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I A W> I ESIETENDUSEKS SUURFILM, MIS ON PURUSTANUD KÕIK SENISED NAERUREKORDIDI MM AA RB
u[*jQ3Hkl | flUnnE i Heinz Riihmann,Heli Finkenzelier, Leny Marenbach, Hans Söhnker, Werner Fütterer JaHUlillEi
sädelevalt teravmeelses suurfilmis, milline õnnestub Uks kord 10 aasta kestes.
EESKUJULIK ABIELUMEES
Film, mis kogu Euroopas saavutas sensatsioonilise edul See on film, mis vallutas kogu Euroopa!
Kolm suurt filmitähte Jean Harlow, Franchot Tone, Cary Grant

KINO

romantilises ja seiklusrikkas spionaaži- ja sõjafilmis

Lenduri viimne ülesanne

„Mars"

Wenemaal wangistati kaheksa kõrgemat waimulikku

Hospidali 2-a.

Kuulsa Marne'i lahingu päevad on selle filmi tegevusajaks. Zeppelinide rünna
kud, sangarlikud kahevõitlused maa ja taeva vahel...

2) Mitmekesine lisaeeskava.

Neid süüdistatakse salaluures ja terroristlike aktide korraldamises, mille eest ähvardab surmanuhtlus

| Ballide ja koosviibimiste hooai
penud vaid algab alles, seepäi

Uuel aastal Ülesandmine
Karjalas hukati seitse ringkonnajuhti
Moskwa, 9. 1. (ETA) (DNB) Nishni-Now
gorodis ilmuwa lehe „Gorkowskaja Kõmmuna" tea
tel on peale Nishni-Rowgorodi mitropoliidi Teofan
Tuljakowi wangistatud weel seitse kõr
get kiriklikku wõimuka » djat. Nimelt
on Moskwas wangistatud peapiiskop Krõlow, piis
kop Lebedew, mitropoliit Witalji (wene õigeusu ki
riku uue woolu n.-n. Elatva kiriku pea) ja mitro
poliit Sorin, peale selle piiskop Purlewski Sergat
fchis, piiskop Korobow Wetlugas ja piiskop Mas
lowski Rjasanis. Wangistatud waimulikke süüdis
tatakse sabotaashis, salaluures, terroristlike aktide

kordasaatmises jne., mille eest on ette nähtud far

manuhtlus. Paistab, et sama saatus on tabanud
kogu Wene õigeuskliku kiriku pead mitropoliit Ser
giust Moskwas. Kokku on wiimasel ajal, kaasa ar
watud ka möödunud aasta nowembrikuus teatawaks
saanud juhud, wangistatud üle 29 kõrgema waimu
liku.

Warssawi, 9. 1. (ETA) sDNB) Poola te
legraasiagentuur teatab Moskwast, et Karjala Nõu
kogude wabariigi kõrgem kohus on surma nüiistnud

9 ringkonnajuhti. Neid süüdistatati kah
juriteg e w u s c s. Kahe surmamõistetu juures
muudeti kohtuotsus ümber 29-aastaseks sunnitööks.
Ülejäänud seitse on jnba hukatud.

ette TANTSUKU

odavahinnalistele
Stalini kaitseks 25.000 GPU
ametnikku
London. 10. 1. (EDA) (DNB) ..Daily Ex
press" teatab, et Moskwasse olcwat koondatud
26.000 GPU ametnikku ja politseinikku, et kaitsta
Stalinit Nõukogude Liidu ülemnõukogu esimese is
tungi awamisel, mis leiab aset kolmapäawal. See
abinõu seiswat ühenduses wiimasel ajal MoslMas
aset leidnud rea sabotaashiaktidega. Uuel aastal
olcwat Moskwas tekkinud rida saladuslikke tulekah

susid. Ühenduses sellega olcwat juba wangistatud
101 inimest, kirjutab leht.

(12 senti tund)
õhtustele keeltekursustele
(saksa ja vene keel),
algajaile ning edasijõudnuile, toimub
7.—14. Jaan. Vene Eragümnaasiumi
ruumes (Vene 15) igal äripäeval kl.
»/,S—v-s õhtul.
Suure tuugi ärahoidmiseks viimastel päe- ~

I I \ il/ Vene tän. !
TI/ BK Kavas kõik tan
/ Juv Uue grupi ai]
/ A teisip. ja
£ Edasijõudnu)
Viini valsi lühiajaline erik
kell 10.

ERATUNNID ja vastuvõ
Nõudmisel õppejõudude saatmi

vadel palutakse registreeruda aegsasti.

Daani kuningannat opereeriti
Kopenhaagen, 0. 1. (ETA) Daani kuninga»-

Jaapan kuulutab Hiinale sõja?

nale on tehtud operatsioon soolte kecrdumisc tagajärjel.

Põhja-Hiinas taganeb 500.000-meheline hiinlaste armee. Hiinlastel puudub suurtükivägi. Tokio kõr
valdab „Jaapanivaenuliku Hiina valitsuse".
Varemetes Tsingtao jäeti maha
Hankou, 9. 1. (ETA) sDNB) Ametlikult teatatakse, et Schantungi poolsaar on Hiina sõ
jawägede poolt maha jäetud. Seega on Tsingtao muutunud kindlustamata linnaks.
Kõik Tsingtaos wiibiwad sõjalacwad on detsembrikuu keskpaigas sadama
sissekäigu ees põhja lastud. Linna 499.999-st elanikust on paigale jäänud ainult 19.999.
Linnapea käsul on detsembri lõpul häwitatnd kõik tähtsamad tehased, elektri- ja we
siwarustusja telegraafi- ja telefonikeskuscd. Samuti on häwitatud jaapanlaste
omanhused. Wiimased Hiina merewäeosad on Tsingtaost tagasi tõmbunud 99. detsembril ja wiima
nc 2.999-mehelinc sandarmiterühm jaanuari esimestel päewadcl.

Tokio, 9. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani allikast teatatakse, et 599.999 Hiina sõdurit on
PZ h L a-H iiuas taganemas lõunapoole jaapanlaste üheaegse edasitungi tagajärjel piki
Peking-Hankou ja Tieutsiu-Pukou raudteid. Läänepoolses sektoris hiinlased taganewad üle Jangtsc jõe
ja idapoolses sektoris Lunghai suunas. Jaapanlased on Tieutsiu-Pukou raudtee piirkonnas kallutanud
Tsiningi ja Tsouhsieni, mis asetsewad Jentschoust wastawalt edela- ja lõunapool.
Tokio, 19. 1. (ETA) (DNB) Kõik ajalehed teatawad, et walitsuse tänase! erakorralisel istungil
tuleb arutusele sõjakuul u t a m i s e küsimus Hiinale. Igal juhul esitatakse walitsuse täna
uc otsus kohe keisrile, kirjntawad lehed.

Hiina ajutise walitsuse tunnustamisega Jaapani poolt,
mis lcidwat aset lähemal ajal.

Sõda Hiinaga kestab neli aastat
ToKio, 9. 1. (ETÄ) (Hauas) Domei agen-timri kuulmist mööda peaminister Konoje on
esitanud walitsusele neliaastaku kama rahwus
like warade arendamiseks. Sellest sammust jä
reldatakse, et teatawais ringkonnis peetakse wöi
malikuks sõja kestmist meel neli aastat kuni
Hiina küsinlns on lõplikult lahendatud.
ToKio, 9. 1. (ETA) (DNB) Kabineti
poolt moodustatud erilises ametis on praegu
wäljatöötamisel plaan sõja jätkamise kohta Hii
na wastu. Siinseis poliitilisis ringkonnis sele
tatakse, et see plaan tähendab riigi, rahwa ja
majanduse üldmobilisatsiooni.

Hanko «, 9. 1. (ETA) (Reuter) Tsiningi tvallu

taimne jaapanlaste poolt oit saatnud ohtu Kueitchi, mis

asetseb Lunghai raudteel Sutschoust lkänepool. On
wõimalik, et Sutschou piirkonda koondatud Hiina diumsid
on sunnitud tagasi tõmbuma Kaisengi ja Tscheugtschon

suunas (Honnui prowintsis). Sutschou juures asuwad
Hiina wäeosad on täis wõitluSwaimu ja julgust, kuid
nagu teistelgi Hiina armeedel Puudub neil peagu täie
likult suurtükitvägi.

Hankou, 9. 1. (ETA) (Hävas) Hiina agentuuri

Central Nems'i teatel on marssal Tfchiang Kai-schek an

nud Schantungi prowintsi kubernerile kindral Hanfut
schule kasu kõigi wõimalikc abinõudega kaitsta Schantun
gi Suurt kanalit. Schantungi on saadetud kaks diwiisi, et

kaitsta Suurt kanalit ja strateegiliselt tähtsat linna

Nanjangi. Tsinan-Tsingtao raudteeliinil on Hiina ma
gede poolt tagasi löödud jaapanlaste rünnak Sotsche
nile. Hiinlased on seal loonud uue kaitseliini. Schan

tungi Prowintsi läänepoolses osas on Hiina mäed kindral

Sungtehjuani juhatusel taganenud üle Jangtse jõe ja
koonduwad Tungmingi juure.

Jaapaniwaenulik meclcawaldus Singapuris
Singapur, 9. 1. (ETA) (Reuter) UmbcS

2.090 hiinlast korraldasid siin n.-n. Hiina päcwa puhul
meeleawalduse. Nad kandsid lippusid ja hüüdsid jaa
paniwaenulikke hüüdlauseid. Politsei ajas mcelcawal
dajad laiali. 60 isikut wangistnti. Arwatakfc. et mee
leawalduse õhutajaiks olid kommunistid, sest mceleawal
dajate juhid kandsid märke, milledel oli kujutatud rusikas

katt Hiina kohal. Ametlikult teatatakse, et politseile on
antud käsk laiali ajada kõik rahwakognnemised, mille
deks ci ole antud luba.

Jaapan hävitab Hiina kesk
valitsuse
Tokio, 9. 1. (ETA) Jaapani walitsus

saawutada kcstwat rahu.

Jaapani suursaadik kutsutakse
Hiinast ära
Tokio, 9. 1. (ETA) (DNB) Siinseist häStiiu

formeeritud ringkonnist kuuldub, et csmaSpäcwal kutsu
tawat oma kohalt ara Jaapani suursaadik Hiinas Katva
goc. Arwatawasti seisab tema ärakutsumine ühenduses

arvestada Rumeenia

muudatusi

minister Miccscu saabus pühapüewal Pärast lõunat
ametlikule külaskäigule Prahasse. Waksalis olid teda
terwitamas Tschehhoslowakkia wäliSministcr Krofta ja
teised. Pärast saabumist Micescu tegi wisiidi Kroftale.

Warssawi. 9. 1. (VTA) (DNB) WaStasrinna

lehtede teatel loobuwat Peaminister Tkladtowski lahemai
ajal siseministeeriumi juhtimisest. Edasi olewat oodata

LASTE ROOM" astub 1. jaanuaril
1938. a. üle oma 23. eluaasta läve
Varsti hakkavad ,rLASTE RÕÕMU"
lugema selle esimeste lugejate
lapsed.
..LASTE RÕÕM" ilmub kord kuus. tuues
pikemaid ja lühemaid jutustusi, seiklus
jutte, muinasjutte, mõistatusi, kabet jne.

..LASTE RÕÕM" toob ka lasterõõmlaste
eneste loomingut jutukesi, luuletusi,
joonistusi jne.

..LASTE RÕÕM kotraldab aeg-aj alt huvita

Koc'i ja mõnede ministrite wnhcl. Seni need kuuldu
scd ei ole leidnud kinnitust.

Tunisis

Miceseu.

Soome haridusministri külaskäigu ootel
Vennasrahva haridusjuht külastab Eesti õppeasutusi
Reedel, 14. jaanuaril saabud Tallinna Soo
me haridusminister U. Hannula. Minister
sõidab ..Tasujal", mis jõuab Tallinna sadamasse
kella 2 ja 3 wahel. Külaline paigutatakse kor
terisse ..Kuld Löwisse". Samal päewal teeb
minister wisiidid riigihoidjale ja walitsusliik
meile. Õhtul korraldab Eesti haridusminister
külalise auks „Kuld Lõwis" dinee. lärgnewal
päewal Soome haridusminister meie haridus
juhtide saatel külastab Lasnamäe algkooli ja
Prantsuse lütseumi. Edasi korraldab riigihoidja
Külalise auks eine Kadrioru lossis. Õhtu! mi
nister külastab naiskutsekooli, wötab osa noor
kotkaste lõkketulest ja seltskondlike organisat
sioonide korraldatud õhtust kanbandus-tööstus
koja saalis. Kolmandal külaskäigu päewal mi
nister külastab Kehtna kõrgemat kodumaja»duskooli. Sama päewa õhtul on dinee Soome
saatkonnas. 17. jaanuari hommikul külaline sõi
dab Soome tagasi.

Politseikomissar ja 5 kordnikku
said surma
Titn i S, 9. 1. (ETA) (DNB) Lanpäewal oli Bi

zertas raske kokkupõrge Prantsuse politseinike ja umbes
1990 pärismaalase wahel. Pärismaalased tahtsid korral
dada meclcawaldnse ühe araavlasc-agitaatori wäljasaat

mise wastu. Mcelcawaldajate laialiajamisel oli politsei
sunnitud tulistama. WiiS pärismaalast sai snrm ja kolm
raskesti hanwata. Politseinikest sai surma ükS komissar
ja kolm kordnikku.

Keeleteadlane prof. Tannelin t
5) elsing i. 10. 1. (ETA) Tuntud pedagoog
ja keeleteadlane professor Knut Tannelin suri
eile siin 77 aasta manuses.

suurel hulgal ka lasterõõmlaste näopilte.
vaid võistlust auhindade peale.

„LASTE RÖÖMU" Jaanuarinumbriga

on kaasas ilus mitmevärviline
<v> r~ r » » " r* rr " >-• rv.- .-?•»

bv r'- *7 ::
Kes tellib „LASTE RÕÕMU", valmistab
oma lastele rõõmu, mis kordub
Iga kuu.
„LASTE ROOM" ilmub ka 1938. aastal
endise hinnaga.
f,LASTE RÕÕM maksab aastas 3 kr., pool
aastas 1 kr. 50 s., veerandaastas 75 s

Üksiknumber 25 senti.
Tellimisi võtavad vastu „Päevalehe" kontor
Tallinnas, kõik postiasutused üle maa, „Päe
valehe" kohapealsed esindajad ja peagu kõik
algkoolijuhatajad.

Tallinna Eesti Klrjastus-Uhisus.

Soome haridusminister U. Hannula.

Maa- ja linnaarstid ühiskoosolekul
Koolitervishoiu alal on tehtud edusamme
Tervishoiu alal töötavad isikud seisku oma kutse

LASTE RÕÕM" on ajakiri igale eesti
poisile ja tüdrukule.

monskit. Lehed wäidawnd, et mainitud muudatused wa
litsuse koosseisus wõctaksc ette lahkhelide parast kolonel

lalise auks eine, millest wõtsid osa ka peaminister Hod
za, teised walitsuse liikmed ja mituted tuntud isikud.
Oma lauakõnes Krosta ütles munseas, et tuleb anda eri
list tähtsust sellele, et Rumeenia wälisminister sõidab
Prahast külaskäigule Jugoslaawiasfe ja sealt Gensi, kus
ta esindab Wäikeliitn. Tellega Miccscn tahab kindlasti
näidata, et Wäikeliidn suhtumises Nahwasteliitu ci pea
tekkima mingit muudatust. Ka on see tõenduseks, et wa
litsuse wahctused Wäikeliidn riikides ci saa kõigutada
wastastikuseid söprusliite, ütles Krofta.
tähtsaks astnda kohe ühendusse oma kolleegidega Pra
has ja Belgradis. Tschehhoslowakkia wõib arwcstada
Rumeenia lojaalset koostööd waatamata sellele, kas on
tegemist küsimustega seespool Nahwasteliitu möi küsi
mustega, ntis huwitawad ühiselt Wäikcliidu riike, ütles

wangistatnd.

„LASTE RÕÕM" on meie loetavaim
laste-ajakiri.

..LASTE RÕÕM" toob pilte ning joonistusi,

Kokkupõrge araablastega

seas, et Rlptneenia wälispolitika juhina ta peab eriti

tel on Wilno piirkonnas paljastatud leedulaste sala
ühing ..Wilno wabastamise liit". Hulk isikuid olcwat

1938. aastaks!

kohtuminister Grabowski tagasiastumist. Uue sisemi
nistrina nimetatakse kindral Tokarzewskit Lwowist ja
nue kohtuministrina praegust kohtuministri abi Chol

Kell 29.39 wälisminister Krosta andis Rumeenia kü

Oma wastuses wälisininistcr Micescu ütles ulun

paljastati leedulaste salaühing
WarSsawi, 9. 1. (ETA) (DNB) „ABC" tea

on jätkanud cttewalmistnsi sõjalise wastupanu awalda
iniseks. Walitsus ja keiserlik peakorter on otsustanud
tarwitusele wõtta kõik abinõud Hiina kcskwalitsuse häwi
tamiscks, sest muul wiisil ei ole wõimalik Kangcs-Jdas

Poola valitsuses oodata

Rumeenia uus välisminister Prahas
Praha, 9. 1. (ETA) (DNB) Rumeenia wälis
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otsustas piihapäewal, pärast kolm tundi kestnud nõupida
mist keiserliku peakorteri liikmetega, „kõrwaldada Hiina
jaapaniwaenulik walitsus".
Walitsufe koosoleku kohta kuuldub hästiinformeeritud
ringkonnist, et walitsus on wcendunud Hiina praeguste
wastutawatc asutuste jaapaniwacnulikkuscs, sest waata
mata mitmetele rahu jaluleseadmise wõimalustclc nad

Tschehhoslovakkia võib

koostööd

liiLLlili iMMSmuI

Operatsioon on HKSti õnnestunud. Kuninganna scisn
kord on rahuldaw.

kõrgusel
Laupkewal peeti sotsiaalministeeriumis maa. ja lin
naarstide koosolek.

Koosoleku aMas ministriabi dr. Mõttus, terwitadcs
kokkutulnuid algama aasta puhul ning soowidcs neile
edu ja kohusetruudust eriti nende ülesannete täitmisel,
mis tcrwishoiu alal kehtiwate seaduste ja määruste Põh
jal lasumad maa- ja linnaarstidel.
Sellele järgnes abidirektori dr. Mältoni ettekanne
tcrwishviualaliscst tcgcmufcst ja algatustest kohtadel
1937. a.
Ettekannetest nähtus, et peagu kõikides suuremates
omawalitsustc üksustes on tegeletud koolitcrwishoiu ja
sellega seoses vlewatc küsimustega, kusjuures wöib mär

kida, et wõrreldes eelmiste on kooliterwishoiu

alal tehtud edusamme. Mitmel pool on püstitatud uusi
ajakohasemaid koolimaju ning ehitatud ümber manu.
ühenduses sellega on arendatud ka maakoolide juures
internaatide asutamise mõtet, mida tuleks tcrwitada, sest
internandis awaneksid õpilastel sooja söögi saamise möi
malused ning mõiks areneda korralik tcrwishoiu nõudeile

wastaw eluwiis. Et ära hoida nakkushaiguste lewi

mist õpilaste hulgas on mitmel pool kohtadel asutud ci
tawale seisukohale koolimajades pidude ja koosolekute pi
damiseS. Kooliõpilaste tcrwislikud küsimused on seni
sest enam leidnud rõhutamist, eriti on juhitud tähelepanu

õpilaste hammaste rawile. Kuna kooliarstidel järje

kordsetel koolide Llewaatuscl on wõimata küllalt wara
jaselt kindlaks teha tiisikust laste juures, siis on lähema

tiisikuse nõuandlaga kokku lepitud selles et kõi

kidel kahtlastel kopsuhaigetel õpilastel oleks Mõimalda
tud tasuta järelewaatus ning bakterioloogiline, seroloogi

linc ja röntgeni abi.
Peale koolitermiShoiulistc küsimuste on päcwakorras

olnud ka jaoskonnaarstide ja õdcde-ämmacmandatc
ülesannetesse puutumad küsimused ning mõnel pool koh
tadel leitud, et ämmaemandate abi tuleks ära kasutada

sünnitusabi körwal wccl põugcpancmiscl, kooliõpilaste

terwishoidlikul järclcwaatuscl ning järclcwalmes tii
sikusehaigctc üle.

Järclewalwe teostamine heakorra ja puhtuse ning
toiduainetega kauplemise üle on leidnud möödunud aas
ta kestes erilist käsitlemist maakondades ja olemites.

Linnades ott juba ennem need alad mastawate määrus
tcga korraldatud.

Nakkushaiguste mastu wöitlcmisc alalt andis tcr
mishoiu inspektor dr. Reinthal ülemaate nakkushaiguste
liikumise kohta möödunud aastal, peatudes eriti kõhu

tüüfuse juures, mis esines möödunud aastal taudina
Narmas sealsete puudulike sanitaaroludc, peamiselt aga
jõcwre keetu,atult tarwitamisc tõttu.

Ettekandele jürgncwais sõnawöttudes arutati Plkc
malt koolilaste tcrmishoiu. nakkushaiguste ja teisi tcr

wishoiuga seoses olcmaid küsimusi.

Lõpuks koosoleku juhataja dr. Mõttus juhtis tähele
vanu sellele, et statistilised andmed näitawad körgeprot
sendilist innkutc suremist sccdimisorganite rikketest tin

.situd haigustusfc. Kuna sccdimisorganitc rikkeid põh
justab imikute wäärtoitmiuc, peamiselt kunstlik toitmine

siis tuleb arstlikul personaalil kaasa aidata, et Masta
wad termishodlikud teadmised lcwiksid rahwahulkades,
ning et nattushoiguSte üksikute juhtumite ilmnemisel
juba warakult wõctaks tarwitusclc kõik abinõud nende
haiguste wastu mõitlcmiscks. Peale selle puudutas dr.
Mõttus kutsc-cctilisi küsimusi, pannes kokku tulnud ars
sidele südamele, et nad isikliku eeskujuga tõsiselt sub
tudcs oma amctalalistessc ülesannetesse, süwcndaksid
endale alluwaS tcrmishoiu personaalis tõsist lugupida
mist ja arusaamist raske ja wastutusrikka tcrmishoiu too
wastu ning nõuaksid haigemajades kui ka mujal terwiS
hoiu alal töõtawailt isikuilt oma kutse kõrgusel seismist.
Koosolekul toimus ka maa- jn linnaarstidc walimme

riigi terMishoiu nõukokku 1038. aastaks, ühel häälel
maliti tagasi senised esindajad: Wiru maa-arst dr. Hahv

ja Tartu linnnarst dr. G. Krõll, asetäitjaks Tartu maa
arst dr. Lukk ja Tallinna linnaarst dr. Tarm.

„Patseba Saaremaal" Helsingi
laval
Aino Kallas c ühcwaatuslik eestiaineline näidend.

Bathseba Taarenmaalla sPatseba Taare

maal) tuleb lawale Toome KansalliSteatris Hclfingiö

üheS A. Ttrindbergi näidendiga Torm (Oväder) 12.
jaanuaril. LamaStajatö on Alpo.

2

Nr. 9

Päevai e h t

Esmaspäeval, 10. jaanuaril 1958

Hoolealune pärandas
Briti taasrelwastumise edenemine

„Päevalehele" kirjutanud Rt. Hon. Winston Churchill, P. M., M. P.
1938. a. tsiviliseeritud rahivad panemad pea
mist röhku armeele ja rõivastusele, mis neil
juba on, wõi mille eest nad meel ikka suuda
wad maksa. Nende rahwa rahulolu, nende kor
ra julgeolek ja wabadus, nende kohtute era
pooletus, nende manad traditsioonid, nende töö
tawate klasside elutase. nende filosoosia. kir
jandus ja kunst ei tähenda palju sel degradee
runud ajastul, kus waimne nälg on pisim.
Relwad ja mehed, kes neid kannamad, on
selleks kriteeriumiks, mille järele näljaselt ag
ressiiwsed riigid «nõõdawad oma samme ja wäi
kesed riigid määrawad oma mälispoliitilise
hoiaku.
Ses olukorras peame rõõmustama, et Bri
til on wöimas laewastik. Isegi desarmeerimise
aastate jooksul kulutati «vähemalt 50.000.000
naelsterlingit aastas laemastiku korrashoiuks.
Praegu on ta tõhususe tõstmine Käimas «väga
laialises ulatuses. Suur hulk lahingulaeivu ja
ristlejaid on täiesti ämber ehitatud. Alustades
Itaalia alarmist 1933. a. on admiraliteet iga
sugustest kuludest hoolimata asunud kõigi lae
wade «varustamisele moodsate wahendite ja rel
«vastusega. Õhuriinnakute-wastases rewastuses
on wiidud läbi otse rewolutsiöon.
Lord Fisheril oli kombeks ütelda ..Briti
laeivastik reisib alati esimeses klassis". Ma ei
suuda uskuda, et nii pädew kogu, nagu selle
moodustawad meie meremäe lordid, ei püüaks
kõiki neile antud wöiinalusi parimini kasutada.
Inglismaa kulutab praegu oma laewastikule
näiteks neli korda rohkem kui Itaalia ja kaht
temata näitab uus riigieelarive laemastiku täien
damise osas suurt kulude tõusu. Praegu teos
tatakse laialist uute laemade ehitainise program
mi, nii riiklikes kui eradokkides on käimas
iga liiki laemade ehitus. On ehitatud iviis la
hinglaema. 1938. a. ka«va järele ehitatakse näh
tawasti meel teinegi suurimat tüüpi laewastik.
Kõiki teisi laewastikuharusid arendatakse waja
lises proportsioonis ja inimjöu hulka suurenda-.
jakse nii kiiresti kui «võimalik wasiawa kooli
tamise ja õppustega.
Allweeläewade hädaoht on «võrratult suu
rem kui kõik teised maailmasõjas amastunud
hädaohud ja nõnda on meile tekkinud «vajadus
leida effektseid «vahendeid selle hädaohu «vastu
wöitlemiseks. On kaswamas «veene, et lennu
kitelt ei ähwarda hästirel«vastat«td ja kaitstud
laewastd kaugeltki selline hädaoht kui allwee
laeivadelt. On see nõnda, siis kuulub merede
ülemwalitsus riigile, kes stiudab igal hetkel
moodustada tugewaima lahinguliini awamerel.
Praegusel hetkel ei suudaks ükski teine riik
Euroopas, peale Suur-Briti, moodustada la
hinguliini, isegi mitte kõik Euroopa riigid ühte
kokku.

Lepingu läbi on Ühendriigid öigustawd oina
laemastiku ehitama üles täieliku pariteedini
Suur-Britiga. Niipalju kui wõime näha. ka
watseb president Roosevelt seda lepinguwaünu
täiel määral jatkata. Ses suhtes' wöilne end
tunda rahuldatult. Nõrk ja halwastirelwasta
tud Ühendriikide laeivastik oleks praegusel het
kel maailmale hädaohu lisanduseks. Wönnas ja
ajakohane Ühendriikide laewastik ei tekita hir
mu' kelleski teises peale halwa südametunnistu

julgeolu kindlustamast politseireserwist. On tõe
poolest iinelik näha suuri inaailina «naid ja
hulka rahivaid elaivat rahus ja suureinalt jaolt
heas tahtes Briti lipu all. kaitstud «väiksemaist
söjajöududest kui neid suudaks «nobiliseerida ise
gi teiseklassi riik Euroopas.
Sellest hoolimata ja seda rohkein me ivajaine,
et lneie «võrdlemisi «väikesed sõjamäelised jõud
pealvad olema relwastatild parimate ja mood
saimate «varustustega. ini«n«naterjalist ei tohi
aja nõudel tulla puudust. Noorsõdurite «vöt
lnine on suuresti paranenud ja kõrgema «väe
juhatuse noorendainine. mille eest kiidetakse uut
sõjaministrit s)ore-Belishat, peab tähendama «neie

«väikese armee täienda«nist ja miimist o«na üles
annete körg««sele.

