugcmisiuud. Juhan Tõnopa loeb kat
kendi Llho romaanist ..Paim". 19.35 mana tautsumuu-

Saaremaa kogudustes sündimus ületab suremuse.

Mõnedes Saaremaa kogudustes on juba walminud

tused pääseda filmi. Lillemüüjanna oli mind ara
tunnud ja minu ..meeleheaks" kolmekümne roosi

ülcwaade. 10.10 uädalalöpu-muusika. NR orkester.

Magda Tagliafero „Estonia" sümfooniakontserdil

Saaremaalt

pühapäeval kell 9.30 ja start on sealsamas kell
10.000. Koos Tallinna malevaga korraldab ka

satamises üldklassile ja vanade klassile. Võistlejate
kogunemine on Mustamäe lasketiiru hoone juures

loeng: ..Elekter igapäewascZ elus". 13.43 wiiulisoolo

päevauudiseid. 10.00 õige aeg. Ilmateade. Saatckama

aeg ja nagu on näha kokku tulnud käsikirjade hul

gast, kujuneb osawütt elamaks.

„Kuna mul homme juhuslikult on sünnipäev, siis
võite mulle saata nii mitu roosi, kui olen elanud

tviite-muusika. NN orkester. Juh. F. Nikolai. 18.40

oodatud külalislauljaks kõigis suuris oopereis.

liskonna majanduslikke päewaküsimusi. 15.10 Eesti aja

Lükijuttude wüistluse Kohtla-Zärmel korraldab ha.
ridusselts. Tingimuseks on. et aine peab olema Kohtla
lärwe elust. Lähemal ajal lõpeb tööde esitamise täht

10 ja 18 km suusavõistlus
Nõmmel Tallinna maleva ja ÜENÜTO korraldusel
Kaitseliidu Tallinna malev korraldab pühapäe
val Nõmmel oma esivõistlused 10 kilomeetri suu

Aastal 1026 sõitis Euroopasse, kus ta tänini on

Venemaal.

Virumaalt

Kirjanik Liivi seisukord

fifa heliplaatidel!' 20.10 ungari helindeid. NN orkester.

Raadio

wcoautodega metsa.

Armulaual käijate hulgas on 'suures ülekaalus naised.

ümberpöördult.

Teeolud raskendavad üldlaulu
peo eelproove

Narma linn katkestas puudeweo lume tüttu. Nar
wa linnamalitsuse korraldusel katkestati tarbepuude
wedu metsast, sest siigawa luine tüttu osutub see
täiesti wöimatuks. Omawalitsus loodab tarbepuud
kätte saada kewadel, millal awaneb wüimalus pääseda

Lumerohkus jälle liiklemist takistamas. Pidew

lumesadu on Tartumaa! jälle teed umbes sadanud.
Liiklemine on raskeks muutunud eriti maal, kus weod

Kohe pärast debüüti algas ta võidukas ringreis

Th. Lemba.

Esmaspäeval, 11. jaanuaril esineb «Estonias"
Tosca etendusel Cavaradossi Bulgaaria riigi
ooperi esiwene tenor Peter Kaitceff.

Tel. 307-46. A. RATNER Narva m. 71

oina Jukust. 17.20 muusika lastetoas. (Heliplaadid.)
17.33 jääteade wöi heliplaate. 17.30 A. Petrom: Töö

sertant kviteeris terve rea lisapalade andmisega.

Bulgaaria ooperitenor «Estonias"

Suurim karusnahaladu

Ado Köõgardal, kirikuõpetaja, sündinud 9. jaan.

ktrikuanstal Helme ja Taagepera Kogudustes sure
wus ületas sündimuse, kuna eelmisel aastal see oli

Näitleja A. Wnkno sõitis wälismaalc

odavate hindadega

August G)nilitr kirjanik, sündinud 9. jaan. 1591. a.
Peeter skann, kohtunik, sündinud 9. jaan. 1883. a.
Muhus. Riigikohtu kriininaalosakonna esimees.
Paul Keres, maletaja, sündinud 8. jaan. 1916. a.

Loeng Briti muusikast. Esmaspäeval, I<l. jaan., kell
3 õhtul kõneleb 38. Need Eesti-Jnglise Kulltuurühittgus,
Estonia röhelises saalis, Briti muusikast.

Tel. 445-88. Schnickeri apteek, Paldiski mnt. nr. 6.

asetsewate majade omanikud on esitanud linnawaliisusele

kultuurkapitali ajakirjanduse sihtkapitali Malitsuse esi

tumite. Sündimuse languse wastu on näidanud tõusu
suremus. 1936. a. suri mainitud kogudustes 167 jni

stipendiumi.

Lutsi eestlastele korraldati jõulupuu.

Harald Tammcr, ajakirjanik, sündinud 9. jaan.
1899. a. Tallinnas. ..Päemalehe" peatoimetaja ja

Majaomanike kodu awatakse täna. 8. saan., Wana-

Wiru tän. 7. Algus koll 7 õhtul.
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Kohalikke teateid
Eesti Gaidide maleva 111 juhtide
kool
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Päewaleht

Kino
Uued Eesti ringvaated
Reedest alates demonstreeritakse Tallinna kino
des uut Eesti Kultuurfiiiiii helikroonikat, Uus käsi
tatakse järgmist:

1. Uue põhiseaduse kehtimahakkamise tähista
mine Kadrioru lossi ees. (Kindral Orasmaa tervitab

riigihoidjat; riigihoidja K. Pätsi vastus).

2. Leinaseisak Vabadusväljakul.
3. Esimesed üleriiklikud masinakirja võistlused.

4. Lumerohkc talv.

kuuldes, et talle on määratud Nobeli rahuauhind,
ütles ta ise:

..Sellest auhinnast ma ci või loobuda. Näib, et

pälvin teda tõepoolest."
F.mile Buret meenutab, kuidas ta 1928. a. pärast

Kelloggi pakti allakirjutamist ühes teiste ajakirja
nikega usutles päevakangelast.

Keeui küsis Kelloggilt:
.Dlifline oleks Ameerika seisukoht, kui Euroopas
puhkeks sõda?"
Kellogg raputas rahulolematult pead:

~Sõda ei tule. Sõda ei tule iial enam. Sõda pole

enam võimalik."
Hiljem, erakõneluses, ta seletas:

„Ma tean küll, et see nõnda pole, kuid peab ju

nõnda rääkima, et kõik usuksid, et see on nõnda."

8

Laupäeval/8, jaanuaril 1958

Päevaleht

Nr. 8
Sund määruse rikkuja. Kindla elukohata Leida Hõbe
jõe wöetaksc wasiutusele prostirutsiooni ja sellega kaa»
saskäiwatc suguhaiguste wasiu wöitlemise määruse rik

Politseipeegel

kumise pärast.

Talaja iile Piiri käimise pärast ,võetakse jva tuiuscle

Autobnsc ja surnuweoauto kokkupõrge. Eile kella
poole kabe vaigu Põrkasid Liiwa län. nr. 19 asetse,va
maja juure.- kokku 0.-ü. ..Mootori" aurobus nr. A-21»<
ja linna suruuwcoanto nr. A-10. sõidukid said kokku
põrke mgajärjcl kcrgcniaid wigasttisi. kuna inimestega
õnnemsi ei olnud. Autobust juhti-? Endla uiu. nr. 49—3
cluiscw?llbcrt Lecs ja jurninveoautot Tulika tän. nr.
ZK 5 ekutselv Ludivig Kadak. Mi-? õuuciusc põhjustas.

Toimetusele saadetud kirjandus

Ncljapäctval fnri Nnkivere Haigla? kauaaegne Wa
vmiflu matta Selja kooli juhataja August $\ i r ji p n u.

Looduskaitse I. Toimetus: prof. dr. T. Lippmaa,
prof. dr. R. Mathieseu, dir. mag. P. Päts, loodnskait e

hani p. Koort >ja Pärnu-? Kaewu tän. nr. 2-a clutsew

Erivln Willemi v. kes möödunud aasta 9. dc:j.

Norra aurikul Pärnu sadama kaudu sõitsid Wastawate
dokumentideta wälismaalc ja nüüd Vldnnia Eesti kou
suli korraldusel aurulaeiv ..Maril" saadeti tagasi kodu
maale. Mehed jõudsid Tallinna sadamasse eile.

Tüim ja kallaletung. Kcntmani tän. nr. 16—12

Riigiparkide walitsuse poolt on wälja antud ülal
maittitud looduskaitse aastaraamat, mis jaguneb koi

öeldes, et ta tahab enne meel sugulastega koo-? tviibida.
Piduõhtu peeti, tuua juubilar ise lamas ivoodis.

looduskaitse Ilüsiiiiuse arenemist ajalooliselt ja õigus

liikus linna? juhita, kuna mce-S ise oli joobnud.
Pcatusloata ja keelatud kohas elutses kauemat aega
kindla elukohata ja riigikoudsuseta Nikifor Kusuetsow.
Lumine kõnnitee. Nanva maanteel nr. 30 asetsema

trammi pawiljoni? sõimanud kolm tundmata noormeest.

Haiglas Ivõeti küll ette kiire operatsioon, mis aga ei

Kui awaldaja hiljem oma kaaslasega läinud tänawale.
lllngiittid tundmata noormehed talle kallale ja löönud
nina wcriscks. juurdlusega selgus hiljem, et kallakem,,gijntck? olid Bckkeri as: nr. 9—37 clutsciv Richard Ad
ler, Bckkcri as. nr. 6-a—22 clutsew Erich 01ro?stcin ja
Bckkcri as. nr. 6-a—2 clntscw Eduard Puuder.

suutnud mehe elu enam päästa.

õlleklaasiga pahe. sambla-tän. nr. 4-a—1 clutsew
Linda Kruus aivaldas politseile, et icnia teenistuskohal

tsemendiwabrikus hobusemcheua ja ka kolmapäcival

- Rikutud taksomeeter. Nõmmel 2õbra tän. nr. 30
eluiiew laksoamo nr. A-1763 omanik Theodor Krunt

Rein Toolsc temale õlleklaasiga- löönud' pähe chaawa.
Talaja niiinaga kauplemise parast wöetaksc wastutu

raksoautodc seisukohal ja seda juhti? Magasini tän.
nr. 13—9 clutsew Ewald Aaldua. kc? ülekuulamisel

iclc Aenc-Balti as. nr. 63—E cluiscw Maria Par
fciew.

umnislas end süüdi.

jutused looduskaitse kohta, milles käsitellakse pikemalt

tikult meil Eestis, samuti tuuakse ka jooni loodus

kaitse ajaloost ja lühike iilcmaade looduskaitsest meie
naabermaades. Teises osas tlk. 70—144) aivaidataksc
uurimis- ja «vaatlustulemusi peamiselt looduskaitse

Surm tuli töö juures
Kolmapäewal, 5. jaan., suri Kunda alemis Rk!*-

saildcr Suko w. õf> a. ivana. c. töötas Kunda

oli ta ametis reele koorma laadimisega. Raske Kan

Kopli restoranis on Bckkcri aj.-nr. 33-a—7l clutsciv

wöetaksc wasiutnsele seepärast, et tema sõidukil oli wää
natud lahti laksoineciri plomm. Auto seisis Walli täuaiva

meks osaks. Esimeses osas (lk. I—7t>)1—7t>) on üldised kir

misel päeival alustati teekonda Nakiverc haigla poole,
kuid teel lõhkes ägeda põletiku tagajärjel pimesool.

elmseiv Elmar Klooster aivaldas politseile, ci teda ja
leinaga kaasa? olewa, vreilie on Bõenc-Balti asunduse

krundi omanik wöetaksc wastuuiscle seepärast, ei krundi
juure? oli sõidu- sa kõnnitee puhastamata.

47 joonist.

Iva hommikul tundis Sl. end halivasti ning õhtuks oli
tn juba uii nõrk, ct pidi lamama lvoodis. Meeit taheti
küll toimetada otsekohe haiglasse, kuid ta ise keeldu?,

Joobnud wcvwoorimcrs. 2. Lasnamäe tän. nr.

ZO-a -2 clutsew wcowoorimccs August Laascpp wöetaksc
wastutuscle sccvärasl. ei tema' hobune ühe-? sõidukiga

inspektor dr. G. Wilbaste ftegeivtoimetaja). Riigi
parkide walitsuje kirjastus, Tallinn IM7. 184 lk..

Wua-aasta õhtu sai koolimees 5,0-aastascks, mis puhuks
olid kokku kutsutud sugulased ja tuttawad. Sama päe-

Nartvaõ Paeiuurru tän. nr. 2—7 clutsew Alfred Ju

pole wccl iuudciud selgitada.

Oma juubelipeolt surma

dami tõstmise juures langes mees aga äkitselt oiates
maha. Kaastöölised toimetasid mehe küll kiiresti ambu

latooriumi, kuid tee! heitis c. hinge. Rrmatamasti
järgnes surm südamerabandusele. Eukoiv on naise

nirg on maid omaväraseks, satiirilisele marjuudamd ra»
gavõkijaks Võuua-Eesli lopsakusest põliveneiva noorluu»

letaja Ado Muraku isikuroiuaauile. Esiarmasnim kibe
date pettumuste tõukel ja suure maimsc tõusu looni?te
tõmbel tuleb ta kehwasr kodutalust Tallinna. er ical ra
ivida südameliaalvu uiug oina talendi ja maamebellkiur
silke noorusjõu maral jõuda kuulsusele ja õigele õnnele.
Omalaadselt jn tuuvitaivalr maatleb auior selle umber'
istutatud kaiigelase inurraugut. mis ei arene kaugelt.i
ta enda pooli eneuuislalud roobasiel. ipaid teeb enne
lõplikku selgumist üsna üllaialvaid käänakuid,
elaivalt esitatud kõrioalkujudest ou suuriur labnus nau-"

tel - luuletajast kangelase nii koduküla kui ta vcalmna

innusidel. Aurori omapärane lniuiuorimeel, niis ..Kii

kohta ja puudutatakse ka nende alade teaduslikku
wäärtust, mis on majalised wötta looduskaitse alla
juba lähemal ajal. Kolmandas osas flk. 14.7—184) on

loe ja kuu" pulntl sai arivusrnselt fõrflcr nliumsrutt. on
..Turus" saamntanud uusi ivõite. Teose mitmeist oma
pärasusist olnu uimerattid, et selles katketena kui ka ter

aruanded looduskaitse tegewnsc kohta möödunud aas
tal, looduskaitse teostajad, looduskaitse seadus ühes
prantsuskeelse tõlkega, looduskaitse töökamu, loodus
kaitse usaldusmeeste nimestik ja looduskaitse alla wõe
tud maa-alade ja esemete loetelu.
..Looduskaitse I" on mõeldud käsiraamatuks usaldus
meestele, samuti ka 'Eesti looduskaitsega tutmustami
seks «välismaal, mispärast kõik kirjutused on marus
tatud ingliskeelse kokkumöttcga.

lveni enucb peategelase luuletusi.

Mart Raud: Turg. Romaan. 0.-ii. „NoorEesti" tiirjastus" Tartus, 1!l!17. a. Hind kr. 3.50;

mees.

kirja järele luõifc- arivara, mirte iituulr äritse

jate laia niassi kirjeldus. Äriõhiua? rabclew

Mart Raua uus romaan ..Turg" ei ole. nagu peal-

Warausi pealinnas
Turul nuirastati Anna Wõjangu Käekott 30

sendi rnfjagn, kokku 5 kr. wäärtuscs.

Estonia puiesteel nr. 3 asetsemast majast warastati

Johannes Starkop.fi karakulmüts 23 kr. wiiär
tuses.

August Egcl, korterist Kaupmelie tan. nr. äi

uarastõti palitu 5,0 kr. wäärtuscs.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Prouade ja preilide lml

gast soowin

tutvust
Lühikese raske haiguse järele suikus igawesse unne minu kallis abikaasa, meie hea isa, poeg ja wend

Manus 25—40 a. Mees kesk
eas, tväikesc kapitali omaw.

„Päevalehe" ja „Laste Rõõmu"
kuulutusi ja tellimisi

Kirj. slt. ~26/6706"

I Kori Johannese p. Kirsipuu (lein) I

Jtarvas

Pr. ja prl. soowimad tõ

sist

LASTE
RÕÕM
liELLIGE
AEGSASTI

sünd. 31. dets. 1887. a., surn. 6. jaan. 1938. a.

Valusas leinas abikaasa, pojad, ema Ja õed perekondadega
Matmine Kunda kirikus pühapäeval, 16. jaanuaril. * WM

tutvust
riigitcenijatega. Pr. 25 a.,

võtavad vastu

6701".

Vennod R. ja K. Roosipuu,

prl. 22 a. Kirj slt. ~21/
1938. aastaks!

Suur 24.

Antakse obligatsioonide
peale kuni

Illlll!ll!ll!llllltlllllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllll!lll

Kellel on

nukk müüa

5846".

Ajakohase hinnaga müüa t Krentzivaldt tän. 6—ll.

10-aastcmc snnr (120
puud) '

Ehituskrunt

vilJapuußed '

t

kviäwald. slt. ~9/5160".

Pärijad j

Ostan

Osran naistercchwa

õiglase hnmaga pruugitud
mööblit, riideid, õmblusma

wäikese elumajaga Tallinna
läh. laiaroop. raudteejaama i ntüüa kesklinna ligidal. Va

juures. . Margistatud soo

IV.M kr.

Soovin osta
õllemiiügiluba
I vähem kantud jopckasuka
imiiia. rent. kirjal slt. „6/i keskmisele kaswulc, nr 54

Alus tuur

IBfffßWõfil
WWWM»»»»

jalgratta,
sinaid. grammofone, jalg luõib ka korrast ära. olla
rattaid ja pööningulolu. Kirsad slt. ~10/5770".

hetalitajaid palun miire tü Kirj. flt. ~16/5776".

litada. Vann. adw. Bre
men. Kinga 1, kl. 1/(s9—
VSIO ja 5—6.

58. Helistada teles. 319-76
wõi tcat. kirj. slt. ~10/6016"

Soowiu osta woolujoonc
lise tõld

laste-ajakiri.

scga. Küsida Habersti mõi

liiri, prtff. slt. ~10/5510". mööbleid, riideid, salanõu

Restide müük.

Kõige odalvantini oskate

sast, tel. 450-42.

sid. raamatuid, söögiriistu.

maja

ühes krundiga. Nõmme -

riidekappe

Pääsküla tvahclc. Kirjad

3ooMiti osta suuremal

,'lt. ..2/5042".

Tfff

Müüa jutütmlisi

Jaiatoed, konna
silma- Ja jala»
ravlablnõud
10—2 ja 4—6.
Vene tän. 11—6.

armul mitmesuguseid

Kasarmu 4, ärist (Sonda
platsi ääres). Suur tvalik.

pezumll,
kerge. Vene tän. 17, töö

keediseid:

Vana linoleumi

sõstra jne. Teatada bind

ja kwanium slt. ~3015756"

Toowin osia toähcldase

Müüa meeste rahwa tuh 6—3.

puhvetikapi.

soliidsele ostjale müün
Äesk-Eesiis asuma ilusa ja
häsli majandatud

suure talu.

Tcat. fir j. slt. ~7/5327".

Teai. Loimnki tatt. 54—S.

Soodsatel makiuiingimus
tel müüa

kuld- ja hõbeasjn, tvanu ja vene peenraha
rahasid ja palju muud.
taluleokt
Anlikwariäai A. Pastarns,
..Tõnise" saulepa trallas. Vana Posti t. 7, tel. 445-56 ostan Voorimehe tän. 4,
kiriku lä
E. Prant. . j
hedal. suurus 34.85 ha. Toawitakse osta pruugitud Zomvin osta pruugitud
vuhtakasu rbl. 111.43. Tea sukakudumls
masin,
rada Tallinna, Süda t. 7.
ahjupotte,
H. Heinsoo. Vastuse jaoks 10. ivõi 12. klass. žcaiaM
10-''. postmark ligi panna, j flt. ~2/5362".
glasuuritud, ivalgeid Ivõi
tvänvilisi. Teat. Uus Tatari
23—3, tel. 467-26

Erakorarline objekt. . Maa
wäga hea. hooned täiesti
korras. Talu on ühes tülis,

Noomin osta pruugitud

asub linna lähedal. Hind

ühes täielise imventariga
Kr. 40.000. Väljamaks Kr.

33.000. Kirjad slt. ~38/
6678".

Juhusl. wäga odawasti

müüa uus ..Tinger" 1Z kl.

lapsevankri
Pnl. teat. slt. ~21/6061"

«jSÜ&

Toowitnksc osta kohcmal
setawa raha eest

&r » _

jalgõmblusmasin
Tartu mm. 4?—2.

akordeoon
/klawiaiuuriga).

esitada ..Prrssa", Tartu
kont. ~300".

"Ä :

Vajatakse Nõmmele

kohruprisram - ringkonnakolstn

ruumes Pärnu mnt. 7 aiva

Mihkel Klaamase kinnis
wara. mis asub Paldiskis.
Kauba tän. 7 ja koosneb

' \t"

katuse

'mal tänawal turu lähedal,

sindlit.

e^ad»^

kroonist.