Briti arineed ei tule aga arwestada teisiti
kui wahekorras Prailtsuse ar«neega, mis 1938.
a. ei jää sorineeritlld di«viiside arivult Euroopas
taha ühestki teisest riigist peale Wenemaa, ja
ületab oma kaadrite wäljaõpetuselt ning kõl
«milikkuselt iga teise «naa annee. Kui need ar
mud ja tingiinused pole ln«l«lt«nat«ld. Kuigi Briti
laewastik mõne «vähese aasta jooksul meelgi
suurendab oma ülekaalu Euroopas, organisee
ritakse Saksa armee inimjõudu järkjärguliselt
aina suureinas ««laiuses ja iviiinistluses.
Kui wõiksiine arivestadn ainult Euroopa
laewastikke ja arineesid «vahenditus tuleivikus,
siis poleks Kesk- ja Lõuna-E««roopal riikidel
majadust alistuda ditatuuririikide uõudmistele.
näidata o«na sõnakuulelikkust untsi «võimule.
Wabade rahwaste nõrgaks kohaks on ««««s sõja
element õhk. Kindral We«igand, kelle sõna
del on autoriteeti, ütles mõne aja eest, et E««roopa riikidel on sõjalennukeid järginisel ar
mul: Saksamaal 3000. Itaalial 1200,
Suur-Britil 1500 ja Praiitftlslnaal 1000.
On need armud ligikaudseltki tõele «vastawad,
siis on Prants«is«naale ja Suilr-Britile wäga
diskrediteeriiv. et kõige oina jõukuse ja taga
'«varadega ta pole seda delikaatset ja tähtsat
küsimust silutnlld paremini lahendada. K««i
parlainent tuleb kokku,'on ta kohustllseks Briti
walitsufele esitada arupäritiiine, kllidas on lood
ineie öhurelwastusega. Pole enain nii tähtis,
«nilliseid pingutusi on tehtud «neie öhllrelwastuse
tõstmiseks, «vaid «nilliseid tagajärgi siin on. ju
ba Mr. Baldwin on «neile annud
pühaliku tõotuse, et «neie einainaa öh«ljö«ld ei
tohi jääda taha ühegi riigi omast, kes asetseb
«neile kardetaivas lähed««ses. Kui seda ülesannet
pole ivajaliselt teostatud, siis laftlb taske was
tutus neil awalikel tegelastel, kes seda prot
sessi nii kaua on wiiwitanud.
Raha riigikaitse tõhustalniseks «voolab SuurBritis praegu igasse külge. Koordinatsiooni mi
nister kinnitab meile, et kulub ületawad kaugelt
1.500.000.000 naelsterlingit, mis inääräti rel
wastumisele ivähe«n kui aasta eest. Õnneks on
Briti krediit nii hea, et pole karta «vingeid ras
kusi nende hiigelkujude kandinisel.
Sel- põhjusel poliitilise ja demokraatliku «va
baduse sõbrad E««roopas ei tarwitse «neile saa
bilnud süngele aastale waadata asjatu ärewu
sega.

(dnpyrisZht by ..Päevaleht"
and Cooperation.)

sega rahwaste.

Prantsuse laewastik on ka tähtsaks elemen
diks maailma julgeolu probleemis.
Igatahes wõib julgesti ütelda, et ookeanide
ja «nerede kontroll kuulub ivägeivatele suurrii
kidele ja see kontroll säilitab nende kaubanduse
ning krediidi. On tõesti hea,, et see on nü««da,
sest ükski neist riikidest ei ilinuta mingeid ka
matsust rünnata teiste «naade iseseiswust. hü
wangllt wõi majanduslikku õitsengut. Neil «või
wad olla omad arwa«n«lsed selle kohta, kuidas
neid maid walitsetakfe. kuid nad pole kadedalt
huwitatud ei teise nuuinhärjast ega tallest.
Britil pole rahuajal iial ol«u«d suurt ar
meed. Tal on alati olnud wäike kutseline sõja
mägi. mis on ainult weidi suurem impeeriumi
E. Phillips Oppenheim
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..Salapolitsei-inspektor Milsom
Scotland Bard.
Näib küll räbal," tähendas ta üllatatult.
..Millal ta siin oli?"
„Ta järgnes mulle Daoe Newberry juurest."
„Mida ta tahtis?"
< ~Tuli waatama. kas ta ei saaks minust
midagi wälja pressida. Ta esitas lõpmatu rea
küsimust Davidi kohta. Nad teawad juba liig
palju.. See on pagana hädaohtlik. Kuidas on
loffd ..Lõwi ja Lamba" kõrtsis?"
„Ci midagi hädaohtlikku," kinnitas talle
Reuben. ..Igal õhtupoolikul ja õhtul puhastab
tosin poisse tänawat. Olin ise nendega eile ja
tunnen salapolitseid juba lõhnast. Selles suhtes
ei ole ma kunagi eksinud. Seal ei olnud üht
ki. Vanamehes on seal praegu küllalt julge,
kuid ta läheb päew-päewalt närwUisemaks. See
pärast saatiski ta mind siia. Ta ei taha. et sa
helistaksid igatahes mitte siit."
..Nagu oleksin mina nii rumal!" ütles tiid
ruk põlgawalt.
„Ta ei taha ka, et tuleksid tagasi. Me
kõik tahame, kuid waewalt et ta sellele rõhku
paneb."

„Kni see oleks minu teha. ei tõstaks ma
enam kunagi oma jalga sinna." ütles Belle kirg
likult.
..Meist sealt alt ei ole keegi sulle küllalt
hea?" rt'?as Reuben kibeda häälega. ..Ma ei
usu, et ''.nd laidaksin, olgugi et paljugi wõiks

Aine pärast

2.500 krooni
Walla käskjalg oskas raha kokku hoida
Pärnumaa Hallinga walla hoolealune 5).
Kibar, kes wallalt sai ülalpidamist igakuise
toetuse näol, jättis surres maha 2500-kroonise
paranduse sularahas. Sellest pärandusest langeb
osa kadunu soowi kohaselt wallale.
Hoolealune Hendrik Kibar suri siidamera
bandusse maanteel. Surma ette aimates andis
ta pangaraamatu eelnimetatud summa peale
wallawanemale iile juba enne oma maise matka
lõppu. Kadunu soow oli. et nimetatud raha
kihutataks terwes ulatuses walla heakäekäigu
tõstmiseks, aga nüüd läheb asi kohtu lahendada,
kuna pärandusest tahab osa saada ka kadunu
tütar, kes praegu samuti on walla hoolealune.
Pangaraamat on tegelikult wälja antud Hendrik
Kibari naise nimele, kes suri lühikest aega
enne oma meest.

H. Kibar töötas wnremalt 30 aastat üht
järgi Hallinga walla käskjalana. WLikesest pal
gast läks tal korda eelnimetatud summat kok
ku hoida, mille nüüd wallale tagasi annab.
Isa pidas pnksirikmaga
pojale Jahti!
Poeg läks isaga sõnawahetusse ja tahtis koos
sõbraga põgeneda nahatäie eest üle piiri
Ole piiri põgenemine on Narwa-mail muu
tunud üsna mahedaks' relwaks poisikestele wa
nemate wastu. Kui ei meeldi enam käia koolis,
wõi kui wanemad hakkawad lastega tõrelema
üleannetuste pärast, siis poisikesed reageeriwad
sellele põgenemisega piiri taha.
Uks niisugune kättemaksust wanemntele pii
ri taha põgenemise katse teostus laupäewa öh
tul Narmas. Kohaliku käsitöölise Dimitriewi
poeg Konstantin oli teinud wallatust. mille pä
rast isa tahtis poissi karistada. Poisike ei lask
nud aga mõtta ..püksimõõtu" ja põgenes ko
dust koos omaealise M. Filatowiga. Mõlemad
otsustasid suuskadel põgeneda üle piiri.
Isa asus kohe poisse taga ajama, püksirihm
käes. Jaht poiste järele kestis mitu kilomeetrit.
Lõppeks sai isa poisid Popowka küla lähedal
kätte. Muidugi ei jäänud ta oma poeg siis naha
täiest ilma.

Hiljem näris vallasekretäri käe puruks
Wiru-Jaagupi kirikus juhtus jutluse aja! wahe
juhtum, mis jumalateenistuse natukeseks ajakS katkestas.

Keset jutlust tõusts umbes kiriku keskkohalt üles keeni
keskealine mees. roniS pingile ja käsi kõrgel hoides hakkas

kõma häälega rääkima Kui kirikuõpetaja altaril oma
teenistuse katkestas, kajas mehe hääl selgeSti iile püha

koja: „Ma õnnistan Abessiiniat ja Itaaliat. . jne.
..Prohweti" ootamatu üleSaStumine tekitas kirikus are
wust, rahwaö tõusis püSti. hakkaS rääkima ja naerma
ning prohwetilc sadaS wahelehüiideid. KirikuS oli Para
jaSti käsil koguduseliikmete armulaualewõtmine ning
Pihilolijate seaS oli ka Küti walla konstaabel, keS ruttas

õnnistaja juure ja manitses teda rahule. MecS ei tei
nud konstaablist maksagi, waid jatkaS jutlustamist ning

ta tuli wäewõimnga kirikust walja wiia. Peale mehe
wäljawiimist jatkuS jumalateenistus, kuid pool kiritusol
nust rahwast walgus ..prohwetile" järele õue.
..Prohwet" oli tngctvaSti joobnud ja kuna ta kiriku
hoowil HakkaS märatsema ja kaaskodanikke ähwardama.

sega, niiS hiljemalt 1. mcebruaritS s. a. peab hakkama
funktsioneerima. Lelle uue üliõpilaskonna esinduse ellu
kutsumist peab korraldama senine haridusministeerium»

poolt määratud üliõpilaskonna ajutine juhatus. ül»>
õpilaskonna ajutine juhatuS ci ole aga siin meel midag»
saanud ette wõtta, kuna tal puuduwad selleks igasugused
juhtnöörid milliseid nad ci ole saattud ci ülikooli walit»
suselt ega ka kõrgematelt instantsidelt. KnnaS asutakse
uue üliõpilaskonna ellukutsumise eeltööde tegemisele, ei
ole seega praegu teada.
TcatamnSti peab 1. wccbruarikS olema moodustatud

ka üliõpilaskonna wancmatckogn, kcS hiljemalt ühe
nädala jooksul asub uue kuraatori walimiscle. Kuni uue
üliõpilaskonna põhikirja kehtimapanekuni peawad Ai»
õpilaSkondlikud organid tegutsema nende endi poolt wal
jatõõtatud ja üliõpilaskonna kuraatori poolt kinnitatud
kodukorra alusel.

Ebamecldiwa tähelepanu osaliseks on ülikooli walit»
suse poolt saanud ka 3 SSja asutatud üliõpilasühingut,
kelle toetuSpalwc 5000 krooni suuruses, on ülikooli Ma
litsus oma wiimafcl koosolekul rahuldamata jäwud. Ri
metatud toetuse snhteS on ka haridusministeerium asu»
nud eitawalc seisukohale, kuna leitakse, et põhimõtteliselt
ci saa ülikool anda toetust üksikule organisatsioonile ega

organisatsioonide grupile. Lelleks pole ülikoolil wasta»

Maid summasid. Küll on aga ülikooli walitsus »»õuS

üliõpilasühingutele mastn tulema ruumide andmisel
koosolekute pidamiseks.

Seltsi ning nende wilistlaökogudc esindajatest koosnew
Siinkohal märgitagu meel seda, et üldse eelseisew
delegatsioon, kes püüdis hankida selgust selle kohta, kui
nädal kujuneb ülikoolis kibedaks töö ja korralduste näda
daS on tõeliselt olukord nimetatud üliöpilaSorganifat- : laks. Nii on rektor wälja kuulutanud ülikooli nõukogusse
sioonide ümberregistreerimisega ja nende nimede säilita
määraliste abiõppejõududc, dotsentide, assistentide ja
miscga. Rektor olewat tähendanud, et olemasolewatc
õppeiilcSannetetäitjate esindajate walimise koosoleku teisi»
juhiste kohaselt ja wastawalt nende tõlgendamisele ei
päewaks. Eelnimetatud abijõududest Malib iga liik nõu
saawat tulemaste konwentide nimetuses figureerida sõna
koguSse ühe esindaza. Esindajad walitakse nõukogusse sa
„sclts" Kuidas aga lõplikult olukord lahendatakse, seda
lajasel hääletusel kaheks aaötaks. Esindajate malimisekS
ci olewat rektor ütelnud.
rektori Poolt kokku kutsutud koosolekud on otsufewõiweli
Pnhapäcwa õhtul oli kokku kutsutud Eesti üliõpilaste
scd kokku tulnud isikute arwn peale waatamata. ASsiS»
Seltsi erakorraline koosolek, millest wäga rohkesti seltsi
tentidc esindajate Malimisest saamad osa wõtta ka abl- ja
liikmeid ja wilistlasi osa wõtnnd. Koosolekul kuulatud
nooremad assistendid, kuid esindajaiks nõukokku wõidakse
ära informatsioon selle üle, milline hädaoht ähwardab
malida ainult manemaid assistente.
seltsi ajaloolist nime ja milliseid samme selle kaitseks
Peale esindajate walimise ülikooli nõukokku tuleb Meel
on astutud. Koosolekul asuti üksmeelselt seisukohale
kaitsta seltsi ajaloolist nime kategooriliselt ja kõigi iga teaduskonna waStawatel abijõududel, dotsentidel j. t.
teaduslikult lubatud abi «tõude ja wa- walidn ka ükS esindaja oma tcaduSkonnakogusse.

Ülikooli teateid

muutmisel õppeaja wältusel tuleb uus aadress hiljemalt
3 Päewa jooksul ülikooli kantseleis teatada.
Kõik üliõpilaste organisatsioonid peatoad hiljemalt

IV. tvecbruaril oma liikmete ja juhatuse nimekirja sa
Eksamimaksu tasumise kord. ülikooli tvalitsuse poolt
wastu lvõetud eksamimaksu tasumise ja eksameile re
gistreerimisc korra kohaselt tuleb eksamimaks (1.50 kroo
ni igalt eksamilt) tasuda ülikooli kassasse enne eksamile
registreerimist. Eksamimaksu tasumise kohta antakse iili

kooli kassast iga eksami kohta eraldi kwiituug. mis on
maksew stviitungile märgitud ja järgmise aasta mältel.
Eksamimaksu kwiitungi ostmisel ülikooli kassast iu
leb üliõpilastel silmas pidada, et on erikwiitungid teist
wõi enamkordsel eksamile registreerimisel samas õppe
aines.

Eksamile registreerimine toimub teaduskonna kantse

leis. Registreerimisel wlcb esitada õpiraamat (eksami
raamat) ühes eksamimaksu tasumise kwiitungiga. õpi
raamatuis, milles õppeained sisse kirjutamata, tulewad
need sisse kirjutada enne registreerimist. Negistreerimi
sel esitatud eksamimaksu kwiitungid jääwad dekanaati.
Eksameile ilmumata jäämise puhul ei maksta tagasi
eksamimaksu.

üliõpilased, kes enne 1. jaanuari 1938. a. on mõnes
õppeaines eksamil olnud, registreeritakse samas öppeai
nes eksamile alates 1. jaanuarist-1938. a., nagu esma
kordselt eksamineeritawaid.

Tähtpäewad ülikoolis 1. poolaastal 1038. n. üli

kooli sisseastumise sooiviawaldused, mida tvastu tvõetaksc

ainult endistelt üliõpilastelt, kes soowiwad õppimist
jatkata, tuleb ülikooli walitsusele kuni 19. jaanuarini

nmti korteri asukoha ülikooli walitsusele teatama,

sel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisat
sioonidc tegetvusc lõpetmnisc küsimus otsustamisele.

Vahejuhtum juutidega Tartus
Laupäcwa õhhtl kell 9 ja wahel leidis Tartus

..Athecna" kohwikus aset isesugune wähejuhtmn juudisoost

kohwikukülastajatega. mille tagajärjel kohwikust lahkus
demonstratiüvselt ja hanereas 42 juuti, nende seas rida
tuntud kohalikke ärimehi, adwokaate, arste jne.

Nagu kuuleme, oli tviimasel ajal hakanud „Atheena"
kohwikut külastama tvõrdlcmisi rohkesti juute, kes tvõt
sid teinekord oma alla peagu poole kohwikust. Teiste
kohwikut külastajate seas oli niisugune nähtus tekitanud ,
nurinat.
Laupäcwa õhtul oli juutidele seletatud, et parem kui
nad kohwikusse ei tuleks. Sellest märkusest olid juudi soost

kohvikukülastajad niitvõrd solwunud, et nad lahkusid
otsekohe üksteise järele kohwikust. Lahkumisel oli jutu
kõminat ja irooniline naer teistelt kohwiku külastajailt.
Juudid lahkudes ei ole lubanud enam „Atheena"
kohwikut külastada. Kuhu nad endile uue
leiatvad ja wõtawad, ei olnud pühapäewal weel selge.
Raskusi siin igatahes neil ei peaks olema, kuna Tarstks
on ju nüüd kõhwikud kui seeni wihma ajal ja pealegi on
neid >vcel juurctulekul.

kiS rüselemine, mil Astunult haaras hammastega

mise kui ka loengute kirjutamise wiimascks tähtpäcwaks

Värte abikaasa aga hakkas kahtlema mehe sur
mas ja ta teatas loost politseile. Abikaasa arvates

wahelt wabastada. kuid W. surus hambad seda kõwemini
kokku. Alles teise käega mehe kaelast haarates läks korda
katt wabastada ja Vainult tagasi kambrisse lükata.

wad 25. jaanuaril csta wõi lõppeda enne 7. maid.
Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt kahe nädala
jooksul pärast õppetöö algust oma aadressi ülikooli kant

tnma, kuid õhtul algas uut..aktsiooni": kolistas ja löh
walt arestikambrisse kargaS Watnult istmelt ja tahtis
wälja tormata, kuid sekretär haaraS mehest kinni. Tek
kinni sekretäri kaest. Tekretär katsus kätt hammaste

Aug. Wainult on kohapeal tuntud suure joodikuna

..Kuidas on lood Lemiga?" küsis tüdruk.
..Wiidi eile haiglasse, ja hea oligi." wastas
Reuben. „Ta oleks peagi terme, kui ta wöiks
olla joomata. Arst läks teda täna hommiku!
waatama. Ma ei usu, et Chicago gangsterid
wöiwad lubada endale seda luksust, et neil
oleks oma ihuarst," irwitas ta. „ Viissada nae
la maksab Tottie Green talle aastas ja peale
selle meel eritasud. Ptthapäemal on tal kind
lasti palju tööd, kui me nende teistega ruttu
ei saa hakkama."
„Minu meelest olete suutelised tegema nen
dega mida tahate," ütles tüdruk põlgawalt.
..See ei ole aga kõige ausam mäng. Teid on
kaks korda rohkem ja igaüks teist meel rel
wastatud."
..Gangsterite wõitluses pole kunagi midagi
ausat," kõlas külm wastus. ..Niipalju kui mi
na tean. ei ole keegi kunagi nii mõtelnudki.
Ainuke asi, mille eest peab hoolt kandma, on.
et peab algatuse enda kätte saama. Sa koh
tasid lordi, mis?"
..Jah. kohtasin."
..Ütlesid talle, mis peremees käskis?"
Tüdruk noogutas.
„lah. ütlesin. Räbal töö. kuid tegin selle.
Päris wäike ettewöte. jutustasin talle, tosin
poisse, relwastamatud, ivälja arwatud kepid, ja
et Fishy Tim ning sina juhite kop marki."

dilsr korral aötiida samme seltsi nime säilitamiseks kohtu»
asutuste kandu, kaemntcö kuni riigikohtusse.
Nagu kuuleme, on samasuguseid kaivatsusi ka mõnel
teisel üliõpilasorganisatsioonil.
samasugune selguseta olukord, mis walitseb praegu
üliõpilasorganisatsioonide ümberregistreerimisel konmen»
tidekS, on ka une üliõpilaskondliku esinduse ellukutfumi»

Mürgitamisohver Elvas?
Politseivõimude korraldusel saadeti Tartu kohtu
likku arstiteaduse instituuti lahkamisele elvalase
Aiton Vär t e laip. Värte suri mõned päevad ta
gasi äkitselt. Ta heitis õhtul magama ning surm
tuli magamisel. Kohaliku arsti arvates võis surm

kus arestikambri seinu niikaua, kui samas elutsew walla
sekretär läkS kambrisse meest rahustama, -aimud wae

ne'ile."

tul Eesti üliõpilaste Seltsi ja Eesti Naisüliõpilaste

henditcaa i" anti selts, eestseisusele wolituS maja»

sisse anda. Wiimascks tähtajaks, mil rektori poolt maksIvaks tunnustatud põhjustel iiumatrikusatsioou wecl lu
batud, on 5. wcebruar.
õppemaksust wabastamise, õppemaksu tähtaja pikcu
damisc, õppemaksu osade kaupa maksmise ja abiraha saa
mise soowiatvaldustc sisscandmine, Wabadusc Risti ka
walcride, õppursõdurite ja Wabadussöja inwaliidide las
te registreerimise wiimascks tähtpäetvaks on 5. wcebruar.

40 a. w. Arestikambris jäi W. esialgu rahulikult is

olla teisiti, kui sa ei oleks nii. upsakas. Mis
head sellest on?" jatkas ta, lähenedes wähehaa
wal tüdrukule. ..Oled ikkagi üks meist, olgugi
et näed iveidi parem wälja. Sinu isa on elu
aegsel sunnitööl, ja sellest sa ei pääse. Mul on
weidi kokku hoitud küllalt, et alata uuest!
ükskõik mis alal."
..Wihkan Bermondseyd ja teid kõiki." was
tas tüdruk eemale põrgates. ..Wihkan kõike,
mis mulle seda kohta meele tuletad."
„Ma ei laida sind sellepärast." andis Reu
ben järele. „Ma ei saa aru, mispärast wana
mees ikka meel selles sealaudas elab. Tal on
küllalt raha. et osta endale maja Park La

ühenduses sellega käiS laupiiewal ülikooli rektori jn

Itaaliat ja Abessiiniat

magamisele. 3HJI tehti kindlaks, et isehakanud jutlusta
jaks oli Küti walla Woore küla elanik Aug. W a i n « l t.

iWttfER i MAHESCN

Ühenduses seniste üliõpilasorganisatsioonide
ümberregistreerimise Küsimusega walitseb Tartus
endiselt selguseta olukord. Teatamast! peawad
üliõpilasorganisatsioonid end ümber korraldanud
olema uue ülikooli seaduse alusel 15. jaanuariks.
Wastawalt sellele on peagu kõik senised üliõpi
lasorganisatsioonid juba esitanud oina ühtlus
tahid põhikirjad kinnitamiseks üliõpilaskonwen
tide näol ülikooli walitsuscle. Ka senine Eesti
Korporatsioonide Liit on palunud end regist
reerida Eesti Konwentide Liiduna „EKL". Sa
muti on wütnud Eesti Üliõpilasseltside Liidu
juhatus otsuse wastu registreerida end Eesti
Uliõpilaskonwentide Liiduna ..EÜL". Ülikooli
walitstifes ei tule aga küsimus enne otsustami
sele kui kolmapäewal wöi hiljemalt neljapäewal.
Seni walitseb selles suhtes aga ka selguseta ja
ärew olukord edasi, kuna mitmeid organisat
sioone ei saawat ülikooli walitsus temale an
tiib juhiste järele nende seniste nimedega iim
ber registreerida. Eeskätt puudutab nimeküsimus.
nagu juba teada. Eesti Üliõpilaste Seltsi ja
Eesti Naisüliõpilaste Seltsi, samuti ka hil
juti asutatud üliõpilasühinguid Eesti Nais
üliõpilaste ühingut ja üliõpilasühingut ..ENN".
Ühesõnaliste konwendi nimetuste nõudmisel tek
kiwat raskusi ka naiskorporatsioonil ..Filiae
Patriae'!" oma nimega.

Joobnu õnnistas kirikus

toimetati ta konstaabli poolt walla arestimajja wäljn

OÜNA MAHL

Tartus valitseb endiselt selguseta olukord üliõpilasorganisatsioonide
nimede suhtes. Küsimus tuleb otsustamisele ülikoolivalitsuses
kolmapäeval. Üliõpilasühingud jäid 5000-kr. toetusest ilma

„Kas oled kindel, et ta tuleb ise suma?"
..Kindel."
Reuben naeratas kahjuröömsalt.
..See on ka Davidi. lord Newberry, lopp."
ütles ta. ..Wötame ta neljakesi enda hooleks
ja Widows' row' juudid wdiwad oma kassad
endale hoida niipalju kui see meisse puutub.
Meie aurame kohe ära ja jätame selle teiste
teha."

Tüdruk põrnitses tulle. Ta ilme muutus
süngeks ja pooleldi suletud silmad kaotasid ilu.
„See on häbistaw ettewõte." pomises ta.
..Nelikümmend meest üht püüdmas."
..See on ainuke häda ohutu wõimalus," was
tas Reuben tõsiselt. ..Tema peab meie peale
jahti. Kuulsid seda ta enda huulilt, et ta ka
watseb meid maa pealt ära pühkida. Well. näe
me weel pärast laupäewa õhtut. Ta läheb sinna,
kust tuli ta sinine teemantki, hea tükk maad
maa alla. Kas oled kindel, et ta wöttis õnge,
Belle? Seda manamees tahabki teada. Ta ei
taha lawastada sellist peitemängu ja leida, et
David ei tulegi."
„Ta on seal kindlasti." kinnitas Belle, jil
mad ikka weel tulle waatamas, ..wälja ar,va
lud. kui mina teda selles takistan."
Reuben pööras enese kui wälk ta poole.
Ta oli nõjatunud laisalt ivastu kappi, kuid nüüd
oli ta keha täiesti pingul. Ta silmad olid kui
terasest.

..Mis la tahad sellega ütelda?" nõudis ta.
„Wälja nrwatud. kui sina teda selles takistad?"
..Just seda. mis ma ütlesin." wastas tüd
ruk külmalt. ..wälja arwatud. kui mina te
da selles takistan. Mulle ei meeldi mörwad,
sa tead seda."
„Ara nimeta seda sellise rumala nimega."
urises Reuben. ..Davidist peab lahti saama.
Lollgi saab sellest aru. Ta peab kaduma, ja
ära hakka ta pärast muretsema. Ei ole meie
seas ühtki meest. kes ei tõmbaks sinu eest nn
ga tupest. Belle, kuid me ei kawatsegi lasta

õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õienda

on 03. wcebruar. Kõik loengud ja muu õppetöö alga

tingitud olla südamerabandusest.

võis mehele surma tuua mingi narkootiline aine. Ta
andis üles ka elvalase nime, kellelt mees seda ainet
sai.

Matused tuli' edasi lükata, kuna laip viidi Tartu.

seleist saadatval aadreösilehel üles andma. Korteri

Esialgu on lahkamistulemused veel teaamata.

end reeta Dave Newberry poolt, see on . selge."
..Oled täna weidi lobisemas tujus, kas pole?"
tähendas tüdruk.
..Well, see oli mul südamel, kui tulin,"
pihtis mees. ..Kohe kui Lein oli ära wiidud,
saatis Tottie mulle järele. Ta urgitses mõtte
kallal, et mis saab sinust siin, West Endis. Kui
austatud lord oma upsakuse maha jätab ja aru
saab, et siuusarnast naist, kes oleks nii ilus
ja niisuguse kujuga, ei kohata iga päeiv. Wöisin
peagu näha mana mõtteid. Mis sa arwad, mis
meist saaks, kui David hakkaks sinu ümber
lipitsema?"
..Siiamaani." wastas tüdruk, ..pole David
seda teinud. Ta kohtleb mind kui salga liiget,
ja mitte põrmugi teisiti. Olen aus olnuks
temale parem, kui ta ei teinuks seda. Palusin
teda mind siin külastada, ja ta waatas minule
nagu oleksin ma baarimees, kes on palunud
kuningat enesega kokku jooma. David ei ole
katsunud päästa end sel teel."
..Ons see tõsi?" nõudis Reuben.
Tüdruk waatas talle pilkawalt.
..Ei tasu sulle waletada," wastas ta.
..Seda ma tulingi waatama," ütles mees.
..Tottie hakkas kartma ja nii ma tulin. Küsin
sinult nüüd weel kord: Dave siis usub. et meid
tuleb ainult tosin?"
..Seda ta usub." kinnitas tüdruk. ..Ta möt
leb, et tema poisid saadawad need kaksteist
otsemat teed haiglasse ja sind ühes nendega."
„Ta usub, et tuleme relwastamatult?"
..3ah."
Reuben torkas oma näo peagu teisele näkku
näo, mis oli täis kortse ja millest leekisid
kurjekuulutawad silmad.
..Sa ei ole reetnud ierwet seda lawastust?"
müristas ta äkki.
..Ära katsu mind araks teha. sa tobu."
wastas tüdruk ..Ütlesin sulle tõtt."
Reuben kummardus jn nagu ei kuskilt mäl
kus tal äkki auga käes
..Olen hull sii järele sa tead seda.'Belle,"

Ütles ta. ..Arman, et wöidangi sind ühel heal
päewal, aga kui kawatsed meid reeta, saadtm
sind sinna, kus ei ole abiellumist, ega armatse
mist, ega midagi muud taolist. Olen otsekohene
sinuga, nagu näed."
„3ah, oled küllalt otsekohene, Reuben."
nõustus tüdruk. „Küi olen kunagi mõtelnud
abielluda gangsteriga, siis oled sina niisama
hea kui iga teinegi. Kuid ma ei taha. Ma
ei tee seda kunagi. Olen uhke selle üle. et kuu
hm enesele. Wõin niiwiisigi läbi saada. Sa
tead. mis juhtus Tom Loganile?"
..Jah tean. Torkasid noa ta ribide wahele,
kui ta pani käe su ümber."
..Seda ma tegin ja seda teen igaühele, kes
tahab mind motta ivastu minu tahtmist. Kui
olen malmis, siis ma andun, aga mitte sinule
wöi kellelegi sinutaolisele. Nii et, kuidas on,
Nenben? Ütlesid, mis sinul oli ütelda, ja mi
na. mis minul. See on tõsi, mis ma ütlesin."
Hetkeks näis Nenben oma kelneririietufest
nagu wälja astuwat pikk, hirmuärataw,
jauduhoowaw kogu, kurjategija, kuid siiski
mees. Tüdruk maatas teda kartmatult. Wöitlus
möideldi sõnatult. Lõpuks wöttis Reuben kan
diku.
..Annan Tottiele uudised edasi." ütles ta.
Ukselt maatas ta tagasi. Kandik oli aseta
tud ta käele nagu kutselistelgi. Ta oli oma
miisi kunstnik ja kogu ta olemuseski tundus
midagi kelnerlikku.
..Mchi on ennegi poodud finutaoliste naiste
pärast.' jatkas ta. ..Oled seda sorti, kelle eest
minnakse wöi põrgu Aga enne seda saamad
nad tamaliselt mida tahtsid."
Taltsutamata wihapuhang maldas tüdrukut.
Ta wirutas klaasi, millest oli äsja joonud, tei
fUt wastn pead jo eksis maid tolli mõrra.
Siis järgnes ta meel Reubenile mahedasti wal
gustitud. kollase ja mustaga dekoreeritud kori
dori. warsiedes mihast. Viimane läks oma
kandikuga irmitades' ümber nurga.
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Veel hinnanguid uuele põhiseadusele
Teruel langes walitsuswägede kätte
Demokraatlike riikide loendusel
Võitlused 7erueli parast on nõudnud ohvriks 60.000 meest.— Valitsusvastased kipuvad valitsusvägede
tagalasse

võib Eesti vastata: "Siin"

Lahingud Terueli rindel otsustavad sõja
Barcelona, 9. 1. (ETA) (Reuter) Amet
likult teatatakse, et kogu Teruel on nüüd
w allutatud walitsuswägede poolt.
Walitsuswastaste wiimnc wastupaunpesa Santa
Elara kloostris on alistunud. Alistnnute hulgas
on ka Tcrneli piiskop.
Terueli front, 9. 1. (ETA) (DNB) Wii
mastes wõitlustcs wangi langenud walitsuswäela
sed jutustalvad, et walitsu s w ä g e de juha
tus peab wõitlusi Terueli ümber ot
süstawaiks sõja edaspidise käigu
knj unemi s e I. Olewat antud käsk kaitsta tuge
wasti kindlustatud kaewikutesüsteemi Terueli nm
ber kuni tviimsc meheni. Taganejaid ole
wat ähwardatnd kohapeal maha
lasta.
Sa la man ca, 9. 1. (ETA) (Reuter) Walit
suswastaste teadaandes tunnistatakse, et walitsus

wastaste üks wastupanukeskus Teruelis on alistu,
nud Pärast mitmepäewast wastupanu ilma weeta.

Teine wastupanukeskus on 500-mehelise garnisoni
poolt ewakueeritud. See wäeosa on umbes 100 era

isikuga ja Terueli linnapeaga täies sõjawarustuses
oma seisukohalt tagasi tõinbunud. Edasi üteldakse

teadaandes, et Muela de Terueli sektoris on walit
sltsmägede rünnak raskete kaotustega tagasi löödud.

Kindral Queipo de Llano nimetas oma raadio
kõnes Terueli garnisoni juhatajat alistllmise Pä
rast reeturiks ja alatllks kelmiks.
St. Jean de Luz, 9. 1. (ETA) (Havas)
24 päowa kestnud wõitlused Terueli frondil on
üldse nõudnud ohwriks wähemalt 60.000 meest sur

uutena, haawatutena ja külmast wõetuina. Arwa
takse, et wähemalt Pooled on muutunud wõitlus
wõimetukis wõi surnud külma tagajärjel.
Valitsusvastased püüavad ümber
haarata valitsusvägesid
SaragoSfa, 9. 1. (ETA) (Havas) Walitsnö

tvacd Puliawad tõkestada lvalitsnswastnStc edasitungi

Ter»eli frondi tiibadel. Neid täidab rahutusega walitsus
wastastc lõunapoolse kolonni edasitung, kes on juba
möödunud Villastari külast. Kogu laupäetvase päewa
jooksul walitsnswäcd ründasid walitsuswastastc poolt
wallutatud seisukohti Muela dc Terucli Piirkonnas. Kõik
rünnakud ebaõnnestusid. Vangilangenud walitsnswäc
laste jutustust mööda on sellest operatsioonist osa wõt
nud nmbcs lv Pataljoni. Ka walitsuswastastc wasakul
tiiwal awaldawad walitsnswäcd elawat tcgewust. Nende
sunrtükiwägi pommitab wahetpidamata walitsuswastastc
positsioone La Cota juures. Juba kolmandat püewa pais
tab kogu huwi koondnwat frondi tiibadele, kus walitsus
wastascd on wallutannd positsioonid, mis ühwardawad
walitsuswägcdc keskfronti. Walitsuswägcdc juhatus, kes

seni põöraS kogu tähelepanu Terucli linna wallutami
sele, püüab nüüd kõigi abinõudega tõkestada walitsus
wastaste edasitungi tiibadel, kust wiimased äbwardawad

walitsuswägcsid ära lõigata tagalast. Paistab, et wõit
luscd Terucli frondil on astunud uude järku, kus wõit
lewate poolte staabid pcawad näitama oma manõöwerda
misosknst.

Pommid Barcelonale
Barcc l o n a, 9. 1. (ETA) (Reuter) Laupäewa

õhtul walitsuswastastc lennukid ründasid Barcelonat.
Seniste andmete järele on 20 isikut saanud surma.

Inglise ajaleht „Ne\vs Chronicle" avaldas neil
päevil Lionel Srn i th'i sulest pikema kirjutise
Eesti üle pealkirja all „Eesti demokraatia teel".
Autor ütleb muu hulgas järgmist:

Sel nädalal toimus ühes Balti riigis kaugeleula
tuva tähtsusega sündmus: Eesti on astunud välja
..autoritaarsete" riikide rühmast, mis eraldavad
Saksamaad Venest, ja on liikunud maailma de
mokraatiate ringi, kust ta lahkus 1934. a. Eesti
vabariigi uus põhiseadus on asturud jõusse.

Eesti on nagu kõik teised pärast maailmasõda

sündinud riigid kannatanud poliitiliste lastehaiguste

all. Tema haiguse põhjused olid majanduslikku

laadi. Sisemine kriis, mida kasutasid rahulolematud
endised sõdurid, viisid rahvahääletusega demokrat
liku põhiseaduse kaotamisele, mis 13 aastat tagasi

oli pandud kehtima. Hääletajate rõhuv enamus
pooldas ..parlamendi diktatuuri" lõpetamist ja

selle asendamist riigivanema diktatuuriga.

Ka Eestil oli oma „juht". Kuid Eestile õnneks
oli ja on tema riigivanem südames demokraat.
Konstantin Päts oli liig tuttav nii saksa kui vene

kontsentratsiooni-laagritega, et olla suuteline helli

tama muid kui ebasõbralikke tundeid jõu tarvi

tamise vastu.

Riigilaeva juhtimisel demokraatia vaikseisse ve

tesse olid Konstantin Pätsil tema ülesande lahen
dmnisel abiks kaks meest: vägede ülemjuhataja
kindral J. Laidoner ja majandusminister Karl
Se 11 er.

"Raku" - Euroopa eeskujulikuni

Uus Eesti põhiseadus ei kehasta mitte ainult

mõningaid põhimõtteid 1920. a. põhiseadusest, vaid

sisaldab ka neid õpetusi, mis on omandatud selle
põhiseaduse tegelikul' ellu rakendamisel.
Presidendi võimupiirid on väga laialdased. Oma

otsuste teostamiseks vajab ta parlamendi poolt
usaldatava valitsuse allkirja. Ta võib parlamendi
poolt vastuvõetud seadusi enne väljakuulutamist
tagasi anda uueks otsustamiseks. Ta võib dekreetide
kujul ka seadusi anda. Kuid tema dekreetide and
mise võim on piiratud. Eelarve, lepingute ratifit
seerimine ja kõik seadused, mis puutuvad riigikor
da, on väljaspool presidendi dekreediõigust.

Seistes ühelt poolt fašismi ja teiselt poolt kom
munismi vahel, ei saa Eesti vabariiki endale lu
bada põhiseadust, mis teoreetiliselt vastaks küll
kõigile inimlikkuse ideaalidele, praktiliselt aga ras
ketel aegadel kaotaks oma väärtuse.
Uus põhiseadus tagab, et uus valitsus on varus
tatud kõigi nende abinõudega, mis on vajalised
rahu kaitseks nii kodus kui ka väljaspool kodu.
Eesti praegune majanduslik seisukord on tei
seks tagatiseks, et uus põhiseadus hakkab hästi
sobima. Kui Briti, Ameerika ja Prantsusmaa toi
metaksid demokraatlike riikide loendust, oleks
Eesti suuteline astuma ette ja ütlema: „Siin".
Teised Balti riigid, Läti ja Leedu, pole seda
astet veel saavutanud. Ka Poola on jäänud maha.
Kuid demokraatliku valitsuse värske hoovus hak
kab nüüd voolama ka sinna läbi „Balti akna", nagu
nimetas Peeter Suur Tallinna.
Seepärast võib Eesti uus põhiseadus tähendada

pöördepunkti mitte ainult Eesti, vaid ka Balti
ajaloos.

hõberebasekaswandus
Semmeringis korraldatakse
Eile toimus Kurnal kasvanduse õnnistamine
Aljechin-Euve-Capablanca-Kerese
waheline wõistlus
Kõik neli on annud juba põhimõttelise nõusoleku
„Wiener Schach-Zeitung" toob teate AljechinCapablanca-Euwe-Keresc eelseiswast neljamche
wõistlusest.

meistri nimele, siis oldi sunnitud plaanist loobuma.
Äahe-mehe-wõistlusc asemel tahab Semmcringi per
manentseks saanud komitee nnüd korraldada nelja

Leht kirjutab eestlasest hotellidircktori Zimdini
katsest korraldada Semmeringis Aljechin-Äerese

Rõõmustabalt on kõik neli meistrit awaldanud oma

matschi.

Kuna aga Aljechin wastas, et ta ci taha enne
1939. a. wõtta ette mingit unt wõistlnst maailma-

mehe-wõiftluse Aljechin-Capablanca-Euwe-Keres.
põhimõttelise nõusoleku ja on loota kokkuleppele
jõudmist lähemate tingimuste kohta.
Matsch peetakse 1938. a. snwcl Semmeringis.

Poolast tuleb sel aastal 4-5 tuhat põllutöölist
Üldvaade „Raku" hõberebasekasvandusele; paremal: majandusministri abikaasa pr. Seller ehtsa hõberebasega.

Eile hell 12 päewal oli korraldatud Kur
nas. Raku-nimelise höberebasekaswanduse wai
mulik pühitsemine. Selleks puhuks olid sõit
nud kohale põllutööminister A. Tupits abi
kaasaga, majandusministri abikaasa pr. Teiter,
loomakaswatuse nõunik Muuga, ajalehtede esin
dajad ja kaswanduse osanikud eesotsas dir. K.
Wellneriga. Waimuliku talituse pidas õpetaja
Tähewäli.
Karusloomade kaswatajate seltsi poolt kö
neles J. Uritam, kes on tuttaw rebasekaswan-

duse olukorraga kogu Euroopas. Ta wäitis oma
kõnes, et Raku hõberebasekaswandus on kaht
lematult eeskujulikuni kogu Euroopas, andmete
kohaselt isegi parim kogu maailmas.
Kaswandusse, mis kuulub 10-liikmelisele
kooperatiiwühingule, on inwesteeritud kümneid
tuhandeid kroone, rohkem kui nii mõnessegi
kesktööstusesse. Praegu on kaswanduses 700
hõbe- ja sinirebast. Hiljuti tapeti umbes 300
rebast ja nahad lähemad juba maailmaturule.

Kaswandus on alles wäljaarendamijel. Wal
minud on aga lõplikult kaswanduse kolmekord
ne keskküttega peahoone. 2 waatlustorni ja
traatkuudid umbes 1200 rebasele. Maa-ala on
aga küllalt nii suur. et kaswandust woidakse
laiendada mitmewördselt. Sama kaswandus asus
waremalt Kosel, kuid sealt tuli tal kolida ära.
Kaswanduse juhatajaks on hra Ilmjärw.
Kaswanduses töötab umbes 30 töölist.

Välistöölistega kaetakse ainult põllutööliste tegelik puudujääk
Poola põllutööliste kohta 011 lähemal ajal oodata

lepingu sõlmimist Eesti ja Poola valitsuste vahel.

Selles lepingus fikseeritakse üldised alused õiguste ja
kohustuste kohta, mis omab Eestisse põllutööle asu

nud poola põllutööline. Sellesisulised lepingud Poo

la on sõlminud ka teiste riikidega, kes kasutavad
Poola tööjõu ülejääke, nagu näiteks Saksa, Prant
susmaa ja Läti. Läti tahab sel aastal Poolast vär
vata 35.000 põllutöölist.

_ Kui suureks kujuneb tööjõu puudujääk Eestis

põllutööde alal, see selgub hiljemalt veebruari alul.
Praegu selgitatakse registreerimise kaudu üldine töö

jõu nõudlus, samuti ka tööjõu pakkumine. Puudu
Eksportvõi hind langes

Walimiste peakomitee astus kokku
Algavad ettevalmistused riigivolikogu valimisteks
Esimeheks esialgu riigikohtunik P. Puusepp
Tiina kell 1 p. astus walimiste peakomitee kok
kn oma esimeseks koosolekuks. Kuigi walimised
Pole weel wälja kuulutatud, on peakomiteel tarwis
asuda eeltöödele. Üks tähtsamaid ülesandeid on
walijate nimekirjade parandamine, sest teatawasti
uue Põhiseadusega tõsteti walijate Manus 20 aas
talt 22 aastale.
Scadnse järele on walimiste peakomitee esime

heks õiguskantsler. Kuna aga õiguskants
leri iveel Pole nimetatud, siis on esimeheks see pea-

12 senti kg-lt
Niigi jnnremaks snnrenes 20 scndile
kilolt
Eksportmõi hinnaks noteeriti täna bõrsikomitees
1.77 krooni kilo eelmise nädala 1.82 krooni Mastn.

komitee liige, kes sinna nimetatakse riigihoidja
poolt. Riigihoidja on peakomitee liikmeks nimeta
nnd riigikohtu administratiiwosakonna esimehe P.
P«ns e p a. Seega on tema esialgu peakomitee
esimeheks. Teisteks liikmeteks on riigisekr. K.
Terras, Tallinna ringkonnakohtu esimees W.
Kuusik, Tallinna linnapea kindr. J. Soo t s,
Harju aj. maaMalitsnse esimees K. R. Rn u s ja

llus hind on 12 punkti Mõrra madalam eelmise na
dala hinnast. Tendents märgiti Maiknc.
Hinna allaminek on tingitud Mõihindadc norge
«emisest Mälistnrgndel, eriti Inglismaal. Nõrgene
misc põhjnstajaks on pnhadchooajale järgnenud
waikns ja asumaade Mõi tnrnle ilmumine.
llue noteeringu alusel tnleb riigil maksa iuõi
hinnale jnnre juba 20 senti kilolt. Kindlustatud

sisttninistri poolt määratud liige. Wiimase isiku koh

hinnaks on teata Masti 1.90 krooni.

ta pudus toimetuse töö lõpul weel selgus.

Piimahinnad jäid endiseks. Samuti ka juus
tuhinnad.

Vabaduse Risti kavaleride

Mõisaküla alevist Abja
linn

soodustused laienevad

Riigikohus jättis tagajärjeta Pärnu maavalit
suse esimehe revisjonikaebuse Viljandi ringkonna
kohtu otsuse peale, millega viimane ei tühistanud
Mõisaküla alevivolikogu otsust, võtta alevi nimeks
linnaks saades Abja linn. Nii ei tee nime küsimus

Sõjaliste teenete ainsale aumärgile nns statuut

Linnaks muutmise aktsiooni algas Mõisaküla
läinud aastal. Alevivalitsuse algatusega ühines ko
gu elanikkond. Kuid pikki võjdlusi tekitas linnale
sobiva nime leidmine, kuni jäädi peatuma Abja
nime juures, mis ka volikogus heaks kiideti. Aga
maavalitsus jättis nime osas alevivolikogu otsuse

gn kehtiw statuut näeb ette ainult aumärgi anncta

enam Mõisaküla linnaks saamisele takistusi^

kinnitamata. Põhjenduseks tõi maavalitsus ette, et

on olemas Abja nimeline vald ja et ümbruskonna
elanikelt on Abja nime ülevõtmise vastu tulnud
proteste. Nüüd kohus päästis alevivolikogu otsuse
siiski jõusse.
Nimeta mees sai karistada
Möödunud aasta' detsembrikuus hakkas Suure-Jaa
ni alewis joobnud peaga lärmitscma ja märatsema kee
gi wenclanc, tungides Tallinna tan. nr. 3 elutsema E.
Toobali korterisse, kuS purustas mööblit. Toobali kor
terist siirdus mees maja teisele korrale M. Sääse kõrte
rissc, kus ta mürgeldnmist jatkaS, öeldes ähmardusi

korterielanikc aadressil. Hiljem tuli purjus wenclanc

koostamisel

Pühapäcwal, 9. jaanuaril, Wabadusc Risti Wenda
de ühenduse Pärnu osakonna peakoosolekul tehti teata
waks, et Wabadusc Risti statuut on uuendamisel. Prae
misc ja kandmise korra, aga uues statuudis leiawad mär
kimist ka kõik need soodustused, mis wahcpcal aumärgi

omajaile tehtud. On lootust, et soodustusi laicndatak
segi.

W. R. W. ü. Pärnu osakonna ümber on koondunud 125
tegcwliiget. Koosolekule oli neist ilmunud 50. Endine
juhatus, nulle esimeheks kol.-ltu. A. Lõh mu s, waliti
ivanas koosseislis tagasi. Aasta jooksul oli osakonna ra
haline läbikäik 2.163 kr., millest suurem osa läks toetu
seks puudustkannataivatelc liikmetele. AlgaMal tegelvus
aastal tahetakse Wabadusc Risti katvaleride tvahel kon
takti sütvendada. milleks sulvel korraldatakse ühiste kokkuiu

lekutena kaks wäljasõitu Manadele lahingiväljadelc. ui
mclt Jklasse ja Woltmetti.

Pärast koosolekut oli ühine kooswiibiminc, millest

kutsutud külalistena osa Mvttis linnapea H. Soo ja
teisi isikuid.

maja alumisele korrale tagasi, ahjuroobiga ta

Viin osutus seebikivilahuks

kambrisse. Kui aga hakati selgitama tema nime, tuli ilm
siks, et mehel perekonnanime polegi. Wcnclast kutsuti
eesnime järele Jwaniks.

Palupera maanteel elutsema Ferdinaud Niklusega.
Mees ilmus öösel joobnuna koju. Leides köögis riiulilt

guma wastu lage kohal, kus asetses Sääse korter. Lo
puks wahistati mürgeldaja ja toimetati politsei aresti

Miid karistas Wiljandi-Pärnu prefekt ndministra

tiitvkorras ilma perekonnanimeta wcnclast toimepandud
mürtsu eest 59>kr. rahatrahwiga wõi 30-õöpäewase wan
gistusega.

Tulelaev «Tallinn" lahkus
Täna lahkus oma alatiselt positsioonilt tulelaew
..Tallinn", asudes Wahc madalikule, kust jää tekkimise

tõttu oldi sunnitud wälja wõtina tnlcboid.
Täna walitscs merel üsna tugem tuul. kuid selle
suund oli meile soodus, kandes jää Soome ranniku
poole.

Otepääl juhtus mõned päewad tagasi kurb õnnetus

riigiwiinapndcli, asus ta seda tühjendama, aimamata,
et joob põlctawat wedclikku. Nimelt hoidis N. abikaasa
riiulil scebikiwilahu' pudelit jn mees jõi lahu. Esimest
abi andis jaoskonnaarst dr. Neuman. Raskete seesmiste
wigastustega toimetati Niklus Tartn haiglasse. Ta sci
sukord on tõsine.

Kodutütarde instruktorid arutasid
koolist lahkunute organiseerimist
Järjekordne kodutütarde instruktorite kursus toi

Wiljandi kriminaalpolitseil malmis kolkuwõte kurite
gcwuse kohta 1937. a.. millest nähtub, et kriminaalkuri
tcgewus iga aastaga langeb. Rõõmustamal wiisil wõib
märkida, et mähcnemijt näitawad just raskcmakaliibrili
scd kuriteod, nagu tapmised, süütamised, nmctnlnliscd ek

simused jne. Eriti silmatorknm on see wiimnsc liigi ku
ritcgude alal. Näitena olgu toodud, et 1933. n. krimi
naalpolitseis registreeriti 49 ja järgmisel aastal 43 amet

alalist kuritegu, kuna 1937. a. nmctalalistc kuritegude
arm Piirdus 15 juhuga.
Ka kuritegude omastamine näitab suurenemist. Wil
jandi kriminaalpolitseis on kuritegude omastamise prot
sent kasmanud iga aastaga, nagu seda tõendawad mas
tawad statistUised andmed. 1933. a. selgitati kõigist toi
me pandud kuritegudest 56 protsenti, möödunud aastal
aga 71,7 protsenti.

Pärnus kasvatatakse jääd
Pärnu laht ja jõgi kiilmasid kinni juba dctsenlbrikurl
esimesel poolel ja wahcpcal ci ole sula olnud, kuid ometi
on jää tveel üsna nõrk, olles hobuste liiklemiseks ja sõi

Suusatamisel murdis eile oma wasaku jala luu

22-a. Katjana Tomb c r g. Õnnetus juhtus Musta
mäelt allasöidul ja nagu selgus, oli tingitud eba

õnnestunud pöördest. Wigasaanu toimetati rawimisele
Gr«iffenhageni haiglasse.

jõge seisaivad aivamata.

Jää paksenemist takistab sügaw lumekord. uus ci
lase külma läbi. Kuna õhiokcst jääd ci ole kasulik jää
keldritesse paigutada, uis on asutud jääd ka Sw a tam a. Seda tehakse sel wiisil. et jääirõrmiseks mää
ratud kohtadelt lumi kõrwaldatakse. mis wõimaldab kül
ma ligipääsu ja jää pakseneb kiiresti.

tööliste väljalülitamisele ja palkade allasurumisele.

' Eelandmetel võiks tulla sel aastal kõne alla 4—5
tuhande poola põllutöölise sissetoomine. Selleko

hast lepingut palga ja muude tingimuste kohta loo

detakse sõlmida vastavate poola asutustega juba
olema juba kohal, et ei tuleks takistusi Kevadiste

veebruariks. Hiljemalt märtsi lõpuks peaksid poolakad
põllutööde algamisel.

Tööjõunõudlus maal on praegu väga suur. Eriti
naistööliste suhtes. Perenaised käivad tööbörsidel
pisarsilmil otsimas naistöölisi, kuid neid ei ole saada.

Suure nõudmise tõttu kerkivad ka üha põllutöö
liste palgad. Viimasel ajal ei sõlmi põllutöölised

valjule kontrollile, et välistöölisi mingil tingimusel
ei toodaks rohkem kui seda vajab tegelikult töö

enam aastalepinguid, vaid teevad ainult kuukauba.
See teeb tööandjate talunikkude seisukorra üha hal
vemaks. Igasugused arvestused pikemale ajale osu
tuvad seetõttu võimatuks.

Diplomaatlik kroonika
Hm piksel Paju, Sao-Paulo konsulaadi uus
sekretär, wötak enne ärasõitu Brasiiliasse jutule

Täna algab Budapesti konverents
Budapest, !). 1. (ETA) (TNB) Austria liidu,

turg. Poolakate sissetoomisele asjaosalistes ringkon-

soowijaid wastu ivälisministeeriumis neljapäeival, 18.
jaan., ja reedel. 14. jaan., kella 11—1.

Narva ja Virumaa pensionärid
olid koos
Narvas leiduvat pensionäre, kes saavat ainult
6 krooni kuus!
Pühapäeval oli Narva „Ilmarise" ruumidesse

kutsutud kokku Narva ja Virumaa pensionärid oma
ühingu esimesele peakoosolekule. Kokku oli tulnud

500 pensionärist 200 ümber. Koosoleku avas A.
Põldoja, misjärel kanti ette ühingu juba kinnitatud

põhikiri. Otsustati kutsuda ellu matusekassa, mille

aluskapitaliks loodetakse saada riigilt toetust 500
krooni, kuna iga kassaliige maksaks aastas ühe
krooni. Samuti kutsutakse ellu laenukassa.
Nagu koosolekul selgus, on pensionäride seisu
mus Tartus 7. ja 8. jaan. k. a., kuhu olid kogunenud
kord
küllaltki raske. Narvas leiduvat pensionäre,
kõikide ringkondade instruktorid. Kursuse tähtsa kes saavad
kuus ainult 6 kr. pensioni. Et selle
maiks arutluspunktideks oli juhtide väljaõppe teos rahaga pole võimalik
ära elada, on täiesti arusaa
tamine, koolist lahkunud tüdrukute organiseerimine
dav.
Narva-Viru
Pensionäride
Ühingu juhatusse
ja neile arendavate ja huvipakkuvate tegevusvõi valiti: J. Põldoja, Allik, Hermann,
A. Rokk, E.
maluste loomine, ja instruktorite enesearendamise
võimalusi. Tehti ka ettepanekuid põhimääruste Sahar, J. Sahk ja M. Petrov.
täiendamiseks ja muutmiseks.
Purjus mees ajas laiali looma
Kursusel valitses elav töömeeleolu. Kursust juha
tas peavanema abi pr. L. Kaliing-Kant, külastas pea
ostukomisjoni
vanem prl. S. Pruuden ja viibis alatiselt kohal sekre
Möödunud aastal 1. uowcmbril toimetati Tarmastu
tär. prl. L. Root.
wollns Mõnuastc mcicrci juures kuriloomade ostmist
Kuritegude avastamine näitab
Nõukogude Wencle wcnelnstcst ju eestlustest koosnema
ostukomisjoui poolt.
tõusu
Samal ajul ilmus kohale Tariunstu wnlln elanik
Knritegcwns tucikjeitcfi aasta-aastalt
Hans Jürgctls, kes wcnc ja eesti keeles hallas ntlc

dukitc kandmiseks hädaohtlik. Seepärast taliteed piki

Suusataja murdis jalaluu

jääk tuuakse sisse Poolast. Kuid see arv allub enne

dades vaadatakse kui hädaabinõule, mitte aga kui oma

ma tcramusi ostnkomisjoni aadressil, olles ise tugcwaSti
joobnud. Jiirgcnsi tvahelesegnmisc tõttu pidi komisjon

töö lõpetama. Niind karistas Wiljandi-Pnrnu prefekt
Jnrgensit selle teo eest 6l)-kr. rahatrahwiga mõi 39-õö.
päewasc wangistuscga.

kantsler dr. Schuschuigg ja wäliSministcr dr. Guido

Schmidt saabusid pnhapäctua õhtul Budapesti, et osa
wõtta Rooma protokolli signataarriikidc kouwercutsist,
mis algab csmaspäcwal. Waksalis olid tcrwitamas Uu

gari Peaminister Taranhi, wülisministcr Kaupa, tci

sed walitfusc liikmed, Saksa ja Austria saadikud ja tei
scd. übcuduscs csmaspäcwal algama konwcrcntsiga on

Budapestis leliwimas Itaalia, Austria ja Ungari lipud.

Budapest, 10. 1. (ETA) (TRB) Itaalia wä

lisministcr krahw Ciauo saabus piihapäcwa õhtul Bu*
dapcsti, et osa wõtta Rooma protokolli signataarriikidc
konwcrcntsist. Waksalis olid teda tcrwitamas kõik wa»
litsuse liikmed eesotsas peaminister Taranhiga ja dip
lomaatliku korpuse liikmed. Samuti oli teda terwitamaS
suur rahwahulk.