Pakkttutised saata slt. ..36/

•;

6716".

trükikojast ,
Haruldane stiur

põdrapea
müüa. Küsida toiduainetc

kaupl. Nunne 7. 1

Tallinn, Pikk 2. Telefoi 428-83.

Krundi
sooivm osta Tallinnast htiti
Pääskülani. Teat. hinna ja
futtrusegn slt. ~21/6021"

1

NÕUDKE EELARVEID.
................ ... |

Soowin osta

maja või talu,
soow. aiaga ja jaama ligi
bal. Äirj. slt. ~20/6060"

Kindla siSsctnlckngn 3t-a.
leskhärra sooivib

Energiline äriliste fcnrc.
30-a. prl., ajiti. m-skitstcs,

pida. Tcnr. slt. ..38/5008"

Võlgade
ost, sissenõudmised jn maksn

wakienditc sclgitnin. Kirjad
snnta slt. „37/G637"

iueclltgcutiw preiliga

lastega 16-—22 a. Üirjad

Rõõmu" tellimisi

numbreid V. Ajan
go, Jaama tän. 2.

slt. ~22/5862".

KakS haritud iscseiS'vat
Daam sooivib majandusi, preilit sooiviivad

isescisivat

kirjandus Zooiv. pikem kasw.

Abielluksin
waraudnslikult kiudlustatlid
daamiga: oman ka ivähema
summa. Üirj. slt. ~28/6068"

tutvusi
tõiieäc härradega. WaitnS

mitte nlln 30 n. Kirj. slt.
„a/f>onr>"

Rõõmu"

tellimisi ja kuulutusi
vastu ja mUüvad
E. Priiman, Pikk 24
N. Erna, Lai tän.

M. Nurk, Lai tän.

Eü. Läte, Lille tän. 13
E. Videvik, jaama raa
matukapp

J oh. Triefelilt, Pikk 17
L. Rikken, Tallinna 20
Übja Majandusühisus

Marie Talla, Vaksali 2
E.Sabolotnik. Tallinna?

jad: ~Lea", Wolstnn. Tal

liniia mnt. 7.

Keskealine teenistusega

tutvust

Korrektne rikaS ivana äär

ltumeblond) malge kraega
hõbedaga kaunistatud sinises
! kleidis, kes 2. jõulupühal m.

a. iviibis ?ämisillal peeta-

5030".

38-a. täiesti karske ivana

poiss, kes ei suuda taluda
hingelisi ülsiudust,
tutnints preilidcgn
wõi leskedega iile Eesti arm
>'a ühiskodil loomise mõtteS.

lvailuS 25—35 a. Kirj. slt.
..21/5081"

Harüud härra sooivib
kino- ja reairi

Pianiino,
rclonda. Zuur Tartu mul.

83—12, sissekäik On oreli t.

Rakvere jaama
raamatukapp
on avatud

ole sõbraks

kella 8 õhtul, samuti

27-a. keskpärasele naisele.

öiste rongide ajal.», Pä
evaleht" ilmub müügile

Soovin laenu
nnsa inimesega. Tcat. pal.
f(f a«nn-T'

socwiwad

tutvust
wauematc jõukamale korra
mate preilide mõi prouade
like härrade hulgast. Pal. iseseiswaie, jõukate daami
ga, manus .80—40 a. Kirj.
kirj. slt. ~38/6078"
dcga. Mcelditvusel abiellu
slt. ..A 158"
wad. Kirjad slt. ~36/5876"
Taam majalt mcc»' tt>õi
Futcll. 36-a. leskproua
nni»-

osanikku

Hea ostjaskonnaga

lausega soowib

võilaud

tutvust

1300 kr. wõt kes focimfi heasüdamliku ja jõuka här
ivastawa sumina mõneks raga. Kirj. slt. ~20/5660"

mehe i. 11-a—ls. -

Raasiku wallas hea põllu
maaga talu

Laste Rõõmus

rendile anda.

Põldu 17 ha. Kirjal, ilt.
~7/5887".

lupidaja,

soovib laenu

ära anda. Teat. saab Kaup

kirjutavad kogenud B

huvita v ? ! jj

kella 7 hommikul kuni

300 kr. äri suurcl.dainisek-?.
!v«iga kiircSti. £n tegemist

Kaks korralikku noormeest

tutvust

wan. mitte üle 36 a. Foto
soowilaw. Kirjad slt. ~13/

Palun seda

ra a. 4.7—00,

Kiri. slt. ..l/004l"

soowib tõsist

35-aasi. inrcll. naisega.
Kirj. slt. ..33/5873".

rased vaimud miks B
ta ei peaks siis olema B

mõi lesega 20—30 a. Kirjad UUS. üürile anda lasteta dc

wanemate härradega, ioeinst
ei iraja. Uirj. slt. „2/r>!M>2"

Waraildnsl. kindlust, daam

abielu mõttes lihtsa tõsiselt
ellu suhtuma tütarlapsega

5068"

aacaak? iu. kaow. neiu

üksik leskpr. sooivib i
tutvust

abielluda

Kirjad slt. ..14/5774".

iseseisew noormees

ivaba aega. kes ei snitseia.
lio irõõra käsikchivri. pnliin ei külas la lokaale. 26 asi.
leaiada «isik on uuinidi. euesetirj.. arnen ja õige aad
Uirj. sl j. 73".
ressiga iil. ~18/5038".

soom. väeivapildiga, slt. „23/
0l»?3".

hega 45—60-a. maalt wõi

Kes härradest 30—45 a.
ioomiks lähemal ajal

tutvust
tõsiste härradega 15—60 fi.
abielu mõttes, flirtijaid pal.

7uitcll. noormccS, käsitöö

võtavad „Päeva
le he" ja „Lastc

tutvust
korraliku heasüdamliku me

Intcllig. keskealine härra
kirjamehed, auhinnatud B soowib tutwust samasuguse
noorkirjanikud, lootust- B daamiga saksa keele
kõnepraktika
äratavad algajad, lapsed B
wõi prantsuse keele tundide
ise ja mõningad salapä- B

kaaslaseks

, tutvuks

Preilit

talu wäljaniaksmiscks päri
jatele. Kirj. jlt. ~36/6676"

.iteskcalinc autetiSkäija prl.

Seda daami,
musikaalsel keskkooli harid,
meeldima ivälimusega 22
te* sõnliäauv. Tallinnast 32-a. vivilit, kel on õhuili
iväljuival sirtsu rongil >rõi

liire.

Wanom korralik 57-aast. j

pensionär soowib i
tutvust

svmvih

ja kuulutusi vastu ival piduõhtul, endast nui
giivalt teal. lõlnisale hani.
ning müüb üksik noormehele. Uirj. slt. 10/

paluu aitttvlr fotoga, saata

sõpra,

tntwuks noormeestega,

26-a. preili, iseseisew ia

.Uilj. sll. „3S/fiö3S"

.MMM ¥

eelistab wormikandjaid. Kir linnast. Tooiv. pensionärid.

jauuakohn ärisse, kust waba
»eb õhtul kell 6, et edasi õp

kaunitari

tutvust,

Noor korralik ametis olem
neiu meeleldi

samasuguse prl. luõi lesega.

võtab „Pä6va
lehe" ja „Lasie

abiellumise mõttes tütar

..18/6055"

tutvust
härraga. kes ioomitali müü

sooivib

..Elaiv".

kes oli Vabaduse platsil 31.
kes suudaks olla heaks seltsi taluprouadega. kellel on ve dets. õhtul orkestri nurugu
liscks üksikule keskmistes aas remeest tavwis. Kirjad slt. ajal ja sealt minnes läks
tntes naisterühmale. Kirjad ..13/5733".
sisse Poska tän. aiowära
ivast, palun endast teatada
õige nime ja aadressiga slt.
üksik kavnaliga lesk soowib ffr. ~3-2/591-2".

abielluda

IM

üksik noormees sooivib

sõbra,

huiks. Protsendiks priisöök
ja kindlustus. Kirjal, teat.
jlt. ..32/6632"

TAPAL

Üirjad slt. „l l/5731".

kude meesisikute hulgast

hästiminewassc söögisaali

mitte tülitada. Kirj. jlt. „8/

hea sõbratari leidmiseks.

Elu üksinda on nii kurb.
kas leiaksin tõsiste korralik

arenenud omaette kodu oma

Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus.

M. KUULUTUSED Mi
iH:.- JOONISED ZW
wõi linnast. Flinijaid palu
Md <u"iD M
me nnnc lülitada. Foto soo
OK
wiraw. Kirjad: Weriora
jaam ..Kurb". ..Lõbus",

daamiga, kes laenaks kuni
Tõsist sõprust
Kr. 100.— õpingute lõpeta
iniseks merekoolis. Tagasi soowib kes km. ansl. preili
maks smvcl, head protsendid. iulelligeuis. härraga. .s?ari
Wõib olla partneriks Mere mnniid ja juhnscotsijaid va
kooli ballil. Tuimusele loõib luu mine inliiada. Kohra
sobimusel järgneda abielu, misclc ci ilmu. Kirjad slt.
saladus garantccritlid. Kir ~31/5751".
jad slt. ..20/6740".

Üksiknumber 25 senti.

ml. wõi lesega. Ivait. 20—

Tööstur ärimees

tutvust

mees soowib

algkoolijuhatajad.

sõpra

•25—40-n. torralilkudc wa
bade härrade hulgast maalr

f-v ;' ri"

aastas 1 kr. 30 s., veerandaastas 75 s.

abielluda

Üksiknumbreid:

Hobused
müüa. S. Ameerika 31—11

SEINAKALENDER
I lapsed.
Kes tellib r,LASTE RÕÕMU", valmistab
oma lastele rõõmu, mis kordub
iga kuu.
„LASTE RÕÕM" ilmub ka 1938. aastal
endise hinnaga.

Tallinnas, kõik postiasutused üle maa, ~Päev
alehe" kohapealsed esindajad ja peagu kõik

Rakveres

ja.aiast. Maja asub käida

narile. Pakk. algab 300

on kaasas ilus mitmevärviline

soovib

40.000

ühest majast, kõrwalhooneist

sobiw ärimehele wõi pensio

.LASTE RÕÕMU" jaanuarinumbriga

Tellimisi võtavad vastu „Päevalehe" kontor

teda humitah teater, kiim,

»j&£

20. jaanuaril 1038. a. kell
11 homm. müüb Keila jsk.
likul enampakkumisel surnud

vaid võistlusi auhindade peale.

3O-a. mees

Pakk. ühes himta ja süst. Üirj. slt. ~9/6089"

Oksjon

„LASTE RÕÕM" korraldab aeg-ajalt huvita

JJLASTE ROOM maksab aastas 3 kr., pool

30 a.. kes omab kapitali
Nõmmel, 2 min. tee Hiiu
Ostan
ühise kodu loomiseks, -üirjad
Noomin osta wauaaegsc
jaamast,
müüa
ilus.
suure
manaaegseid
(antiik-)
mööl'piiberlracga, kcskm. kasivnle
Tapa Narma P. W.
ma tulutorira maja cl?ira leid. porisclankujtlsid. seina
Lembitu 14—4.
kirjutuslaua
.üätva k.-t. L. A.
miscks sünnis 400 r.-s. suu taldrikuid, sermiise, üksikuid
rnne
tasse, ivaäsc, kris:allasju, ühes tooliga, tväljalöiketöö.
Maja
ehituskrunt
koomilülirreid, lana- ja sci Pakkumised ühes aadressi ja
müüa Tapa linnas Laial
?ootvin üürida
tänawal. hinn. Kr. 3000. wäikese majaga (2X3,5 nalührrcid. pronkskujusid, hinnaga teat. kirjal, slt. ~0/
Tear. Karl Hansen. Koerus, r.-s». Veetornstik lähedal. kaminakclli, tvaipn. õlimaa SHSO" .
pianiino
Hind 7000 kr. Pakkumine lc, pühakltjusid tikoona),
ietef. 30.
Lgastuscd
ühes tingimustega
mata slt. ~18/5978".
kullatud, pildiraame, kirju
Kulda, hõbedat
10. jaanuariks slt. ~5/5065"
Noori tugewaid ja lvanu
ruslanagarnituuve. iranu
müüa Wana Wiru t. 13—4

suurel hulgal ka lasterõõmlaste näopilte.

slt. ~34/5874".

kasukas

tööhobuseid

„LASTE RÕÕM" toob pilte ning joonistusi,

lüiarlapsega sooivib poiss
laps. Kirj. ühes manusega

parabellumi.

kurnahast

odawaid

joonistust jne.

2ooMin osta lal. 7,65

nnchwe ja tvalmiskraesid. pningiriid

kiirtcllimised 2—24 nn?niga. Girgcnsoni tän.

„LASTE RÕÕM" toob ka lasterõõmlaste
eneste loomingut jutukesi, luuletusi,

lutvust

ianvis. Teatada ühes rtiut
mcerri hinnaga. Mineraali õuna-, ivabarna-. maasika-,
mustasõstra-, tikerberi-, p.lau. 11—0.

kojas.

MUUa odavasti

pikemaid ja lühemaid jutustusi, seiklus
jutte, muinasjutte, mõistatusi, kabet jne.

osanikuks hakata. Pnnduli
kn aadressiga mitte wasta

igasugust kolu. l'abt. pakk.
sl. ~20/5740".

soovib

Varsti hakkavad ,7LASTE RÕÕMU"
»W> lugema selle esimeste lugejate

Äilampe, grmtfmvsouc ja . ta. Kirj. slt. „ 14/5334".

Toomin osta

KaubalacMa ahivirser

j,LASTE RÕÕM" astub 1. jaanuaril

..LASTE RÕÕM" ilmub kord kuus, tuues

sisr soliidset

5—6.

1938. a. üle oma 23. eluaasta läve

A./s. Ccsti Aid, Ketrantis Pakknm. ühes hinna ja fir
müüvad
ja kttdumislvabrik. seadcsta ma nimetusega slt. ..15/ L. Krasnohutsky ia poeg
nkd 1932. aastal. Valmis 5335".
mõttelise \ i osa kinnisva tab
kõiksuguseid riideid sa
Kuninga tiin 6. telel 431-59
rast, mis asub Tallinnas,
Noomin osta patarei
Koidu tän. 51 ja Tähe tän. lõnga. Vabriku laod: Tal
Maneeshi tän. 7, pandi
raadio
nr. 2 all ja koosneb kahest ka linnas. Vint t. 3. teles.
maja wastas
1000-2000 Kr.
hekordsest majast. On võima 447-57. Viru t. 14, teles.
ostan
lus omandada tervet kinnis 443-97, Laadaplats 129 •4—5-lambilise. kirjad slt.
sooivib
laenu maja- ja äri
kõige kõrgema hinna eest
vara. Teateid annab vann. Tavnt Poe i. 2. Teles. ..20/5350".
omanik, obligatsiooni lvastu.
pruugitud
riideid,
pandipile
10-17.
Narwa
Peetri
adv. A. Saar, Tallinnas,
teid. kasukaid, karusnahkasju, Teat. slt. ..39/6679"
Ostja Petserist
Pärnu mnt. 16—5, telefon plats 1. Viljandi Tarni
Tutvust
473-35, ainult äripäevadel tän. 1. Tel. 30. Petseri
osrab õiglase hinnaga iga suwe- ning talwpalituid.
kella 12—13 või Keilas, Jõe Turuplats 17. Teles. 119. suguseid Mmm riideid ja Lst ja müük.
abieln mõttes sooivib jõukas
Tõrwa
Tartu
t.
2.
Rak
tän. 52. tel. 5, kella 18—21.
luees üle 35-a. uaisinimc
pükse ja pintsakuid,
Ostja
werc Tallinna tiin. 25. iifsihtid
pesit, jalanõnsid. raamatuid,
sega. sooiviiaiv äri wõi
Setumaalt
Nõmme
Pärnu
m.
90/92
Häid aasaheinu
EratellimiÄewasitttvõmnnc. tööriistu, pööningukoltl jne. ostab kõike utida keegi müüb ( tööstuse omanik, wõib ka
müüa vähemal ja suuremal
arvul, ühes koju kättetoomi

täie. 1. kl. ja

~LASTE ROOM" on ajakiri igale eesti
Ja tüdrukule.
lILASTE poisile
RÕÕM"
on meie loetavaim

[ auto.

Teat. hind, sirma, jönd. sõi
detnd km arw ja mis aasia
mudel. Tcak. pakun saata

Briljante, kuld-, hõbe-,
Tartu, ?lleksandri 61—7,
antiikasju
A. P.
kirjutusmasina. > 1 ostab kõrge Hinnaga
2ootum osta korras

Kolm siimpnatser arene
A>aiui. adw. Bremen. Kinga nud maancidn sooiviwad rõ

Korralik majanduslikult

tutvuks

5920"

Kaks lõbusat karsket pi
kemakaswulist riigiteenijat
noormeest soowiwad tõsist

tutvust
korralikkude tütarlastega.
Kena wälimuscgn isesei l sümpaatne brünett ametnik Jvoio ja lühike isikukrrjeldus
soowitaiv. Kirjad slt. ~22/

6063"

sew ärialal tegutseiv brünett

bärra, 28 a. ivana,

abielluks

5902" Blond 26/275, Brü

j tutvuks

nctt 27/286.

I preili ivõi prouaga, kee on

Varanduslikult kindlusta
niisamasuguse kenaknjulise
! hmviialiid auto- ja moo:or
preili lvõi üksiku lesega, iva j raliasõidnsl. Kirjad slt. ..13/ tud keskealine riigitecnija
tutvuks
nadns 17—2S a. Flirtijaid 5773".

palun mitte tülitada. Was

tan ainult tõsistele kirjadele.
Kaks 26-a. haritud
Kirjad kolmes kohal, keeles kamat taluliiiari
slt. ~24/6664"

noore ja meeldima preili
jõu wõi prouaga kino- ja jalu

tutvuksid

Seda brünett

pikemakaewul. sõjairäelasie

tnskaaslasc leidmiseks. Kir
jad palun ühes cnesekirj-.1-dnsega

dnsega ja mõimaluse korral
sologa slt. ~25/5905"

prouat, I wõi polin'cinikega. Kirj. slt.

(es iviimaie jõuliipüba õbtul ..38 '57 l 8".
sõitis Nakivercsl Tallinna jn
Korralik noormees otsib
kellega kolitasin teisiväeiva
nägusal
õhtul. 28. dels. 1637. a. kell
sõbratari
6 Balti jaamas ja järgmine
kohtamine pidi olema kesk».,

j Kadunud

20—30rn. preilide ja proua ;5. jaanuaril sinakas must
26. dets. 1637. a. kell 6 õh
de hulgast. Kirjad flr. ~31/ ! kaabu, äriniärk xsockeb Club.
uil vmnilmsejaamas, palun 5!)11".

Palun lasti eest ära rnna

endast teatada tirj. slt. ~16/
6666"

j.Uiumuurni 26—3.

Tutvuksin

üobusetekk

(.astest, lastelt, lastele

ausa jõuka härraga, kes wõi

ioob pilte, Laste Rõõm1

korralikule sümvaatsele ha kaomnid. Palun rasu ccsl ära

maldaks teenistuse wäga

ritud neiule, kellel on mit tuna Pärmi mm. 108

Kuidas välja näeb Eesti i meaastane praktika ärialal.
Tõsised soow. slt. ...3" 6"30"

laps (päevapilte las
test), kuidas ta joo
nistab (joonistusi las
telt), mis temale meel

dib (huvitavat las

2 keskaastei!-. preilit

tutvuksid

Tulnud noor. rnmin ifivm

hayija
kütsikas.

tele), seda näitab iga

wahade härradega, 'ee o'e>iid j

viimase aja uus ..Laste j

uuarini slt. „s tKiOS" ' | Kiisida olu mc län. 23—1.

hcako sõbrake', nirj. 2". ui,,- I

Rõõmu" number. j
Tõsine 3'»-a. naiswr,. j

Rakveres kell 17.45 p. I.

endal töö ja korter, soeevib!
abielu mõtles

E. Videvik,

3 —6 0; iins t. me esi ega.

Rakvere jaama raamatu

tülitada. Tearada kuni 1.

kapp.

tvõnniseks. Kirj. slt. ~40/

tutvuda

Fiihusteonijaid palitu mil e

weebr. slt. ~26 33(6".

011 las*e maa;lm!

laupäeval, 3. jaanuaril 1958

Päevaleht

Kaheliikmelisse pevokondal 8 kohäitkku keelt walitsHj,
lnnjatmffc

nais

iseseisval

perenaist,

Kojameest
vaja
suurema krundi jaoks. Vas
tutasuks suurem ühetoaline
maapealne korter, palk. elck

tervalgustus ja küttepuud.
Eelistatakse karsket perekon

naga (lapsed mitte alla 15
a.) isikut. Sooviavaldustele
lisatagu juure: 1) tunnistuste

ärakirjad (kui on olemas);
2) perekonna koosseisu kir
jeldus ühes vanuste äratä
hendamisega: 3) viimase 3-me

järgemööda elukoha loe
telu (ära tähendada kui kaua

igas kohas elanud); 4) and
med praeguse teenistuse
kohta. Sooviavaldusi, kus
eelpool äratähendatud küsi
mustele ci ole täielikult vas

tutatud, ci võeta arvesse.
Sooviavaldused palutakse
saata slt. ~27/5627".

Maa-avtcak tvasab nats

abiproviisorit
tvõi wancma: praktikanti.
Sootu. teat. tiri. ühes elu
lookirjeldusega slt. ~30/
5506".

Kolntriiikmelisele perekon
nale itraja parema:

Uksiteenijat,

teš keeta oskab, kõigis ma

jatöödes wikuimd on ja
saksa keelt oÄab. Tulla kl.

20—12 c. l. ja 5—7 p. l.

.(varju tän. 45—4.

Firma otsib testivale töö
le wilunud

puurkaevumelstrit,

kes arteesiakaowu ehitust
tunneb ja peale eesti keele
walitseb ka saksa ivõi ivcnc
keelt, ott mootoriga töötanud

ja omab tunnistusi. Pakk.
saata: R. y/ci, Tartu, post

kontor. nõudmiseni.

Passljaks
waja tvauetnat naistevah

Kadriorg. Roheline aas
10 Kaasüiiriliseks 1 12—7,
wõib tulla kindlas teenistu
ses iuilueue. Lennuki tän. ; mööbliga

Nr. 7
Ilus päikesepaisteline,

Korter
soe, 3-toalinc
äia anda 1 tuba ja kööl il , , talvekorter

n

t

Korralik aus

teenija

~30/6070".

Aus karske õiglase iseloo
muga üksik noormees otsib

hästi õmbleb. Tulla ainult

toonistust,
kas tvõi ajutist. Pal. teat.

jalt.

korter
tvälja üürida. Nõmme,

slt. ..31/6631".

Ikirj. flt. ...20/5100"

kapit. 5000—10000 kr. Riikl.

öötvahi-ks. Teat. slt. „40/

Tuba

Keskealine abielupaar otsib

MMM

kas keskküttega tvöi ilma.

TALLINNAS

kojamahekohta,

kütte ja ivalgustusega ära

le isikule. Naeri t. 3—l, > Küsida Tatari 2—l.

Magasini täu. keerata.

Korralikule kiudlas ametis
isikule tvähese mööbliga

. tuba..
trxilja üürida. Näha :vvib
vimi kl. õht. Herinaui
Wäike
möbl. tuba

ühele isikule t välja üürida.
Suured teenimise tvõimalu ti ja ka naine tvõib passida
Uues keskküttega majas > Küsida Raua 60—25
scd. Kirjad flt. „33/5?13". wõi tööd teha, on enne ol« kolmetoaline

nnd. Kirj. slr. „ 1/6681".

Wajatakse kohe

majateenijat
Liitva 16—1, Nõmme, Ra
humäe.

Vajatakse
wauemmt inimest wäikese
lapse juure, oma korterist
käijat. Kaubelda 5.—9. jaa
nuaril 1988. a. Widewiku t.
23—12.
Aütvokaatide kontorisse Maja

masinakirjutajat
kes töötaks õhtuti 2—3 tun

di. kurd tarbekorral oleks
Malmis ka päetval töötama.
Teälada slr. ~33/6673".

XojameiiekoNaie
tvaja keskealist lihtsat abielu

vaari j lasteta), kes umvem

seda tööd on teinud. Läbi

Pveili soornib tväikest

nõudepesijat
söögisaali Naekosapl. 18/3.

Wiluuud

maja Uus Tatari 12.

5-toalised

korterit

oisüvad kohe tvõi edaspidi

(wöi 2 «vähemat tuba)

Toiduainete- ja piima

ivamn ja teles. iarlvitami

kauplus

osalise pansioniga. Pakku

Nõmmel, Pävuu mnt. 1.

Wajatakse ivõimalikult

Tehnika üli
tuba

wõi kaasüiiriliseks. Teatada
flt. ..31/5951"

elektr., Rahumäelt «kuni Hiiu

Erasissekäignga

Wälja üürida

2 tuba,
köök ja esik ltxtbaneb
juhuslikult 15. jaoti., 5

peatus).

lihtne korter 2 tuba.
köök. elekter! valg. Kohe

kauplus
ühes korteriga kohe ara

AUS neiu
palub mingit tööd söögi

wlO/6610"

saali tvöi kraamijaks. Kirj.
sli. ~25/6065".

Andekas neiu
palub kohta kleidi lillede
lööstusesie. On eunem töö

Palun,
wöimaldage passi koht kõigis
niajatöödes wilunud

Kirjad slt. w 34/6634".

teal. tivjal. slr. ~30/6630".

puhvetipreili

giga, ivanni ja parketiga

korter

Wälja üürida ilus suur üürile anda, hind Kr. 60
möbleeritud
kuus. .Arj. slt. ..20/6660"
tuha
iivadksele intellig. preilile.
Rohn 11—1.

fsgsel
töötuba
ära mida. Kirj. slt. „24/
5024".

kütte ja ivalgustusega Kesk-

Ameerika 10—5 kella 5—7
(pühapäemal mitte).

Soe, erasissekäiguga

möbl. tuba

Suurait

lvälja üürida. Wosiiväraiva
36—24

triikijat
ja pesupesija:. / Raua tan.
27, pesukoda ..Edu".

Perenaiseabi
wajatakse kolmeliikmelise pe

iaduruum

Kesklinna lähedal uues
majas üürile anda 4-toalir.v

tütarlast

kõlwuline tööstuse ruumiks,

Omaette'

kauplus

ära anda ühes elukorteriga

üksik naiS-nigiteenija soo

sa lahtise piium ruumiga, wib

teab soovitada perekonna,
kes võtaks

kasulapseks
F. O.Treublut |
terve ja kena 1% a.
Pikk 18 ! täiesti
van. poeglapse? Teatada kir
Tartu m. 2 j; jal. Pärnu, ..Päevalehe" abi
Nõmme, Turu ääres 1talit. H. Kalda.
Karske, sümpaatne, hin
deline noormees

tutvuks

niüna. Wcerenni t. —-

korterit

Väike maja
ühetoalist köögiga tvõi tuba
«vaheseinaga, Tallinnas >või
Nõmmel. Teat. pal. slt. „23 /
müüa Kopli tän. 7.
6063"

I

moes soolvib omaette

24—21.

hinnaga ja lähema kirjeldu
Wend ja õde kindlas tee- sega slt. ..36/4556".

tuba. Pakk. pal. kirj. slt.

anda ivaueiuale uaisterah

ivale. Lille tän. 3. Õie ja

Päikescipoolile

mööblita tuba

Kaheliiknieline perekond
«vajab keskküttega 2-toalist
u>amiitoaga

korterit

Möbl. tuba

orv üürile anda. Erasissekäik,
Teatada slt. ~39/3919".
clcktrtwalgust. ja küte. 16 kr.
tuns. Wabaduse puiesteel 8

Riigiametnik ivajab kohe
k. 2, Nõmmel, Liiwa omni
busepeat. juures. Samas 2,—3-toalist

korterit

16 ja S kr. kitul.
Korterid,

hästi

..20/5900".

Mabaneb 2 odawat korterit,

tuba

Tisleri
erasissekäiguga, südalinnast
mitte kaugel üksikule meeste
tööplats
rahwale juhuslikult ära au
ära anda Laulupeo tän.. da. Kirj. teat. slt. ..17/6697"

möbleeritud
tuba
ühes «vanni tarvitamisega.

Kr. 1000-2000

pandi tvasm, mille määrtus

on Kr. 20.000? Protsent

kokkuleppel. Kirjad slt. „27/
5H07".

somvin laenu pikemaks
ajaks

pansion. Teateid palutakse

saata slt. „R. 1047"

Korralik waikr.e mces

riigiteenija soowib tväikest

nitiki. tuba

«võimalikult «vanniga, kesk

tvõi kaasüürilisekohta. Kirj.
liium läheduses. Teat. slt. slt. ..7/6647"

ära anda kindl. ametis käi 2- ja 3-toalised, köök, esik, „ 9/3029"

Sakala 24-a (põik) krt. 7. Omaette
Soe
tuba
talvkorter
lehekioskist.
Korter ~
Karunahkmantllto,
wähese mööbliga ära anda. palkmajas 3 tuba, we
Ära
anda
ilus
maapealne
jakkide, nmhwide ja igasu
' üürile anda 2 suurt wal- Jõe tän. 7—6, 2. korral randa, köök, esik, klosett,
guste garnituuride wccknrs toiduainete- ja piiüta
Qet tuba ja köök, 12 ruuts.,
toesi, üldwanu kohe iiitri
tamme, ümbertog. ja patan
kauplus
elökter. Mesi, klosett. 2. kor
2-toaline korter -1 Ic auda Pidu tän. 16, Hiiul,
damine. wälmista ühes karteriga, wästab täi' ral. Hind 38 krooni. Olga
küsida korter 2.
takse suusaülikonbi kiiresti giti sundmaärnsele, heasI mu. s—l, Pelgulinnas.
pliidiga lasteta tee
nistuses abielupaarile wälja
ja hästi. Estonia pit. käidäwas kohas. slt.
loidu ainete
30/5050"
üürida. Näha laup. 3—6 ja
27—7, teatri wastas.
Kaasüüriliseks
pühapäemal 12—4 Waiia kaupluse ruumid ühes elu
Täiskarske wilnnnd
2 snnrt sooja
wõib tulla üksik naisterah Wiru õ—6, hoowis.
korteriga tvälja üürida
mölder
tuha,

gi n-nemaaja masinatega ja käifl., koos wõi eraldi ära
1
teeb meskis ettetnlewaid re anda intell. härradele kindl.
niontc. Wõib ka töötada sae teenistuses, ftoibti 43—t.

ainetekauplus. Mölder.

lapsed tulla täiSpansiõnile.

Waja korralikku

: kaasüürilist
Jakobsoni 56—6

Raudtee t. 154, Pääsküla,

Köie 4—12, 2. paraadkäik wõi kirj. slt. ~35/6635."

ära anda mngaw

mööbl. tuba

Möbleeritud tuba

ära anda Rahumäe jaama
kindl. leenist, härrale. Hind juures. Näituse õ. kuuüür

20 tr.

2 raadioaparaati!

H.

Kr. 15.—.

imigaivat

müfibl. tuba

sooiottaw täielise kostiga.
Aadress ja lingini. teai. HÄ
j omalt 12. jaan. slt. „ 16/
5898".

Z-ntellig. «vanem daam.

ja iveoandat. itirm köögi tar
ivitnseta. aluniiisel niajakor

ral. Pakk. teal. kirjal, slt.
~34/5354".

Sootviu tvõiia uuest aas
rasl hästimiueiva

Qllepoe.
Ä»j. A.

arulleinarnaa
beinn umbee l.'>o puuda.

Küsida Tellisliwi 26—1, <
teles. 43.1-12.

KnrlOMl,

Müüa 100 satsi

„Caritas"
1937. a.

pianiino
hinnaga.
soodsatel maksnnugimnstel. iAvatud ka pühapäevadel
Näha kella 10—2 ja 3—5

p. l. Wismari 12—S (Hoo
Arvemasin .

tutvuksid
rügnccmjatega wan. 35—55

müüa. Nüfta Pääsukese tän. .a. Lulli 31, õmbleja
Kirj. slt. ~16/6856"

45.

4—3, viihapäewal kogu
päew. t
Odavasti müüa '

2 wäheprnngilnd kudrimio
masinai, 1 uhtnmismasin. j

,Laste Rõõm'

poeletid ja tapid nina teised

majakraamid. Teatada slt. t

~3/6683". (

Müüa kahe hobuse

Müüa bea

lüpsilehm.
Künda va ulu, viiiini wes
kist.

lapsevankreid

piirl»krunt
kiives-ti müüa. hind Kr. almes Kr. 21, soowiiab
6000. Teateid saab.Kanni W ahe nurm Jakobsoni tän. 4.
kes« tän. o—l. omanikult.

Talutütar ja lõbus lesk

wimasae i.

marke. Kirj. slt. ~26/5906" Moodsaid (1938. a, mudel)
200 r.-s.

Muudi 2
Väikepildid väga odava

Kiires korras müüa

sõidusaan
Lüpsi
lehmad
(kuller). illäha iga päew
Wismari 33. küsida maja
müüa. Kappeli 12 (end. hoidjalt.
Viimsi täii. Tartu mnt.

aastaüürn tk. otsib Nõmmele vooltl.

ivõi Hiiule
I—2 tuba

A 6 ülesvõtet,:

Müüa baid kniivi

Somvitatv telefon ja osali««e

Karteril!

toiduaine:ekanvlns'e. Tullä raamiga. Kirj. päl. Pärm. Ow-ntb.-peatus ukse eks.
pühaoäemal kella 11—3 Aia Paide t. 72 Wänbra. Toidu - sealsamas wönvad kä kooli
12—1.

10 kr. tasu sellele, kes

A/S.

KakS iseseisivai neidu soo
ja 2 grammofoni r wimad
tuba ja esik eraldi sissekäi Kistuses soolvilvad
korterit
guga. Rahumäel, Kurni 39
müüa Kesk-Ameerika 10—17
tutvust
kas tuba pliidiga ivõi tvahe
Välissaatkonnas teenis Näba õhri n i pära sr te Ila 0 kkarskete meestega. Kirj fli.
teine kord. .
seinaga, ivõib olla ka era tuses «välismaalane «vajab
~30/5870".
ja pübap. 'ella 2 peale.
sissekäiguga möbleeritud
Nõmmel

Haaiva tän. ivahel.

Juuksetööstuse
keskkütte, sooja wec ja kõigi Tartu nmt. algrlscs wälja
ruumid
mugawustega. Küsida teles, üürida 1. wccbvnarist. Kirj.
ära anda Nõmmel, Pärnul 483-64.
slt. „B. 8õ".
mnt. 10, uue ehitatawa smt

rekonda. Pärnu mnt. 131—
soowib teenistust, töötab kõi mööbl. wõi ilma, erasisse -7 was. Magasini 23—11
2. Tallinnas.
Wajatakse hästi wilunud

tvara 1. obl. kindlustusel.

.Kirj. slt »A. 106".

tuba

kosklnmaS

3338".

Ära anda

tuba köögi tarvitusega tvälja

karter

na tormal. Wõib saäda kor
soowib kohta suuremasse tal teriga woi ilma.

ln, oskab talutööd. Pal.

Kaasüüriliseks

pojaga). Soowitus olemas. ühes korteriga ära anda.Teateid saab Raekojaplatsilt
Teat. kirj. slt. ..40/6010".

klants

jälle kohale
jõudnud

Sieiu, riigiametnik, sootvib
eraldi sissekäiguga

Kohe «armis kontoriks
jalc isikule, eraldi sissekäik. «vesüvarustus, üürile anda.
> teles, wrwilns. Tehnika tän.
Kaks pedagoogiumi mees
Kiivrmäe. Raudtee 107-a—l
Hea
ostjaskonnaga,
ühes
sissetulekuga kaub.-cttemöte
ettekandja
mööblita tuba
10—14.
õpilast soowüvad omaette
piitnartmmi ja elukorterigax ära anda: 1. 3 tuba köögjga
majal». uus maja.
ivähesc
mööbl.
otsib kohta, nõus ärasõiduks. tühjad toiduaiuete
ja 2. 1 tuba köögiga. Küsida
Mööblita tuba
Eve utugatv 3-toaline
osanikku
kaupluseruumid
südalinnas. Teatada slt.
Juuretveo 7—lB, hooivimn
Teat. Tartu, Tähe 18—2.
tuba
~14/6054".
ära anda sisseseade äraost- jast.
AL .H.
talvkorter
ühes kütte ja «valgustusega.
uues majas üürile anda in
jale.
Läh.
teat.
saab
Lem
kapi:. 8000—10.000 kr., äri
V. a. majaomanikud! bitn tän. 24—8.
tcllg. keskeal, härrale. Näha kõigi mõnusustega (päike, Kirj. 10. jaan. slt. „4/54}04"
Kaks Tuba
laiendamiseks. KaasatöötaSoontiii majahoidjatohta,
. wõib iga päolv kl. V>5—7 tvesi, tvanu, elekter) lvähe
tväga soomiiatv. Teat. olen aus ja korralik, teen
Toiduainete- ja Piima
intell. isikutele ära anda. jp. I. Kesk Ameerika 10—5 niale perokonnale ära anda Movowäe port.-aspirant
flt. ..13/6053". . .
ivajab 1. linnaosas koduselt
kauplus
kõiki töid (abielupaar 19-a.
köögt tartv.. ilma mööbl.
Ahõmmel, Metsa t. 44.
Wajatakse

Soovin laenu
3000—5000 trooni finnis

Samschnahk

õpilane soowib

Kr. 20.000.Müüa '
Soowitaikse kohe üürida 2korterit
Tallinnas asmvate majade
tuba pliidiga, «vaheseina, toaliue köögiga
ära
anda.
Näha
pühapäe
gitarr ja kaherealine lõõts- tesimeste obligatsioonide was
„17/6097".
korter.
Korter
wal kella 10—3 Kitsas t. S ga ivõi köögiga. Pakk. palmi
tvöib tulla amctiskäija mees
pill. Jüõt waheiada tolme- jtu. Protsent kokkuleppel. Kir
Kindel
maksja.
Teat.
slt.
tähendada
suunis
ja
hind.
realise wastu. .vennani tän. :jad slt. ~38/5875"
anda Jmweweo tän. 7.
tercchivas Liiwalaia 57—10 töötoaruumiga ära anda. pärast seda saab teateid
..17/6657"
Lp. tööandjad!
Soowikorral wõib ka eraldi Tallinnas, Weue tän. 3. Kirj. kuni 13. jaan. slt.
Karske korralik meesisik,
~16/3336".
saada. Küsida Heeringa tän. tvorstikaupluscst.
Tööstusrajoonis hästimi
I—2 head
Inimesi,
38 a. tvana, palub tööd, kas
Vajatakse
11—3
netv sissetöötatud, määrus
tuba,
Korter
kes teataksid härra Hansenist
hobusemeheks. wäljawedajaks
tööstuse
tele tvastaw
«ch
l
Lrnnateenistuses
olew
las
soojad, päikesepaistel., cra
3 tuba. köök. werauda,
(noorem wcnd), kes 1905.
lattu, sulaseks wõi midagi
Ära anda korralikult soe klosett
pagarftööstus
si ssek., möbl., üürile anda.
ja mustawee ära tota abielupaar tuajab
elas Wenemaal Gaischina
ruume
lihtsamat puutöö alal, . on
maksjale
maitsele
kaasüüri
korterit
joaks ära anda Nõmmel,
masinatel töötanud. Kirjad ühes täiel, sisseseadega ja Tatari 21-a—ls, kella 4—B liscle eraldi mööblita
põrandapinnaga umb. 50 r.- müüa 5. linnajaos, kaup- |linnas, kellel oli oma rärse
kohtadega elumuutuse tõttu hoolvis
Miwade tän. 27 wõi küsida tuba köögiga ivõi 2—B tuba mtr., ja kuuri ühes õue kasu lusennimiga ja chimstrnu- zpatöökoda, palun mngiwalt
slt. ~5/6685".
edasi anda 1. weebruarist s.
tuba
telefonil 515-80. 5 min. löögiga. 3 kuu üüriraha et tamise võimalusega materja diga. Kirjad ffr. „2S/6025". jteatada tema aadressi Kree
3. linnajaos 3 toa ja köö
et makstes. Kirj. flt. ..18/ lide hoidmiseks. Pakkumised
a. Kirjad kuni 16. jaan. slt.
tee oimiibusepeatusest.
gi rän. 21—2, Nõmmel.
dumnete- ja piima

eraettswõttesse. Teat. slt.