Zääolud Riia lahes muutuvad
raskemaks
N iia, 10. 1. (ETA) Jäävlud Riia lahes ja

Läänc-Kuramaa rannikul on muutumas üha raskemaks.

Kohati on neis wctcs tekkinud suured jääwäljad. Suu
rematcl aurikutel on aga wccl wõimnlik liikuda jäälõh
kujatc abita.

USA ehitab 237.000 tonni suuruses
sõjalaevu
Washington, 10. 1. (G£9l) (Reuter) „Ncw

?)orl Herald Tristunc" teatab, et president Roosevelt

kawatscb nõnda kongressilt wolitust ehitada kuni 1039.

aastani »»si sõjakaeni» kokku 237.099 tonni suuru
ses. Parast 1031. aasta Binson-Trammclli seaduses et
te nähtud sõjalacmadc kawatsctaksc ehitada wccl kolm la
hingulaewa, kaks lennnkitekandjat, 3—4 rasket ristlejat,

3—l kerget ristlejat. 20 miiniristlcjnt ja fi allwcelacwa.

USA riigisekretär Nobeli rahu
auhinna kandidaadiks
Lima. 0. 1. (ETA) (Havas) Pcrun wälisminis

Käsitõõstuskoja Viljandi esindus

tcr on telegraafi teel teinud Norra parlamendi esimestele

Käsilööstuskojas on praegu teostamisel laiema
ulatuslik organiseerimistöö, mille eesmärgiks on koja

ettepaneku seada Nostrli rnstuaustinna kandidaadiks
ühendriikide riigisekretäri Eordell H u l l i.

esinduste loomine kõigis suuremais prowintsilinnades
ja usaldusmeeste kaadri ellukutsumine.

Koosolekul kutsuti ellu koja Wiljandi esindus.

Selle esimeheks waliti rätsepmeister M. Adari, abiks
3. laska, sekretäriks 3. Tischler ja liikmeiks Tänaw,

Kaasik, Rang ja Esscnson.
Loomaaia omanik sai protokolli
Reedel kella 8 paigu õhtul Kopli tiin. nr.
2 asetsema loomaaias juhtunud õnnetuse pärast
koostas politsei protokolli loomaaia omanikule
Uus-Maailma täu. nr. 3—5 elutsemale Eino
Salumaale. Juurdlusega selgus, et Salumaa ei
olnud kurja löwi pidamisel wütnud tarwitusele
majalisi ettemoatuse abinõusid, mispärast iõmi
rebis puruks loomaaeda külastanud poisikese
riided.

Läti ministrid Poolasse
Warssawi. 1. 9. (ETA) (Pat) Läti raha

minister EKis saabub Warssawi 18. jaanuaril, et Kii
lastada Poola tööstus- ja Kaubandusministrit Romani.

EKis wiibib Poolas neli päewa. Samal aja! saabub
Poolasse Läti awalikc asjade minister Bcrsinsch.

Tüssas maksunõudjat
Mäetaguse walla Mäetaguse asunduses elutsewa
talupidaja Olka tallu ilmus kohalik maksunüudja, et

sisse kasseerida Maapanga maksu wölga, mida oli

-12 kr. Talupidaja poeg Hugo Olka esitas posti

kwiitungi, millest nähtus, et maks on juba tasutud ja
maksunõudja lahkus. Hiljem selgus, et Maapank oli

saanud kätte ainult 2 kr. Hugo O. oli wõltsinud

saatckaarti ja mõtles sellega «vabaneda maksukohustu
sest. Mees on juba waremalt «võltsimist toime pannud.

Ta wiibib praegu wahi all.
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Päeva leht
"... ja minust saaks kuningas Varalott I!"

Suusarahwa keskel
Nõmme on nüüd talispordi linn. Igast jaamast tu
leb rongile suusatajaid. Wagnnid neid tais. JStnwad
mitmevN:wilistcs dressides, suusad Põlwedc wahel.

Kuningas

Michaeli

Meenub sõjawäerong.

pilt vihastab

,»Mis nüüd häda," ütleb tuttaw ametnik. «nüüd lu
batakse'suusad wagunisse wõtta, enne nõuti, et Pole
mud kui pane aga Pagasi. KaS teie ei suusata? Ostke
aga suusad ara. Kosuiaw lõbu! Waadake lumistunnd
metsa!... Teine osoon kohe.. Tingimata hakake suusa

Mlnnif,
kes teda peab

Mikiks!

tama."

Ja nüüd satub

Ci noh, eks see suusasport võib olla kena ja kosu
taw küll, aga minu koiwad seda waewalt enam wälja
kannatawad. Jälgin niisama teiste lõbu.

sama ülesvõte

Nõmme jaama juures näen seda suusawäge lähemalt.

hertsog

Nad ruttavad Mustamäele. Mõni wilumata poiss wõi
plika neid on jn nii raske eraldada rõiwaStnselt teine-

Varaloti

Mest kukub juba siin jaama juures käpuli. Wana

kätte!

nömmelane läheb mööda ja naerab: «Kaikameeste Pa

taljon! Igal piihapäewal klõbistawad siin oma laastu
dega."

Dollarmiljardär Jumala armust

Mäel, kuS tee wiib kaitseliidu laskerajale, areneb
suur segimine. Suusatajaid on siin küll wist paar sada.

Asunik uppus kaevu

Lastakse ühelt mäekünkalt alla ja teiselt üles. Päris
üles' ei too aga suusatajaid allalaskmisest saadud hoog,
waid suusataja! tuleb end mäetippu kribida toll-tollilt,
suusad põigiti all. Näen naissuusatajaid. kes wuhisewad
mäest alla paljaspäi, ise õhetawad näost. Ega paljudel
meessuusatajailgi pole peakatet. On waid mõned paela
ribad tõmmatud üle kukla, ühel noormehel ci ole midagi
juuste katteks. Tal on aga punased klapid kõrwadc kait
seks. Panen tähele, et naised knkuwad meestest sageda

mini. Nad on enamasti kõik lumistunud, nagu oleksid
nad suuskade asemel kasutanud oma keha ümaramat
kohta.

Mõnikord kukub suusatajaid kohe kobaras. Sellest
ei küsi keegi. Uppi-lcndamine ju see suusatamisnali
ongi.

Äkki läheneb laskeraja teelt mootorratas, kolm suusa,

iajat schlepis. Möödunud nagu maruhoog. „Kui oleks
kasutada hobune, küll olekS tore," arwab üks noormees.
Aga kus wõtta pühapäcwafcl Päewal hobune. Siin kiir-

Piltniku juures on küll üks kõrw, aga see on vunst. Ka
täistopitud karu on Piltnik ajanud reklaamiks püsti.
Külm on käre ja seepärast ka wähe neid, kes lasewad
end pildistada.

Seisatan autoderiwi juures. ükS sõidukeid on warus
tatud raadioga, teine on jälle tohutu sunr nagu must

leinatöld. On muudki Huwitawat Nõmmel maadelda,
aga ilusaim kõigist on siiSki Nõmme loodus. Kui Palju
valgeid puid ja külmahärmatuses põõsaid... Nõmme on
end ehtinud kaunimate taliehetega, et tõmmata siia tali
sportlasi, ja see on tal ka läinud korda, sest suusatajateMägi kaswab alatasa.
Kohtan noort ametiwenda, keS sõidab suuskadega
jaama poole.
«Kuidas suusatamine läheb?"
«Toredasti. Kõik mets on suusatajaid täis."

«Talisport wõtab hoogu?"

„Jah. Linnas on Praegu wäga raske leida suusa,
ülikondi ja suuskigi Pole enam saada. Kõik kauplused
ott ostetud tühjaks."
«Nende atribnukide hinnad tõusewad siis?"

«Arnsaadaw. Ma maksin kogu selle wärgi eest, mis

Langetõwehoog sni saatnöliknks
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sisse. Järgmisel päewal leidsid streikijad endise telgi

Streik löömingutega

linna asemelt 2 naise ja 11 lapse söelepõlenud laibad.

Kui Rockefeller 1913. a. augustis tahtis Forest Hil
list lahkuda, esitasid kaevurid nõudmisi oma elutingimuste

parandamiseks. Nad olid tulnud kokku väljaspool töös
tnSlinna ja nende nõudmised saadeti Frank Hahesile, mäe

tööliste liidu organiseerijale. Nõuti oma kutseühingu
tunnustamist, kümneprotsendilist töötasu lisandust tonnilt,

ületunnitöö tasu maa all ja tööliste poolt tellitud kaa
lumeistri amctissepanekut. Kolm järgmist nõudmist kuu

luwad 20. sajandil endastmõistetavate hulka: Nõuti
waba arStiwaliknt, õigust osta toiduaineid tööliselt eelis
tatnd poest ja õigust süüa tööliselt eelistatud söögimajas.
Lõppeks nõuti veel riiklikku politseid erapolitsei asemele.
Need nõudmised vastasid juba kehtivailc tõõstuSoludclc
OhioS, Indianas ja Pennsylvanias.

Kuid firma ei vastaundki neile. Selle järele tulid
töölised 15. sept. TenveriS kokku ja kuulutasid wälja
streigi. Firma saatis ametnikud töölistega läbirääkimisi
pidama, kuid need hülgasid pakutud läbirääkimised.

Streigi alustamine tähendas töölistele ka oma elu
kohtadest lahkumist. Nad läksid oma kompsude, naiste ja

lastega mägedesse, kus lõid telgid üleS. Firma saatis
326 politseinikku streikijaid valvama. See tekitas kokku
põrkeid. Oktoobris oli kolm löömingut tööliste ja Polit
seinike wahel. WiimakS saatis kuberner riikliku miilitsa
erapolitscinikke asendama.

Miilits seadis korra jalule, kuid see oli kurb sunni

kord. Miilitsa ülem, kindral Chase, tuntud tööliste
waenlane, tähendas töölistele, sama, mis punane rätt

harjale. WiimakS nrvaS kindral oma töö olevat tei
nud ja jättis ainult 35-mehelise miilitsa rühma korda
pidama major Jankocki juhatusel. Majori abiks oli leit
nant Lindcrfeldt, seikleja, kes oli kunluö kaewuritega löö
dud lahingute Pärast.

te siin mu ümber näete, 85 krooni. Seejuures sain

Weresaun telgilinnas
Nende meeste algatusel aeti streikivad töölised oma

spordile ülepääsmatuid takistusi. Mis neist pükstest ja

tclgilinnast wälja. See kallas õli tulle. Mõne minu
tlga tekkis lahing miilitsa ja meeleheitele wiidud tööliste

mis."
Kell 3 hakkas suusatajatewägi kogunema jaama. Kö

wahel. Lahing kestis hommikust õhtuni ja lõppes mii

hud on joostud tühjaks, niiüv waja rutaat oju lõu

wangistatud juhil John Tikasel löödi pealuu püssipäraga

kitsa wõiduga. Tclgilinn süüdati Põlema ja tööliste

nale.

Kaswandi Kusta, ligemale 59-aastane mehekõbi
nas aga tuleb alles. Tuttawad Ltlewab Kustule:
«.Hiljaks oled jäänud, Kusta."
Mees heidab nördinult käega ja seletab:
«Ega Ma ise Poleks tulnud, aga eit iKa sunnib. Ole
wat terwiseks. Mis termist siin on, kui külm tõmbab
nina punaseks nagu porgandi."
«Miks su eit siis ise ka suusatama ei tule?"

«Kus temal aega," waStab Kusta, «tal ju need
suured bridshi-partiid. Ega minagi siin maailma lõhki
ajama ei hakka, lähen teen enne nina soojaks."
Wõtab Kusta suusapaari õlale ja siirdub restorani

poole. Noored tormavad aga rongile ja ma kuulen,
kuidas keegi ütleb: «Küll mina tean. mis bridshi-partiid
sel KaSwandi proual on."
Rahumäe jaama ooteruum on külm nagu hundilaut.
Katsun, kaSsa juures olew ahi on Puha külm, teine ahi

dress ei näi just olevat väga soe, raputab õlgu ja pu
ristab: «Külm hakkab!" On teisigi, kel ninad punased.
Mõtlen, et kui. see suusasport ikka sellise hooga areneb,
siis peakS leiduma ka sooje ruume, kus sportlased võik
sid nina soojendamas käia ja raudteevalitsusele ei tohiks

see teha ka väga suuri kulusid, kui vähimalt viihapäc
viii kõetaks veidike rohkem jaamade ooteruumide ahje.

Noored inimesed ajavad nahad higiseks, ja kui hil
jem jäädakse külma kätte seisuta, siss võib mõnigi suu
sataja saada tervise kosutuse asemel haiguseod kehha.

Muide on aga tore sellise krõbeda ilmaga liikuda
väljas lumistunud mändide all. Mul polnud küll mäs
samist suuskadel, aga linna jõudes oli keskpaik nii hele,

et lõunatades perenaine juhtis korduvalt tähelepanu
elukalliduse tõufuse.

H-i.

siiSki pisut leige. Kõrvaklappidega noormees, kelle suusa-

See ajaS töölised wihale. Ka need, kes olid juba

„Minnst räägitakse, et ma olcmat elus palju korda

saatnud." Ta tegi pausi. „Jah, olen rängasti tööta
nud. Kuid Parim, mis olen iial korda saatnud ja miö

tahtnud kaewauduStc tolmu jalgadelt raputada, tulid ta

on mulle toonud suurimat õnne, oli see, et wöitsin sinu

gasi ja metsikus wihas rünnati nnesti militsionääre.

armastuse ja et tulid mulle naiseks. Olen oma elus

Streikijad tapsid politseinikud ja süütasid kaevandused.
Sõjale tehti lõpp alleö siis, kui walitsus saatis sõjamäe

ainult kord armastanud ja olen tanulik, et ma pole teda
weclgi kaotanud ..
Kuid ta armastatu ci pidanud talle enam kaua kuu
lunin.

kohale. Wiha- ja süüdiStuSlaine läbistas kogu ühend
riikide ajakirjandust.

Kui suur oli Nockescllcri süü selles veresaunas?
Kõigepealt olid Colorado kaevandused töösturite silmis
kaPitaliPaigntuStc kohad. John D. Nockescllcri isiklikud
huvid olid tollal juba ammu koondunud heategevusele,

ta Poeg aga alluS teiste töösturite mõjule ega olnud
tal töölisvõitluses veel küllaldasi kogemusi. Ka Polnud
wana Rockefeller kui nimeline vastutaja enam kohane
mõtlema muutunud aja vaimus. Tema oli olnud tee
rajaja uueaegsetele töõStuSmcetoditcle, neist sõltunud töö

lisolude probleemid kuulusid juba uuele inimpõlvele. Ei

tule unustada, et John D. Rockefeller nägi tööliste
nõudmises organiseerumise õiguste järele vastase võit
lust enda vastu tema enda relvadega. Tema oli orga
niseerinud tööstuse ja nüüd tulid töölised endile nõudma
sama õigust. KaS see polnud tema algatuse ülevõtmine?

Hädawajalised sotsiaalsed
uuendused
Nooremale Nockcfcllerilc oli veresaun suureks va

puötuseks. See näitas talle uusi teid tööstuse juhti
miseS. NahvaS vajas sotsiaalseid uuendusi ja nendega

ci tohtinud enam viivitada. John D. Rockefeller noo
rcm nägi ajakirjanduses puhkenud tormi suure hirmuga.
Ta esimeseks sammuks oli Pöörduda avalikkusele esitu
sega, et Colorado kaevanduse olud võetaks igakülgsele

juurdlusele. Rockefelleri fond tegi W. Mackettzie Kin
gile, endisele Canada tööministrile, esituse isiklikult uuri

suusad wecl 5 krooniga. Tatvaliselt maksavad need poole
rohkem. Aga ega warustusc-küsimus tohiks teha suusa

pluusist teba on. Kel on naine, pistab ise kodus wal

Tartumaal Walguta mallas lcidiS uppnmissurma
Saaremäe asunikutalu pidaja Woldcmar T u u b eI, 37
a. tuima. Mees oli kukkunud õuel olcwasse kaetvu pea
eeS, kust ta leiti abikaasa poolt. Armatamasti tabaS

Oli Rockefeller suurem Shakespeare'ist?

da tööolusid Colorado kaevandustes, et nende põhjal
teostada wajalisi reforme. See sai täiesti uue poliitika
alguseks Rockefelleritclt ja Standard Oililt. King asus
kohe tööle ja avaldas varsti teadaande, esinedes ühtlasi

ka uuenduskawadega. Weidi liig kiirelt tõtati teda ris
tima «tööstusliku demokraatia" loojaks. Detsembris
teatasid töölised, et võtavad uucnduskava vastu ja lõ
petasid streigi, ühtlasi asus ka scltS Kingilt väljatöõ
tatnd plaani teostamisele. Kõik tööliste esialgsed nõud
mised, mille Pärast streik oli alanud, võeti eranditult
vastu.
Kõik, mis sealt peale Rockefelleri firmas tööliste
kasuks läbi on viidud, on sündinud John T. Rockefeller

noorema algatusel ja nõuSolul. llne aja vaimus ja
meetoditega.

Mrs Nockefelleri surm
Järgmisel kcwadel pahencS mrs. Nockefelleri seisukord,

üks spetsialist uuris ta Merd ja ütles, et warSti

seller soomi, et ta weerctataks ratastoolil parki, lilli
Mnatama. Tund hiljem jõi tn klaasi piima, tänaS Põe
tajnt ja majus patjadele. Põetaja ja õde jooksid ligi,
knid mrS. Nockcscttcrist oli elu lahkunud.

Nockcseller ja ta poeg, keS olid sõitnud Floridasse,
kihutasid kohe crarongiga tagasi. Kui rong Floridast
lahkus, miicS Manuri, omaaegse õlikuninga, põhja poole,
imestas Nockcfcllcr, millise õrnatundlikkusega jaama
ametnikud ja reisijad, keS teda nägid, suhtusid tcmaSse.
Kõik oli kuulnud mrs. Nockefelleri surmast ja ilmutasid

kaastundmust miljardärile. Kogu riinnakuwaim ja solMam suhtumine oli nagu pühitud.
Kirstupanek toimus samaS toas, knS mrS. Rocke
seller oli surnnd. Noor John D. ja isa seisid kõrmuti.
Siis ütles poeg: „Ema on nii iluS, me ei tohi teda täna
Meel matta. Näib, nagu magaks ta."
Wnnnr ei rääkinud sõnagi.
Kui maailmasõda lõppeö, lähenes Rockcfellcr 80. elu
aastale. Aastate miisi olid ta armsaks meelelahutuseks
istntttstõöd Pocantico pargis. Kogn villa ümberkaudsnse
omnndaS tn aastate jooksul ostnteel, et sinna luna maa
ilma kauneimat purki. Selles pargis end päikesepaiste ja
õhu puhtuse iile rõõmustades otsustas mana Rockcfellcr

oma clnpäcmi nii kaua pikendada kui Mähegi inimese
Möimuscs. See oli tema Miimue suurejooneline etteMõte, mille teostamisele ta asus kogn oma tõhususega.

Rockefeller ise elaS ainult ühes kaheksastkümnest hoo
nest, mis kerkisid ta hiigelmõisast, ja kohta, kus see hoone
asetseö, hüüti Kijknitiks. See on hollandikeelne nimetns,

mis sellele Paigale kord olid annud sisserändajad Hol
landist. Hoone asetscS mäel, kuS awancS suurepärane
maade ümbruskonna metsadele. Teistes hoonetes elasid
Nockefelleri lapsed ja lapselapsed. Wann John D. elamu
körmnlc laskis John D. noorem Püstitada uhke ja kunsti

rikka palee, mis on üleni määtkasmudcga kaetud, üks

tuscks laSkis John D. New Yorgist tellida Pasunakoori,
et korraldada kontserti sünnipäevalapse lemmiklaulu
dest. John D. iStuS oma naise kõrval ja jutuStaS nende
möödunud elust. Korraga vanur katkestas, vaatas naise
kahvatusse näkku ja ütleS:

läks maksma üle miljoni dollari. Seal on mehaanilisi,
knnStirikkaid mänguasju, mõimlcmiSaparaadid, kceglisaa

lid ja ujumisbassein, 18 meetrit lai ja 13 meetrit Pikk.
Hoone ümber on tennisemäljakud ja John D. kuulus
golfimäljak. Teede pikkus Nockefelleri pargis on sada
kilomeetrit.

Nockefellcr lõi enda ümber terme masinawargi, miS
pidi malmama, et ta annetusi ei kulutatud teistele üles

annetele kui neile, milleks nad olid määratud. Kord

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus 1
Peterburis käinud ta koos Mädapea Tõnuga.
Tõnu olnud temal tõlgiks. Ta käinud seal Jõepere
mõisa rentniku v. Klodti peale kaebamas. Mõisa
rentnik olevat nimelt tema ta kohast välja tõstnud
kiii hariliku talupoja ja paigutanud kuhugi metsa
servale elama. Tema ei olevat võinud sellega lep
pida, sest mõisnik võtnud ära ta elumaja, mille ehi
tamine maksnud 200 rubla. Tema ei ole mitte päris
ori, vaid vaba, ja kutselt aednik.
Nad läinud koos Mädapea Tõnuga jala
Peterburisse ja jäänud peatuma ..Tallinna" võõraste
majas. Seal saanud nad kokku kellegi mehega, kes
nimetanud end Bohliks ja lubanud neid aidata. Bohl
osanud ka eesti keelt. Tema, Jaan, annud Bohlile
5 rubla vaevatasu.
Mitme päeva pärast tulnud Bohl tagasi ja tut
vustanud talle meest, kes ütelnud, et ta on kapten
Müller. Kapten osanud hästi eesti keelt ja lubanud
asjaajamise enda kätte võtta. See saanud temalt
.10. rubla.
jälle oodanud ta mitu päeva, asi pole sugugi
edenenud. Viimaks tulnud Müller ja teatanud, et
ta ei saa neid kuidagi aidata. Siis ta nõudnud mees
telt raha tagasi. Asi läinud tüliks ja nad kõik
vangistatud ning saadetud Peterburist vangitapiga
välja, sest neil pole olnud passe ega sõiduluba. Saa
detud siis Tallinna, kus neid vabaks lastud.
Kuskil kodukoha lähedal kõrtsis olnud tal nõu
pidamine ja talumehed ütelnud, et lasku ta jutu
välja, nagu oleks talle Peterburist tähtis kiri kaasa
antud: siis ei julge keegi teda kimbutada.
Oktoobri lõpul saadeti Jaan teiskordselt
Peterburist Tallinna.. Nüüd oli tal kaasas siseminis
teeriumi kiri, milles pannakse Tallinna kohtule ette

langetada kiires korras otsus nende süüdistusmater
jalide põhjal, mis vangile Peterburist kaasa on antud.
Kui kohtuotsus täide on viidud, siis saata Jaan
maalt välja kui rahutu ja mittesobiv inimene.
Tallinna kohus oli aga palju karmim kui härrad
ministrid Peterburis. Jaanile mõisteti 30 paari vitsu
ja pealeselle eluajaks Siberisse asumisele.
Peksmine toimus 2. detsembril Tallinna turul ja
juba järgmisel päeval neediti Jaan vangiahelaisse
ning algas kiirmarss Siberi poole. Kuna Virumaa oli
käärimas, ei juletud Jaani saata harilikus tapikorras
mõisast mõisa. Ta saadeti posthobustega ning
kubermanguvalitsuse ametniku saatel Tartu kaudu
Pihkvasse ja sealt edasi. Igas mõisas, kust Jaan läbi
viidi, ootasid hobused ees ja sõit läks vahet
pidamata ...
Jaani tegevus on ja jääb salapäraseks. Peab
imestama seda julgust ja ettevõtlikkust, mis tal oli,
kui võttis ette pika reisi Peterburisse, et seal
mõisniku peale kaevata, mis tollal ei võinudki teisiti
lõppeda.
Jaani edaspidise käekäigu kohta puuduvad meil
igasugused teated.
PÄRAST MÕISATALGUID
Hommikul pärast mõisatalguid Põua Mai jäi
koju. Õhtul koju jõudes üksi ema sai teada, mis
Maiega mõisas oli juhtunud. Selliseid asju meestele
üldse ei räägitud.
Hommikul abistas Mai ema majatalitusel. Ta
istus lõukal ja keetis toitu, kui isa astus tuppa ja
leidis tütre mõisa äseinel kodust.

tahtsid Brooklyni kodanikud asutada haiglat. Nckd panid
Rockesellcrile ette wõtta pooled kulud enda kanda. Rocke
seller kiisiS mõtlemisaega» mida paljud pidasid wiisakaks
hülgamiseks. Ent mitme kuu parast laSkis Rockefeller
isikud uuesti enda ette kutsuda. Tema masinawark oli
kõik üksikasjaliselt järele kuulanud.

~Kui heidate pilgu linnaplaanile," ütles wanur,
„siiS näete, et seal läheduses, kuhu teie tahate ehitada
nut haiglat, on juba hospidal. Teie palute mult poolte
kulude katmist, kuid millest te mõtlete katta teise poole?"

Elas oma kaaslastest üle
„Kiill JSsand selle eest hoolitseb," waStaS MeKelvcy.

«Loodame," ütles wanur. «Kind Issandal sn ilma

selletagi wäga palju tegemist." •
«Andmine on suur kunst," LtlcS Rockefeller kord.
«Igaühele anda, kcS aga nõuab, on ülekohus, sest see tä

hendab wäärilisematelt wõtta. Olen õnnelik, et on wa
hest juhtumeid, kus wõin annetamisest keelduda."
Rockefeller kirjutas kord:

«Enamiku oma tutwuStcst sõlmisin suure hulga aaS
tate eest. Ei mõõdu kuudki, kuS ma ei loeks ühe ja teise

tuttnwa lahkumisest siit maailmast. Kuni Kl) aaStani
loetlesin wcel oma kadunud sõprade ja tuttawate nimesid,
sealt peale loobusin sellest.

iile tuccrandsajandi pärast seda elas ta wcel. Halasta
mntnlt wiisid aastad hauda wiimafcid neist, kes olid te
maga kord kooS tõotanud, teeninud wõi tema wastu wöi

dclnttd. Kui ta enne surma wcel istus Pocanticoö ka
mina ääres, püüdes loctclla seiklejaid ja ristisõitjaid

oma elnS, siis kohkus ta isegi nende rohkuse Seal
oli tõsine, auwäärue Pratt, suuruStaw, käökiw Harrp
Rogcrs, kawal ja wali Archbold, julge ja hoolimatu Flag
ler ning suur hulk nooremaid mehi: Hanna, AldrichS,
Sibleh, ElkinS ja ForakerS, kcS olid talle olnud kasulikud,
waStascd Rice, Lawson ja Puliller ning wcel wägcwa

mad wnculascd Rooscvclt ja Brtjan, kes andsid talle
raskeid lõõle knid kõik nad olid juba anState eest läi
nud teise maailma. Rockefeller, kcS tänu oma painuta
matule kannatlikkusele, tänu oma kindlusele ja eksitama

tuscle oli tõusnud isandaks ja wõitjaks kõigi oma kaas
laste üle, see Rockefeller hoidis nende waimuomaduste
waral elust kinni kogu olemusega ja claS neist kõigist üle.

Ta fnri 23. mail 1937, 98. elnaastaS.
(Lõpp.)

„Sa pidid ju köögis aitama, nii olnud vana Tiisna
käsk?"
„Tiisna käsu täitsin..Mai rohkem ei ütel
nudki. ~
Isa vaatas tütrele ja märkis siis möödaminries:
„Kui nüüd mõisas pannakse pahaks ja tullakse
minu kallale."
Mai võitles pisaraiga. Ta tõusis lõukapealt. ;
..Mina pole Tiisna külaliste käperdada, ma ei
tõsta mõisa enam jalgagi!" ütles ta järsult ja lahkus
toast.
Isa ei osanud sellele midagi kosta. Temagi tai
pas, et Maie oli mõisas halvasti koheldud, aga kuidas
julgeb talumees mõisale vastu hakata! Sa ei lähe
ega pääse kuhugi mõisa viha eest! Isa ohkas ja läks
rehealla.
Mai oli võtnud reha ja läinud rukkikõrt riisuma.
Kui Põua rahvas asus hommikust sööma, ei tul
nud Mai lauda, vaid läks kuuri peale ja heitis oma
asemele. Ta tuju oli halb. Vanemadki söögilaual
olid sõnakehvad. Nad ci soovinud oma tütrele
häbistavat tulevikku, samal ajal olid aga hirmul
mõisa viha alla sattumast. Raske luupainajana lasus
mõisa needus talu peal.