Meeldima wälinmsega

Suure läbimüügiga ja hea

1 0008".

kaks tvanemat intellig. kindl.
kõiksugu mööblipolsierdamis-1
teeni St. naisterahwast. Kirj.
töid. Pikk 15. tel. 432-62.'
slt. ..32/5052"

ni. Teat. suuruse ja hinnaga
sega. kesklinnas, täielise ivõi slt. ..29/5980"

ühes korteriga kohe ära anda mised saata silt. „ 14/5854".

tammepuust pealmise katteta!

mööbel ja nahaga klnlii-!
garnituur. Wõtan waotni

Õmblusmasin
I—2 tuba
soowitaw mööblita. Kirj. slt.
tõsises mõttes samasuguseid
ühe-perekonnä-elamu erasiHekäiguga, mööbliga ..1/6001".
omadusi ctvitva daamiga.
koosneb 4 toast, teenija- ja ivõi ilma. korralikule ja so«
snhusl. iiüiia obiijüflfti müüa •Kirjad, mitte wäga pealis
Waja linna sisse tvõi lä- l 2. Tarin mm. 40, krt. 2. I kaudse enda- ja elulookir
u>aittiitoast. ilusas ümiiffes liidsele üürnikule. Teatada
bürooruumid
hednsse 2—Z-toal. moodsat
. kohas Rahuniäel, Nelgi t. 1 slt. ..39/5699".
jeldusega sama Kilingikorterit
(Staadioni 10) Hamva vm
Nõmmi'. pk. 12.
ivälja üürida W. Karja t. 3, uibusepeaius.
3 tööhobust
kohe tvõi edaspidi. Teat. slt.
Kellel on
teateid saad tel. 304-34/
„i 6/6056".
. toiduaineta
KeS laenab kolmeks kuuks
Soe talivetorter
möbl. tuba

korter '

kas riigi-, omatvalirs. wõi

Maaneiu

mööblitislerit

Suured

naga

Korralik kolmeliikmeline
Teat. kirjal, slt. ..3/5848".
perekmrd soolvib
tuba Ivähese mööbliga ära
üksik härva soowib sinrve
korterit
mida soliidsele isikule. Wa mai moodsalt- sisustatid
2 toa ja köögiga tvõi toa ja
baduse puiestee 55—4,
tuba
köögiga, soowitaw wee ja
hoowi p. m. erasissokäik.

uiis tvastab nõuetele. Teat.
min. tee raudteejaamast ja
slt. ~36/5716".
Kooliõpilane,
Ivo krooni
turust. Nõmme. Me,hui tän.
ühes vanniga välja üürida
ära anda kindlas teenistuses 7—2.
tütarlaps,
lvõib
korteri
ja
Tähe
1-a,
majahoidjalt.
tasuks sellele, kes soowitab
Täiskarske mittesuirsew
kosti saada. Wann, klmvcr, isikule õnne t. 4—3 (Maga
Hämud ausale noormehele
Rahumäel
ja kindlas teeuistllses noor
Määrustele tvastaw tvi . tanvitada. Kaupniehe 15—3 sini tän. wiimne omnibilsc
mingi kindlapalgalise koha.

rääkida ainult hommikul kl. tanud. Kirj. slt. „29/6669"
Illi—l 2 Kaupmehe 27, k. 3.
Wajatakse wiluuud

3 suurt tuba

anda korralikule ametiskäijn ära anda, koos ' wõi eraldi

tä u. s—lL>.

6680".

Mees oskab igasugnft reuwu

Tulla pühap. Wolta 22,—6.

Täiesti Haritud intell. maa

preili wilunud eelkooli

ealiste laste kastvataja, sa
tööd
heade soowiwstega. H. Gut ärisse, lattu wõi wabrikus 'imrti majapidamises ja keet
mani kontor W. Karja 3—6, se, on wvlunud puutöös. Pai. mises, palub korralikku
kella 9—2.
vastavat kohta.
tsar. sli. „ 12/6092".
Sobib wäga hästi lastega.
J Kau ts j oniwõ imeline tva Kirjad palub saata tingi
Rajatud konknrentfÄvaba nem mees otsib mingit
unistega Paul Erna raama
tööstus Majab
t««d.
tuiipl., Tapa, Jaarna tän. 3.
ükskõik, kas puuhootvi toõi
„M. R."
palgaliseks kojanreheks wõi

ja omMoalits. tellimised.

Müüa majad
•i Maja
Pärmil mmr. rajoonis hinna
müüa Nõnunel. .öiiu jaa- fla JVr. 40.000, aastasisse

Wesi oi? ulajas. Jävive Kiil>. köök, mao ii, esik, pesuköök jaa uinb. 5 r.-mtr. põranda pinx" mast paari minuti tcc. ?las- tulek Kr. 4700. pö o.c?'.ro!q
22—3
pööning; elekter, klosett jat naga ja 2,60 mtr. kõrguse -1011 f üüri sissetulek 12001 olemas, tväljamaks kokkulev
j tuba
- tvesi fees, ära anda uuess ga (dekateerimistööstuse' tr. Kirj. reai. kuni 12. skp.. pel. Waheltkauplejail mitte
6
min.
Vabadusplatsilt
raamatuurajas Nõmmel, Kirsi t. 26.I. jaoks). tvõib ka hoawimaja>s flt. ..16/7.030".
ära anda.
Kaasüüriliseks
tülitada. Kirjad slt. .19/
Kirjad ih. „37/Ö677".
unes majas ära anda 1
6659".
Pääsküla jaamast 5 min.l. olla. Pakt. saata slt. „24
mööbliga ja 1 mööblita
wõib tulla korralik meeste* tee.
5344".
Odawasti müüa
üürile anda
soo tuba,
rahtvas wõi naisterahivas
Müüa omapärane naiste
orasissek.,
Manni
kasutami
i
kirjutusmasin.
Jaanuarikuu keskpaigas Kindlas ametis käija pveili
ml«va
pidaja
' Kaupmehe tän. 10 3-toalince Wideivikn t. 10—4,
- wabaneb Nõimnel bussipea tvajab era sissekäiguga, soojc
sega. Vismari 17-a—3 ja trisiikscm korter autokuurige
kasukmanlel.
a Pärnu mnt. 54, .J. 3oar'c ?!äüa pühapäotval
krt. 12.
osalise
tuse lähedal 5-toaliue
kella 10—
ja üksik tuba erasissckäiguga
° Väike tuba
äris.
otsib kohta. Inglise keole os
httrraitekorter
mööbliga tuba
2 Atercvuicstec 15—8, a.
küsida
krt.
1.
Näha
laup,
Noor tonimcrtsgünmaasiu- kus täieline. Kirjad: ..Pres
1-2 preilit,
anda S. Tartn nt- 40 ühes manni ja teenijatoagai linna lähedale (foaiu.: kesk
3—5 ja pühap. kella ' ära
krt. 2, sissekäik tänawalt, 2.• ning autogaraashiga. Küsidai läikega majas). alates 12.
mi haridusega neiu otsib' sa", Tartus. Rüütli i. 11L kellel endal mingisug. maga.' kella
12
2.
korral.
' misase olemas, ivõuvad tul
tobia. Tunneb hästi masina
teles. 475-33 wõi kirj. slt.. jaan. Kirjad slt. ..3/5723"
superraadio
la toakaaslaseks ilusassec j Walge suur
kirja ja raamatupidamist, Märgusõna „55".
' ~11/6951"
Tliuremad
kon
t
ori
Sõjaiväelane otsib torte
keeltest inglise ja saiksa keel.
puhtasse tuppa, sealsamas
Lp. töösturid,
odatvasti müüa. Pjff Krn.
ruumid
* ruum
rit Järtvele tvõi Nõmmele,
Praktika ja sootvitusod ole ' palun, «võimaldage noorel*c ka täiesti eraldi sissekäiguga
Nõmmel hrni ääres
51—3.
üürida, keskküttega.
mas. Kirsal. pal. slt. ausale töökale tütarlapsel*. tuba ära anda. Köleri tän.'• ära anda tvailselc tööstnscle wälja
2-3 toa ]a
Estonia pst 27. küsida ma ; kaupluseruum
Kaalutööstus |H
..28/5308".
palgimetsaga
Loode 14—2, näha õhtul kl.
mingit tööd tööstusse Ivõi
"
jahoidjalt.
köögiga.
«vabrikusse. Nõustub ka raöj
7—lo,
pühap.
päetv
läbi.
ära
anda.
Küsida
Tallin
TAARA
|
ehituskrunt
Reniontlukusepa-tööpoiss,
'* Kindla teenistusega intel
Wesi nõntaiv. Teatada slt>
kemate töödega. Kirjad slt
" Unes keskküttega moodsas uas. Pärnu mnt. 98—2
ligontsele perekonnale ära
keevitaja
~13/5803".
Tallinn, Narva mnt. 43,
Keskküttega, erasissekäignga
müüa. Nõmme jaam. 5 tn.,
..30/608»".
majas Faltpargi lähedal in
(auiogecu.), kes mi lõpeta
anda jaanuari lõpul lvaba
tel. 315-09.
400 t r.-s. ä 11 *A tx. Jä
möbl.
luba
teklig. perekonnas erasissek.
Üksik riigiteonija soovib
und sõjamäeteouist. ja koe,,
notv
omaette
manni
ja
W.
relmaks wõimalik. Läh. Uus
W. a. tööandjad! Olen
Soodsa hinnaga paranparkettpõrandaga,
Ivitamise kursuse, palub aju 16-aasianc korralik maaiü- C-ga
Korterit
20—8. majaomanikult.
stvõi ka mööblita) tvälja
dame, ristime ja temmöbl. tuba
3-toaline korter
tist tvõi kestivat teenistust. tarlaps. palun
üürida. Warm ja telefon ole
heidame vanu
>vaiksele kindlas teenistuses
Toowi korral lvõib ka oma l tungivalt tööd
1 mba, köök ja esik
Põrandapind 10 r.-sülda, mas. Jakobsoni 45—10.
Müüa 2-aaSranc sega
soliids.
härrale
wälja
üürida
Teat.
flt.
„
10/5850".
aparaadiga töötada. Kirjad 1 ükskõik mis alal. Olen eumc Pärnu mnt. rajoonis, träniKAALE!
lverd
Toow. kirj. slt ~36/6676" Kindlas ametis noor preili
slt. ..13/5613".
olnud lapse juures ja soogiS mipeatuse lähedal, uues ma
hundikoer,
Kauplusruumid
otsib omaette erasissekäigu ' Noor haritud preili otsib ja vist te
majas. Kirj. slt. ~-10/6000"» jae. ixiir Kr. 55. kuus.
erasissekäiguga iväikest
Korralik iseseisetv
.
Ruumikas
mööblita
ga
puhast
sooja
mööbliga
- SooM. kirj. slt. ~29/5988" tvälja üürida tööstuseks lvõi
tige,
loäga
kohane hoowikoe
Tembeldamise ajaks an
tuba
rnöbl. tuba
Karske kiiresti koha neto
muuks. Akalmi t. 3, küsida) päewaseks tartvitamiseks tväl
preili
name oma kaalud tar
raks.
?!äha
Wolta tän. 3.
tuba
hümaga mitte üle 20 kr. vitada. Viime ise ära
aus maanoormees soowib
Kopli 13—3 tvõi majahoid
lräraioawahj foriier.
Väike tuba
Ivajab passikohia. Keedab
ja üürida. Näha kl. 10—8' puhtasse tvaiksesse perekon ; Kirj. slt. ~11/5971"
jalt.
ja toome kohale.
Pikk 3—3.
iscscislvatt. Wõib käia iga
mööbliga üksikule meesisi
Minia luccl mõned oda>oad
teenistust
da. soowilaw südalinna, Zootvin
Palume helistada. H
päoiv kella B—2. Teatada
kule ära anda ja kaasüüri
meel
parem
Kaarli
kiriku
la
Korter
lapsevankrid
slt. ..8/6045".
lise vlmirn. Aia B—l
talliruume
> heduses, hind Kr. 15 ümber
Noor cfit isane
ulkskõik mis alal. Pai. teat.
i Keldrikorter
2 tuba, köök, esik, Ivesi
kuus. Kirjad slt. ..23/3788" ühes elukorteriga, kas nüüd j siberi spits
Noor töökas
Kr.
15. 25 ja 40. Wiru t.
slt. kuni 16. jaan. ~27/6747"
- Kaasüiiriliseks
ja W. C. korteris, soe ja
neiu palub
. odawasii müüa. Pikk tän. 2. hooivimajas. Mha ka pu
tvõi
edaspidi.
Pal.
teat.
päikesepoolue,
uues
majas,
Soovin
hapäcwal.
mingisugust tööd. Töötanud
lvõib tulla kindlas teenistu-° üürile anda. Kanarbiku 18,| tvälja üürida Raua 60—25t Korralik abielupaar soo Aafrika 17—1 ivõi slt. ~4/ / Nõmmel, releson
tvib
6004"
7,24-06.
!
warom õmbleja juures. Kir snllase-eestöotajakohta suu ses mcesterahMas. Sõja t.
' Aisida majahoidjalt krt. 9.
j Müüa soome lambanahast
korterit
Parinlassic toiduainete
remasse tallu. Oskan tehaa 36—9.
jad slt. ~26/6066"
Detsimaal- I ! naisrrrnliwa
Soowin kohe ivõtta Laa
igasuguseid põllumajanduse
tuba ioõi
kauplusse
kaaluti '
Puhtust armastaja
brba köögiga. Tear. pal! kir daplatsile
kasukas
ette tnleward toid. Palunn Maapealne toiduaii?ete«
500-kg. nta Inna rasid, wälic'
maaneiu
>
jal.
slt.
~9/5809".
teatada kirjal, flt. ~33/
>va
ja
takse
nooremat
kooli
Üürile
anda
pudukaupluse
j
Gonsiori
11—3.
kauplus
pruugiind, müüa. Vene t.!
sooivib majateenijaks, ostab > 6633".
nokitsejat müüjannat. Too
Tormis I—2-roal ist
' 11/17, teles. 433-97.
keeta sa lapsi hoida, ennem
Tftir.
kirjal,
slt.
~5/6605"
witaw ühistegeline prakrika.
ühes piimaruumiga ja ilusa
Hea 4-a. emane
korterit
söitntid
lemmud. Kirj. sh. „34/ 2 Hiiumaalt
Pakk. slt. ~40/5806".
elukorteriga ära anda. Tea
tütarlast
Otsitakse mitte kaugel sü - Müüa odawasri korra:-i
maani ja köögiga, soorn. 6.
:
4-toaline
6074".
hagijas
Ivähemaknjnline
soawitvad kohta, kas kuhugi- teid saab Raekojaplatsil aja
linnajaos. Deat.: pr. Köst dalimiast
!
müüa,
hind
Kr. 30. Nõmme
z
lehekioskist.
ner. Narma mnt. 61—1.
õpilaseks tvõi majateenijaks.
> tahvelklaver,
möbleeritud
tuba
Palun, wõimaldage noorele Teat. slt. ~33/6033".
IBfIJB
|
(Hiili),
Pioneeri
t 4—4.
kontoriruum
Korralik neiu soornib
Korter
töökale neiule mingi: veenis
i
Keemia-tehnillna
I/oovmces,
25-a.
karske
ja
kahele. Kirjad ühes hinnaga 1 Üiwimäe. Särje tän. 16. j
lust. kas >vabrikusse, töös
kaastiüriliseks
® õmblejale ära anda sissetöö| laboratoorium ja seebiröö?-tusse wöi iikskõik kus kohta, haruldaselt nigelv, usaldus
keskküttega 2. Karja 10. Kii
slt. ~0/5060"
tatud
kohas,
Kr.
25
kuus.
lihtsa
tvauaiuimese
juure.
maapüritoluga, pa
| ins sisseseadega (wäike) oda
. sida samas, E. Lercamanni' 3-toaline
harjub kõigega. Airj. slt. tväärne,
Müüa
j
Kesk-Kalaniaja
8,
majahoid
lub ükskõik mis
Teal. stt. ..14/5814".
ühetoalist tvõi N>ahesei
! lvasti müüa.' Mr j. sst. „18'
äris.
..25/6665".

keetjat ja toatüdrukut, kes mingisugust

«Ml

tuba

11-a—9.

Kaasüüriliseks
Soe ilus
tuba,
Metsa 20.
korterit rnõi üksiku uaister.
tulla korralik üksik
Kcsk-Kalamaja tän. 2—l. japidamist, oskab keeta. 2 noort tütarlast 'palu\ lvõib
möbl.
tuba
Nõnuuel Pääsküla jaama' juure korterikaaslaseks. soo
meeste- tvõi naisterühmas.
Pühapäotval tulla läbi raä Kirj. pal. slt. ~10/6650".
tvad mingit paremat
lähedal
kima kl. 10—12.
Lubja t. 11—3
lvitaw Taetn mut. rajooni.
tööd,
' üürile anda Poska 19—4.
Kirjad slt. ~39/5799".
on ka rahul kõigega. Kirjal,
korter
Suurem orasissMiguga
Korralikku noort
Lp. tööandjad!
slt. „ 17/6657".
maatUtarlast
aua anda 2 suuri tuba, i üksik karske mittesuitseta
tuba
Töötuba
tarwis lihtsasse perekonda Pai im wüimaldage tööd mi
köök, esik, elekter ja wee
Haritud noor pr. soowib
sale keskealisele neiule üksi
mööbliga
tvõi
ilma,
ära
au
wärk. Pärnu maanteel 251. ja ja korralik riigiteeuisa
teenijaks. . Teat. slt. ~8/ ckn juure, tööstusesse tvöi
puhtamat tööd,
irajad mäiksemai
6648".
tvõib ka teenijaks wõi passi. da ametiskäijaile. Sooivi 1 tvälja üürida, sobib ka junk
mööblita tuba.
midagi muud. Kirjad slt. jaks. On endal korter. Pal. kovral köögi tarvitamisega. strrile. Kesk-Ameerika 14-— lO
Nõmmel
üksiteenijat,

korral

9

kes oleks ii lü lasi kasivatajals
Kooliea li selc t ü tarl apsole.

wast, kes hästi pesu peseb. palub tööd. tunneb kõike ma

Wajatakse noorenmt

- Wajarakse südalinnas 1

Naha ka pühapäewal.

esirinnas
..Laste Rõõm" algatas
latte näopiltide avalda

mise niiid teevad sa
da ka mitmed täiskas
vanutele määratud aja

kirjad kõige havita
varnaks jääb aga tfHe
poolest ..Laste Rõõm".
Lapsed ise, kõige taie
maist rahva kihtidast,

saadavad neid pütt,
iibes kaaskirjadega.

SSSSSB

10

laupäeval, 8. jaanuaril 1958

Püeva I eh t

Nr. 7
Naiskangur

HfflRIHIHil (

Lp. töösturid!

Maja prowj-msilmna

meierit,

( Soacciwaali) otsib kohta ' Võimaldage kahele karskele
ivabrikussc tvõi tööstusse. maansormchcse mingisugust

DWWMWWWWWI .5Kirjad slt. ~2115821" tvõi i lööd. Oskame hobustega
jtel.

Lp. tööandjad!

474-33, fclki 3 crltitcs. ümber käia. Võib lnõwcsse

Wiltmud iiunlistusega

Raskest haigusest paranenud

lokkfja

heasse tallu sulasel? nüima.
Ivõib ka isesristvalt töötada
ja pcreiitehcko-huscid täita,

/w
(Sf \t\
I Kaupmehe
T 28—41, ' m
L tel. 450-75,
L CO ,

26-a. karske mittesuitsetaja .
nöörimes otsib ükskörk uus- Isootvib kindlat fohtp. parc mitte raudteejaamast ega
niasse . ärisse. Kirjad slt. liunast kaugele. Kirjad saa
sugust tööd. Aõib ka õpi „37/3837".
ta ühe-? palgaiingimuscga
lasekoht olla. Tcai. pal. sli.
Riisepere jaama, postk. nr. 9
..4/5354".
Noor. haritud
ettekandja
Kauaaegse praktikaga rc
Kena mälumisega noor
oisib kohta, wõib ta Pnhwe nioirdiuHniudinv'

tisse. Teatada slt. ~34/
5834". _
valub söögisaali ertekaudja- '
tütarlaps ;

motorist,

kohta. -Kirs. slt. ..N/3371"
E. W. Konserwatooriumi
Maapäriioluga 28-a. edasi- !koorijuhtide klassist nais wilunud ka igasugu luku
nliõptlaue palub
seva- ja elektritööde alal.
püüdlik noormees otsib

teenistust <

koorijuhina

kohta ühingusse tvõi koon

ei põlga tööd. ivõib olla ka .dissc (on praktika) ning
õpi lase koht. Teatada kirjal.

°U. „6/5 j

kirikusse tvõi paltvelasse ju
malateeniStusc ajaks orelit,
harmooniumi tvõi klatverit

nÄngima. Teal. Uus t. 29
kri. 4, iga Päctv kl. 19—12
äeoäest ivtibauenud \ja
B—lo' p.'l.
Aus. karske, korralik sö-

noormees J

ralub mingi' tööd: tvabri

Majatöödes tvilunud

inssc. lööstussc. lattu, uu
ele irõi ükskõik inis. Kirj.
lt. ..13/3813".

saareneiu

otsib kohta. Kirjad slt. Jt

..39/3719".

tütarlaps

.alub teenijaks, laste juure,
Lp. rätsepad!
:või ükskõik mi? tööle, on j võimaldage tvilunud neiu- j

korraldab 1937/38. õppeaastal

ITAALIA KEELE JA KIRJANDUSE
KU niUSI,
I. Esmaspäeval: kl. 19—20 algajatele (uus
grupp).

mester).

Kcslkii.-tekojamees

otsib kohta,

Kolmapäeval: kl 19—20 edasijõudnutele.

11. Neljapäeval, kl. 19—20 edasijõudnutele
(teine semester, gramm.).

omnb tvasiawa tunnistuse.

Kirjad slt. ..40/5540".
Wõran oda Ivast i teha kõik

sugu .
antiikmööbli

uõustub igasuguse tööga.
Kirj. slt.

Aaucm lasteta alüclu

Soomiu astuda kaastööta-

2Z-a. neiu

innte

tcgewns olla. inis tvõini.

luäistliln palga, ka ajntiitc.
palub kohta kuskile tööstus Kiiresti kohaneb kõigega.

se wõi passikohta. Kirjad
slt. ..11/3771".

raiub

Noon energilist preilit

tarwiS pndukanplusse

äriõpilaseks.

fttu. Kr. 4000 tööstust, äril.
Zkõutaw 3 kohaliku keele os
eticmõitesse. lvõi osta ivä kus. Teat. cncsokirjcidtlscga
heina töösiusc. Pakkumised slt. „ 15/5775". .4
!eg.eivl>salaga sli. ..32/5732"

17-aastane

Lp. tööandjad! '

toat. kirjal, sit. »Z/5883".

3842".

Wiluuud

Härrad lekstiiltöösturidl

metallitreial

Võimaldage

Vene preili

otsib kohta

orsib lööd majapidamisse möi

weo- ivõi. tatsomasinale. oii ivastsündinn jmirc. Kirjal,

sõimuid n?õlemal. Kirj. ilt. tal. stt. ..18/5898".
„2/">SO2".

2!«-a. luirir. neiu sooivib

13-a. sae- ja

perenaiseks

jaüiüirecfi.'

raund. Kirjad m. ~33/
kojamees-ktltja
3303". I
! otsib kohta nüüd mõi edas
pidi. Teat. kirjal. stl.
Lp. tööandjad!
~25/5565".
Lp. tööandjad,

linarkapse!.' teenistust kas
tööstusse, ladusse jne., on

Õppemaks on 3 krooni. semestris.
Kursused algavad 10. jaanuaril kell 19.

Pärijate poolt müttakse kohemaksetava
luha eest Tarus
1) kaubahoovi kauplus ja
2) suurem äriruumidega kinnisvara
Teateid -aab « 9—ll autobuste kontoris
Tartu - Narva mnt. 76 78 hr .1 Matfiltja kePa3—õp.

v adv Ed SoonTilt t r,rtus, Aia tän 37 2, tel 11-29.
Karste noorinecs. rcs.-all
chivitser. wajab mingil

M.

Härwamaa Majandusühi

sus Türil wajab
kontorisse ;

naistööjöndu. Teatada
tvan.aa * Majändnsühisusei

On 1-liigi autojuht. tunneb
ärijuhile.
tuitiorirööd. Teat. jlt. „2J>'
5,901

Nais- ja .
meeslauljaid

teenistus, saab hakkama iga

tööga. Pal. kirjal. slt.

Kaubanduskooli lõpe.anud
preili sooivib

~37/5877".

kohta

Korralik töökas

kontorisse, kassasse wõi

ärisse, rumicb raamanivida,

saareneiu

lnist. masinakirja ja kiirkir
ja. on töötanud ennem lon palub kohta köögiieonijais
loris kui ka äris. Kirj. sli. söögimajja >või õpilaseks

rätsepa juure. Kirjad slt.

.4/3804".

„ 17/3937".

28-a. algkooli haridusega

Wõitnaldagc korralikule

noormees

otsid tööd.

uoonuebele mingit

tööd

wõib maksa kautsjõni 130—

200 kr. Siuiiii olla la osani iadusse lvöi >veomasinale, on
kuks wastawa palgaga ja harjunud kõtvema tööga,

Vajatakse kovralikku kesk
ealist

Klaveritunde
nusimal Berliini meetodil

21 -a—15,. hbowis.

majateenijat,

kes oskab ifeseiswalt keeta ja

küpselada. Soowitaw weue
keele oskus. Aadress: Nar duse- ia elulookirjeldusega
iva mnt. 42-a—6.

sll. „?l. li.'.".

Suureni' ki-ndlusrusselts

~ esindajaid.

kindla palgalised kohad, pal

! Kirjad. Tst.. ~5/5885";

Vanainimest

oma korteriga, loaja lapse

juure. Tulla pühap. enne
lõunat Orase 10—2 (Pel

Noor pari ntd

garderoob:. - .Tulla- . ..Äiru"
krhwikussc kella 5 alates.

ägi
He ikmistniv

~5/3845".'

KLAVER lÖPETUS

Juuksur

Wilrmud

lokklj»,

keS teeb ka moesterööd. saab
kindla koha. meeldi wuse kor

Kõnetunnid

praktikant

val wõib kohe abielluda, wa

9—IH ja 3-4
G L__

palub kohta naiste- ja mees

retööle. tiirjad iii. ~30/
5996".

Juukiur,

kes on wilunud daamide -ja
härrade töödes. ?äaö kindla
koha. Teatada 10. jaan. flt.

Telliskivi 52-4

nadus 25—33 a. Kirj. ühes
aadressiga slt. ~39/3759".

Leivavedajat
Põhjalik järeleaiiamiue ja
tiormlif maauoorniees pa
eisam. ivalmislamine
lal,
j mnuiS, kellel on ka endal
müügikohti.' 'Teatada flt.

ivislj. Mnt. k. !l—lo jn 4 0

Lp. tööandjad!
Karste korralik uoornt-ees
palub mnigit teenistust, tiir

Õpetan

uisiuses olcwail.isikuil irõi slt. ~A. 130".

slt. ..17/5,8',7".

K orml v'Au. lapsi a omas -

esindaja kohustes. Kirj. slt. rajat
~A. 119".
Jt
Kesklinna läheduses tvaja

2 k/ nädala? tubade kõris
tuseks puhast toitunud

passijat,

teenijat
tannis, wõib maalt olla.
Tulla Graniidi 22—3.
Vaja

nMlmuztti
tegiftt

Tiplomeerinid prantslan
na 2chioeitsist. wilnnnd pe
dagoog. sooivib ivõlia inglise
teete tnnde

Nooremat hästi keeta os

kajat .
üksiteenijat

nmjab 3-liikmeline perekond

prantsuse keele

satõõtajat

ösanlkku

. Tavwis ärisse nooremat

kassapreilit

16—10-aast., kellel wõi

mööbli
satiulseppa
Tulla Telliskilni 26—1.
Waja

tänavapuhastajat

(oma kõrte rist käijal) Köi e
täimmale. Soowiaivalduscd

raamatupidamise oskusega. slt. ~2/6682".

Kirj.' sst. „28/5745".

Tis!:.'.i
tanwis. tsõc täu. 16 töös
tusse. •
. Teenijat
perenaist
tavlvis tallu. Kaubelda 8.
jaan. kella 4—9 ja 9. jaan.

kella B—l 2 hoinm. Suur
Ameerika tän. 4—lo.
Wajatakse maale

rätsepa
käealust.
Teateid Nohu t. 2—5, hoo

wimajas kella 7—9 ja pü
hapäeval kl. Id—1.
Linna taxiict iööfnt

hobusemeest
Miija. Kaubelda kell 2 Al
lika iän. 3—4.
õpilasi

Tuniüsnised 'kaasa wõtta.
Tehnika iäni 15—9.

tundide ivasiu ivastaüva eri | Wajatakse. tväljaõppinud.

28vuelanua. lesk. 38 a. haridusega isiku käest. Pakt.

palub mingisugust teenistust.

Saaremaa tütarlaps pa

ma. Kirjad slt. ..35/5873" Wäike kalitsjou lvöimalik.
Kirjad slt. „ 15/6655".

lub

tööd
Korralik kena lvalimnsega
kolm päoiva nädalas, kas energiline
paSsijaks wõi majateenijaks '

päriselt. Kirsad flt. ~18/

3818".

puhvetipreili

soolvib kohta puh-tvetisse tvõi

ka tubade peale. Omab isik

Wilnnnd kauaaegse prak likud soowitused. Kirj. slt.
tikaga. kobnli>kke keeli tvalit- ;

Õpilasi

linna lähedale tallu tarwis
Kaubelda 9'. jaan. kella 19

—l2 Poska t. 7—4.
"Tublit "
ttidrukut
kohe tarwis Ii mm ja jaama

' Lp. majaomanikud! Kor

otsib kohta. Sauna t. 3—3.

majahoidjakokta.

ralik noor lasteta abielupaar
palub

i Teeb kõik majas ettetulcivad

; rcmonttööd. Kirj. slt. ..36/

Kindcrlicbendc erfahrcltc > 5956".

Erzieherin. spricht dic Ort
fprachcn. sucht

Beschäftigung.
Eigencs Logic. off. orb. a.

Haritttd

preili
soowib kohta. Tcat. sltl

Hea ja odaw

klav«rl

häälestaja-

kelnerinriat,
kautsjoniga. Majaomanike

Hinnaga Kr. 125. /uus.

Künda igal ajal üai_ tatt. 40
majahoidjalt ja tclefanr reel

wis. csmaspäewast

kella 12—1 ja 3—B.

saab korralik mcesterahwas

Kaasüüriliseks
wõib tulla korralik iöõlkäija

meestcraluras. S. Kom
passi kän. *2o—s.

cunactte woodiruumi. Pai
diski mnt. 10, Ao t. 2—3.

kaupluseruum
ivälja üürida. Koidula täu.

Tuba
wähese mööbliga wõi ilma
ära anda kiud! leent-». - isi
knlc unes keskkütte ja liftiga

majas. Gonsiori 17—17.

üra anda. Nüsida Tartu m.
82—1.

Uues majas ära anda 3

uxi iffctnat

korterit.

Küsida Kauba 30—3. Või

tvad ka lastega olla.

Noor intelligentne preili
otsib enesele wastalvat

toakaaslannat.
Zoolvijail tulla kella 3—5

Terase 3-a—3.

13, küsida majahoidjalt.

korter

kiires korras üle auda. Tea ära anda 1 tuba ja köök.
teid saab Raekojapl. lehe unes majas. Magdaleena 16

õpilane

Kaasüürilist,
focrnCififa mecsierahlvast tar

nu 5. Treelvingi 22—11.

Ajälehekiosk
leiab w.rs mvöiu ivwfcmta
mööbliga tuba
2a!;a fee.': veo'tika. Pärnu ära anda. 2äbemaid teateid
üksikule iiuell. härrale ära ntut. 31—6.
! saab kella li—3 Jakobsoni
auda. Mpli Kiu. 34—4.
Ära auda

Väikese toa

38—!»

2oc crasicsckäiguga

2 tuba

wähese mööbliga saab kars

ja köök. Klosett esikus, wcsi

mööbl. tuba,
kc wiisakas inimene, wõib
ka koolilaps olla. Liimalata köögita, I—2 ametiskäijale
tän. 94—9..
; ära anda Oskari 22—2

Widcwikn tän. 15—7.

Suur

Rutulise ärasõidu tõttu

mööblita tuba
ära auda IniS täu. 23—1.
KaasUUriiiseks

ivõib tulla kindlas ametis
käija miltesuiõetaja meeste
rahmas. A>. Pääsukese tiin.
7—5.

Korter
tuba ja köök ära an
da. Orase täu. 9—l, Pcl

tütarlast,
kes lööd ei põlga ja last
armastab. Tulla pühapäe
wal Luna iäu. 6—3.

pudukauplus
iihcs korteriga^

lvähese kaubaga. Tcamid
saab Heeringa t. 22—6.

mmm
TALLINNAS

Kadriorus üürile mida
müvblila luba

erasic'i'cläigl,ga. tvanni ja
kõrgi tarmitamise ivõimalu

sega. näisamet
kl. V 2I—S sa 9. jaan. kl.
ui kiile.) Waadata 8. saan.

11—5. Poska tän. 24—2.

Wäike. soe. päikcscpoolne

möbleeritud tuba

Äaikuc ameti-käija preili
saab puhta sooja omaette

loa,

anda sellele, kes secsolcwad

iräiesed asjad ära ostad.
Teat. 200 t. 3, viinakelder
1 loa sa köögiga

korter

odalvasti üürile anda. Jn

wõib tulla korralik ametis

1 välja üürida üksikule. Waa

~B 70".

Lihakauplus

WöM? wba
üürile anda soliidsele aine

rahwas Raua tän. I—s.1—5.

tiskäijalc daamile. Pikk täit.

üürile anda
väike korter
(tuba köögiga) Majaka t.

43—3, näha kl. 2 V-i—5.

kuni kella

Kaasüiiriliseks
wõib tulla töölkäija preili,
kes kodus ei keeda. Torni
mäe tän. 7—16.

Moodne korter

Korter

3 tuba, teenija- ja

wauuiiiiba keskküttega ma

ära anda ametiskäijale
lu-ccs- ivõi naisisikule. Kü rata). järele küsida maja
tän. nurgal ajalehekioskist.

torik-? ära ai.da. Kirj. slt.

käija mcestcr. wõi naiste

iveutar anda. Pärnu mnt. jas. soowi korral garaashi
86—2.
ga. wälja üürida Paluka *2
(Endla raudtee ülcsõidu ko
Tuba
hai Mnrafa tän. sisse kee
sida Nattva mnt. ja Wilmsi

adwokaadilc. arstile lvõi kon

ja kõvwal-tarbeasjad. Hind Zinocrsi tän. 3—2 pärast
380 kr. Kirj. slt. „37/õ957" kella 6 õhtul.

21-a—l. Näha pühapäewal

ruum

tuba

edait anda sellele, kes ostad ära anda. Teateid saab Kiire
ära kogu korteri sisseseade tän. 4—3, igal ajal lvõi

12 kr. kuus. Põhja puiesteel ?clla 9 honnn.
11—11, hoomis.
7 õhtul.

Lihakaupluse

südalinnas

korter

Kaasüüriliseks

Ära anda

kuus. Koidula 10—1.

hoidjalt.

Kormlif xr«*iitcfcvaisteline

4 tuba, teenija-, wannitoa
ga. ühes keskkütte ja sooja
tvccga moodsas majas wälja

üürida. Liiwa t. 17. Küsida
tel. 444-74 wõi 454-02.
Kesklinnas, Vabaduswäl
jaku läheduses, saadal

2 tuba,

mööbliga tuba

2 suurt walgct
data tvõib iga päcw kella
köögi tmauiramncga ivälja kõlwulised arstile, adwokaa
mttöbl. tuba
3—B. WcsimärMva tiin. 24
> välja üürida, era sissekäigu üürida. ?käha laup. kella dilc >või kontoriks. Kirj. slt.
kri. 6.
ga. köögi ja manni tarwitu 4—6 p. 1., pühap. kella ~20/6020"

Kaasüiiriliseks

scga. Äcnisuani tän. 7—2.

Ilus tuba

10—12 c. i. Sätte lau.

s—ll.

siro ar.da

Korter
4 tuba. mmm ja kõik
mõnusused üürile anda

rclef. 316-38.

koosolekuteks, kursusteks.

Uus tän. 29—4.

Korralik ametiskäija

kaasüüriline

haSri möbl.

tuba

köögiga wöi ilma täitsa so
liids. kindla sissetulekuga
isikute....' rnäljg auda Gonsio

ri tän. 13—11. Näha kella
leiab korteri Jakobsoni tän. 10—12 ja 16—18.
39—7, tulla kella 18—22,

Kaasiiüriliseks
lüõib tulla Keemia 10—1.
tulla igal ajal.
Kaasiiüriliseks
kesklinnas üksiku prl. juure
trõib tulla matkite korralik

naisterahivas. Teat. slt.
Vanaraua
„IS/601S"
kauplus
Tuba
Tööstusruum
ära anda. Teat. flt. ~17/ ühe wäikese toaga
soe, tvähcse mööbliga tvõi
3697".
44
r.-mtr.
põr.-p..
kõrgus
korter
ilma. Koidu tän. alg. tvälja
mtr.. cmldi kimimajas,
üürida. Tootv. täiel, kosti 3,5
ära anda, üür Kr. 18. Kü
raudbetoouilae ja põrandaga
Suur tuba
ga. Kirs. slt. ..17/5777". kohe lvälja üürida. Wabriku
sida S. Tartu mnt. 82—1
Tuba
tän. 8-d krt. 1. könetr.
Korralik töölkäija noor
nroodsas majas Kaarli kiri
ära anda. eraldi sissekäig., 438-78.
2—144, Aia täu. 5-b—7.

Amctiskäijalc üksikule

tuba
kmrcga ära anda. 12 kr.

hoolvimajas.

kn lähedal, keskküte, wann,
soe wcsi, parkettpõrand, te

Tuur

möb!. luba
üürile anda. 2<arwa mnt.
64—1.

tuba
lvälja anda. Naiaskacivu t.
!6—3.

Korter *
kaks tuba, köök. esik. B.C.

korteris ära anda Tulbi

mees mõib tulla

kaasiiüriliseks
ja üürida, üür Kr. 33.— 2. Ameerika t. 43—5
kuus. Soolo, kirjal, flt. ~16/
kortereid
3736".
lcs., üksikule mööblita iväl

Wäikc möbleerilud

ja äriruume tvälja üürida
Rauapood

Pärnu mnt. 32 uues majas

Korterid on 4- ja 3-toali

sed. keskküttega ja sooja wee

ära anda. Küsida Lurri tän.

ga. Kr. 00—160.

Korter

Wästriku 3—4, Pärnu mnt. ära anda micõ majas
kaks häsri remourceriiud
lõpp-vcamscst.

Waja ~
osanikku

da. Soow. . kirjal. flt.

Wälja üürida õhtuti kella ~6/3886".
7—lo korralik puhas
1 eraldi ja 2 koosseiswat
saal

luba pliidiga, esik. mann
olemas. Preesi län. 6—l,

Pclgulinnaõ.

Korter

Tuba
Väike tuba

wälja anda kindlas ametis
käijale isikule. Pärnu mnt.
köögi lanvitamisega korrali 62—3-a.

kule üksikule preilile lvõi

prouale ära anda Narma nt.

Soe möbl. tuba

30—10. Näha laup. kella 3
erasissckäiguga üürile anda
da. Loomade (sigade ja ka ja Vühapäcrval kl. 3—5.
13-d—7. ,
itttell. härrad lvõi daamile.
tillutoniva kiunistvara os Hästi möbleeritud ilus .'taiv, pidamiseks lvõiiua/u Tühi
-sed ja ka juurlvilja kaöma
Wana Kalamaja t. 3—25,
Waja nooremat lastcfõpra tirks. Pakkum. slt.. „B. 71" mngam
tuseks. Tuur sõjamäe 17-a,
luba
kolmas maja aias. näha kl.
kicskiruum
reateid saab Kuristiku tän.
teenijat
11—1.
Nkaalc iväikctallu ivaja ivälja üürida Hariduse täu. 4—l.
Päluka 4—l, üle Endla tän. takse '
4. k. 6 lkino Kungla tvaS
üürile
anda.
Kopli
tän.
66
raudtee. '
tas). Näha kella 3—7. Kahetoaline
perenaist
1 wõi 2 meesterahivast
Korteris on telefon olemas.

stt. ..36/6036".

tütarlaps
palub linna laste suure ivõi
pcrcnaiscabiks. on kõigega

Leivategijat
rahul. Kirsad slt. „ 15»/' tannis, teo iscseiswalt ka
aurnsaiu küpsetab. Teatada
6005,". j
sli. ..6/5,300".

Lihtsasse perekonda wajä

majateenijat, i
wõib ka wanem olla. ' Tulla
pllhap. Laulnpea t. 15—11.
Wasa kohusetruud wilunud

keetja

kasvatajat.

leiab koha. Küsida Nõmmelt. •Soora. oma korter. Teat.

keelprlliövemia. Dunkri rän. teeb ka wäikesi remonte.
Pärnu nmt. 138. N. 2;
d. Ex>p. d. 81. sub „30M10"' 7—S.
Teal. slt. ..16/6096". 1 ..Kalju", teles. 525-07.

haigepõetajat
kohe waia. Läbi rääkida

Kodu, Wäna Airu tän. '7.

preililt ivõi daamilt. Kirjal, percnaiseabiks Kopli. tän.

Maalt ntlimd noor aus

paar pallib aKiksema: I
kojamehekokita,

j Wajatakse wilunud

tütarlast.

..23-6623".

tieskealiue korralik abielu-!

|'liite. Harju län. .35—2.

saksa feelt walitscjai tui
lüttiid ja intcllig.

Wajatakse korralikku -

saksa keele
praktikat

~8/5928"

icja !
lastekasvataja

teles. 471-33.