Eestimaa kuningas
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Wold. Tuubclit jäid leinama abikaasa ja alaealised
lapsed.

fui ta end seitsmekümneaastasena pidaS wanakS meheks,

hoone on määratud Mana Nockefelleri laste
laste mängupalccks. Selle hoone ehitamine

rõõmu. Järgmisel Päeval oli ta 75. sünnipäev, ülla

Omaksed oletamad, et T. kukkus karmu langctõmchoo
pealetulekul. Nimelt põdes kadunu kauemat aega raske
kujulist langctõme ning teda tabasid päcmas langctõmc
hood harilikult mitu korda.

Seda kirjutas Rockefeller 1908. a. «WorldS Workis",

Miljardäri Palee

8. sept. 191-1 PidaS wana Rockefeller oma kuldpalmi.

nautis ta oma laste ja lastelaste sõõris vaikselt Pidu

W. Tuubel oli umbeS 5 minutit enne õnnetuse ilm»
sikstulekut jootnud õuel kacmn juures hobuseid. Millal
ta kacwu kukkus, seda keegi ei näinud, ttut perenaine
Ella Tuubel õuele tuli, nägi ta lahtisest kaemust mehe
jalgu wälja paistwnt. Koduste abiga kisti mees kaemust
mälja ja tehti talle kunstlikku hingamist, kuid see ci an
nud tulemusi. Rõngu jaoskonnaarst konstateeris uppu»
missnrma. Wägiwallatunnnsmargid puudusid.

paranemine. llmbcS nädala pärast amaldaS mrS. Rocke

Kui kaugele selja taha oli jäänud Päev, millal noor
petrooleumikanpmecS ja väike mustapäine õpetajanna
olid Clcvelandis üksteisele eluaegseks sidemeks annud
käed! Nüüd veeretati mrs. Rockefeller murule ja seal

Tuubclit faetuit ääres langctõmchoog.

Tüübiline suitsutare ahi ja kolle Kose kihelkonnas
1805. a. paiku (Piiürna-Antsu talu Karla külas).
„Miks sa täna mõisa ci läinud?" küsis isa.
~Mõisa rukis on lõigatud, mis ma sinna enam
lähen."

Mait tuli täna harilikul ajal teolt koju.
Esimesena kohtas teda Mai ja küsis, mis mõisa
pool on kuulda.
Mait teadis küsimatagi, mis Maie südant vaevas.
..Mõisas ei küsitud sind. Nägin kokka mitu
korda, ta ei teinud sellest väljagi."
Maie tuju hakkas paranema. Muret tegi veel
teopoiste saatus.
„Aga opman, kas ta ei annud mõista eilset lugu
aasapeal?"
~Mitte midagi polnud kuulda. Kõlli Toomas oli
eemalt näinud, kuidas linnakaabakas käinud seotud
silmaga. Vaevalt meid õhtul pimedas ära tunti ja
kellel siis aega oli teist tunnistada."
(Järgneb.)

Esmaspäeval, 10. jaanuaril 1938

Päevaleht
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Rooseveit alustab võitlust

Kiwiõli sabotaashilugu uuritakse

5

Ciitülased fuletuad

kildkondadega
Selgus roobastele kivi asetaja. Üht reetjat karistati ihunuhtlusega
Kirniöli allnmnkoewondnses asetleidnud kuri
tahtlikud töötakistused hoiawad praegu pinc
wil kogu kaeivandustööliste meeled. Kogu töölis
konnas leiab juhtum üksmeelset hukkamõistu
seda enam. et alusetu laimu tagajärjel oleks
wallandatud rida töölis-perekondi. kes kuulu
des kaewandustööliste ühingu ttikmesmonda,
oleksid seega automaatselt langenud kahtluse

tahtlikult tekitab töötakiStusi ict tahab surmata töölisi
rvugidc kranwi.juhtimisega, siis on siin tegemist juba
laiaulatusliku riikliku kuritööga, mille igakülgseks selgi
tnmiscks peaks Pandanta kõik rattad katma.
juures oit kannatajaks pooleks kae

wandnstõõllste ühing, kelle nimele on heidetud tvarju.
ning on ivahcst loodud soodus ivõimalus ühingu sulgemi
seks. Kes sellest hnwitatnd on. on raSkc öelda, üheks
«või,uitlikuks süüdlaseks peetakse mõnel pool Kitoiõlist
«väljasaadetud end. kartvandiistõõliste ühingu tegelast.

alla.

Nagu täiendamalt selgunud, suudeti pölew
kimirongi kraami laskmine ära hoida maid ron
gijuhi tähelepaneku tõttu, kes lähenedes malesti
.seatud pöörangule märkas seal askeldamas kaht
last isikut, kes nähes, et teda on märgatud,
põgenes sündmuskohalt. Wedurijuht halba ai
mates pidurdas põleivkimirongi ning arnastas
ki eelseisma lõksu, millesse minek asjatundjate
arrnates oleks kindlasti kujunenud saatuslikuks.
Salapärases isikus tunti hiljem ära kaemur R.,
kes ka mallandati.
Nagu selgunud, on endised mõttekaaslased
kaemur S. mastil toime pannud kohtumõistmise
omakohtu teel, ja arrnataksegi. et miimane kar
tes meelgi ihunuhtlust nüüd end redus hoiab.
Kiviõlis surendatakse tööliste
arvu

Algas nue kompressori ülesseadmine
Reedel, 7. jaanuaril, saabus Kirniõlisse ko
hale uus ühukompressor. mille ülesseadmine al
gas laupäernal. Seni töötas Kirniõlis neli komp
ressorit: üks suur rnäljas maa peal ja 3 maik
semat maa-all. Niiiid juure toodud on ühe
rnõimeline eelmise maa peal töötanuga. Uue
kompressori juuretoomine osutus tarrnilikuks
tööliste armu ja töökohtade suurenemise taga
järjel, mille tõttu puurimine maa all muutus
liig aeglaseks.
Kui uus kompresjor hakkab tööle, siis suu
reneb tööwöinisus umbes kolmandiku mõrra.
Praegu möib töötada korraga 18 puuri, koos
uue kompressori juuretulekul aga 26—28 puuri.
Kompressor loodetakse tööle rakendada umbes
kahe nädala jooksul. Praegu töötab Kirniõlis
ühes wahetuses 200 töölist ning uusi töölisi
juure ei rnõeta, kuid kompressori tööle hak
kamise järele möetakse jälle töölisi juure.
Töölised ei suuda sabotaashi
uskuda
Tööliste poolt on wabrikn-jnhatnsele tehtud suusõna
line ettepanek kutsuda kohale asjatundjate erapooletu ko

misjon. keS lähemalt uuriks järele, kuitvõrd tekkinud
tõötakistuste juures saab oNa mängus kuritahtlik käsi.
Gamnti on palutud asja politsei kätte juurdlemiseks
anda. mida aga pole tehtud, tähendades, et sabotcerijad,

Kiviõli sabotaashijutt muutub
keeruliseks
Kaevur E. Sepa seletuse järele tema ei ole-,
vat kõnelenud direktsioonile 80-mehelise
saboteerijate jõugu olemasolust
Kiwiölis praegu ärcwuft tekitanud jutud saboteerijate
jõuga olemasolust muntuwad eriti keeruliseks seeparast, et

kacwur E. Sepp eitab kategooriliselt, nagu oleks tema
kõnelenud 80-mchelisc jõugu olemasolust , direktsioonile.
Meil.? saadetud kirjas seletab ta järgmist:

..Mingisuguse sabotecrijatcjõugu kohta ma KiwiõliS
andmed annud ei ole. maid selles kirjatükis oleivad asja

olud on moonutatud. Sain möödunud jõulude ajal Ki

wiöli juhatuse poolt lõpuarwe, mis oli öeldud suu
sõnaliselt.

Enne uut aastat läksin direktsiooni poole järele Pari

ma. mille pärast mind tvallandati. mille Puhul tekkis
jutuajamine tööliste organiseerimisest ja une ühingn
asutamisest, mis töötaks käitisega sõbralikus wahr
korraö. Minu teada oli niisugune katva käitisel olemaS.
Mingisugusest 8l)-mehelisest saboteerijatejöugnst ma
ei rääkinud. miS oleks töötanud ametiiihingnlaste näpu
näidete järele. Jutustamisel küsiti kull. kas ma sabotec

Rahvasteliidu nõukogu

rimistest midagi tean aga ma ci teadnud sellest mi

©enf, 9. 1. (ETA) (Havas) Nahmasteliidll
peasekretär Avenol alustab homme Londonis
läbirääkimisi Nahivasteliidu nöllkogn 199. is
tungjärgu ettewalmistamiseks. mis teatamast!
algab 17. jaanuaril. Nende läbirääkimiste pu
hnl s)elwectsia telegraafiagentuur on awalda
nud teadaande, milles seletatakse, et üldiselt ol
lakse arwamifel. et Prantsuse ja Inglise csin
dajad esinewad Nahivasteliidu nõukogu eelseis
wal istungjärgul ühise deklaratsiooniga. Selle
deklaratsiooni eesmärgiks on rahustada wäikesi
ja keskmisi riike majanduslike ja rahanduslike
sanktsioonide suhtes, mis Rahwasteliit on wa
hest sunnitud tarmitnsele wötma riikide wastu,
kes rikuwad Nahwasteliidll pakti teatawaid ar

dagi. ma tvaid soowisin, et mind jäetaks edaspidi tööle.

Küll olin aga päewa hiljem hirmsasti üllatanud, kui

ametiühingu tegelased kogunesid suure käraga mu iim
bcr. et miks ma olcit nende Peale «valetanud, «veheldes
rusikatega jne.

Läksime siis ametiühingu esimehega käitise juhatuse

juure, seal öeldi aga. et see direktor on ära sõitnud,
kellele ma olewat rääkinud 80-mehelisest jõugust ja kuna
mind töölised ei tahtnud uSkuda, et ma nende Peale ei
ole midagi kaetvanud, siis lahkusin ma kaetvandusrst. sest

mu lõpuarwe tähtaeg oli käes ja olin sest loost wäga
närwilinc. sest mingisugusest saboteerimisest ma midagi
ei tea, küll olin waid enne kaewandusse sattumist lehte
dest lugenud, et seal tuleb ette sagedasi õnnetusi.
Keegi mind mingifugusteks ülesanneteks kaewandusse
ci ole saatnud. Waid möödunud aasta septembris otsisin

Tartus kuu aega pidetvalt tööd, kuid asjatult. Töö
otsijana juhuslikult sattusid kokku Kitviõlist «väljasaa

detud Kaewandnstõõliste ühingn sekretäriga; kes soowitas
sõita kaewandusse tööle, kuna seal tööpuudust ei ole.

Sain KiwiõliSse kaewnrina tööle ja enne jõulu oli
seal üks kaewurite koosolek, mille lõpule sattusin ka
mina. ktis mulle üks tööline soowitas «väljasaadetud sek

retäri kaitseks sõna «võtta, mida ka tegin tänu kohus
tuse mõttes, kuna ta soo«vituse tõttu olin pääsenud tööta
olekust ja muredest «välja. Rohkem ma Kiwiõli kaetvan
duscst ei tea. 80-mehcliscst sabotrcrijatejõttgust ma räa

kinud ei ole. see on minu kohta «vale. mida Palun

- a«valdada

linna uue lihajärelewaatuse asutuse ehitustööd on
käesolewa talwe kestes jõudnud niikaugele, et hoone

ehituse wälised tööd on lõpule wiidud ja täna alga
wad hoone juures sisemised maalri» jne. tööd.

Töötute arw Lhwardab kaswada. Nõmme linna

tööbörsil oli 8. skp. registreeritud töötuid nwhi 24

ja natsi 44 ning töõwahetalituje alal töösoowijaid mehi
44 ja naisi 36. Kokku seega 168 töötahtjat. Käesolewa
aasta esimestel päewadel on tööbörsi kaudu tööle pai»
gutatud 13 töötahtjat.
Kuna mitmed ajutised tööd praegu on lõpule jõud
mas, siis Lhwardab tööotsijate arw Nõmme tööbörsil
lähemal ajal meelgi suureneda.
282 kehwemat last soolal toidul. Nümme lasteabi»
komitee korraldusel saamad praegu 3 kohalikust toitlus
punktist 232 puudustkannatajat last iga päew. peale
piihapäewade, järjekindlalt sooja toitu. Toitluspunktide
kasutajaist on kaugelt suurem enamus Kooliealist' lapsi.
Lähemail päewil kawatseb komitee algust teha ka
riidewarustuse andmisega kehwemaile lastele.

Wargusi Pealinnas
Heeringa tän. nr. 6 asetsemast hoowist warastati

Anna Paw l o w sk i spordikelk 9 kr. määrtuses.

Teater. Muusika
Dublandid „Siigismanöövris"
Neid pidi olema viis, oli aga laupäeva õhtul
ainult neli, kuna Ants Eskola tervislikel põhjusil
kahjuks ei saanud esineda.

Üldmulje dublantidest, kelle lavavilumus on vä
ga mitmesuguse suurusega, oli hea. Igatahes soo
ritasid neist noorimadki oma ülesande ausalt ja

erilise närvlikkuse või konarustega silma paistmata.

Paruniproua Risat mängis seekord Gerda M ur
re, kes juba on suutnud võita endale publiku poo
lehoiu. Aga arvustuski on temale suhtunud üldi
selt tunnustavalt. Proual on mängus operetis tar
vilist kergust, aga tarbe korral ka küllaldaselt mõ
julepääsvaid dramaatilisi noote ning temperamenti,

ja ta oskab laval hästi liikuda, andes liigutustelegi
oma rütmi.
Teiseks naisdublandiks oli Mercedes Kamp,
kes seni operetis, sõnalavastuses ja ooperis on esi
nenud umbes tosinas osakeses ja kes nüüd oli saa
nud oma esimese suurem? osa armunud kassi
kese Trezska. Selles t:. esines võrdlemisi vabalt
(oma lavanooruse kohta väga vabalt) niihästi teksti
käsitamises kui ka liikumises. Kas prl. Kamp
saaks pakkuda ka päris subreti kergust ja üle
annetust, seda me veel ei tea, on ju Trezska pige
mini naiivitar. Igatahes aga Trezska taolis
tesse osadesse ta sobib hästi, ja kuna preili näib
olevat edenemisvõimeline, siis võib temalt tulevi
kus loota veel nii mõndagi head. Mõned loogilised
väärrõhud preili juures tulevad arvatavasti teata
vast närvlikkusest, mis end teisiti aga ei avaldanud.

Hugo Sutt (Lörenty) on oma esimestest ope
retiosadest saadik ..Vanemuises" teinud suuri edu
samme. Nüüd võib juba kuulata, kuidas ta teksti
kõneleb. Alguses oli see ainult monotoonne leier
damine. S'util on tulnud juure ka mängu ja esine
mine on läinud kindlamaks. Tipud on muidugi
veel kaugel, aga tundub, et nad ei jää kättesaama
tuks. ... ,
Sergius Lipp esitas heatahtlikult munstajat
kindralit lavavilunult ja ka oma nüanssidega, mil
lest nii mõnigi oli kena.
Muidu läks esimese vaatuse lõpp (osalt tänu
kärpele) meeleolukamalt kui esietendusel.
Saal oli välja müüdud, ettekande vastuvõtt hea.
OH lilli ja vist üks kohvimasin ka noorile.
J V. Mettus.
Slaavivereline lõunamaa ooperi
tenor Tallinnas
Täna P. Raitšeff „Toseas"
Bulgaaria riigiooperi tenor, kammerlaulja Peter
Raitšeff on Riiast külaskäiguetendustelt kohale

tikleid.

..lournal des Nations" kirjutab selle ooda
tawa deklaratsiooni kohta, et teatamad riigid,
kes on esindatud Nahivasteliidu nõukogus, ka
watsewad eelseiswal istungil uuesti kinnitada
oma truudust Nahivasteliidu paktile. Ent selle
manifestatsiooniga ei taheta mitte hukka mõista
neid riike, kes on pidanud wajalyeks lahkuda
Rahwasteliidust.

9. jaanuar 1938.

Tulika tiin. nr. Iv asetsemast töökosast warastati

Karla Pro o s i rahakott 64 kr. rahaga.
Helga Jakobsoni korterist Tatari tän. nr. 26
warastati karakulmiits IVO hr. määrtuses.
Tartu mnt. nr. 32 asetsemast korterist warastati

Meeta W a lg am ä e palitu 86 kr. määrtuses.
Laial tän. nr. 3! asetsema tantsukursuse riietehoiu

ruumist warastati Arjen Lõhmuse rahakott doku

mentidega 7 kr. määrtuses.

Kappeli tän. nr. 8 asetsemast kuurist warastati
jope 76 kr. määrtuses.
Kesk-Kalamaja tän. asetsemas üiiepoes warastati

?Karl Leetbcrgi rahakott rahaga, kokku 113 kr.
määrtuses.
Sadamas warastati Wiktor Tro s i m o w i käsi

kohmer toiduainetega ja mitmesuguste asjadega, kokku
24 kr.

Siimerfi tän. nr. 2 asetsemast tallist warastati

hobuse kaelakuljused 36 kr. määrtuses. Kahjusaajaks
on Woldemar K i i s b e r g.

Kõva külm püsib
Loodetav ilm teisipäeval, 11. jaanuaril
Keskmisest kõvani kagusse pöörduvaid tuuli. Osa

liselt selge. Kohati tuisku. Kõva külm piisid.
Kestis oli läinud ööl B—2l ja täna hommikul

7—19 kraadi külma.

jõudnud ja laulab täna „Estonias" Cavaradossit
..Toscas".

Tallinna laulupidule
Liivi rahvamaja valmib tulevaks sügiseks. Liivl keelt õppivate
laste arv koolides tõuseb
Ak.Hõimuklubi esindajad pajatavad kuuldust-nähtust liivlaste juures
Akadeemilise Hõimuklubi esindajad, üliõpilased Liidia
luiffn tiimi keele rändõpetaja M. Lepste juure. M.

Ainuga ja Juhau Haljasmaa, kes käisid Läkis liimi las

tele möödunud nädalal jõulukinke tviimas sa jõulupuud
korraldamas, seletasid ajakirjanikele oma reisimuljetest
ja nähtnst-knuldust liitvlastc jmires mõndagi huwitawal.
Liitvi rahwustegelase ja liimi keele räudõpetaja M.
L e p s i c soowi kohaselt tviidi tänawu

jõulukingiks liiwi lastele inainstttstc asemel suuremal
hulgal riiet.
Igasugust riiet oli kokku 300 meetri ümber. Peale riiete
tviidi iveel 27 kg maiustusi. mänguasju ja lasteraama

tuid. Liitva tegelastele auti aga üle Wabadussvja aja
loo komitee poolt autuna „W a b a d u s s õ j a a j a ln
g u I". Teose said: M. Lopste. Pcetor Tamberg, Hilda
Eerbach. Alicc Gutman ja Liiwi raamatu'kogu. Teos
walmistas nende saajatele tväga palju rõõmu.
Kuna Akadeemilise Hõimuklubi esindajad Liitvis kor
raldatvad jõulupuu iga aasta iie-külas, siis tänawn toi

mus see järjekordselt Pizas. Jõulupuu teostus 4, jaa
nuari õhtul kohalikus koolimajas. Jõuluõhtul esines ko
halikejt liiwlajist moodustatud laulukoor, kes kandis ette

ühe liiwikeelse koraali. Peale selle pastor Eviviö pidas
liitvi keeles palwuse. Akadeemilise Hõimuklubi ja teiste
kingituste saatjate terwitused audis edasi J. Haljasmaa.
Seejärel algas kingituste tväljajagmnine, inida toimetas
prl. L. Muuga. Piza algkoolis said kingitusi 20 õpilast,
kuna need õpitvad liiwi keelt. Huwituseta ei ole märki
da. et üks endest on Läti rahtmisest. kes huwi pärast
õpib liiwi keelt. Ka tema sai kingituse, kuna kingituste
jagamisel on teatawasti wastu wõetud põhimõte, et jõu
lukink antakse kõigile liitvi keelt õppitvaile lastele.

Kingituste jagamine kujmic? meeleolukaks siutdmu
seks. ?kiihästi kingituste saajad kui ka nende wanentad
olid EcSli külakosti üle tväga õnnelikul* ja muumeelsed.
Paljud laste emadest tänasid kingituste jaMjaid eesti
keeles. Teatatvasti oskawad paljud tvanemad liiwlased
eesti keelt sellest ajast, kui und sakslaste poolt sõjapäewil

Liiwi rannikult ära aeti ja kui neist paljud elasid mõnda
aega Eestis.
ühe wäikcse poisu tviis kingitus isegi säärasesse äreIvustse, et ta prl. Muugale audis tänamiseks wasäkn käe.
Samuti on olnud üks tväAemees mängupüssist ääretult
õnnelik. Enne kingituste saamist esitasid kõik õpilased
deklamatsioonina liiwikeelse laulukese, et näidata selle

oskust. Emadele jagati ajakirja ..Maret". Kooswiibi

mine jõulupuu all lõppe? Liiwi Seltsi esimehe Vrein
kõpsi sõiradega.

Pärast jõulupuud oli korraldatud õpetaja Tambergi
juures. kcS on Piza algkooli õpetajaks.
liiwi rnhwuStoitudc õhtu.
Hõimutvcljede esindajaile pakuti esimese toiduna piiklesta

sid kastes ja rusch noggvrdit skoorega kartuleid) ja lõp
peks isesugust jooki. u.-u. apvõu vokk, mis on walmista
tud keedetud tveest, hapust piimast, jahust jne.

Järgmisel päewal sooritati sõit liiwi rahtvalauliku
Lott Liudenbcrgi juure, kusjuures külastati ka paari
liiivi talu ning siivduti siis samal päetval Akazirbe ale-

kumeenia uusvalitsus on

Greeka kroonprintsi

autoritaarne

pulmad

Suurima austusega
E«vald Sepp.

peaks waStama tõele, et KiwiõliS 80-meheline jõuk kuri-

Uus lihajiirelewaatuse asutus walmimas. Nümme

100. istungjärk

Tartus, Taluw 28—4.

k«i nad tabatakse, wallandataksc nii-kui-nii. Kui aga

Nõmme teateid

Washington. 9. 1. (ETA) (Reuter) Pre
sident Rooseveit esines kõnega demokraatliku
erakonna banketil, mis oli korraldatud n.-n.
lacksoni päeiva puhul (president Andreni lack
soni mälestllspäew). President arwustas kibe
dasti neid. kes püünw.id walitsuse rünnakuid
wähenulse knritarwituste mastu tembeldada rün
nakuiks kõigi äriringkondade ja kogu erama
janduse mastu. Rooseveit tähendas, et enamik
ku kohapeal opereeriwaid ettewötteid juhitakse
trustide poolt, mis on pigemini rahanduslikud
kui loomad ettewütted. Wäga mähe osanikke
kohalikes cttemötteis on kaotanud oma raha,
kuid tuhanded on jäänud maranduseta. ostes
trustide määrtpabereid. President hindas elektri
trusti aktsiaid 13.999 miljoni dollarini. See
juures kuulus trusti juhtimine isikule, kelle
käes oli aktsiaid ainult 699 miljoni dollari
wäärtuses. Ta mördles seda 96 tolli pikkuse
koeraga, keda liputatakse nelja tolli pikkuse sa
ba poolt. Meie loodame, et niisugused kuritar
mitused ja pahed möidetakse ärimeeste ja töös
turite enamiku ühisel aktsioonil. Meie teame, et
on maid käputäis neid, kes piiüawad wiimase
wöimaluseni hoida oma käes rahanduse ja töös
tuse kontrolli. Selle käputäiega inina alustan
järeleandmatut mõitlust, lõpetas Rooseveit.

Kuninga seletusi inglise lehele
London, 10. 1. ItSTA) lHnvas) Rumeenia ln

ningaS Karol on anuud ..Tailu Hcrnldi" crikirjasantjalc
Bukarestis intcrwjnu, milles tn käsitleb mõningaid Ru
mccniassc puutuwaid küsimusi, .tkuningas Karol seletas

muuseas, et Ruumcenias ei walitse diktatuuri. Kunin
gas ja tema lvalitsns töötawad käsikäes.

Mis puutub w n l i m i s t e s se, siis ci ole kunagi
teada, kas nad annawad selget pilti rahwa tahtest. Ku
ninga ülesandeks on otsustada, missugune on rahwa

waim. Rumeenias on Pracgn walitsemas rahwuSlik

wainl. U u s w a l i ts u s on autoritaarne. Ru
mcenia wälispoliitikat ei mõjuta unngil wiisil
muudatused siseelus.

Käsitledes j u n t i d e - küsimust, tn seleta?, et ci saa
salata, et Rumenias on walitsemas tngcw juudiwastane
liikumine. Nende juutide waotu, kcS saabusid Rumcc
niasse enne maailmasõda, ci wõcta tnrwituscle mingi
suguseid erilisi abinõusid. Kuid need juudid, kes saabusid
Rumeeniasse Parast maailmasõda, wöiwad omada ai
nult Põgenike õigusi. Praegu on arutusel, mis teha nen

dega. Nende wäljasaatmiuc Rumeeniast ei tule kõne
alla. Kuid awalikknscs ollakse arwamisel. et neile sisse
tungijailc ci wõi anda mingisuguseid poliitilisi õigusi.
Ki ole mingit põhjust kartuseks wälismaal. Tuleb lähen
dada, et juudid-sissctungiiad ci wõi nõnda wälicmusrah.
wuste kohta käiwatc klauslite tnrwituscle wõtniist rudi
suhtes, ütles kuningas Karol.

Keskniidalal, 12. jaanuarit Kalmuni operett „Sü
gismanööve r".
Reedel, 14. jaanuaril Marje Parikas'e 15-

Eile lõunal kohtasid ajakirjanikud ooperikülalist
„Estonias". Arenes sõbralik jutuajamine Bulgaa aastase lavategevuse tähistamiseks esietenduseks
ria ja Eesti elu ning muusikamaailma teemadel. Beaumarehais' komöödia „E iga r o pulma d".
Raitšeff on keskmistes aastates. Slaavivereline ja
tõmmunäoline tüsedakujuline ooperijõud, kes KLAVERIKUNSTNIK MAGDA TAGLIAPERO
näoilmelt sarnleb meie K. Otsate, kuid omab laia ESINEB SOLISTINA ESTONIA SÜMFOONIA
joonelisemad dimensioonid. Jutt, mida külaline kõ KONTSERDIL TEISIPÄEVAL. 11. JAANUARIL.
neles, oli selgesõnalises vene keeles ja liigutused
eht slaavlikud temperamandikad.

Ateena. 9. 1. (ETA) (Reuter) Greeka pea

linn pühitses piihapäewai Brauuschweigi printsessi
Frederike-Luise ja Kreeka kroonprintsi Panli laula

lõpetas ja tegutses seejärel maalikunstnikuna.
Tema häälematerjali avastas kuulus professor Ma
zetti, kelle algatusel Raitšeff õppis Moskva kon
servatooriumis, mille lõpetas. Kümmekond aastat
oli Sofia riigiooperi tenoriks ning alatiseks küla
liseks Milano Scala teatris.
Raitšeff on tuttav paljude muusika-suurkuulsus
tega, kellega ühes on ooperilaval esinenud. Erili
selt kiidab meid äsja külastanud Tatjana Menottit.
ooperisolistide kaadrisse. Tema häält on nimetatud
„sametlikult paitavaks" ja imetletud pehmet-magu

sealt tagasi sai mõrsja elaivatc põolehoiuamalduste osa

liseks. Ta istus riigitõllas saadetuna oma isast ja

Kenti hertsogipaarist. Laulatustalitust juhtis Ateena
peapiiskop. Wastmvalt apostiiku-oigcusu kiriku rituaa

lile hoidsid Kolm peiupoissi Rumeenia kroonprints

Mihail ja Greeka printsid Peeter ja Philip lau

latustseremoonia ajal pruutpaari peakohal liilekrooni.
Hiljem toimus kuniuglikus palees protestantlik laula
tus ühe Saksa ivaimuliku poolt.

Eestis 714 raamatukogu juhatajat
Eestis oli möödunud aastal ametis üldse 714 aMa
liku raamatukogu juhatajat. Neist õ1 f> mees- ja 198
uaisjuhatajat. Maaraainatnkogudes oli ametis BTti ja
linnade raamatukogudes 38 juhatajat. Alla 20 a. ma
nuseid raamatukogujuhatajaid on ainult 8 ja needki ju
hatalvad kõik ainult maal asetsclvaid alvalikkc raamatu
kogusid. Kõige suurem artv raamatukogu juhatajaid on
20—30 a. Manuseid, nimelt 404.
Algkooli haridusega raamatukogu juhatajaid lcidnS

234. Järgnelvad gümnaasiumi haridus 171, eesti-

ka meie majandustegelast Kösterit, kes Rahvaste
liidu eksperdina majandusalal on Sofias mitmet
puhku olnud. Bulgaaria külalislaulja on Tallinnas

Neljapäeval kell M-8 õhtul ~Tootsi pulm"
Reedel kell !48 õhtul „M et sai ise rada"

10. korda.

üldhindadega.

Laupäeval kell VHB õhtul „T oot s i pulm" 11.

korda.

Pühapäeval kell !£3 p. I. „M ehe küljeluu"

õhtuni.

esmakordselt.

„Estonia" teater
PKTER RAITSCHEFF. TÄNA ..TOSCAS"
Bulgaaria riigiooperi esimene tenor hra Peter

Raitscheff, kes külalisena esineb täna Cavaradossi
osas, on euroopaliku kuulsusega lavakunstnik. „On

Raadio
Kolmctcistkümne-aastnsena ja kõigi tähelepanu osa

lisena Magda T a g 1 i a f e r o saavutas Eariisi Kon
servatooriumis esimese auhinna klaveri alal Weberi

olemas vahe Jaulja" ja ..tenori" vahel, kirjutas
kord üks saksa leht Raitscheffi esinemise puhul.
„Laulja elab kunsti armust, tenor aga publiku ar
must. Peter Raitscheff, Sofia Rahvusooperist, on
laulja. Tal on bei eanto tehnika, ta omab selle
üllast, meeleliselt sooja ja meelelisuses valitsetud
tooni Ta hääl on sammet ja teras, on ilus oma ai

~Sonaadi" ja „La-bemoli" võrratu ettekande eest.
Ta võistles esimest korda. Ta karjäär on suure
jooneline tõus, mis asetab ta klaverikunstnike esi
messe järku. Ta repertuaar hõlmab kogu muusika
hiilgavaks kaleidoskoobiks.
Magda Tagliafero on Auleegioni kava
ler. See on esmakordne juhtum, kus prantsuse va
litsus on sedavõrd austanud nii noort nais

Teisipäeval, 11. jaanuaril Marcel Pagnoli näi

Töölisteater
NÄDALA MÄNGUKAVA:
Esmaspäeval kell ViS õhtul „Tootsi pulm" 9.

nelt, oma ühtluses ja täiuses, oma ulatuses ja pain
duvuses. Ta mängib romaanlase elamustulega, suu
re teaterliku žestiga, mis aga ka kirgliku andumuse
hetkel jääb ikka ehtsaks, ikka usutavaks".
dend „T se e s a r".

virtuoosi".

korda.

liüvi mhlvamaja juba eclscistväks sügiseks, kuna kewa
dcl tahetakse ehitusega algust teha. Rahwamaja ehitus
läheb maksma umbes 33.000 latti, missugune summa,
nagu tähendatud, on liiwlastol juba olemas.

Wiimsena külastati lirwlasie ajakirja „Liiwli" toi

metajat ja köstrit härra Staltet. Wiimase tütar on õpPinud Riia konsovtvatooriumis ja Tartus Miina Härma
jmrves, mistõttu ta ivalitscb liiwlasist wahest kõige vare

mini eesti keelt. Preili Grete Stalte on lubanud moo
dustada

liiwlasist kahekordse kwarteti, kellega ta tahab sõita suwel

üldlaulupeole Tallinna.
Lõppeks on llÄvlascd eesotsas hra Lepstega wäljen
dannd kingituste toojatele suurimat tänu ja rõhutanud,
et kogu liiwi rahwas on kõigile annctajaile tänulik. Ae
aruue pole siinkohal mävkid,i seda. et paljud annetajad
on seda teinud juba sellest ajast peale, kui Hõimuklubi
hakkas liiwi lastele jõulupuud korraldama. Nendeks on
näiteks dr. O. Kallas, k.-m. Wcunad Lepp Tartust, Eesti
Noorsoo Kaslvatusc Seltsi tütarlaste gümnaasium, mit
med ülikooli õppejõud juc. Suurematele korjajaile on
Hõimuklubi poolt tellitud ajakiri „Liiwli".

aegse õpetajate seminari haridus 77, neid, kes alg
kooliõpetaja kutse omandanud kas eksami teel wõi kur
süstel 68, endise weneaegse linnakooli haridusega

52, gümnaasiumi 1.—4. klassi haridusega 43. wene
aegse öpetajatcsemiuari haridusega 30, kaubandus
kooli haridusega 10, põllutöökooli ja ülikooli haridu
sega kummatki 0 ning muu haridusega wcclgi wähem.

Elukutselisi raamatukogu juhatajaid oli ametis ai
tukognjubatajate rohkearwuliscst perest. Nõigc rohkem oli

raamatukogu juhatajaid õpetaja kutsega, nimelt 284.
iköik niaaraamatnkogudcs). malla- ja alclvisckrctäre

75, ametnikke 04, käsi- ja wabrikntöölisi —35, kaup

mehi 12, meiereid 0 ning lõpuks isegi kirikuõpeta
jäid, preestreid ja köstreid 3. neist 2 maa- ning 1

linnaraamatukogus.

Raamatukoguhoidjate töötasu on liialt erinelv, kõiku

des linnades 2700 kr. 10 kr. lvahel aastas ning

maaraamatnkogudcS 240 kr. (ainult ühes raamatuks
gus> ja alla 10 kr. lvahel aastas, kusjuures alla 10 kr.
aastas maksetakse tasu terlvclt 15 raamatukogu juha
tajalc. .Nähes maaraamatnkogus said juhatajad tasu ai
nnlt protsentide näol lugcmismalsudcsk uiug 304 maa
ja 13 linnaraamatukogus töötasid juhatajad täiesti ta

suta. Palka 240—100 kr. suuruses aastas maksid

oma juhatajailt ainult 13 alvalikkn raamatukogu, kuna
tawaliseks palgaks maaraamatukogudes oli 60 kr. aas
ta», millist palka siiski malseti ainult 42 raammukogn
juhatajale.

Tabati 2 tagaotsitavat
Tallinna-Harju hrimimniUiolitjci ametnikud taba

sid Woldcmar Risti ja Johannes Reisn e r i. kes

wargustc pärast olid tagaotsitawad kohtuwöimude poolt.

Kolmapäeval kell %8 õhtul ..Inimesed aju

j ä ä 1" 14. korda.

Abilinnapea J. Luts oma kõnes toonitas, et
..Ilmarine" on olnud piirilinnas eestluse kantsiks
ja üheks tugisambaks meie iseseisvuse saamisloos.
Mälestati veel surma läbi lahkunud seltsi tegelasi
püstitõusmisega. Ühine koosviibimine kesti 1 hilis

vitavamaks kunstialaks. Avalikkuses tuntakse seal

lauaruumid. ruumid tnristidc-kodn jaoks, muuseumi-,
ruum ja Liüvi Seltsi juhatuse as'jaajamisc-ruum. On
lootusi, kui plaani suhtes takistusi ci tule. siis walmib

Tcisipkcwal, 11. jaanuaril.

teine meie linn. Teised linnad saavad toetusi, kuid
Narva on jäänud vaeslapse ossa.

Bulgaaria elu-olust rääkides ütleb külaline, et
seal muusika ja teatrielu on rahva seas kõige hu

und. Olemasolotvate ! visandite järgi Aleks liiwi rah
lvmmrja tclliskimi-ehituscim. ja selles oleks peale suure
saali, milles on ette nähtud ligi 100 istekohta, weel eine

7.00 äratnsnräna. sõimlemine. 7.20 hommillont
scrt heliplaatidelt. 7.35 päewaimdiscid. 8.15 hommik

ka riigivalitsuse poole, kuid see pole annud tule
musi. Esimees tähendas kibestunult, et Narva on
toonud vabadussõja ajal enam ohvreid kui ükski

itaalia keeles.

liiw! keelt öppilvate õpilaste au.u iga aastaga tõusnud.
13 aastat tagasi, lui Lepste räudõtvtaja ametit pidama
hakkas, oli liiwi keelt õppitvaid lapsi 6. Dänawu on neid
aga juba 131. kuna eelmisel aastal oli 103.
Järgmine külaskäik tehti Hõinmklubi esindajate poolt
härra Demb ergile, kes on Liimi Seltsi laekuriks, ja kelle
abikaasa on eestlane. Seal oli csindjail
wõinialus tntwuda ligemalt liiwi rahwamaja asjadega.
Rahwamaja ehitamiseks on juba lvastawad summcrd
koos. Selleks on saadud toetust Eestist 10.000 trooni ja
Soontest ümniarguselt 25.000 krooni meie rahas. Sa
muti on olemas ka ehitamiseks wajaminew materjal.
Rahwamaja ehitus seisab aga praegu seetõttu, et ei ole
olemas tvajalikkc ehitusplaane. Omal-njal on küll mõ
ned plaanid >valmistatud, kuid nüüd on need -vanane

Teisipäeval kell õhtul „Melre küljeluu"

29. korda.

taalremonti. On pöördud selles asjas mitmel puhul

sat tämbrit. Laulja tuli Riiast, kus saavutas täie
liku menu ja läheb siit mitmeks külaskäiguetendu
seks Helsingi. Oma laulupartiid laulab Raitšeff

ivalitscb wõrdlemisi hästi eesti kecilt.
Rõõmustama! lviisil wõib märkida, et koolides on

Järgnesid põllumajanduses tegclewaid isikuid 183

Seltsi hoone, mida kasutavad kõik Narva selt
sid, vajab aga remonti, milleks puudub raha. Va
badussõja ajal mürsud purustasid hoonet. On teh
tud hädavajalist remonti, kuid hoone vajaks kapi

kes teab tema esinemisi ja arvustusi välislehis,
võib tähendada, et mees kuulub esmaklassilise

Lopstel iga nädal läbi sõita 171 km. Kuna hänra L-spÄe
on vändõpetaja ametit pidanud juba 13 aastat, siis on
ta selle aja sees kogusummas maha sõitnud 78.3000 kilo
meetrit. s. o. ligikaudu 2 korda ümber maakera. Koole
külastab M. Lepste oma hobusega. Nonde külastcmns
sõitude ..ohwriks" on tal langenud juba 2 hobust. Lepste

jad täis rohivast. Pulmapöeio algas nuie suurtüki
pauguga. Pulmarongi liikumahakkamisel katedraali kö
las saluut Ll-st suurtükist. Kogu teel katedraali ja

Waatainata rahcsajute ja tugewalc külmale olid nulit

tulu saadud sellest ümmarguselt 5000 krooni.

Enese suhtes on õige tagasihoidlik, kuid avalikkus,

keelt 6 koolis, milles ta peatub iga ühe päewa,

mrdes 2 tundi. Nende 6 kooli külastamisel tuleb M.

nnlt 0. mi-? teeb wälja ainult 1,2% kõigest meie rcnnna

Pühapäeval kell VjB õhtul ..Kolmckrossi
ooper" 18. korda.
Narva rahvamaja vaeslapse osas
Narva E. S. ..Ilmarise" tegelaste koosviibimi
sel laupäeva õhtul esines seltsi esimees A. Pitsar
aruandega seltsi möödunud aasta tegevuse üle.
Aruandest nähtus, et selts on pannud toime roh
kesti pidusid. Pileteid oli müüdud üle 15.000 ja

Alusta mere ääres. Pärast alghariduse omandamist
siirdus Veneetsia maalikunsti akadeemiasse, mille

summas 131 õpilasele ja eelkooliealisele lapsele. Ae
arune pole siinkohal märkida, et M. Lepste õpetab liiwi

tust. Kõikjal lchwisid Kreeka jini-malgcd lipud ja
mitmel pool mõidi näha lehwimas ka Briti lippe.

30. korda.

Kes see Raitšeff on? Sündinud Varna linnas

Lepstcle anti üle kingitused 103 õpilase jaoks, kes need
käcsolewal nädalal koole külastades tvälja jagab. Tea
tawasti lviisid Höinuvklubi esindajad kingitusi kaasa kogu

ESntaSpiicwal, 10 jaanuaril.

16.55 reklaam. 17.05 inglise keel algajatele mag.

J. Zilivet. (Tartust.) 17.35 jäätcabc wõi heliplaate.

17.50 perenaistele. Kodnmajandustoja kodukäsitöö-nõu
nik Tiin Kadal: Rahwariide elustamise päewaküsimusi.

18.10 mandoliinimnusila. Mängib Kirillowi kivintctt.
18.10 päetvanndiscid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Hinna
noteeringud. Homne saatckawa. 19.05—19.35 eesti koori

palmus Jaani kirikust õp. ?l. Eilart. 8.35 jämeade.

wõi heliplaate. 0.00 perenaistele. Turutcade.
10.55 reklaam. 17.05 lastetund. „3>!ina mõistan,

«uks ma ci mõista ..Natuke anvutamist sa pea
murdmist. 17.35 jäätcade ivõi beliplaatc. 17.50 dr. 33.

Põll: Luu- ja liipcs.c-tuberknloos. <Eesti Terwishoiu
Mnuseiimi loena. Tartust). 18.10 lõbusat muusikalist
ajatviidet. iveliplaadid.) 18.10 päemauudiscid. 19.00
õipe aea. Ilmateade. Homne saatekaiva. 10.05 opereti
ansambli ettekandeid. (Helipladid.) 10.30 eesti keel'—Oi. Kress. 10.55 aktuaalne knmmeminntit. 20.05 4. 'üm
sooniakonescrt ..Estonia" kontsertsaalist. Kaastcacmad:
Oi!)i ja ..Estonia" ühendatud siimsooniaorkester ja Maa

da lklalver). Juh. pros. R. Kull. 22.00

õme ncq. Päemauudiscid. 22.10 ajamiiicmuusikat kohMiknst ..Knltas". 23.00 esperantokcelne nädalakroonika.

Esperantokeelseid programme
Esmacpäcwal. 10. ianu., 11. 19.20 Raadio-Tuisse

Rmnaude: Kursus. 22.90 PRI- 2. Vera Kursus/
luule, teateid. 23.10 Rooma I: Tähtsamaid sündmusi

Itaalias ja mujal Euroopas. 1.00 Raadio Pariis: Ka
barcc kirjanik Rapmoud Tchivart.ü juhaiuscl.
Teisipäeival. 11. saan., kl. 19.00 Mor Ostrava:

dr. J. Eilmlka kõne: ..Tschel»poslo:vaklaue Kilimindzaro

mäel". 20.20 vilpersum: Kiusus. 22.20 Kaunas ja
Klaipeda: Esperauio nurk. 23.00 Tallinn. Tartu ja
Türi: Rädalnkrooilika. 23.32 PRF 3. P9IA 2: Teateid
ja laule.

Kino
Kaunis „Metsatalv" GloriaPalace*is
S"ügavat rahu pakkuvasse ja nauditavasse taJi
loodusesse, eemale tänapäeva närveldamapanevast
elutempost viil» vaataja „Gloria-Palace'is" linasta
tud „Metsatalv", mis on filmitud P. Kelleri sama
nimelise romaani järele. Eemal linnakärast lume
ga kaetud kaunites mägedes kahe ajutiselt elust

põgenenu vahel hargneb dramaatiline sündmustik.
Nagu punase niidina läbistab elulist sündmustikku

soe südamlikkuse õhkkond, mis tungib vaatajate
hinge. Kahe peategelase saatus hargneb kaasa

Metsa- ja pnutööstuse-jäänuste kasutamisest. (Tartust.)

elama panevalt, kusjuures fooniks peale majesteet
liku looduse on rida toredaid tüüpe. Hansi Knoteck

19.55 ajatviitenmusika. 9M orkester. Juh. F. Nikolai.
20.30 RN direktor ins. F. Olbrci raadiotvestlus. 20.50

stein metsaülemana, E. Wenck kelnerina-teenijana

laule. (Heliplaadid.) 19.35 dr. rer. sor. K. Wecrmets:

sümfooniline poeem. RN orkester. Juh. F. Nikolai.

21.15 kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.) 22.00 õige aeg.

Päetvauudiscid. 22.10—23.00 Mauricc Ravcli mäles
tuSsaade. Riho Pätsi sõnawõtt helilooja surma puhul ja
näiteid tema loomingust.

Mariannena, Viktor Staal Valterina, _Ed. Winfcer
ja V. Collande salakütina - need on kõik nagu
elust kasvanud ja muinasjutulisena tunduv film
nagu elu ise.

Lisapalana heliringvaates uue aasta vastuvõtt

ja lõpuks Miki-hiirekeee seiklus aednikuna.
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Sport

Kohalikke teateid
Uued Eesti meistrid wabamaadluses

1 annetus allveelaevas
tikule

Kaks päeva esivõistlusi Tartus. —Meistriteks tulid Kotkas, Neo, Frooman, Laan, Männis, Sikk ]a Looaru.
Seltsidest esikohal Tallinna Kalev V. S. Spordi ees

A.-s. Franz Krull andis laupäewal allwcclacwaStiku
sihtkapitaalile laoplatsil iile 16.580 kg wanarauda. 3cc
»n suurim annetnö, miö seni wanaranana antud. Au
netuS kuulub Tallinna toimkonna arwclc jn sellena on
Tallinna toimkond konunnd ja iile annud 87.449 kg wa
narauda, ollcS kogumiselt 6. kobal. Esimesel kohal on

Laupäewal ja piihapäetval toimusid TartuS E. K. A.
S-i ruumes Tartu Kalcwi korraldusel Eesti esiwöistluscd
wobamadluseö. miS olid esimesteks suurimateks wõistlus

tekS sel alal TartuS. Võistlustest wöttis osa foftu mcic
ttabamaadlust liarrnstajatc eliit, ecSotsaS mitme olümpia

mehega. Kohal olid kõik nimekamad mehed ja «rätil
käis 37 maadlejat. Võistluste! wastu oli märgata suurt
huwi mõlemal wöistluöõhtul oli saal rahwast tnlwil.
Wõistluste iillatnSmcliekS osutus Kii n n a P u » (Pukast),
keS esmakordselt wõistles ja maapoisiliku sitkusega pressis

end teisele kohale. Oma kindlat paremust raskekaalus
tõeStaS KotkaS, keS wõitis Karklini selgelt, olgugi, et
kohtunikud andsid mõidn ainult 2:1 näol. NaSketaalnS

ei saanud K. Pal» f a l» õlaivigaStnsc tõttu kaasa
wõistelda.

Esiwöistluscd aivaS laupäctva õhtul Tanu Kaletvi jn

hatuse liige L. Sild, soovides wöistlejaile head edu.

Esimesel wöistluöõhtul erilisi üllatusi ci tulnud. Wõist
lused awasid ..kärbsed" Kaucpi (Sport) sa Teder (Trt.
Kal.), kus esimene wõitis 2:1, Looaru (Tull. Kai.) wõi
tis Mmste (Sport) 0.15 min.; sulgkaal: olümpiamees

wõistlustel kergekaalu? Ojasisaar (Tvl. Kai.) ivõitis
31!äe (Trt. Kal.) 7.40. Männis (Tall. Kal.) W-omPase (Drt. Kal.) 3:0. Toots (Trt. Kal.) Talpaki
(G-povt) 3.45, Fuks (Trt. Mal.) Kaaremäe (Sport)

0.0; kergekeskkaal: Laan (Drt. Kal.)—Räätsi (Tall. Kal.)

3.10, Kiimiapuu (Pula) Mere (Tall. NMKü) 7.30,
Ääärt (Tall. Kal.) Prakji (Sport) 2:1; keskkaäl:
Lõhmus (Tall. Kal.) Keduse (Drt. Käl.) 3:0, Fvoo
man (Sport) Willa (Drt. Kal.) 3:0, Haan (Puka)
loobus Naagile (Tall. Kal.); poolvaökeaal: Neo (Sport)

ivõitis Parmu (Drt. Kal.) 6 min., Tähnas (Trt. Kat.)
Põrgi (Trt. Kal.) 2:1; raske kaal: Karklm (Sport)
ivõitis Kasakolvi (Dvt. Kal.) 1.05 mm.; kärbeskaal:
Maiste (Sport) Tsdovi (Drt. Kal.) 3 min., La-oa.ru
(Tall. Kal.) Kanepi (Sport) 7.30; sulgkaal: Sikk
(Tall. Kal.) Wiitungi (Trt. Kal.) 2:1, Weismwm
(Sport) Salujõe (Trt. Kal.) 3:0; kergekaal: Mäu
uis (Tall. Kal.) OjaSsaare (Trt. Kal.) 47 sek. ja
Fuks (Trt. Mal.) ivõitis Wonipase (Drt. Kal.) 3:0. Pühapäctva-öhtusel kohtamisel olip kaalul juba esi

kohad, seega ka wõistlused uwödutsid tasavägiselt. Kõrge

Sitt (Tall. Kal.) wõitis Snlujõe (Trt. Kal.) 1.50,
Weismann (Sport) Wvldi (Trt. Kal.) 1.45; kerge
kaal: MänmS (Tall. Kal.) Mägi (Trt. KÄeto) 31
sÄ.. Wompas (Trt. Kal. Ojasaare (Trt. Kal.) 2.11.
Fuks (Trt. Kal. (Sport) 3:0, oWnlPimnecs
Doois (Trt. Kal.) Kaaremäe (Sport) 2:1; kemgc
keskkaal: Künnapuu (Puka) Räätsi (Tall. Kai.) 3:0.
Laan (Trr. Kal.) Wäärd-i (Tall. Kalctv) 3:0. Praks
(Sport) Mere (Tall. NMKiI) 11.15; kökskaal: Lõh
mus (Tall. Kal.) Wisia (Trt. Kal.) 2:1, Kodus
(Sri. Kal.) Haani (Pula) 1.20, sr roomanu (Sport)
Raagi (Tall. Kal.) 1.28; poolraskekaal: olümpia

keskkaalus Laan (Trt. Kal.) Praksi (Spcwt) 3:0,
Wäärt (Tall. Kal.) Kiinuopuu (Puka) 2:1; keskkaal:
Fvoomvn (Sport) Lõhmuse (Tall. Kai.) 3:0, Raag
(Tall. Kal.) Keduse (Trt. .Kal.) 2:1; poolivaskskaal:
Noo (Sport) Rahtmedsa (Sport) 3:0, Parm (Trt.
Käl.) Keduse (Trt. Kal.) 3:0; suilgkaal: Weismanu
(Sport) Wiitungi (Trt. .Kal.) 3:0; kergekaal: Mäu
uis (Tall. Kai.) Tootsi (Trt. Kal.) 2:1; kärbeskaal:

9.38. Rohtmets (Sport) Põrgi (Trt. Kal.) 5.10;
raskekaal: Kotkas (Tall. Kal.) tvõitis Kasakvwi (Trt.
Kal.) 1. minutil.

wõistluse otsustas Kotka paromus parteris, wõitjaks tun

hSbemedalimees Neo (Sport) wõitis Tähnasc (Trt. Kal.)

Pühapäewased wõistluscd olid Palsu pmotvcmmd,
kuna järele olid jäänud paremad mehed. Cunelömiastel

Maiste (Sport) Kanepi (Sport) 9.37; kavgekeskkaal:

Laan (Dvt. Kal.) ivõitis Kuunaplm (Puka) 1.28, tul
les meistriks. Poolvaskekaal: Rohtmets (Spomt) wõi
tis Pavnm (Trt. Kal.) Raskoka-.tlus oli oodatuim tvõist

lus Kotka (Tall. Kal.) ja Karklini (Sport) tvähel, kus

uistati Kotkas 2:1, õigem olnuks 3:0. Kergekaalus
Doots (Trt. Kal.) ivõitis Fuksi (Trt. Adal.) 3 min., ja
sulgkaalus Sikk (Tall. Kal.) ivõitis WeiSmanni (Sport)
2.50 minutiga. Järgnes auhindade wäkjajagamine.

ParemuSjärjcStuS osutuS järgmiseks:

KärbcSkaal: 1. ja meister Looaru (Tall. Kal.),

2. MaiSte (Sport), 3. Kanepi (Sport).

Sulgkaal: 1. ja meister Sikk (Tall. Kal.), 2.
Weiöman (Sport), 3. Wlitung (Trt. Kal.).
Kergekaal: 1. j 0 meister Männis (Tall. Kal.),
2. Toots (Trt. Kal.). 3. FukS (Trt. Kaits.-mak.).
Kergekesskaal: 1. ja meister Laan (Trt. Kal.)»
2. Künnapuu (Puka). 3. Wäart (Tall. Kai.).
Keskkaal: 1. ja meister Froomnn (Sport), 2. Raag
(Tall. Kal.). 3. Lõhmus (Tatt. Kal.).
PoolraLkekaal: 1. ja meister Neo (Sport), 2.
Rohtmets (Sport). 3. Parm (Trt. Kal.).
RaSkekaal: 1. ja meister Kotkas (Tall. Kal.),
2. Karklin (Sport). 3. Kasakow (Trt. Kal.).
Seltsidest tuli wõitjakS Tallinna K a l e w 16 punk

liga, teiseks jäi Sport 15 punktiga, kolmas Tartu
Kalcw 8 punkti, neljas Puka Spordiring 2 punkti
ja wiieS Tartu Kaitfemalewa Spordiring 1 punkt.

Paide võitis Türi maadluses ja tõstmises
Lajupäeva õhtul Paides toimunud Türi-Paide
linnavõistlus raskejõustikus lõppes Paide võiduga,

maadluses 5:2 ja tõstmises 3:2. Türilane R. Laane,
kes seekord esines poolraskckaatus, püstitas kolm

Pärnumaa toimkond 214.331 kg; teisel Järwamaa
147.864 kg; kolmandal Wirumaa 92.309 kg; nel
jandal Tartumaa 91.833 kg. sa wiicudal Narwa
91.610 kg.

A.-s. Franz Krulli annetusega tõusiS laoplatsil waStu
wõctud wanaraua hulk iile 1000 touni, s. o. 1.008 tonni
ja 340kg. Kuna iga päew tuleb juure uusi nimetusi, siis

wõib loota, et juba kcwadcks täitub 1.500 tonni, niis
esialgsete kalkulatsioonide järele üldse kawatseti koguda.

Kuna wanaraua kogumine lõpeb allcS 1. jaanuaril
1939. a. ja tegelik kogumine algab allcS eclolcwal suwel,

siis wõib loota, et esialgne norm ületatakse mitme
kordselt.

i,Eesti iseseisvuse sünd dokumen
tides"
23. «veebruaril käesoletval aastal Mvatakse Tallin
uas Kunstihoones näitus ..Eesti iseseiSwuse sünd doku
mentides". Näituse jaokö saadatvad rea tväljapanckuid

ka riigi keskarhiivi ja teised Tartu asutused. WäljaIvalitud materjalid on saadetud juba Tallinna. Wõima
luse korral tuuakse sama näitus hiljem üle ka Tartu.
Näitust korraldawad Wabadussõja ajaloo komitee arhiiw,
riigiarhinv ja riigi keskarhiiw.

Kopli noorkotkaste jõulupuu

uut Järva tõsterekordi surudes 92,5, rebides 90

ja tõugates 125,

Tõstmises kujunesid tagajärjed: sulgkaal O.
Kärp (Paide) 207,5, kergekaal Rcinsalu (Türi)
235, keskkaal —> A. Kikk (Paide) 245, poolraskc
kaal R. Laane. (Türi) 307,5, raskekaal A.
Mahlstein (Paide) 270.

Maadluses tuli võitjaks karbeskaalus Prisk
(Paide), sulgkaalus Roos (Paide), kergekaalus
Sanberg (Türi), kcrgekeskkaalus Ntglas (Paide)
keskkaalus Velleste (Paide), poolraskekaalus Kirsi
puu (Türi), raskekaalus Mahlstein (Paide).

Laupäewa õhtul korraldasid Kopli noorkotkad Kopli
algkooli ruumes jõulupuu ja jõulukoondusc, kuhu oli
kog,menud üle 80 uoorkotka ja wauenm juhi ühcS küla
listega.

Iga noorkotkas pidi näitama jöuluwanale oma os
kusi. oli see siis ilulugemine, laul. pillimäng wüi nnmd
llkstkult lvõi salgawiisi, mille sooritamisel alles jõulu
ivana atvas-oma kingitustekoti. Ja ivmwalt ning hoog
sali esinesid nad kõik, nii 7-a. pisike noorhaugas kui
18-a. kotkas.