Zisscsõivnud. keeli walits.

sooivib

soomitaw poissmees, keskea

korter

korter
ära anda Heriraui I*2—s.

guliuuas.

iisaja

miitsitöölist
ligidale tallu, kuu- ivõi
iööd ei põlga. Kirjal, slt.
slt. ..27/0007".
aastapalgaga. Tulla Wilmfi köögi tanvitusega. iiür 15
perenaisekehta
..1/3881". .
ja õpilast. Tulla Liiwalaia tän. 26. ärisse.
kr., lvähese mööbliga tvõi
üksiku suure, luuuel. Hästi
täii. 44/2. . .
ilma. Poska täu. 23—4.
Töökas puhtuscarmastaja kõiki majapidamistöid. Lu ! lindina, inglise,
Aus korrÄik neiu sooivib
saksa,
prantsuse,
wrne,
tlksltosnljaks > j Hiiu neiu
nõus iväikcie lasu eest. Paf ! eesti k. kõlgiu iiäsri. Walm.
Hästi
Möldrit ~
Naiskokka
iväikcsesse perekonda, oskab i
möbl. luba
kuul. val. kirjal, slt. ..14/ rultu koiledibi. ülik. leki. f.
iorwib
vassikohla.
keedab
keeta, omab lunuismsi.
6614".
karsker, ke- oskab
erasissetäiguga inicll. hari
ja gümn. cki. Tipl. õp. Mai jmaja.
Tcar. sli. ~10/5810".
iscieiswolt. wõib olla ka üksi
täieliselt rsiliiider-. vüüli- ja ivaia restorani ..Ranna". l«d härrale ära anda. Koi
dnla län. !3—0. Tulla 11. krunbimasinaga tööramist. stalarannäs.
teenija, kus oit wõimalus Aus korralik majapidamis 3—7.
dula 15—3.
Zfeicisew majatceuija ra

käia oma korrerift. Kirj. slt. kooli lõpetanud
lub oma korrcrin käimisega ..12/5932".
neiu
korralikku lasrcta perekonda
Preili annab
valub tööd ükskõik mis alal.
passi- wõi
saksa,
Lp. prouad ja Härrad, Paldiski
mm. 35—5.
wene ja praursuie keele iun
majateenijakohta.
ivõtmaldage noorele maalt
On aus maariuarlaps. puh mlnud riirarlapsclc teonistus
de. Kõnei. õVi—6 Ratas Güum. Haridusega
kaewu 5—2-a.
:usearmastaja. Pal. kirj. slt. ükskõik mis alal, kas vere
..17/3817".
koitda teenijaks (wõib ka ük
noormees
Siimpaarnc jõukam härra
siku juures olla). lääbloot

3-toaline

sauna.

Korter

7-toaline

12—1 ja 6—B.

wajau pavemarele kleidi-, wõib tulla mcesterahmas. mööbliga wöi ilma. erasis
Wäikc ühetoaline pliidiga
korter
korter
nmutlitöödelc. soowi korral
se käigu ga. päi kesc poolne,
Wismari
täu.
34—16.
tvõib koivad:l tööle jääda.
2
tuba.
köök
ja esik. Asrri t.
KiiuMUa
vool
oluni,
korral,
Mälja üürida. Olemi mägi
Ra-täskaewn 9—2. 3. korral
5. 1.-j. üksikule wälja üüri 22. kella 4—6.
11—5.

toana, sooivib

kaasatöötamisega. Kirjad slt.
..13/3813",

omaette ruumi wöib lulla

20—6. ha-uvis. i vaadata

karsket meest, 400—600 kr.
kespooiiimist oskab ja kel kaastöötajat, lihaärissc. pal j köögis. Kolde Kitt. 47—1.
on loõimalik käia ka honuni
Ära auda mööbl.
gaza 65 kr. + protsendid.
kilti lühikeseks ajaks. Kirjal,
Korterid
Kirjad slt. ~7/6087".
Mööbliga tuba
808 tuba.
slt. ..13/5935".
2-toas.
ja 3-toaliscd oma erasissck.. ära anda iraiksclc
Korralik'
Telefon korteris. õllepruuli
ette irauniga lvälsa üürida.
Vajatakse 3000 fr. kaa
tütarlaps,
soliids. härrale Kr. 30
täu. õ—3.

misi, ja teenijat tarwis.
passijat,
luba
Zuur Karja 9—5.
põiktän.). Kõne
kes
keeta
mõistab.
Uma
tunnid äripäevil kl.
kõigi mugmvustcga uues
mitte tulla.
majas, kesklinnas, ära anda.
kella 6—B õht. lnnnjsmseta
Tüdrukut
Weigenbergi. tän. 12—8.
Hind Kr. 45. Näha kella

ivaid töid iünrivuali tege
ma. tiirj. slt. 3 /."iST 1".

Nõus ka ärasõiduks. Kirs.

WU

lisatööst %%. Kvnvaltee

maldatakse kaasatöötamiuc

härraslik

csmaspäewast alates kella

Pudukauplus

18—2 (Oskari tän.

tallu, oleme slititelised kõiki
põllnmajapidainises oricrnlc

ettekandjaks.

Rohu kail plusse lvaja takse

kõnelema. Kerge
ja käealust, kes naiste mant
huvitav meetod. „Estvsartv". Tartu m. 13. li- ja kasukntööd muneb. ka Aia tän. 21—6.
Ettevalmistus ek
kanisnahamasinal õmble
Lrsin '
Hästi möbleeritud
sameile. Saue tän.

Vajame kohta

tütarlast sooiviirad kohta

! Wajatakse wilunud

KEELT
3 KUUGA

maaneiu valub kiites ii tee

puhirelisse aun

l ü—l I. Narma. mnt. 63
SAKSA

Töökas

Kaks iviluuud sümvaalsel

50—40-a. talutööle tavtvis
Piriiale.- Kmibelda pübapäe
ival, 9.. jaan.. hommikul kl.

s tr-l. tl.

sad slc. ..34/5994

KaasUUriiiseks

toajatakse instniktoreid, lvä
putkast.
li samet nikke ja esindajaid.
Kutselistele kuusissetulek Keelte oskus tanviliuc.Kirj.
olu-o erasissekäiguga

preilit

Magda

Kvrralii
lihttööline
palub mingis, tööd üfc-fõif

mnt. 72—1.

Kindlustuse aiale

ralikku

keeli. Tcat. slt. ~24/6624"

pühap. il. 16—11 2, Tartu

gulinnas).

- naisterahvast

Wajatakse 2 mi sai ja kor

te. lralgusru-?, teenimine,

küte) ära anda Tatari t.

inpoo täu. B—l 2.

Kaasüiirilisena

majab mõlemast saost

lnfed olemas. Tagawara ncmat- : .'
gruppi wõitvad üles anda ka!

..1/5801".

Kirjad slt. ~25/5745,".

I—21—2 kiudlapalgaliselc. Äõi

praktikanti.
9 tuba, teenija- ja ivan
3-toaline
uituba, 2 tualcttnmmi,
kella 3—4 rclcs. 469*00.
korter
Palgatingimused läbi parketi,
ahjuküte
ja
kõik
ära
anda.
Paldiski
nvni.
rääkimisel. Sooivijaid palu muud möuususcd üürile!
Külm
10, künda majahoidja juu
takse teated saata ühes Hari auda Tatari Kiit. 20. Mi-J veü.
autoruum
sida Tatari t. 20—6. hoo -!

malik oil kautsj. sisjc maksa,
tööstuse suurendamiseks. Osa
hea häälematerjaliga kohe masinaid au olemas ja sisse-! saab kohe koha kaupl. õpita
seks. Naha on kindlustatud
iva j a asntataumsic kontsert ja kammeransambli. alati-ke seade. Kirj. slt. ~35/5915" Kirj. slt. ~0/6080".
koc»scisu. Esine
Vajatakse korralikku wa
W ajatakse miluuud

lastele aiatee- 5, aastast'.
Laialdase hmininingfom Täistasivauurle leiged kiir
Majahoidjat
kursused. Niudel ettowalmis
naga patarei- sa eleiUtidi
tus tonsenvatooriuini. Kõ — • korralikku, remonditegi-tööstuse wolinik soowib
nct. tl. 4—7 Tenari tän. jat. Maja. Pakk. kirjal, sl:.

lisaesindusi.

välisametnikku

Soovijaid palutakse sisse kirjutada I. K. I.

kantseleis. Kaupmehe 28/41, kella 11—13 ja 17—19

wöinialdage ausale korrali uistusk ükskõik mic- alal.
tiirj. sti. ~7/5907".
kule 23-a. noormehele mingi

kõigeaa nõus. Kirjad flt.
„27/5527". .

säapakauplusse Posti t. 61.

algajaid. i Tcaiada slt. „27/ perekonda. . Paldiski mnt.
Tcat. pal. ühes tingimustega annab wilunud üpeiajauna
5347". !
44—1.
algajaile ja edasijõudnuile;
slt. ..27/5,887".

Pakun, wõiniaidage kahele
korra lihtl'.1 kestha rrDii sega

minia;' joowiu osta. Teat.

Üürile anda

wad ka koolilapsed olla. Lau telefon, mannitufra (ahju

Suurem kindlustusselts ja iiaisterahiva«s. Rcimaui
täu. 22—3, maotu Tchubbe

Tallinnas majab kohe

lanlvis 4 km kaugusele wäl
jaspoole linna. Tulla ainult

matemaatikas
teenistust
meister
üksiku wõi lastega leskhärra
~6/5326".'
etsib lelua. Tnnneb täielikult jnure,' sõõw. fõir.veui sõja
lvabrikusse, ii)ü>unY*ü* aun end. günmaasinmi õpetaja
sae- sa inbinveelimäsinaid, tväelane. Wõib oina torie ükskõik miv alal. Kirjad iii.
Perenaist,
juures. Terase 10—S l hoo
läiõaõiu,.tine remondi alal, rist iaia. Äõib ta ärasõiduks ~33/5993".
reel' 'era- ja lnknjepaiööd. Kirs. slt. ~17/5897".
rikeiuar aega moodsamas
saeweskis ekspordi alal töö
Karske

ja kellel on „?lgu" press

gaga Kr. . 80-—150 kuus.

lil. Konversatsioonigrupid.

noorele tiirarlapscle kohi. somvib õhtuse id töid. Teat. mis alal. lepib kõigega, tiir j.
On cuue 3-aastane prakti kirj. slt. „23/5903".
sll. „35/5,995,".

ka. Kirj. flt. ..12/3372".
1-liigi juhi

pealseiööle ja pcaksctcgijai,

tuba

köögi tarivituscga ära anda kõigi mõmtiustcga nagu kü

a mi: i i skäi ja meeste va hwas

Takulööjat

Palun, wõimaldagc selle kuu
maatiitarlaps
preili soovib
kõpu! sõjmoäcrcenisntseft
wabanerrale noormehele palub mingit õpilaskohta ärisse, kontorisse wõi muud
kindla- lööd tvabrikusse wõi wõi nmud teenistust. Pal. wastawal kohta. ivaliiicb

tnujalc. Kirjad slt. ~2/

juürelõikajat

lus saada lühikese ajaga

teh. lattu wõi ärisse ivõi

tööelusse asjaajajaks. Enne
tuSfc wöi haiglasse, on en
ire olnud. Pal. tear. kirjal,
töötanud joonestajana. iu
soctvitusod endistelt kohta
'lt. ~37/3757". .
delt. Kirjad slt. ~8/3768". stallaatorina ja teistel tehn.
aladel. Võib ka mingi muu

'

Energilist! töötajail wõima

joonestajaks, kalkulaatoriks,

otsid tööd.

2HHB

.Vajatakse

Reedel: kl. 19^— edasijõudnutele (tei
ne semester, kirjandus). '

iniiigir leonisnist. Cn
Hästi tvilunud pärsia wajab
teh. haridusega. Eelistab
lvaiba tegija

Perenaine-kokk
palub kohta, las riigiasu

te? o#'£crb walmistada sisc
niru 'piimaprodukte sprcss Pänlu mnt. 68,' Koonduse
-1 cõr.T kohupiim, jne.). Pakk. sisscsõiduhoowis hommikul
i.cat. 'ühes isikukirjoldüsega kl. V2Q—V2IO.
slt. „ 23/3863".

1—2—3 hästi möbleeritud

Tuba

Narwas.

Teisipäeval: kl. 18—19 algajatele (teine se

enne lceninnd. Kirjad 12., :lc käealusokoht, on wilunud i-1 paar soowib
jaanuarini slt. ~20/5780". |
kõigis rätsepatöis. Kirj. slt.
kojamehekofita
2 korralikku töölist f ! ..9/3849".
Kirj.
slt. „l/simi"
soovivad kohta, I Äanem
24-a. igati usaldataiv ja
kelner
ivabrikusse. löö-lusie wõi!
wasiutusmõimelme
kontoritraamijakS. wõib
kohta. Kirjad slt.
kööki wirlinaks wõi koka sootvib
noormees
~22/3342".
abiks. Kirjad slt. ~22/5822"

5 oo '

s>7fi7".

palub passikohta tvõi mida
noormees, ( gi muud. ükskõik mis tööd. parandamisi ja polccrimisi. !
iiiitiib kaubeseakkujakohta. ' >Kirjad slt. ~16/6836".
Tööstus Sl. ahje, suurtüki
'õlaraittii kuni 1500 krooni.
tän. I—l-a.1—1-a.
Naiskokk
Mõisaküla. Luik' i kaupluZ
..Garantii".
Gümn. haridusega
sootvib kohta tvõi iseseis
wa>ks
perenaiseks.
Kirj.
sit.
noormees
Üorvaiik lti-a.

Soliidne > I

» Tallinn. ™H

Sulast
tanüi» maale. Kaubelda

2.

teles. 410-31 wõi kivj. slt.
..23/5945".

kapitaliga Kr. 12.000 hea täu. 19—3.

Kaub. Tallinn-Wäike jaa

tuba ja köök ära an

korter

mas raudteemajas nr. >34.
krt. 1.

Korter

Tuürtallu ?Sirumaale IM*

ära anda. Uus Maailma t.
14—9, kella 4—6 õhtul.

üksiku meesier. juure
6 tuba. teenija- ja manni
perenaist,
tuba ja kõik muud luõnnsu lvõib
tee majapidamise korras scd, üürile anda. lAhjnkü
kaasüüriliseks
hoiab ja karjatalitamisc jä ic.) Tatari 19—1, küsida
reite waltvab. Kuu tän. 3-a, Tatari 20—6. kella 10—1 tulla kindlas recuistuics
krt. 1. kÄla 4—6 p. I. Kir ta 5—7, alates csmaspäc mees. Kirjal, soowiamald.
jarnksc

jslikult: Kispere, Oru.

tvast.

slr. ..26/3356".

Keldriruum
töötoaks wälja üürida. Leu
nuki tän. 34—3.

Ruumid

wõimad

kaasüürnikuks

tulla (mööblita tuba). Ta
tari 20—3-a
üürile anda amctisolcmalc
härrale soe näikesevoolne

möbl. tuba
i kütte ja walgustusega. Wann

õlle poeks ära anda. Hollandi

tän. 22—2.

ja telefon on olemas. Nar

wa m. 52—2. kella 14—20

laupäeval, 8. Jaanuaril 1938

Päevaleht

Nr. 7

11

I

I Südamlik tänu I
Raske haiguse järele uinus waikselt meie kõikidest armastatud abikaasa ja hea emake j

kõigile sugulastele, sõpradele ja kaas- H
teenijatele, kes minu armast abikaasat

Heinrich Kadak'at I
H ta viimsel teekonnal saatsid ja tema

I Emilie Poola I

hauda rohkete pärgadega ehtisid. Eriti

H minu suurim tänu ühing ..Eesti Liha- H
H ekspordi" juhatusele ja ühing ..Eesti H
LiHaekspordi" Tallinna tapamaja juhaH ta j ale, kes lahkelt oma abistava käe H
H ulatasid. H
H Leinaja lesk. H

Pl

R sünd. Paap. .. :R
S * 6. okt. 1891, t 7. jaan. 1938. . B
>» Parim mälestus sinust jääb meile kõigile.

k. 7 õhtul algab Kalevi liu

Sügawas. kurbuses abikelasa |a lapsed.
Puusärkipanek 8. jaan. s. a. kell 7 p. 1. kodus. Ärasaatmine leinamajast 11. jaan. s. a. kell .1.30 p.l.
Kopli surnuaiale.
RR

9 Esmaspäeval, 10. jaan. s. a.
ilmuski» kutsus

Pedagoog, haridusega preili
annab

järeleaitamis
tunde

algajaile.

algkooli ja keskkooli kawa

ülesandmisi võetakse vastu kuni 15. jaanuarini.

ulatuses. Tehnika 21—5,

Kursuse' tiiakfc Kr. I.—, õpilastele Kr. —.50 s.
Tähelepanuks lastevanematele:
Samal päeval kell 12 p. ja kell 5 p. 1. algab

kõnet kl. 4—5 p. l.

Inglise,
I Meie südamlikeni tänu I

I Kristoph Reinson'i

ka korteri eest perekonnas.
Kirjad fli. ~6/6646"..

7—9 õht., telel. 318-pA '

I Südamlik tänu I
muldasängitamisest 4. 1 s. a. nii soojalt osa võtsid ja
ta kalmuküngast kaunistasid, eriti aga Turi kaupmees
konnale ja majaomanikele, kes asetatud tahvliga ta
mälestuse jäädvustasid, ja veel kõigile nendele, kes
oma südamlikku kaastunnet avaldasid.

I

Müüa >

B ja lilledega ehtisid. Täname A-s. A. M. Lutheri juhatust remont- H
jaoskonna juhtkonda, töölisi, kaasteenijaid, Eesti Tehasmeistrite. Jk
Ühingut," Revaler Liedertnfel'i, sugulasi,, sõpru ja tuttavaid: ' • B

Hilda Riho

Rootsi keele
tunde armub toitunud õpe
tajanna, riigtoo-otslane.

„Estonia" kontsertsaal.
Teisipäeval, 11. jaanuaril 1938. a.. . •
..Estonia" kontsertbüroo ja Alliance Fran9aise'i
korralduselprantsuse saadiku patropaa?! all

Dr.
E. Koshei

IV sümfooniakontsert.
..Estonia" ja Riigi Ringhäälingu ühepdatüd süm
fooniaorke.stqt. juhatab .teev?lme dirigent

. haiguse

Pärnu'mtn.
' ielef. 467

W.-W. 9—lo,

I Eriala:
põie., fitflit» jn n«

ptdf> RAIMUNP..KIJEL
MAGDA T.AGLIAFERO ' . .
Kavas: 1) H.ec.tor Berlioz Fantastiline
sümfoonia,.. ••
2) Paul - Duka s. ..Sortsi1 -õpilane".
Scherzo,

i 3) Saint -Saena.' Klaverikontsert
nr. 5, F duur. ' •
Algus'kell 8 õhtul. '

Pääsmed-Kn 2.60 kuni 60 s., õpilastele ä 35 s.
eelmüügil ..Estonia" teatri kassas.

..ESTONIA" KONTSERTBÜROO.

Viru tän

Amian

MM. 10—1 ;
8. korba harilike hindadega

Jootsl pulm"
Andres Särewi dramatijee

ny" järg. Marcel Pagnoli
näidend 3 vaat. 11 pildis.

Pääsmed Kr. 1.50-—2 O s.
tsmaspäeval. 10. jaanuaril,

• kell VeS õhtul

Bulgaaria tenori

Peter Raitscheffi
wöörilsctendnseks

Muusika W. Jakobson> kell V.-S õhtul
Tantsud G Neggo ja r 29. korda
S. Bärenklau.

harilike hindadega

„Mehe küljeluu"
Pühapäeival. 9. jaanuaril,
M Joiuni naljamäng laulu
kell V2S õhtul
36. korda

„Must suvi"
Nudolj Sirge näidend
3 waamscs.

dega 3 vaat 15 pildis
Pääsmed 20—125 s

Kassa awatud iga päcw
kl. 12—4 p. ja S—õht.

Tallinna Hiie segakoori
„Tosea"
Näitejuht Andres Särew. tvõeiakse
01. Puceini oooci 3 waat. Lawavildid Pärn Raud
Pääsmed Kr. 3 kuni 30. j.
uusi lauljaid.
ivce.
Teiiiräeiral. 11. jaanuaril. .iiaõsa aivauid kl. li—1 e.i.• üle 5 anda harjilmspäewa
• kell roel > õluitl
>. keeda

harilike hindadega

„Tseesar"
..Kaugete randade" ja
„s?annv" järg Marecl
Pagnoli 3 waatuies
(11 vildis)
Pääsmed Kr. 1.50 201

Kesknädalal, 12. jaanuaril,
kell pool 5 õfitnf
S. korda
harilike hindadega

„Sügismatiööver"
Kalmani overeit 3 tvaat.

Pääsmed Kl. 2.50 30 s.

Teatri.kassad awanid kella

ja •"»—S õhlul.

del. ec-macv. ja lesin., kella

7—-S õlunl. onliap.. 9. jaa

Laupieiual.. 8. jaan... nuaril. kella 12—1 e. I. 2.
1938. ci.

Töölisvõimlas

Tariu »mit. 33 (koolimaja)

spordi
pidu.

saksa keele

Kaisars
Dr. Sch. I
Tatari '

tagasi jõudnud

(reuma j.

Wasmwoti kl. '

Õhtused

vene keele
kursused
algajaile. edGjõudtturle.
sõjawäelaste ja riigiteenija
te ertewalmistamine eksa
meiks. Karu tän..' 16, güm
naasiumi ruumes.'
Hpipetöõ tornnlb tväikes

tes 5- ja 10-liikmelistes
rühmades.