Suusawõistlusi üle riigi

V. S. Spordi 3:2
V. Kaaristo võitis Narvas E. Siitani kuue minutiga. Nõmmel E. Särak
18 km võitja. Viljandis suusatati välja 160 suusamärki
Pühapäeval korraldas Kreenholmi kaitseliidu sed. 18-km distantsil tuli esimeseks Evald Särak
kompanii rahvuslikud suusavõistlused 30-km-ile. Harju malevast ajaga 1.17.52, olles saavutanud 13Võistlustest võttis osa peale paremate Narva suu sekundilise edu teiseks jäänud O. Tamme
satajate ka Harju malevlane E. Liita n. Starti (ÜENÜTO) ees. Tamme aeg oli 1.18.05. Kolman
ilmus üldse 23 võistlejat. Oodati pinevat võistlust daks jäi M. Kam a r (Harju malev) ajaga 1.18.40.
Kaaristo ja Siitani vahel, mis ei jäänud ka tule Neljas oli V. Peiner (Harju malev) 1.21.20, viies
mata. Kaaristo väljus stardist neljandana, kuna Sii V. Ties (ÜENÜTO), kuues A. Schmidt (Tall.
tan loosi õnne tõttu 12-na. Kohe alguses pani malev).
Si i ta n täie tempo peale. Ta möödus kiiresti teis
10-km distantsil tuli võitjaks A. Lass ajaga
test ja lähenes Kaaristole.
48.24 min., teiseks A. Pärna ajaga 48.56 min. ja
Pöördepunkti juures oli Siitan juba Kaaristo! kolmandaks A. Lauri ajaga 51.20 min. Naistele oli
kannul ja kui ta suutnuks pidada tempot, tulnuks kavas 3-km distants. Võitjaks tuli Tooni õun
Kaaristo! leppida tänavu esimese kaotusega. Kuid (ÜENÜTO) ajaga 12.37 min., kuna teise ja kol
Siitan polnud arvestannud maastiku raskust ja manda koha jagasid võrdse ajaga 13.35 min. Karin
oma jõutagavara, kuna paljutreeninud Kaaristo, Mullas ja Ilse Annus. Neljandaks jäi Vanda
kes nägi, et võistleja läheneb, lisas kiirust. Maa Raidur, viiendaks Salme Kamar ja kuuendaks
teisel poolel suurenes aga vahemaa Kaaristo ja- seitsmendaks võrdselt Helene Massakas ja Eela
Rauge,
Siitani vahel jälle tublisti.
Siitanile tegi muret veel teine narvalane
Järva maleva tähesuusatamine
Pra n s a ja S. pidi tublisti pingutama, et hoida
teist kohta. Kaaristo osutus seekordki klassiks oma
Pühapäeval toimus Järva maleva iga aastane
ette ja tuli esimeseks, olles üte 6 minuti teisele ko tähesuusatamine, millest osa võttis üle 100 suusa
hale tulnud Siitanist ees. Raske maastiku tõttu taja. Arvukamalt 36 suusatajaga oli esitatud
katkestas võistluse 6 meest, kahel nendest murdu Paide malcvkond, kes tuli ka tähesuusatamise
sid suusad.
võitjaks, kattes Türi-Paidc vahemaa edas-tagasi
Tehnilised tagajärjed kujunesid järgmiselt: 3 t. 6 min. Teiseks jäi mullune võitja Türi malcv
1. V. Kaaristo, piirivalve, 2.02,27; 2. E. Siitan, kond. Edasi järgnevad Tapa, Koeru ja Järva-Jaani
Harju malev, 2.08,48; 3. E. Pran s a, Kreenholmi malevkond.
NMKÜ, 2.11,53; 4. Th. Krassikov, Kreenholmi
Viljandis saavutati pühapäeval 160 suusamärki
NMKÜ, 2.15,26; 5. P. Munak, piirivalve, 2.16,18 ja
6. A. Grusnov, Võitleja, 2.18,39.
Isa ja poeg Tallinna maleva süusameistriks
Tallinna maleva suusatamiscsivõistlused 10-km

'distantsil peeti pühapäeval Nõmmel rohke pealt
vaatajaskonna ees, kelle seas oli näha kaitseliidu
ülemat kindral Orasmaad, Tallinna maleva pea
likut major J. Leppa, talisnordiliidu esimeest G.
Laanekõrbi j. t. Mitmes klassis võistles kokku

51 suusatajat.

Uldklassis tuli ülekaalukalt võitjaks noor suu
sataja E. Saaristu (Põhja malevk.), kes startis
küll neljandana, kuid peagi möödus teistest ja
vedas kogu aja. Tema ajaks tuli 47.34 min. Teiseks

jäi Kask (Nõmme malevk.) ajaga 48.05 min., kol
mandaks A. Lass (suurtükiväe rüg.) ajaga 48.24
min., neljandaks L. Rannus (kergedivisjon) ajaga
48.35 min., viiendaks R. Siht (Kalevi mk.) 49.39
min., kuuendaks H Männik (Kalevi mk.) ajaga
50.13 min. ja seitsmendaks A. Pecpre.
Võistluse tegi kaasa ka noorkotkaid, kellest

esimeseks tuli U. Ra a d i k o (Nõmme) ajaga 48.59

min., teiseks K. Domingo ja kolmandaks L. Tikcr
puu. Väljasnool võistlust saavutas Kopli noorkot
kaste malevk. pealik J. Lest aja 49.23 min. Vanade
klassis tuli esimeseks üldklassi võitja E. Saaristu
isa E. Saaristu ajaga 52.16 min., teiseks A.
Tu 1 v e 52.50 min., kolmandaks A. Hütt 54,08 min.
Kõik kolm kuuluvad Kalevi malcvkonda.
E. Särak võitis ÜENÜTO 18 km
Koos Tallinna maleva suusavõistlustcga peeti
pühapäeval Mustamäel ka ÜENÜTO suusavõistluPortugal—Ungari 4:0!

Lissaboni- peetud jailgpallimaawõistlusel pühapäctval
saivvutat Portugal jalgpallimaailma jahnratamavanewa

tvõidu 4:0 Ungari üle. Ungarlased olid küll tehniliselt
paremad, kuid po-Wugaällased löi>d mõlemal poolajal kaks

Viljandis peeti pühapäeval esimesed suuremad
suusamärgivõistlused käesoleval talvel spordiselts

Sakala korraldusel. Kutsed osavõtuks oli saadetud
kõigile spordiorganisatsioonidele, sõjaväele ja koo
lidele. Märgivõistlustest osavõtt kujunes rekordi
liseks, mida tõendab juba asjaolu, et võistlustel
saavutati kokku 160 suusamärki.
Noormeeste klassis 5 m distantsil: 1) A.
Kuusk 18.45, 2. J. Johanson 20.20, 3. O.
Aule 20.26. Tüdrukute kl. 1,5 km: 1. L. Ris t
kok 12.34, 2. A. Valdrc 12.42, 3. N. Peel
12.58. Poiste kl. 1,5 km: 1. R. Sillard 7.04,
2. H. Liiv 7.07, 3. E. Vares 7.32. Poiste kl.
3 km: 1. L. Ilrauer 14.05, 2. 11. Koorits
14.11, 3. H. Grünberg 15.17. Vanemate meeste
klassis saavutas märginormi Viljandimaa spordi
liidu esimees adv. E. Kon n o. Eriklassis 10 km
distantsil tuli võitjaks vanameister J. Kobvit
36.58, 2. A. Rosenberg 39.09, 3. J. Hcinmäe
39.31.

Viru malev suuskadel

Pühapäeval korraldati Rakveres Viru maleva

suusavõistlused, millest võtsid osa kaitseliitlased ja

noorkotkad. Tagajärjed olid järgmised: 18 km
patrullsuusatamine: 1. Leo Rätsep 1 t. 25.15,4
min., 2. Heino Näks 1 t. 26.0 min., 3. Evald
Rätsep 1 t. 27.55,4 min.
10 km. individuaalsuusatamine 1. Osk. Kal
juvee 41.04,2 min., 2. Lembit Tamm
43.11,6 min., 3. Karl Mikkone 43.37,4 min.
Noorkotkaste 5 km. suusatamisest võttis osa üle
40 suusataja. Esimeseks tuli Evald Järve 19.55,5,
2. Arvo Randva, 3, Erik Luhamaa. ,

Warssamiõ peetud jäähokimaaivõistlusel Poola saa

tvutaS Läti üle napi wmdn 2:1 (1:1. 0:0, 1:0). Tali

olümpiamängudel 1036. a. Poola tvõitis teataioasvi Läii
suurelt 0:1 sa seekordne nmtsch näitab lätlaste suurt

arengut. Limrawõistlusel pnhapäolral Nim ivõitis Wil
no 2:0.

Pärnu võitis käsipallis t^arva
Laupäomal ja pühaväcwal peeti Pärnu linnuwõimlas
Terwise korraldusel käsipalliturniiri kolme seltsi osawö

tui: Aülslismecskonnana startis tvärske Põhja-Eesti

ringkonnameister Narma Kreenholmi NMKü. Pärnu

meeskondadest. esines Kesk-Eesti ringkonna mõrkpalli
meister Temwi? ja kovwpalliwõitja Kalow. Pärnu mees
konnad mängisid eriti löögiwõimsalt ja Nariva Kveonhol

mi NMM-l tuli wõtia wastn kõigil neljal mängnl waid
kaotirsed.

Laupäeival esimese wõiduga inli toime Pärnu Kalcw,

kellele Narma meeskond häwis 2:0 - (13:3, 15:3).

Korwpallis Tormise ja Narwa NMKÜ wahel 'oli pinew
matsck. kus narsvakad teisel poolajal juhtisid isegi 7 vunk

tiga, kuid Tevwise maruline lõpuspurt tõi wõidu 31:37
(10:18). Pühapäewal oli Pinem mäng wõrkpallis Nar

loa NMKü ja Tormise lrahel. NMKn juhtis esimesel
poolajal 14:0, kuid Tormis tvõiiis siiski time-outi järele

2:0 (16:14, 13:0). Korwpattimaischii Pärnu Kalomi

ja Nartva NSMu mahel juhtisid mõlemad meeskonnad
waholdumisi. Poolaja möiiis NAtKü 10:18, kuid lõpp
minutid tõid wõidu Kaletvile 30:31. Kalowi suuromad

lise Spordiklubi ja Tallinna Spordi wahel. Wõistlus

kujuneS tartlastele jäähoki suursündmuseks ja jääwälja
ku ääri palistas tihe rahwamünr. Wõistlust juhtis wõim
lemisöpetaja A. Kink.
Esimesel kolmandikajal oli Sport ülekaalus ja läks

juhtima Tipneri löögist 1:0. Ka teisel kolmandikajal
näitas wcel Sport initsiatiiwi ja Rrnil lõi juba 2:0. Kol
mandikaja lõpul tõstis Saawo ilnsa toreduSwiökega seisu
2:1 peale. Wiimascl kolmandikajal domineeris täielikult

ASK. Kohe alul saawutati wiik 2:2 Saksi löögist. 5.

minutit enne lõppwilet tegi Saawo toreda kaugelöögi ja

abijuhataja P. Priimägi. Noori teavitasid NK nialeiva
pealik Lagus ja KL Kopli maletvkonna pealik J. Kauba.
Samas tehti teatamaks senise pealiku kpt. P. Kommus
saare lahkumine malewkonna pealiku kohalt, tema mää
ramisel maletva pealiku abi kohale, ja esitati uut malcw
konna pealikut, kelleks sai endine NK. Tartu maletva Pea
lik ja tuntud suusasportlane ltn. J. Lest.

Noorkotkad käisid Aegviidus
suusatamas
Pühapäclval noorte kotkaste Tallinna malew korral
das suusatajatele wäljasõidu Aegtviidu ümbrusse. Ko
hapeal korraldati suurem orienteerumise harjutus Soome
kornpassi kasutamisega Poistele oli wöimalus koguneda
talwise orienteerumise raskustega ja iseäraldustega.
Suusatamine ja tegewus Äegwiidu ilusatel mägedel
oma mitmekesidusega oli wäga lõbusaks tegewuseks. Kiil
metamist polnud karta, sest iga kolme tuilui järele anti

kilo Lehmade eluskaalu hinnad olcncwalt sordist 20—
25—30 s, kilo.

Wasj katc pakkumine Maike. Nõudmine kestmine.
Tapetud Ivasikad ühes nahaga uraksid 55—50 s. kilo.
EluSwasikatc hinnad 30—52 s. kilo.
LamuiaStc pakkumine ja nõudniine keslmiire.
petud lambad ilma nahata ja pudemeteta 65—75 s. kilo.
Eluslammastc hinnad 35—39 s. kilo.

Tigu turul keskmiselt. Nõudmine keskmine. Hin

nad kaldusid eelmisest nädalast nõrgemale tasemele. Nn
maksis tapetud kaup 75—52 s. kilo.
Nahkade hinnad.

Wei sen ahad toorelt 80 f. kilo.
Wasikanaha hinnad kaldnmad Mäikesele tõu

sule. Nii maksawad praegu wasikanähad tükiwiisi 3.60
kr. tükk.

Lamba u a h a d maksawad endiselt 2—3.50 kr.
tükk.

Toodud hinnad on attvatud Tallinnas.

Hipodroom 9. jaanuaril
Algusest lõpuni totalisaatoril suured maljamaksud

Miiting lõppes suurte tväljamaksudcga kõigis jook,
sudes. Kes oskasid mähegi tabada õiget hobust, wiisid
sajad kroonid wöiduraha koju.

Esimene jooks läks 4. klaSsi traamlitcga. Pärast

pikemat wahcaega nähti täkk Kaja tvormis olcmat ja

ta mõitis kuidas tahtis. Väljamaksud 25 kr. 50 s. ja
10 kr. 25 s. Täkk Prints andis teiselt kohalt 10 kr.
Poiss oli kolmas. Kohata jäid Aida Watts, Roosa ja
Arg on.

TciscS jooksus tvõistlcsid 2. klassi traawlid. Täkk

Leo Axwor t h y l õnnesws tulla esünescle kohale.
Wäljanraksud 19 kr. 50 s. ja 7 kr. 75 s. Faworit kao
tas galopiga, nagu Luxki. Teiseks tuli täkk Boikott,
tot. 10 kr. ja kolmaudcAs Kindral. Kulleril ei we
Kolmauda jooksu Mõitis mära Go l d-J ls e. Tot.

15 kr. 50 s. ja 6 kr. Karske tuli teiseks, tot. 9 kr. 25 s.
ja Säde kolmandaks. Kokett ja Croll-lard jäid kohata,
kuna Prints ja Poiss ei wõtnud osa
?keljaS jooks oli teise kordamine Seekord jooksis

täkk Fawo r i t hästi ja Mõitis. Tot. 14 kr. ja 5 kr.

50 s. Boikott tuli kordulvalt teiseks, tot. 6 kr. ja Kind

ral kolmandaks.

WiiendaS jooksus esinesid 1. klassi traawlid, ar
toult 3. Pineiva tvöistluse järele Mõitis täkk RedWhip. Olgugi, et tväljamaksud wlid jagamisele Wir
wcga, mõlema pealt 31 kr. ja 12 kr. 25 s. Mära
Lahe jäi teiseks, tot. 9 kr. 50 s. ja Falkenstein kol
mandaks. Kohata jäid Wirwc, Ealumct Ecton, Wan
derer, Fechtmeister ja Chanrpignon.

Kuues jooks läks 3. klassi traawlitega. Wõitis täkk

President, tot. 31 kr. ja 12 kr. 25 s. Karske oli
teiue, tot. 9 kr. ja Earoll-lard kolmas. Kohata jäid
Lareida, MaeMahon ja Pääsuke.

SeitSmcS jooks oli meel lord 1. klassile. Seekord

Red-Whip tegi galoppi ja mõitis mära Lahe. WAja

kotkast ja wanemjuhti.

Malt kolmandaks.

Tartu kuldmedal -

Sadamas on õhuke jääkate

Fr. Issakule

kese jääkattega. Esialgu ou see aga mi õhuke, et

hed, eriti aga Saa w o.

Tallinna sadam ou wiimastel päewidcl kattunud õhu

lartumaa parimaks sportlaseks Aug. lürgenson,
An: vallast
Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul pü
hapäeval otsustati määrata 1937. a. Tartu parima
sportlase kuldmedali Kesti Akadeemilise
Spordiklubi liikmele Friedrich Issak 'ule, ar
vesse võttes tema silmapaistvat esinemist möödu
nud hooajal nii kodu- kui ka välismaal. Teine sil
mapaistvam kandidaat Gustav Sule on varemalt
tunnustatud kuldmedali vääriliseks üleriiklikus ula
tuses, mispärast tema seekordne hindamine ci tul
nud otsustamisele.

Tartumaa parima sportlase kuldmedal otsustati

annetada August Jürgenson 'iie, arvesse võt
tes tema silmapaistvaid edusamme ja saavutusi
spordis, eriti tõstmises.
Kuldmedalite otsustamisest võtsid osa Tartu

maa spordiliidu juhatus terves koosseisus ühes vas
tavate alade asjatundjatega ning noorte spordtnõu-fc
nikkudega; otsused langetati peale põhjalikkude ja
üksikasjalikkude kaalutluste.

Eelmise aasta (1936) kuldmedalid omandasid
teatavasti Tartust NMKÜ korvpallimeeskond ja
Tartumaalt R. Ivask (Rõngust).
F. Issak on sündinud 20. nov. 1915. a. Vene
maal. Revolutsioonipäevil Eestisse tulnud, elanud
mitmel pool. hiljem asunud Tartusse. Lõpetanud
Tartu pocglaste-gümnaasiumi 1935. a. kevadel. Õpib
praegu Tartu ülikooli matemaatika-loodustcadus
konnas. Sportima hakanud koolipoisina, alul käsi
pallis, hiljem kergejõustikus. Esmakordselt kerge

laowadcle liiklemiseks raskusi ci sünnita.

Praegu on sadamas 1-2 laewa töös. Täna honuni
fui sõitis ..Tasuja" Helsingisse 38 reisijaga.

Mõne reaga
Uusi tööoskust ja tõömõimalusi. Tallinnas korral
datakse tehniliste teadmiste edendamiseks rida Prakti
lisi kursusi: lõhkeainete kasutamine, ilntulcdc tvalmista
mine ja keemilise puhastuse kursused.

Saaremaa naljadest ja Wilsaudi lindudest kõneleb

kapten Toom teisipäelva õhtul kell NMKü poistc

osakouua majas Roosikrantsi tnu. 11.
nENKTO segakoor asub tcgewusse lnihadcrvahcaja

järele teisipäewal, 11. jaan. Nüüdsest Peale on uueks

koorijuhiks helilooja G. Ernes a k s. Koori wõetakse

Peresaare metsatööline sattus metsas magalvale
põdrahiisilascle

Peresaare metsatööline Johanne? Piilu elas neil

ra. J. Piilu tuli armamisele, et siin on tegemist sala

A. Jürgenson on sündinud ja kasvanud
võsu. Kõik 4 venda on suured spordiharrastajad,
nendest 2 vanemat on Eesti tõstemeistrid B klassis.
Kogu perekond on läbi imbunud spordivaimust.

teel, kui ta märkaS eemal mctsasihil lamamat suurt põt

16. jaanuaril s. a., kell 1900, Vanemuise kontsert
saalis toimuval spordihallil. Kuldmärkide üleand
mist on palutud toimetada Spordi Keskliidu esi
meest riigisekretär K. Tcrr a s t. Peale selle on

Põder ei liigutanud ennast ka mehe lahenedes, ja
nüüd märkas J. Piilu, et loom pole kaugeltki haamatnd,
Maid wiibib raskes unes. Piilu ci tahtnud põtra tappa.
Maid looma mcidi ehmatada. Selleks lõi ta kirmepõh
jaga hoobi Põdrale Pähe. Põder ärkas uüüd oma süga-

küttide kätte langenud põdraga, kes mõis olla haawatud
ja seega ci saanud ka põgeneda. Hobust eemale jätte?
laks metsatööline nüüd haruldast looma lühemalt waatn
ma, mõttes igaks juhuks ka kirme kaasa.

Mast uuest ja ehmatus oli loomulikult suur. Kiiresti
hüppas ta püsti ja põgenes lumisesse metsatihnikusse.

Alutaguse laantes on ka maremalt satutud nendele
haruldaStele loomadele õige lähedale. Nii oli kord sama
metsatööline Tudu metsa? marjul ollcS sattunud seda
mõrd lähedale põdramullikalc, et lõi üht neist mitsaga.

Narva linavabriku töölised
nõuavad palgakõrgendust
püemal, k«S tähtsama päemakorra-pnuftiua tuli köne nlla

oma kaotuse plussrängis ja võitis erakolledži tasa
Võitja on nüüd finaalis koos kommertsgümnaasiu
miga. Mccstc-võrkpalli B klassis andis GustafAdolfi gümn. loobumisvõidu Vestholmi gümnaa

Palgatase ei wnsta esmajärguliste toidu, ja tarbeainete
binna tasemele. On tekkinud wahe, mille wnbendamiseks

Narma liuamabriku tööliste üldkoosolek peeti püha

tööliste palgakttsimuS. Kottu oli tulnud 1300 mabrikus
töötamast töölisest 720, mi.j uiiitnS. et palga-nöudmise
MaStn malitseb tööliskonnas clnm linwi.

võrkpalli gümnaasiumi-klassis 111 gümn. revanšeeris

Koosolekul leiti, et praegune linawabriku tööliste

vägises mängus 2:1, game'id 14:16, 15:11 ja 15:7.

osutub tarwiliseks palkade reguleermine tööliskonna ustu
jõu tõstmise snunaS. WaStuwõtmisekS esitati koosolekule

siumile.

kaks ettepanekut: nõnda lv fcitti tunnis juure ja nõuda
7 fcirft tunnitasu körgendamist kogu tööliskonnale. Wii
mane ettepanek leidis üldist Pooldamist, kuna esimest
Peeti liialdatuks.

seejuureS anti kaitisnöukogule mõimalus teha ka

Tallinna Knlciui Auuisklesnte Miibi kovralduisel algab

iäna õhtul kell 10.00 Kalctvi jääwäljal ilnuisklemrse
kursus alffajaile. niida juhib Eesti nmiswr paarissõidus

31. Kärs i n. Kursus o>u mõeldud kõigile ka neile,

kes wnctnjni) harilikud nisud ja neMt ei nõuta uisuta
misoZkust. Kursustel wüetadse läbi peale liuglomisõpe
tuse iluuisklemise k-ooli esimesed kaared ja Wii ui walss
uiskudel. Eelkooli ealiste! lastel (4—10» a.) on fobiro
uisutamise õppimiseks astuda mudila-te-rühma mille
tegewus algab täna kell 17.00 pr. O. Nurga jtchtrmisel

ja järoloivalsvel. Müdilasbe-rühmas on hooajamaks
3 kr. Kursuste maks on 1 kr., õpilastele 50 senti. Re
gistreerimine toimub kuni 13. saan. iga päcw kella 10.00
—21.00 iluuiMesate klubi ruumes, telefon 316-02.

Pildil jäätantsugrupp Kalewi jääwäljal.

Pcaltwaatajaid oli rohkesti ja totalisaator töötas ra
huldamast. Järgmised mõistlused on 16. jaanuaril.

Apteekide öövalve
Tallinnas
ESxMASPÄEVAL VASTU TEISIPÄEVA:
G. Gnadebergi ja Leydcni apteek, S. Karja t. 4.
Tel, 445-88. H. Mikheina apteek, S. Tartu mnt.
nr. 45. Tel. 308-42. A. Puksovi apteek, Koidu tän.
nr. 43. Tel. 454-97. E. Thubergi apteek. Pärnu mnt.
nr. 31. Tel. 459-54. R. Vallncri apteek. Narva mnt.
nr. 24. Tel. 304-27. J. Pilli apteek, Vana-Kalamaja
t. nr. 7-a. Tel. 440-74.

Nõmmel
Linnaapteek, S. Pärnu mnt 90/92.

Sünnipäewalapsi

põdrale

Aru vallas, praegu noorperemees, perekonna vanem

Iluuisklemise kursus algajaile

kott kaotaS teise koha galopiga tvõidupoStis.

Metsatöölise kirvehoop

päcmil iile harukordse siiudmusc. Mees oli sõitmaS Ho»
bnscga Lepiku ja Tudn-Paaswcrc mctsawahelisel raja

loota Tartusse rohkesti külalisi väljastpoolt.

jäid Angriff» Lttna. Larion, Boikott, Lux ja Cyklon. Boi

jutuscd algatvad kell õhtul.

jõustikus võistelnud 1935. a. kevadel.

Kuldmedalite üleandmine teostub pühapäeval,

Kaheksas jooks oti suur händikäp 9 osawõtjaga.

Mära Ludmilla juhtis stardist wõidupostini. Wäl
janiaksud 2S kr. ja 11 kr. Mära Puppe jäi teiseks»
toi. 20 kr. 75 s. ja Jimiene kolmandaks. Kohata

tvastu uusi lauljaid. Wastuwütt toimub harjutuspäewa
bct tcisipäeiviti ja reedeti enne harjutuse algust. Har

Majanduse-erikool esimene meister

Samas klassis saksa poegl.-giimn. lülitas csi
võistlustelt välja kommertsgümnaasiumi võiduga
35:8 (15:2). Gustaf-Adolfi gümn. võitis riikliku
kolledži 38:24 (15:7).
Esimene finaal tänavustel esivõistlustel oli
gümnaasiumide B klassi korvpallis. Majanduse-eri
kool tuli meistriks, võites viimase vastase tehni
kumi ülisuurelt 43:3, poolaeg 17:0! J iiri mäe
saavutas 22 punkti. Meistermeeskonnas mängisid:
Jürimäc, Pilliroog, Sulg, Raadik ja Roos.
Reaal- ja kutsekoolide A klassis Tallinna koi
ledž võitis kaubanduskooli 23:13 (11:5).

Pullid 60—65 s.. mullikad 58—63 s. ja lehmad

keskmises rannmisuses 54—59 s. tapakaalu kilo.
Eluskaalu järele maksid pullid ja mullikad 29-—33 s.

maksud 10 kr. ja 4 kr. Täkk Ehampignon tuli ootama
trüt teiseks ja audis 21 kr. 75 s. Falkenstein trlli kordu-

XKSO käsipallis esivõistlused jätkusid pärast
jõuluvaheaega eile kaitseliidu ja Kalevi võimlates.
Koolinoori oli võistlusi jälgima kogunenud palju,
kuna kavas oli rida poolfinaale ja finaale. Naiste

Ug a m kumbki 8 punktiga.

kõwcncsid. Tapawcistest makscti järgmiselt:

palawat teed. Wäljasõidust wõttis osa ligi 100 noor

TKSÜ esivõistlused haripunktil

Korvpalli A klassi plussringi finaalis kohtusid
vanad rivaalid II gümn. (end. reaalkool) ja Vest
holmi gümn. Mäng oli väga hoogne. Alguses läks
Vestholmi gümn. juhtima kuni 8:0, kuid poolaja
võitis siiski ühepunktilise edumaaga II gümn.
14:13. Teise poolaja alul läks mäng tasavägiselt
kolmveerandaja lõpul juhtis veel II gümn. 21:19.
Kuid lõpuspurdis saavutasid vestholmlased korv
korvi järele ja võitsid nii mängu 33:21 (13:14).
Parimad mehed olid Vi il ep 13 ja Katlo ning

Pöllutöökoja Tallinna alatisel looma- ja lihaturul

tvcistc pakkumine keskmine. Nõudmine hea. Hinnad

remini koostöö, kuid tartlastel paistsid silma üksikud me

ASK oli saawntanud wõidu 3:2. Tallinlastel sobis pa

punkrimohcd olid tvcljed A. sa 11. Däets 13 Plmktiga.
Publikut oli tulwil saal. JävgmilsekS mäliskülaliseks on
Tallinna Kalow Pärnus 23. snanuaril.

wärawat. Wöisvlust jälgis 10.000 pealrwaatajat.

Poola-Läti jäähokis 2:1

Mhapäewal peeti TartuS botaaniakaia uisuteel jaa
hokiwõistluS Eesti parimate meeskondade Akadeemi

cSumöpacwnl, 10. jaanuaril

dmuld.

Jõulujuttu Puhus maletvkonna all ii vanem, algkooli
juhataja J. Suurmets. kuna ühisettokannete ladusa kor
damineku eest hoolitses rühma tvanakotkas. saina algkooli

ASK võitis jäähokis

Tapaloomade ja lihahinnad

järeleandmisi, kui tvabrikuwalitsuS ei Peaks nõustuma
tööliste peakoosolekul maStumõetud otsusega. Palga
nõudmise otsus tebakse käitiSnöukogn poolt teatamaks
wabrikuwalitsuscle.

Koosolekul esiueS meel referaadiga Offenbach Tal
linnast, keS käsitas oma kõues tööliste palgataset ja elu
kallidust.