Lähemaid reateid .jaregiü
racrimiue v Karrt ' imi.j "56
(sissekäik õuest 1. korral),
äripäcunti kella 18—20.

kiirkursus, harjutused.

Harju 29-8,
hooivis.

Müüa

poole hinnaga (12 tr.)
häsiihoitud Vi lotini kasti
ga. sest et laps on wälja
kaevanud. Küsida telefonil
309-54 kella 5—7 wõi

Ehituskrunte
Amblas

Klaveri
tunde

sskssja

TÕLKEID.* |
Viiulitunnid

prantsuse
k. mdc. Zlääk. kl. 10—12 ja

I—6 p. l. Lõuna t. 3.

helikunstnik
Laulupeo tän. I—S.1—S.

?akja ja.wene keele . .

VJiulitunde

Müüakse Täina korras

Müüa

kudumismasin,
6. klass. sm. lai. Pärnu

maja

Annan tunde
inglise, eesti ja jaksa k.
lMiMi.' ja ' rääkimine).

Müüa uus

savisegamis
masin,

haliklude koolide üppekmvn.

karral). Kõnet, esmasp.,
temp. ja reedel k>l. Vi 7
145 p. l.

keelt õpetab ja -valmistab
edukalt kõikidele eksamitele,

täi-skasioan. ja õpil., üksik.
. ja gruppides, -vilunud div-'
' lomeeritud, heade soownns
tõene keele uaisõpeiaja.
.'.Wneiunn. —6-p. tl. Rauaj toga öpetajan-m. Nii-te tän.
7—3" ' Kodus äriptie-vadel
kauaaegse praktikaga koolides

ja grammatika tinideaimah 47—4."

ff. n—ll ja '44— Vj7.

toil. õpetajanna. Müüriiva
he tän. 3l)—4.

inglise ja saksa

Ida Järv'e

tele (iseäranis edukalt an
de tuile). Rüütli tän. 2—7,

English Lessons.
Miss Knight

teele tunde läiskasiv. ja las

lauluõpetus.

Hobuse tän. I—7.

> English lady

Ta rebin e

vandeadvokaadi

odaivast! niude

Wilunud õpetaja aitnab

VP "

Tõsiselt palun, laenate prei

ümöermedu mehaanilise sea lile 20 krooni.
heas korras merilainete kui deldisega. Telliskitrn tän. 12 „14/5374".
wataja. Seal sennas kana metallitööstus.

Tcat. slr.

Haritud ärialal- tcgnisew

sulgi müüa. Lutri t. 16—5.

Müüa

preili

kiiljekorv

Müüa ehit. maias

korterid

iibes schassiiga. Kirjad flt.
~34/5314".

2 tuba. köök ja üldwann.
3 tuba köök. wann, keskküte,

tutvuks

intelligentse iseseiswa Här
raga. kes saaks olla sõbraks
inetule ja waefele rüdruku
lc. Kirjad, wõimaluse korral

Müüa 2 oktaami 24 bas fotoga, pcvl. sli.
siga

akordeoon.

pakun seda
i isikut,

Nftfia 2auna tän. I—l 3,1—13, keS 6. skp. a/t. ..Gfcenent"
junve? >vahetas oma kohwri
kella 15—17. •

tiibklaver

wõõraga, tviiinane tuua

mõi waberada pianiino tvas

Ehitus-r
krundid

Ldarvasri mii ii a

j 2 kudumis
masinat,

müüa, 220—289 r.-s, suu

Balti PääSteseltsi lattu.

Tallinna piirides 5 km Tal
linna Turuplarsilr randile

anda wäikc

red. Tondi jaama juures.

Ärasõidu puhul müüa

loiu

lokomobiil,

Pärnu mi;:, ligidal
Uksikeiamu.

sirma Rusron. 12 h,-j>. .7

tväga sobin? juurmiljakaS
.rvar., loomapidamiseks.

aim. Teateid kirj.. Laitse, Wastara palun jbr. .2/

Maja öu kesükütlega ja auto

garaaihiga, krundi suurus Ruila v.-ag.. A. Grünberg. 4SS2".

4966 nn. Tem. slt. ~25/
5345". I

Vasalemmas i

! Müüa''i'
riietekapp

Joowin

tutvust

härradega abielu mörreS,
ehituskrunt | jja pumvoodi (lask. voleeri man.
30—50 a. Kirjad sli.
müüa, 800 r.-sülda. Lähe-!> tnd. päbklikandid). Tcllinrisc ..35/5755".
maid reateid Tehnika län. peale igasugust mööblit Gra
niidi 5, mööblitööstus.
l— 3.
Kes härradest 30—40 a.
Mitmekordne

oleks heaks

sõbraks

Heas rajoonis asulv

kinnisvara

kivimaja

imoodne kiivist elutus) iibes
imuofniiliwiAr uue puuma- j

i'eseks!M. neiule. Kirjad flt.
„23/5383".

Pilal läu.ural miiiia. Nüsi 35-a. arenenud kena ko
jaga. hind Kr. Oo.iiuo, fii-.lj da
LBabad»se iräljak 7 -5 du oiuaiv le>'
lts keeras müüa. Slviu. NVUMI, adiv. UodVih.
abielluks

kiri. il:. „29/53>9".

Muut ia Einperor- Ztradi -

Krunt
variuie
295 r.-sülda Nõnmrrel Sili

originaalkoopia
|
müüa
..Esto-Muusikas",
jaliga juhusl. odaloasti j
inüüa ja mõtrol. mure ma Wiru tän. 2. Tallinnas
ja oia. Tatari län. B—l. (Jan Kubelit'u originaalist)

kaadi peatuse juures, sootvi
korral ühes kõige puumater

Tahan aitamist algk. 6. kl. katva, õpilasõhtud.. Sakala1 experiericed ;twcHer gives
tän. 39—Z.
eksamitele
English lessons singly.and in
ettevalmistuseks IlllllllllllllllliHlllllllilHHlllillllllllHimiimillllllillllI groüps. Vana Kalamaja B—4. fcsf. 411-64.
kõigi- aineis fsovwitäw alg
To apply from I—2 a. m. Müüa' meesterahwa wa
kooli õpetajalt). Teat. slt.
and _from 7 p. in. ..
bekemtud karakulkracga

Inglise

Härrad!

4. ja 5. klass. Küsida Pär - Tondi tän. 26—2.
tunde annab mil." -välismaa nu mnt. 161—6, Tallinn.
Müüa
diplomiga õvelajanna. suur

ja öigokirjatundc aitnab
wilunnd õretajanna. tõlked
Müürimahe tän. 36 1.
õigekirjutuse

5354".

. Inglise keele

prantsuse ja vene

Cesti keele

Müüa "

ru. Teateid saab Türupu t.
õpilaste pirelcaitaminc kõi 5—4.
gis õppeaineis. Tunnen ko

Saksa, inglise,

annab üksikult ja gruppides
ülikooli haridusega, kutsega,

Noor haritud feua daam
j soowib

mnt. 66—4.

amian algajaile ja
jõudiuirlc odaimsii. Täie parketi, hind 7666 kr.. Pal
mnt. Küsida kella 6
line õppekawa. Kõnelda diski
pichap. H. 12—3, esmasp. 12 hoinm. relef. 440=60.
kl. 3—lo Gonsiori tän. Piüüa koruas

kõneharjutusi
Venekeelt

„17/5377".

Kirjal, slt. «20/
Liiwalaia tän. 99, peegli saladuse.
5580".
löösiuies. .

ajaloo' ja matemaatika lunde

Ameerika van. 28—5 (teisel

V. Rutkovskaja

My 20, Ly 20. Kirjad slt.

heas rajooins *l4 korteriga,!
tutvuda
annab iile 390 kr. üüri, ainult soliidse:.' liaritud hiir
29.999 kr. Teatada
J. Liit. dipl. holiknnstnik, Müüa odarvasri sõidu lund
r<rbcfia. Kirjad slr. „ 12/
slt.
~17/5337".
..
korras
5812".
Falkt>argi ,24—28. fõucr. ff.
liSmmel
p. l.
lapsevanker
Taadaokwaid
Ämniidi tõu. 28—20,
maja ja krunt
võlgu
Kõrgema lmrrdnscga kat
müüa ärasõidu puhul. Kü«
sega õpetaja ainiab
Elumuutusi? pärast müüa sida: Nõmmel, Lootuse pst. ostan. nagu miielehti.
hästi sissetöötatud iväikscul 83—1 (Tähe tänama nur weksleid. igasugu mölaka
eesti keele,
husiusi. Teamda slr. ..24/
keemiatööstus, gal teine maja). '

algajaile ja cdasijõudntlikc.

Z. Karja B—7.8—7.

diplomeeritud

tutvust •'

abielu mõttes ausate korra
likkude meestega. Lesk 35.

Paska tän. 53.

and Valdeki 35—1, Nõmme. ..21/5781".

2—4.

Nõiuluel annab wilunüd

Artur Nottbeck,

12—j/, p. I:' ja õhtul kella ' Korraldaja: ..Tulemil".
..6-st poole 9-ni.

Masinakirja

õpetajanna

Algu- kett 8.30.
Tautiuks mängib

abi

MUtta korras talu

Corresp. Viru 7—B, 5 to 7, tööabmõudega. Kirjal, slt.

Mrs. RUSSELL GREEN'S
ENGLISH LESSONS
mitmed aastad SINGLE AND SMALL
- Löuria-Ameerlka
GROUPS • •
suurimas ettetvõttes ametis
TERASE. 22-6.
olnud ja keelte õpetajaks on
olnud, annab hispaania kee AT HOME: TUESDAYS.
le wnde (50 senti tund). THURSDAYS AND FRI
DAYS, 4—7 P. M.
Sootv. kirs. slt. ~18/5095".

mine 16. jaanuarist kuni
15. jaanuarini. _ _ t

Liäsipalliwõistluicd.

Kõnetunnid uitiid luO—9 ja
4—5 Kuninga t. 2

laualühtreid

by experienced teacher from' rima kihelkonna ja alewiku uus tammepuust' tugle r/pee ja foto tingimata tanwllised.
London Also Commercial koskuscs. 2oomi korral ühes gel, Naha pühap. kl. 11—3 Garanteerib tõelise aususe ja

Noor haritud härra, kes

Nube rühmade moodusta

~10/5830".

! K'ildne7.

5047".

Wahcltkauplejaid palutakse

3-a, kõnetraat 322-69

telef. 462-71.

Pärnu mnt. 41. r

tisleritöötuba
ühe- ümber aasta tööielli
mistega. Teat. fli. „27>

mitte tülitada. Wana Kala
maja tän. 5—24.

seina- jä

tunde lastele ja täiskaswa Kõnet.' kl. 17—18 Ahju tän. asukohaga Tallinnas. Kirsad
uuile. Nõmme, Seene tän. I—B.
slt. ~46/5400".

pühapäewal kl

Qaupäotval, 8. jaanuaril, ' ring Oskar, Lutsu. jutustuse Naiste». Põie
hajgusej
kell õhtul
järele 3 tvaatuses 8 pildis.
26. korda
Pääsmed 20—125 s. KönÄ. kl. 10—1
9. jaanuaril,
TEATER
trumpidega" Pirhapäewal,
Tagasi tui
kell %8 j. I. 9 korda
Hugo Raudsepa komöödia : üldhindcä>ega
Wõtvn silmahaig
Laupäewal. 8. jaanuaril,
iga Pärw kella
3 waatuseS.
.Metsalise rada"
kell pool 3 õhtul
3—3
Näitejuht Ed. Türk. Andres Särewi- dramatisce
7. korda < Dekoraator P. Raudwee. > ring Aug. Jakobsoni rommr Dr. meil. A.
harilike hindadega
ni järele 3 tvaainses.
Wismari tän. 3,
450-68
NOORSOOTEATER.
„SOgismanSöver"
Päästned 25 ja 30 senti.
Pühapäeva!, 9. jaanuaril;
J. Kalmani opereti 3 tvaat. Pühapäetval, 9. jaanuaril,
' kell ¥jB õhtul
Dr. Margo
Pääsmed Kr. 2.50 30 j.
kell p. l.
' 17. korda
Hitminft
korda
Pühapäeva!, .9. jaanuaril,
.Kolmekrössi ooper" MiStehaig.. ja (
10—12 i
kell JÄ3 p. I.
„Aladini imelamp" J. Gay -- Ä, Brechti lugu Kentmani
20-a—
lauludega 3 waat. 10 pildis
alandatud hindadega
2. lagu
-põiktänawast). T>
K. Weilli muusika.
Muinasjutt muusika, laulu Pääsmed 25—150 senti,
„Eugen Onegin"
Dr. Olker
Tichaikowski ooper 3 waat., 1 de ja tantsudega. 8 pildis i Esinaspäcwal. .10. jaanuaril
kell õhtul
, .7 pildis. 1 samanimelise muinasjutu
9. korda
Sisehaigi
Pääsmed Kr. 1.75—20 f. järele kogust „100 l öö". ' harilike hindadega
Eriala: mao-,
LawastuS Elmat Nerep
Kell pool 8 õhtul
maksahaigi
.Tootsi pulm"
Lawapildid P. Raudwee' Pääsmed
7. korda
Jookswahaij
20—125 sendini.
Riietus larin Luts ' Teisi päewat, 11. jaanuaril,

töötatud

| Tapa tee äävcs müüa. Lä
Kõrgema' haridusega, seni
pan alt kirjal. Nõmme. Wa üksik, wanenr härm, lväga
baduse pst. 65, O. D.
riku hoatvis, 1. trepp.
südamlik ja hingeline, .mu
Uued
sikaalue, Ivööraid keeli wa
Lavaaknaid.
pianiinod
litseja. kahe ja poole miljo
Saksa keele
müüa soodsatel tingimustel. rutuliselt müüa 2'.' Pärnu nilise kmniswora pärija,
Klaweritöösius A. Bürger, mm. 75—4, Nõmmel (Ra tutwuks haritud, sümpaatse,
tões-ti korraliku preili wöi
tunde aimab odawasii saks Päikese tän. 4—2. •; ,
humäel) .
prouaga tõsiseks eelduseks.
launa. "Rüütli tän. 5—6.
Ärasõidu puhul
Tühise ja acgawiitwa kirja
Fotoateljee
wahetusc mälumiseks lige
English Lessons
juhuslikult
müüa
müüa wõi rendile anda suu
mad teated oma isiku kohta

Rüütli tän. 9—2, rooni ki

Solist: kuulus prantsuse -klaverikunstnik ..

DrJI.P

LauHäetval, 8. jaan.. .
fcn. m õhtul

tiibklaver.

Antikvariaat A. Pastarus,
Vana Posti t. 7, tel. 445-56 head hooued. Härra Klau
sen. Kiisa P.-ag.

Aleksander Kaalep I

Mälestab leinas B
Wlgastatud Sõjameeste B
Ühingu Tallinna osakond B

Müüa pruugitud'

I Ärasõidu tõttu müüa sisse

lõige imventariga, ilusat ka
Rikas Icfif ja 2 ivaest tva
hal, ühes tükis, 42 ha suur, natüdrukut soewuvad

EE

I. Ootamata surma läbi lahkus kauaaegne Ühingu B
Ärasaatmine Nõmmelt,. Puhke t. 22, pühapäewal, B
9. jaanuaril s. a. kell 1 päewal Nõmme Rahu kalmistule. B

(18 raam.). Kirj. slt. „34/

tall- ja pronks
kroonlühtreid,
Sügavas kurbuses

leinab Leo Kukats. B

tegewliige B

leksikon

suures valikus stiilseid kris 5394".

Leinaja abikaasa, poeg Ja omaksed. B

Jaan KaswamTit I
15. I 1938. a. surnud armast kasuisa

«.Kaugete randade" ja „Fan

Meyeri

Odavasti müüa

Sügavas leinas LKSK. Hj

„Tseesar"

S. S. Kalevi Iluuisklejate Klubi juhatus.

Leem li

muldasängitamisest osa võtsid ja ta kalmuküngast, paljude pärgade

Wilhelm Saal'i I

harilike hindadega

mudilaste rühm (4 —lO a >
iluuiskleja pr O. Nurk'i järelevalvel ja juhatu
sel. Hooaja maks Kr. 3.—. Lähemaid teateid ja
registreerida saab Iluuisklejate Klubis kella

tunde annab edukalt wilunud
naisõpetaja koju käies. Wõib

kõigile, kes meie kalli mehe ja armsa isa H
kõigile kõigile, kes minu armsa unustamata abikaasa

tegevust klubi juures

pronks., saksa ja wene k.

taivrnantel

Inglise, saksa
keskmisele kasivulc. 2. Kar
ja prantj. keelt (lirer.. ja tän. 6—3.
I gramm., kanivers.) õpetab
dipl. kool-õpetajanna keik
Majad,

korraliku mehega, kes omab

kmuiswaua wõi kiudea ko

ha maal wõi linnas. kelle
ga oleks kodu õnnelik ja

helge. Deai. kirjal, slt. ..8/
5848".

Jõukas.

iseseisew noor

mees soowib

tutvust
Kana kodu mutamiseks
ilusal jõe kaldal rükeldaia ipaba rm-arlapsega. kellel on
mal boal talu

maa-aiai

wabod mõned kohad. 2uurus

resniSrus wabrikus. rööSru
seS. asumies. Kohtamisele

ei ilnm. Tem. il:. „31 /

wonnkobaselr l kuni 5 ha. 5831".

ebim? soodustatud, elekrri

saksa, inglise,
nõimalus mers. Hind kuni!
Brüuert leskproua, lao
vranlniü'. ioone keele- ival
| ieaa. <
kooli. liit', ja koiledibi kanxr ralnd krnndi>. ärid müiia.> 50 s v.-üifd. Tallinnast
.mistab kiivsn/eksaminle sa i õpetab. preili, lõpetanud Bri ' nlaruicS kr. kunsi. Kontor ..Vahendus". Harju ninni ' sõit.- > -omnibusetee
i 'tutvuks
reel' .tõlkeid. Maalri. tän. ,n .forgema kooli (trälis .. Lai -mi. 19—3, kl. 1
l ääres. • kn> •—vmrdieeft; I 40—50-a. 'oliid'e härraga.
lonne
Pikkjalg)
iän.
17,|
' maal). 'Kirj'. flt. „ 39./5939".
Kuqab' slt. „-4/5544".
. 22—s. '. ;
* Teal. flt. ~25/5568". :
'• ja 4—B.' •
Kella 10—12 ja

12

Laupäeval, 8. jaanuaril 1958

Päevaleht

Nr. 7

Teatan lugupeetud ostjaskonnale, et olen
•ma äri S. Tartu mnt 8 üle viinud

WW

#. Sattu mnt. 12
Saku k. tunde annab

A. TrSss
„EKSTRA" villatSöstu*

keskk. õpil. mitmeaas

mine, maski väljatöötamine, tremolo kaotamine,
diapssooui laiendamine. Kõnet. iaup. 6-8 ja keskn.l-2

Juhataja autoasjanduse insener A. Talviste.

tane kogemustega mees

tunniandja. Eriti gram
matik seletus ja süste
maatik üksikasjade vaat

Erna Kummani
Rataskaevu täit. S—3.
Laulutunnid
(vana Itaalia kool)
Tähtis algajaile ja rikutud häältele, õige hinga

TftIUNN LAI T*TEI,

y M |CÜ

lus. Ka koju tulles.
Teat. slt. ~15/5695".

Masinakirja
kiirkursused |n harjutused.

Jlarju 35-1
Inglise, prantsuse, saksa,

wene ja hispaania keelt
õpet. kõrgema har. mees

Täieline ettevalmistus Ija II liigi juhtämisloa saamiseks
Teooria,praktika, sõiduõpetus. Järeleaitamine eksamitele

KEELTEKUBSÜSED:

. Eksamid juhtimisloa saamiseks on kooli juures. Tasuta õpperaamatud

. Osavõtjaile maalt prii-korter. _
Autokooli juures on ka traktoräsõidu õpetus

1938. a. kevadsemestril algavad kursused järgmistel tähtpäevadel:

17. jaan. kell 11 homm. kiirkursus, 24. jaan. kell 5 õht. harilik kursus,
7. veebr, kell 9 homm. kiirkursus, 21. veebr, kell 11 homm kiirkursus,
21. veebr, kell 5 õht. harilik kursus, 14. märts, kell 9 homm. kiirkursus,
14. märts, kell 7 õht. harilik kursus, 3. apr. kell 11 homm. kiirkursus,
3. apr. kell 5 õht. harilik kursus, 20. apr. kell 9 homm. kiirkursus,
2. mail kell 11 homm. kiirkursus, 9. mail kell 5 õht. harilik kursus,
23. mail kell 9 homm. kiirkursus.
Väljalõikamiseks.

NMKÜ autokooli juhatajale Lai 1, Tallinn.
Olen huvitatud Teie poolt korraldatavast autokursusest, mis algab

OTSUS
langeb ühti juba esimesel

Algavad esmaspäeval, 17. jaanuaril, kell 18.00

Inglise, saksa, vene, prantsuse
keel
Grupid algajaile ja edasijõudnuile. Parimad
õppejõud, väikesed grupid. Kiire keele äraõppi

saadud muljel « Otsus

on alati hea —kui kiri on

esmaklassiliselt masinalt.

mine.

ERIKURSUS - KESTVUS 3 KUUD,
..IM SONA INGLISE KEELT"

Kr. Saar & Ko.
Tallinn • Tartu

õpetaja

JJiina Jlturrik-Polonsfiy

Berlltzl Ja Mertneri

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

ära õppida kolme kuuga võimaldab ainult NMKÜ
haridusosakonna poolt korraldataval erikursuse]
~1000 sõna inglise keelt" tarvitatav õppemeetod.

Palun mulle saata tasuta õppekavu ja tingimusi.
Nimi

Elukoht !

MMi

Avatakse kolm kursust:
(selgesti kirjutada).

ESIMESED 1000 SÕNA INGLISE KEELT
THE SECOND 1000 ENGLISH WORDS
THE THIRD 1000 ENGLISH WORDS

Kaarli pst. 9, Tel. 427-27

Juhataja kõnet kl. 10—1 e. I. ja 4—5 p. i.

ühine otsene kaubavedu

AINO TAMME ~
Tallinn

Võetakse läbi tegelik raamatupidamine ühes
kõigi tehingutega. Eriline rõhk on pandud prak

Hamburg Tallinn

tilisele osale, mis on tarviline igapäevases elus.

Hääleseade itaalia kooli põhjal, dekla

tooriumi- ja kontserdirepertuaar.

Kõnet, teisip. ja reedel kl. I—2. Tina. tän. 23—20

(Kreutzwaldi t. nurgal). Telef. 302-40.
Helikunstnik

Leonore Johannson'i
klaveritunnid.

Kõnetunnid iga päev kl. 12—1 ja 5—6.
Niguliste tän. 3—2.

Eelt ea de: õpilasõhtu on selle kuu lõpul.

Rahvusvahelised

akad. juurelõikuse

KURSUSED
Tallinn, Niguliste 16
Telef. 438-50.

Gümn. õpetaja

saksa Ja vene

keele tunnid. Järeleaitami
ne, ettewalmistus eksameile,
Zcmtvevsatsioon. Ametnike ja
õpilaste rühmad. Kesk-Luha

A. Kirsten Ernst Russ H. M. Behrckens
Agent: Agent: Agent:
Carl F. GahlnbäcN ThomasClayhills&Son A. J. Tranlcmann &Ko
Tel. 450-30 Tel. 435-58 Tel. 442-57

iK iQQo „ 22. jaanuaril 1938. a. 29. jaanuaril 1938.a.
aur Desdemona' 30T. .BOnther Russ* M ..MMlldei!"
Qult |UUuUCIIIUIIu või asendaja. või asendaja.
Kaubaülesandmtsi ülalnimetatud agentide juures.

2—6. Telef. 442-18.

Saue 15-5

Ins. Mardi autokool

Sakala tän. 41 Tel> 474'78

Klaveri

Ettevalmistus jõuvankrite juhtimisloa saamiseks.

.Konservatooriumi katva.
Algajaile hmnaälanduss.

Sõiduõpetus traktoril.

Dipl. helikunstnik

Eesti HUpoteegipanga liikmeid-laenuwõtjaid

Meta irtel-Hons

palun osa wõtta täiendawatest

teles. 464-78.

£ratasteaias

lessons.
Mrs Bertha Carr.
At home from 2—3 and
6—7 daily.

mis peetakse

Tutvuge õppekavadega ja tingimustega!

20. jaan. 1938. a. kell 18, Tallinnas, Harju t. 29.
Nõmmel, Jaama tän. 14, 20. jaan. 1938. a. kell 16.
Eesti Hüpoteeglpanga Tallinna wolinik.

Keelte Klubi

vahetus võõrkeeltes.

kõrvaldab . 14. jaanuarist

0-fl. ÖKONOMIST '

kuni 27. maini 1938. a.
keelte kursuseti
eesti, mglise, prantsuse,
saksa sa tvene keele

sektsioonides. Lektoriteks
on kutsutud parimad jõud.
Kõnepraktika wõimalus

Saksakeelne mänguring Kiine 4/2
Kavas: rütmika, laulumäng, joonistamine, klee
pimine jne. Soovi korral algõpetus ja natuke
, inglise keelt. Rääkida kl. I—2.
K. WEYMARN,

Keelte Klubis. Õppemaks

AUTOKURSUSED

le Kr. 8. Registreeri
mine K. K. büroos, Narwa
mnt. 42. igal teisipäewal.

tasuta. Autode üürimine õppe- ja eksamisõitudeks. Maalt osavõtjaile korter.

Nõudke tasuta õppekavu Ja tingimusi.

Inglise, saksa,

või õppinud töölist ja vilunud kleidiõmblejaid.
Teat. slt. ~10/6690".

Eesti Eramuusikal. kristlik lasteaed „TffHTELA"

võtab vastu lapsi 2yh—B a. eelolevaks õppeaas
taks, iga päev 10—2 ja 5—6 p. 1. õppetöö algus
10. jaanuaril kell 10 homm. Uus tän. 29—4.

Juhataja_jasteaednik H. Pokkatz-Paas.

Soovit. Tallinna Tehnikumi juures korraldata

vate tehnikute masinaehituse ja elektrotehnika
alal kutseeksami sooritamiseks

ettevalmistajat õpetajat
Teat. slt. ~12/5332".

Harju 29—8,

juhatajat ja karjatalitajat
Soowitaw abielupaar. Teat. slt. „26/5386 l.

kolledshi, järeleaitam. kooli
töös. Sulevimägi 10—1, kõ
net. kl. 11—1 ja 5—7, telel.
476-86.

BERLITZ
SCHOOL
Sakala 39—5, tel. 438-20.
Inglise, prantsuse, itaalia,
hispaania, saksa, vene, eesti
keelt õpetatakse kiirelt. Ber
litzi meetod ja raamatud. Bro
šüürid ja proovitund maksuta
(Ettevalmistus eksamitele.)

(Tõlked. Ärakirjad.)
Keelte tunnid

keel paralleelselt, lastele ja

täiskasvanuile, üksikult ja

mised ka posti kaudu. S. Karja B—7.
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Vilunud õpetajanna annab
vene keele tunde individuaal
sel ' näitlikul süsteemil, õpe

tunde. Wastutvört kl. ¥2 7

8. Ma tän. 3-b—7.
Deutsche
Lehrerin

mng : õpetab noodist tvabalt

laulma. Sealsamas algajat
le saksa ja inglise keele tun

md ja algkooliõpil. järele

aitamine matemaatikas ja
kõigis õppeaineis. Uus tän.
29—4, iga päew tl. 19—12

ja 3—o p. l.

erteilt Tprachunterricht

prantsuse, vene,
rootsi,

saksa ja inglise keele tunde
(gramm, ja konvers.) Maak

ri tä. 11—8.

ülikooli haridusega preili,
filoloog, õpetab

lngilss ja saksa

keelt. Ettewalmistus eksa

Rootslane annab

rootsi keele
tunde. Läbiräätim. kella

eratunde ja korraldatakse

Noor bar. härra, kes kaua
lvälismail tviibinud. soowib

prantsuse keele rundide was

tu. Pal. kirjal, slt. ..19
5099"

õpetab põhjalikult end. rii grupis
tus üksikult ja gruppides. girootslane ülikooli haridu noodiõpetuse kursus Saksa, prantsuse,
Grammatika, ümberjutustus sega, seletusi andes ka sak ühes koori häälescade har inglise keele ja matemaati
te tegemine, vabal teemil, sa. wene. prantsuse ja ing jutustega. Kesüvus kuu aega ka tunnid. Kreutzwaldi tän.
tutvumine literatuuriga .Varn lise keeles. Kadriorg. Woo (2 koüia nädalas). Lähe 13—15, sissekäik kangialu

English Lessons
by Englishman Single and
Groups Write under „A Z"

lu tän. 9—ll.

nmlt iga päetv kella 10—12

ESTONIA.
N Reisijate- ja kaubaweoaurik
kapten YLLÖ,
ekspedeeritakse

laup., 15. jaan.l93B.a. kell 16
STOKHOLMI
Lähemaid teateid annavad:

Thomas Claytillid & Son,
Olewimägi 14. Tel. 415-00 ja 435-58.
Tel. aadr. „Clayhills" Tallinn.

Rud. Christ. Gribel, Stettin.
Kaubaaurik

..HEIDELBERG"
kapt. NEUBÜSER

Teisipäeval, 11. Jaan., p. I.
KOTKA.
Reedel, 14. jaan., p. I.
STETTIINi.
Lähemaid teateid annavad:

THOMAS O.AYHILLS & SON,
Olevimägi 14, telefon 415-00 ja 435-58.
Tel. aadr. ..Clayhills" Tallinn. '

sest.

ja S—lo p. l. Ilus tän. 20

Inglismaal õppinud preili krt. 4.

annab edukalt

inglise keele

Pärnu Laewa A.-s. Pärnus

17—19 Wabaduse puiesiee
33—4, Nõmme-Rahumäe.

vahetada
mitele. Tõlked. Referaa hispaania
wõi saksa keele
did. Wene 3—l.
tunde tvene, inglise wõi
kes noote ei tunne, antakse

Tagasisõit Kihelkonnalt esmaspäeval, 17. jaan.,
kell 22.00 Kärdlast teisip., 18. jaan., kell 12.00.
Saabub Tallinna samal päeval keU 20.00

tunde

Vajatakse
(deutsch, rusj., franz.). so
lvie Stunden in den Echul
järeleaitajat-tunniandjat
fächern. Endla v—l 4.
eesti, saksa, prantsuse keeles
4. klassi õpilasele. Teatada
Wilunud õpetajanna annab slt. ~38/5758".

Laulukoorides lauljaile,

Rootsi keelt

1.. 2.. 3. solse-ggio

~115721".

Pariislanna annab

keskn., 12. jaan., kell '22.00
Tallinnast Kärdla la KlhelKonnale

E. W. Konservatooriumi

üliõpilane annab edukalt
klaweri muusikateooria

juures. Teat. kirjal, slt.
prantsuse keele

gruppides. Kodus kl. 2—4 p. 1.

bola B—2o. Tel. 451-21.

Kõik rotid ja hiired on nagu luuaga ära pühi
tud, kui tarvitate
rotimürki „Aira",
mis on ületamata oma hävitavas mõjus. Hind
100 gr. I kr. I auhind Tall. P. S. näitusel. Telli

• hootvis.

ja vene keele tunnid alga
jaile, edasijõudn. ettevalm.

Inglise ja saksa

eestegijat majapidamise

rootsi

mid daam. õpilastele järe keelt, soowitaw rootslanna

Pärnu mnt. 96—8.

Keskmisesse tallu vajatakse

.Soowin õppida

rootsi ja soome keele tunde
kolmap. ja reedel kella 7—9 annab tvälismail keeli õppi

Huvitavalt, kergesti! Saksa

Eesti Rannasõidu Liin
® Balti Päästeseltsi
I ei. 306-85.

' a-1. ,Grenen'i'

Tartu mnt. 16, telet. 313-85.
Uue kursuse algus 11. jaanuaril
Täieline garantii ija ü liigi üleriikliku sõiduloa saamiseks. Õpperaamatud

leaitamine.

Kutsetunnistusega meistrit

müüakse avalikul enampakkumisel 20. jaanuaril

1938 kell 11 Tallinna Ringkonnakohtu ruumes
Tallinnas, Pärnu mnt. 7. surn. Abram Tootn
berg'i talukoht „Tooma-Jüri", kinn. nr. 2022,
mis asub Harjumaal, Koiga vallas ja on eralda
tud Koitjärve mõisast. Kinnisvara koosneb 53
tiinu 1392 r.-s. suurusest maa-alast ühes suure
mate hoonetega. Alghind Kr. 5610.—.

KULIA-KEIUSEPAÄRI Harju tiin. 35,
M N.JEFKMOV „Kuld-Lõvi" vastas
Suures valikus lauahõbedat,
kuld- ja kristallasju, käekelli.
äratuskelli. Kuldamine, hrbe
tamine ja parandustööd.
Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga.

Pärnu Ühishaigekassa vajab

2 ametnikku.
Ühelt neist nõutav täieline raamatupidamise
oskus ja töökaitse seaduste tundmine.
Sooviavaldused ühes senise tegevuse kirjeldu
sega saata Uhishaigekassale Pärnu, Pikk 9. hilje
malt 13. jaan. s. a.

JUHATUS

Soovitakse osta
HliUi

2 preilit soowiwad

rootsi keele i tttndc alg- sa keskkooli kamas
tunde ia aitab õpilast tooli
488-51 (9—lo a m. or 6—7 löödcs. Tulcb ka koju. End tunde Teai, kuni 12. jaan.! annalr ivilunud. õpetajanna
p. m.)
kirjal, slt. ~11/3734".
la tän. 47—3.
Heina län. 27—4.
t'« this paper or phoue

Tallinna Eesti KirjaStus-Ühijuje triA

Pakkumised saata slt. „29 5709*
Laste Rõõm on laste õnn!

Kui ilmastiku- ja jääolud ei
takista, saadame

semestri eest: K. Klubi liik
merele Kr. 4, mitteliitnrete

õhtul.

Daami kleitide töö alale tarvis

Taluoksjon.
Tallinna 1 jaoskonna kohtupristavi poolt

9.00—21.00

kl. %10-%2, telef. 440-64, Tatari 15—3.
Juhataja-õpctaja J. Toha.

18. jaanuaril algavasse gruppi
võetakse veel õpilasi vastu.

Algus esmaspäeval, 10. jaanuaril, kell 7 õhtul.
Töö toimub praktilise õppeviisi järgi" ühes sõi
duõpetusega traktoril. Praktilised tööd Tallinna
Tehnikainstituudi ja NMKÜ autokooli õppe
töökodades. Lõpetajaile diploomid. Osavõtjaile
maalt priikorter kursuste juures. Järgnevad kur
sused algavad 14. veebr, ja 21. märtsil.
Lähemaid teateid ja registreerimine ühingu bü
roos, Lai 1, Tallinn, tel. 437-15, äripäeviti kella

English

ja õppegrupis (riigi- ja erakoolidesse) ning võõr
keelte rühmas on tegevus alanud. Võetakse veel
lapsi vastu. Soovi korral ka klaveriõpetus. Rääk.

Raamatupidamise Ja bUroo
prakftlka kursus

TRAKTORIJUHTIDE KURSUS

tunnid.

Paldiski mnt. 41—1,

Raamatupidamise kursused
Kiire põhjalik õppeviis. Lõpetajaile
diplomid. Kiirkiri. Masinakiri. Kirja

MOTORISTIDE

Osavõtjaile maalt priikorter kursuste juures.

majas ..Kodutöö" kaupluses.

Cand. rer. mere. Hans Margens

Kiirkirja äraõppimine lihtsa ja eesti keelele
kõige kohasema süsteemi järele, mille aluseks
on Stolze-Schrey süsteem. Praktiline õppeviis.
Algus 18. jaanuaril, kell 8 õhtul.

autokooli õppetöökodades. Lõpetajaile diploomid.

Uue kursuse algus 13. jaanuaril. Üles anda EKA

damine.

KHRKIRJAKURSUS

Algus esmaspäeval, 10. jaan., kell 7 õhtul. Ka
vas põllumajandus-, meierei-, paadi- ja traktori
mootorid, nafta-, petrooleumi-, bensiini- ja dii
selmootorid. Õppeviis näitlik-praktiline. Prakti
lised tööd Tall. Tehnikainstituudi ja N.M.K.Ü.

Tdllivw

Varrastel kudumise õpetus.

gis kaub. õppeainetes. Soovijaile kiirkursus. Lõpe
tajaile diplomid. Organiseeritud kohtade võimal

—. Lõpetajaile diplomid. Algus 26. jaanuaril
kell 8 õhtul.

KURSUS

Laulutunnid

Tallinna Saksa Naisühing. |

RAAMATUPIDAMISE JA MASINAKIRJA
KURSUSED, Niguliste 10—1. Vastuvõtt gruppi
ja üksikult. Põhjalik teor. jaHalli
prakt.st.vere
õpetus kõi
I KaubandusteadlaseJ.

J/K tegevliige, soovib töös
tuse vastutavaks juhatajaks.
Teat. slt. ~1/6041".

RAAMATUPIDAMINE

laulukunsti stuudio
matooriline foneetika ooperi-, ora

Osates 1000 kõige enam tarvitatavat inglise
keele sõna, võite rahuldavalt kõnelda igapäe
vast inglise keelt ja lugeda inglise kirjandust.

Elektriinsener,

Tööstusruum
itnvaitcb lahemai a>al :-kord>es kitvchooncs

uurus umbee 400 m-. õuna 18—3-

tel 157-07

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD
6. ja 7. jaan. sisse tulnud kirjad.

1,4481 3 1/5241 8i 21/5461 2 22/5582 6
1/4521 3 1/4561 1 22/4542 1 22/4582 1
1/5121 2 1/5441 2 22/5142 1 23.5183 1
1/4761 5 1/5201 1 23/5543 3 23/5503 2
2/5522 18 2/4562 11 24/4744 14 24/4464 9
2/5122 7 2/5402 3 24/5424 2 24/5544 3
2/5562 2 3/54*3 11 24/4704 1 25/5545 13/4483 3 3/4523 5 25/5505 8 25/5585 2
3/4123 2 3/4723 5 25/5465 1 26/5506 30
3/5403 5 3/5203 4 26/5546 18 26/5426 6
3/4563 1 4/4684 1 26/4346 1 27/4507 2
4/5044 1 4/5244 2 27/4787 8 27/4587 2
5/4685 2 5/5445 13 27/4667 1 27/4707 1
5/5405 5 5/4765 1 27/3947 1 28/5468 3
5/4725 6 5/5245 1 28/5548 9 28/5508 7
6/5406 34 6/5206 24 28.4588 9 28/5228 3
6/5526 3 6/7786 1 28/4948 I 28/4708 1
6/3406 1 7/4647 1 29/4789 3 29/4509 2
7/5167 3 7/5487 1 29/5189 5 29/4549 5
7/4567 2 8/4688 5 29/2989 1 30/4790 3
8/5488 7 8/5448 3 30/4390 1 30/5510 1
9/4729 11 9/5169 6 31/4791 4 31/5191 4
9/4729 3 9/5529 10 31/4271 2 31/4591 1
9/5209 1 10/4410 1 32/4632 60 32/4552 1
10/4530 7 10/5490 7 32/5472 11 32/4592 3
10/4730 7 10/5570 I 32/4312 1 32/4362 1
10/4290 1 11/5211 4 32/5192 2 32/5432 1
11/5451 1 11/5091 1 33/4553 11 33/5433 9
11/4651 3 11/5411 3 33/5153 1 33/5193 4
11/5251 2 11/5051 I 33/5553 1 34/4464 1
12/4772 2 12/5132 2 34/5474 5 34/5234 1
12/4732 1 12/5252 5 34/3194 1 34/4794 2
12/5172 1 12/5492 1 34/4714 1 35/4475 2
13/5213 5 13/4333 6 35/4355 6 35/4755 4
13/5533 2 13/4493 1 35/4275 1 35/5515 1
13/4653 2 13/4573 3 35/4455 1 35/4635 1
13/5423 1 13/5413 1 36/2996 1 36/4556 4
13/5253 1 14/5494 15 36/5516 2 36/5236 4
14/5454 6 14/5534 3 36/4916 1 36/5556 2
14/3854 1 14/4734 2 36/5276 1 36'4756 1
14/5214 1 15/4775 7 37/4477 7 37/5477 29
15/4535 4 15/5095 4 37/4557 1 37/2997 1
15/5175 7 15/4455 2 37/4797 7 37/5277 7
15/5575 1 16/5216 23 37/5557 4 38 5438 7
16/5176 6 16 5576 13 38/5578 1 38/4798 3
17/5417 10 17/5177 11 38/4438 1 38/4518 1
17/5577 10 17/4777 3 38/5518 1 38/5238 1
17/4297 I 17/4657 4 38/4758 1 33-5278 1
17/5257 1 17/5537 1 39/4799 4 I*. 5039 1
18/4738 8 18/5578 1 39/4479 1 40/5440 4
18/4758 1 18/4858 1 40/4520 5 40/5000 1
18/5178 2 18/5258 1 40/5240 6 40/5520 1
19/5419 23 19/5259 1 40/5200 1 A 71 20
19/5579 3 19/4339 1
A 95 5 A 33 3
19/5059 1 19/5229 1
A 35 12 A 9 ?
20/5460 5 20/4540 3
A3l 1 A 69 ?
20/4620 1 20.5220 5
846 4 B. 34 7
20/5180 1 20/5420 4 827
4 B. 5196 1
20/4500 1 20/4660 1 j
K
120
6 119 i
21/5141 3 21/4541 2
21/4581 1 21/4461 il 1 Kokku 1037 kirja.