N.-Jõesuhu asutamisel „Kala
tsentraal"
Ringkond Tallinna ärimehi tahab amada N.-Jöe

suus ühingu ..Kalatseutraal", mis hakkaks üles ostma ko
halikelt kalureilt kalu. Kamntsusel vu ka külmetnsmajn
ehitamine, kuid knS suudetakse realiseerida seda kama, on

esialgu teadmata. N.-Jõusuu kalurid toctawad kõigiti
„Lalatsentraali" asutamist, sest seni on olnud korduwalt

Natalic Mcy, kunstnik, sündinud 11. saan. 1900. a.
Liibawis.

Paul Triik, kaitsctväclane. kolonel, sündmud 11.

saan. 1806. a. Tallinnas. Wöru-Pciseri kaitseringkonna
ülem.

Suuremaid kulutusi Viljandis
heakorrale
Linna uus eelarwe 334.(100 Krooni
Wiijandi linnawalitsuscl on ivalminud linna
1938./39. a. eelarwe. mis üldsummas näitab
suurenemist 10.000 Krooni wörra. Eelarwe suu
renemine on tingitud esmajoones suurenenud
wäljaminelultest heakorrale. Heakorra osas ta
hetakse esmajoones suuremaid töid teostada uues

Paala linnaosas, kus wöetakse sillutamisele ri
da tänawnid, ehitatakse uusi kanalisätsiooni-to
rustikke jne. Ka tänawate parandamist tahe
takse teostada suuremas ulatuses, kusjuures eel
arwesse on nwetud selleks sttmmasid 11.800 kr.
Kanalisatsiooni täiendamiseks on samuti ette
nähtud 11.600 krooni. Linna wäljaminekud on
tõusnud ka palkade ja wanusetasnde arwel.
Linna majapidamises on ette nähtud, et lin
nale kuuluiv Wiiratsi mois peab täielikult ülal
linna wanadekodu ja lastekodu. Eelolcwal ma
jandusaastal tahab linn wotta täielikult enda
kätte ka turbatööstuse. mille eelarwe on koos
tatud 19.600 kroonil.
Voorimees ajas alla poisikese
Maakri tän. nr. 24 asetsema maja juures
sõitis Kiwimurru tän. nr. 16—1 elutsew weo
woorimecs Erich Peelbaum peale Imanta tän.
nr. 33—1 elntsewale 11-a. Walentin Faokwle
wile. Poisikesel murdus selle tagajärjel parema
jala esimene ja teine labal»» ning ta sai tuge
masti muljuda. Haiglas tunnistati tema minas
tused raskete liiki kuulumaks. Kuidas õnnetus
juhtus, pole esialgselt selgunud. Wigastada saa
und poisikese isa Feodor Fakomlew süüdistab
aga õnnetuses meowourimeest ja esitab selle mas
tu tsiwiilnöudmise arstüniskulnde saamisells.
juhtumeid. kaluritel ci ole fitSFilc rnitlutfnbn luiificni
forrnliffu fnlnfnafi. Narwn turg luõtnli küll urnilt rufi
fcõtt lal», kuid Wnnun kalaturu NlahntawuS on ftUfi pii
ratud. )>ii ou tulnud ette juhtumeid, f«§ ?»..Jõcsuu fn
lurril on tulnud miia kalad tagasi merre, kuna ci leidu
ostjaid.

Esmaspäeval, 10. Jaanuaril 1938

Päeva 1 e H I

Nr. 9
Paides elanikke 3522, seega täpselt sama palju kui
mullu samal ajal. Küll on aga aasta jooksul suurene
nud naiskodanike arw 15 wörra meeskodanike arwel.

Siseriigist
Harjumaalt

Rakwere linnapeale tuli Ameerikast Los Angelesi

on rahwamaja esine korraldatud eeskujulikuks awa

linna wahel majanduslike suhete loomiseks. Linnapead
valutakse astuda ühendusse Rakwere nende äridega,
nes tegelewad kunstkäsitööga ja talupidajate kaupade

wimije alal, nii et tööstnsalewik on nüüd muutunud

liituks pargiks. Suur töö wiidi läbi ka hoonete wär

linnast kiri, milles palutakse linnapea kaasabi kahe

Lastekodu eraalgkoo! |oi juhataja. Haridusminis
teeriumi kooliwalitsufe otsusega on sisemisjoni seltsi

poolt hiljuti ellu kutsutud Kosejõe lastekodu era«algkooli juhatajaks registreeritud Wilhelmine Tamm
aru. Lastekodu eraalgkoolis õpib praegu juba kiim
mekond õpilast.

palju nägusamaks.

Rakwere mälestab wabastuspäewa. Kesknädalal.
12. jaan., möödub 19 aastat Rakwere wabastamijeft
punase terrori alt. Teisipäewa hommikul äratatakse
linn suurtükipankudega. mis tähistab ühtlasi wabas
tamise momenti. Qhtul kell 6 on rongkäik, ja pannakse
pärg langenute mälestussambale. Hiljem on aktus, kus
kõneleb Wiru malewa pealik koi. Waher.

sidemeid tahetakse luua kaupade ostmiseks.

Harvast
Krimmist tuli optant. Krimmist saabus Narma
kaudu kodumaale 64-a. Julie Saar. kes on elanud

pühi pidasid löhim ümbruskonna jahimehed ilwese

S. otse edasi Walka, kus elawad tema sugulased.

et ilwesejaht Eestis on keelatud ja mehed seega pidasid

daksc luba.

wis ei ole ilwejejahi keelu korraldust teatamaks tehtud
oletusega, et ega Iõhwi ümbruskonnas ilweseid ei ela

Iõhwi ilwejejaht salaküttimine. Enne jõulu
jahti, kus üks ilwes maha lasti ja teine ivigasena

juba hulga aastaid kodumaast eemal. Narmast sõitis

kinni püüti ja hiljem hukati. Rüüd aga on selgunud,

Krimmis elutsewat palju eestlasi, kellest paljud kawat
sewad pöörduda tagasi Eestisse, kui aga selleks saa

salakütrametit. Jahimeeste poolt seletatakse, et Iõh

Narma majaomanikud walisid auliikmeid. Püha
päcwal oli Narma Majaomanike Seltsi aastakoosolek.
650 liikmest oli tulnud kokku enamus. Koosolek kin

nitas seltsi aruande ja wõttis wastu uue eelarwe,

samuti waliti juhatusse tagasi manuse järele «välja

langenud linnapea J. Lust, dir. P. Ellert, A. Lepp
ja A. Kaasik. Seltsi auliikmeteks waliti res.-kol.
W. Kokk ja T. Käsper. Koosolek otsustas meel esi
neda linnaivalitsusc ees nõudmisega, et muudetaks sund
määrust korstnapühkimise kohta, mis oleivat praegusel

kujul täiesti wastuwõtmatu äärelinna majaoinanikele.
Narma Akadeemilise Klubi esimeheks waliti adw.
A. Pahla. Narma Akadeemilise Klubi aastakoosolekul

waliti klubi esimeheks wandeadw. August Pahla. Ju

' hatuse liikmeteks waliti: koi. E. Tohiver. ins. A.
Mutt, ins. Trciseldt. notar Aakre, kohtunik K. Kallis

maa. wangijnaja dir. Haljaspõld ja postkontori ülem
Wiidas.

Palk purustas sääreluu. Mäetaguse wallas Pagari
küla lähedal metsatöödel jäi palgi alla metsatööline

loh. Tankma, 43 a. mana. kellel murdus sääreluu.
Ameeriklased tahawad Rabiverest kaupu osta.

Vene keelt
annab üksikult ja gruppides
ülAooli haridusega, kutsega,
kauaaegse pvaktikaga koolides

algajaile Ja edasi
jõudnuile.
Konserv, kava.

Kaasmäng,
õpilasõhtud.
Mare Soona
end. BCHXFER

dfpl. pianist.
Imanta 11—5.

conversation

ses. kus on 9200 liiget, ristiti möödunud aastal 132
last (warematel aastatel 115 ja 111), Kuna samal ajal
maeti 127 inimest. Laulatuste arw on juba 3 aastat

Iõhwi ilmeselaskmise keeld teatamaks tehtud.

Kiwiölisje kaks konstaablit. Juba korduwalt on

stabiilne.

juttu olnud politsei koosseisu suurendamise «vajadusest

Kiwiõlis. Kuna siin iile 5000 elanikuga õlilinnas

Elvast

ühel konstaablil ja kordnikul korra järelcwalwe täiesti
üle jõu käimaks osutus. Rüüd on asi lõppeks lahenda
tud ja uue konstaabli kohale asumist on oodata iga
päew. Uus konstaabel on palgatud ettemötte kulul.

Kirjanikule saadeti terwitustelegramm.

töid kohalikus poola algkoolis. Seni toimus seal

Difteriit lewib. Wiimastel päeivadel on Wiljandi

Uued pillid Kiwiõlt orkestrile. Kiwiölisje jõudsid

kohale uued puhkpillid, mis telliti ettewõtte juhatuse
poolt Tschehhoslowakkiast ja läksid maksma 1500 kr.

maal registreeritud rida uusi difteriidijuhtumeid. Paistu
wallas haigestus difteriitt kolm last. kõik alla-kooliea

kaitseliidu üksusele orkestri asutamiseks.

ja üks juhtum Kabala walla Williwere kiilas.

lised. Uks difteriidijuhtum registreeriti Mustla alewis

Istutati 18.000 ilutaime. Kiwiõli tööstusalemiku

Mnetunn. 3—6 p. l. Raua
47—4.

kaunistamiseks on möödunud hooajal istutatud kokku
18.000 mitmesugust ilupuud ja -põõsast, rajatud 3800
Wilunud. täiskarske

mööblisadulsepp
otsib lööd paremasse töö
tuppa. On vahul iga ette

panekuga. Oma iöö suhtes

tvilunud, garantiiwõime

TERASE 22-6.

annab

järeleaitamis
tunde

algkooli ja keskkooli katva

ulatuses. Tehnika 21—5,
BERLITZ
SCHOOL

list mciütS lihakauplussc.

kootakse käsitsi Hõbe tän.

Küsida lWölmt 2—14.

11.

on tväga nõudlik. Kirjad
50 kr. tasu

Müüjat

Dshempreid

Noort tütarlast

Noor tütarlaps palub min

(16—26-a.) tavwis linna
lähedale tallu, soowitaw
maalt wlnu. Kauplema tul
la Wismari tän. 36—8.

gisugust

tööl!

sellele, kes soowitab karskele

Pedagoog, haridusega preili

Tänawu elanikke täpselt sama paisu kui mullu.
Aadresslauas walminud kokkuwütte järele oli 1. jaan.

meetrit hekkaeda, 5200 meetrit puiestikke jne. Ka

IRrs. RUSSE».». QREUMZ töökabe noormehele mingi
ERQ>.IS« I-ESSORS suguse töö ükskõik mis alal.
SINGEE AND SMALL Pal. teat. kirjal, flt. ~2/
6122".
GROUPS
AT HOME: TUESDAYS,
THURSDAYS AND FRI
DAYS, 4—7 P. M.

Paidest

Teat. flt. ..24/6864".

mingit tööd
wabrikusse, lattu. ärisse
jne., Mm lihttöölc. Koha

majateenija

kohta. On tvalmis tegema

37—13.

Pakk. iii. ~M. 1228".

18-a. noormees

otsib mingisugust

teenistust
Töötanud soni elaktrialal.

wnneb maalri- ja natuke
puutööd. Pal. kirjal, slt

Elektriku
abilist
lvaja. kes tunneb installat

..31/6871".

Kohaneb kõigega nithi. Kirj.
pal. slt. ..12/6812".

Odatv tööjõud,

sioonitöid. Kanarbiku tän.
18—3. kella 6—B õhtul.

pensionär,

Wajaiaikse kööki

ta Raekojaplatsil aietsewas telesonikioskis rebis puruks
telefoniraamatu.

Rahurikkujad Wana-Wiru tänawal. Pühapäewa

mesele. Korraldamata on perekonnakirjad meel üle

maanteel nr. 61—2 elutsetv Herbert Sarapuu ja Kauba
tän. nr. B—7 elutsew Johannes Riisman.

18 (15). Samal ajal awati perekonnakirjn '454 ini

400 inimesel.

WeKsliwültfimijed jatkuwad. Türil elutseiv Johan

nes Wiilup teatas politseile, et tema allkirjad on
wõltsitud kahel wekslil, mis on wälja antud Hans
Olewi poolt ja mille suurus on 250 kr. Warem on
J. Wiilupi allkirju wöltsitud neljal wekslil kogujum

Siiwersi täil. 10—10 elutsetv Arnold Saul. Paldiski

Salaja wiinaga kauplemise parast wõeiakse Wasw
wsele Terase tän. nr. 14—8 elutsew Jmilie Esko.
Ei teatanud töölise wigafaamiscst. Raua tänawale
ehitatawa pritsimaja ehitustööde juhatajale Lembit
Kollile koostas politsei protokolli seepärast, et ta õigeaeg

mas 1290 kr. wäärtuses. Eelmised wõltswekslid on
wälja antud Jüri Tambergi poolt.

selt ei teatanud politseile töölise Woldemar Kingu wr

Järvamaalt

juhid wõeiakse wastutusele seepärast, et nad oma sõidu
kid pimedal ajal tänawale jätsid seisma walgustamatult.

gasaamisest.

WalguStamata autod. Sõidumäo nr. A-3 ja A-1934

USRÜ juhid koos. Pühapäcwal peeti lärwaJaanis mullu asutatud UENU lärwamaa keskkorral
kord ja waliti juhatusse R. Olup, Laar. Rajasmaa
Rajamäe. Marmei. löela, Koowi, Krull. Saluste,
Talwik ja Lnnts. Koos üldkoosolekuga toimus ka

tegewusjuhtide-päew. mille kawas oli rida referaate
UERtt tegewusaladelt.

Wihtlemiscl warastati kuldkett ja 116 kr. raha.

ruumist ajal. millal ta teises ruumis nuhtles, röiwaste

taskust kuldkell ja 110 kr. raha.

End. maawalitsuse esimees ei saa moratooriumi.

lärwamaa põllupidajate ja kalurite wõlgade korral

damise komisjon otsustas lõpetada keeldude maksma
panekute end. maawalitsuse esimehe J. Sõnajala
toimetuse. Keeldude maksmapanekuks 12 kuuks esita
takse majandusministrile Alliku walla Räsuwere külas

elutsema Martin Tekko asjatoimetus.

Juukselõikuse
ruum

Müüa

Rusikaga näkku. Jakobi tän. nr. 4—l elutsew Jo

hannes Põlendik awaldas politseile, et Liiwamäe tän.
nr. 27—17 elutsew Walter Wahesaar on Pärnu macm
tee ja Waestepatuste tänawa nurgal temale löönud ru
sikaga näkku. Awaldaja palub kallaletungijat wõtta was
hitnsele ulakuses.

Laul ja lärm. Pärnu mnt. nr. 89 asetsewa maja
juures laulsid ja lärmitsesid ööl wastu pühapäewa
Pärnu mnt. nr. 121—8 elutsew Artur Männart ja
Nõmmel Nurme tän. nr. 66 elutsew Hugo Rõngalepp.

Walgel tän. nr. 13-c asetsewas majas lärmitsesid

laupäewa õhtul Pallasti tän. nr. 26 elutsew Alfred

Pärenson ja Walgel tän. nr. 13-b—i elutsew Johannes
Maripuu.
Joobnud isikuid paigutati politsekarestimajja ööl
wastu pühapäewa 7 ja ööl wastu esmaspäewa 1.

Vastutav toimetaja J. TARLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Üihisus.
Sineli
soowin osta. faufeitwc wõi

mahagonip. ümargune iiljc kaitseliidu. Kuni 20. jaan.
tvajatvad kaks loenda, riigi ära anda Tartu maanteel. posti peal söögilaud, wäike teai. vakkum. kirjal, slt.
kummut, mitmesugused mah.- ..6/6806".
teenijad. Teat. kuni 13. Kirj. W. ~1/6881".
puust lmiad, raamatukapp,
jaan. slt. ~33/6733".
Pühas remonteeritud

Kindlas ametis 2 inimest

korter
4 toa. teenija- ja itjannt
köögiga lvõi üht suurt tuba toaga, lohe wälja üürida.
Tallinna. Teat. kirjal, flt. Hmd Kr. 80 kuus. Küsida
soowiwad

toolid jne. Lai 24—1, hoo
kus 2, korral.

Lembitu 23—2.

Kaasüüriliseks

Telefoni
number

onradusi wõimal. hästi hitt keskkütte, tvalgusmse ja tvan

pruugitud riideid, ülikondi,

palituid, pesu, saapaid, pan
diprketeid. õmblusmasinaid,
ja wäljariputataw reklamn jälgvattaid, mööbleid. Tulen

kast müüa. Kirjad slt.

täiesti tvaikne, puhas, poo tulgu mitte joodik meeste ..33/6873".
liku kõrg. harid, noormees rahvas. Girgesoni 13—3.

Möbl. tuba

tarima binnaga
ostan

tuba

Wäikc perekond tvajab kor sootvib
ralikku noort
kaasUUrillsekt
(tvõi tväikest tuba) kus neid

Korralik töökas

newod kiiresti kõigega. Kirj.
teenijat
palub miugir tööd, kas puu
slt. ..13/6133".
tööstusse ivõi tisleri juure, Takala 12—1.

Korralik 25-a. noormees

korterit

..21/6731".
Tüdrukut
maja linna lähedale tallu. Kindla kuupalgaga täiesti
Kaubelda Paldiski mnt. karske. miitesuits., aus.

Korralik neiu palub

Kaks kovraMku noormeest majas kõik ettetulctvad lööb.
palutvad

ühe- tvõi kahetoalist

RebiS katki telefoniraamatu. Telliskiwi tän. nr. 30—1
elursew Jakob Seebcrq wõeiakse wastutusele seevärast. ei

hommikul kella 8 paigu lärmitsesid Wana-Wiru tänawal

Päinnrme piimaühingu meier A. Roots teatas polit
seile, et temal on warastatud PLinurme sauna ees

Viljandimaalt

õppetöö kohalike õpetajate juhtimisel ja eesti
mille wäiksed poolakad päris hästi olid ära õppinud.

Politseipeegel

40°,'0. Sündis 26 poeg- ja 27 tütarlast, suri 18 meeste
rahwast ja 13 naisterühmast. Abielupaare registreeriti

duse üldkoosolek. Wöeti wastu keskkorralduse kodu

Austnsabtus K. E. Söödile. Kolm Elwa seltsi
korraldasid üheskoos piihapäewa õhtul kirjanik K. E.
Söödi austamisaktuje, millest osawõtt kujunes roh
keks. Kõnedega esinesid A. Kuus ja L. Kaupmees.

Poolakatele saabus emakeele õpetaja. Laupäewa!
saabus kohale poola õpetaja, kes asub juhtima õppe

wene koele naisõpetaja. slt. ~5/6725".

kõnet. kl. 4—3 p. l.

Reprends me* legons de

Otepää koguduses sündimuse tüns. Otepää Kogudu

Duhkpille on 16 ja need antakse üle kohalikule

Virumaalt

Klaveritunnid

Tartumaalt

ja alles nüüd, kus ilwesed maha on lastud, oli ka

registreeriti Türi linna perekonnaseisuametis 53 sündi

(eelmisel aastal 56) ja 31 surma eelmise aasta 47
wastu. Seega oli sünde rohkem 22 juhtumit wöi

Rakverest

müügiga ning teatada nende firmade aadressid Los
Angelesi. Siis astutakse Ameerikast ühendusse juba
otseselt Rakwere ärimeestega. Kirjas tähendatakse, et

mm
Sünnid iiletawad surma 40«/ o wörra. 1937. a.

Müüa eht siberi spits,

1-aastane

kohale. Suur Karja B—B.
Sootvin osta pruugitud

kirjutus
masina.

Koer
ni tarwituscga. crasissekäig.
Teat. flt. ~3/6843".
wöi saksa k. trind. näol. Olen wälja üürida üksikule härra Pal. ostjail ilmuda Paldiski
kohal onam. kl. 22—8. Teat. le. Näha kella 16—20 Os mut. 18—1 (hootvis teisel
Soomitakse osta
ühes hinnaga 51t.„37/6877" kari tä>n. 4-a.
korml).
natakse kas raha näol

Kolmekordne

Riigiametnik, korralik

puumaja
Tatari täuatva rajoonis,

maksja, otsib erasissekäiguga
lväikest sooja möbleeriwd

tuba
Õhtuti koolis käija tütar palub ladu- wõi majahoidja
franpaise Sakala 39—5, tel. 438-20. laps
nõudepesijat
palub päelvastoks tun
Inglise, prantsuse, itaalia,
kohta. Kirjad slt. ..36/6876"
1.
1.-j.
Teatada
v- ible de 4 ä 5 h. Toom hispaania, saksa, vene, eesti didoks tööd, kas ärisse õpi
Teat. saab 10. skp. Nac Graniidi 13—4. kirjMknlt
r.iiestee 4-b—s.
kosaplaisilt lehekioskist.
keelt õpetatakse kiirelt. Ber laseks loõi laste purre Päe
üobusemebei litri meetod ja raamatud. Bro tval, on lõpetanud G. Grafi
üksik härra sootvib oma

7

Odawasti müüa

pianiino

TROKI
KOPA
KÖITEKODA
TSINKO- JA
LITOGRAAFIA
valmistavad kõige kii'

retnalt ja maitserik
kamalt igasuguseid
aksidenls-, raamatu

kivi-, offset- ja rotat

sioonitrükitäid, kliseid

ja raamatukõitetõid

Tallinna Eesti
Kirjast.-ühisus
Tallinn, Pikk tän. 2,
telefon 428-83.

hinnaga 230—300 kr. Tea
tada slt. ..36/6836".

hästi korras, ehitatud 1931.
Talu ostan
a., päriskrnndil, 12 korterit raudteejaama, bussiliini la
10.000 krT
ü 2 ja 3 wba. 1 kaupluse hedal. Kr. 15.000—23.000.
ruum. sissetulek aastas 3690 Soolvitaw talu juures wee
krooni, miiüa soodsa panga jõuga töötalv jahuweski. ! laenuks iva ja liim ma ja esi
tvõlaga, t väljamaks Kr. tvillatööstus. Soowi korral i mese 8% obligats. wastu.
26.000. Teateid saab S. toahetan hea sissetulekuga Patt. slt. ..M. 1217".

tahvelklaver
Balti Puutvillawabrik 4
Inglise, eesti, ' šüürid ja proovitund maksuta raamatupidamise kursused. Ivõi sulasckohta valub noor
30, kl. 9—12 ja 4—9.
ette sissekäiguga
ettekandjat
(Ettevalmistus eksamitele.) Ktrj. pal. teat. flt. ~22/ tugcw töömees. Kirjal, slt.
Karja 9—2-a, kl. 9—12 ja maja linnas taluga töös
tuba
saksa
Müüa käidatval kohal 5—7.
ja tubade peale teenijat tar lvõib olla tvähese mööbliga,
..6/6886".
tnsega. Teatada kont. „Mer
(Tõlked. Ärakirjad.) 6782".
hästi
töötatv
feck tunnid. Imanta tän.
V. a. daamid!
wis ärasõiduks, tvõib wiln soowitaw teles, tanviiusega.
ktmr". Narwas. „Head
Müüa
5—2.
Keskealine Puu- ja aia Pool õppinud remoutluku mata olla (teenija kes pesu südalinna ümbruses. Kirjal,
Gümn. õpetaja
nmad".
juuksetööstus
freesmasin
tööd oskaja
sepppeseb). Tulla Nüütli t. 16 slt. ..17/6837".
saksa ja vene
iKestwaid taugilokke. wesilai
Konserwatooriumi lõpet.
keevitaja
Soow. kirjal, slt. ~5/6125". sirma ..Droop & Fein" Bie
tuba 8. 2. korral.
tsiusuisne
Ostan
keele tunnid. Järeloaitami
klaveriõpetajat
lefeld. hööwclmasin (scha
ncid jne. tehakse ainult Len
Kõrgem
ametnik
(walla
(autogeen.)
palub
ajutist
otsitakse lapsele Kadrioru ne,. ettewalmistus eksameile, sootvib kohta tallu. Kirjad Ivõi kestwat tööd. Soolvi kor
Wilunud
Müüa, ühes õigusega. ping) ja Plaanscib 24" lä hea hinnaga pruugitud nuki tän. 29. Uiis tööjõud,
line)
wajab
jaanuariwöi
kontvevsatsioon.
Ametnike
ja
rajooni. Teatada slt. „4/
bimõõduga. Näha iga päcw mööbleid, õmblusmasinaid,
slt. ..24/6784".
lokkisa
weebruarikuu jooksul 2-toal. S-tsil. 1930. a.
ral wõib ka töötada oma
õpilaste rühmad. Kesk-Luha
6724".
kl. 9—17 Wana Wiru tän. jalgrattaid, pandipileteid jne. tveenduge! Austusega omanik.
korterit
aparaadiga. Kirjad slt. ~18/ saab kindla koha. Palk 16 kr.
taksotõld
2—6. Teles. 412-18.
3. teles. 476-84.
näd. alates. Nohu tän. 16. keskkütte ja manniga, wöi
6818".
Tartu mnt. 21, tel. 314-06.
Töökas neiu
ärisse.
maliknlt 2. linnajaos. Teat. hea seisukohaga. Korras, iga
Inglise, prantsuse, saksa, tvajab kohta tööstusse, söögi
Korralik müürisepp
päcw sõidus. Hind Kr.
slt. ..34/6834".
Igasuguseid
tvene ja hispaania keelt majja, majateenijaks lvõi joowib ivabrikusse-käitisse
Ärijuhti
1100. Kirjad slt. ~23/6783"
Magda
WWW
õpet. kõrgema har. mees passijaks. Kirjal, pal. stl. müürisaMks tvõi mingit
mUUjat
õpetaja
..13/6313".
muud sisemist lööd. Oskus: (naisier.) tarwis alatvi
valatisi
ägi
Müüa
Berlitz! ja Mertnerl
mas.-alrts.,
lihlv-. müüri kmiplusse. Karnsjon nõutaw.
mmu
Korralik maatüiarlaps
meet. kiiresti ja põhjalikult
Helikunstnik
Teat.
slt.
~7/6847".
õiglase hinnaga
Suuremas wälissirmas
krohwitöö. Teat. slt. ~31/
tväike käsitöökoht 3/75 ha,
rääkima. Ladina k. tunnid.
6791".
Tallinnas kõrgepalgalises
palub kohta
Harjumaal. Omnibuseühend.
Wajatakfe
valtni s t a b
ostan ja müün
TALLINNAS
ametis olew nxrnem härra
Telliskivi 52-4 ; Tõlked. Tatari 24—6.
Tallinnaga. Küsida Suitsu
söögimajja, majatconijaks.
sootvib laenu
eeskujulikult
õpilast
tän. 8, Tall.-Wäike jaama palituid, ülikondi,
| Diplomeeritud õpetajanna peronaiscabiks, ükskõik kuhu.
Wäike
Kr. 1000—
juures.
i (Teacher's diptoma) annab
korter
tvõib ka oma korterist käia.
suuruses, I—21—2 kuuks. Prot
KLAVERI
juuksur iärisse. Kirjal, slt.
pandiplleteid,
Kirjal, pal. slt. ~8/6848".
..28/6868"
sent kokkuleppel. Kirj. slt.
abielupaarile ära anda
Hea. korras
inglise keele
AIVAZ
Õ PETUS.
kojamehetöö eest. Wabrikn
..13/6733".
kasukaid,
kabinett
Vajatakse
tunde. Aadress: Raua tän.
tän.
13—14.
Tütarlaps
Wajatakse korralikkri
laagritöö jaoks laste kleitide
Korralik, kindlapalgaliue
[ 43-a—l3 kl. 6-8 õhtul.
raadioaparaate,
tiibklaver
Tallinn, Soo 27
Kõnetunnid
noormees
ja pluuside õmblejat, kes
KontoriruunT
valub
õpilaseks
klautspcsu
| hind 1 kroon.
teenijat
oma kodus töötaks tvõi soo
Õmblusmasinaid,
tutvuks
triikimisele wõi mujale tee
sinna
..Tchröder"
müüa
Ra
9—lo ja 3—4
Huvitavalt, kergestil Saksa
2 tuba ja esik kesklinnas iaskaewu tän. 14—2.
nistusse. Kirjad pal. saata lcs ivõiks ka äris aidata. wikorral wõib ka maale sõi
meeleldi daamiga, manusega
(0)
jalgrattaid.
ja vene keele tunnid alga
Lihakauplus Koidu t. 68-a. ta. Teated saata Lembitu ühes küttega ära anda
Walgetvase
tän.
I—B.
Tal
kuni 35 a.. salutuskaaslase
jaile. edasijõudn. ettevalm. linn.
jän. 16—2. 16. jaan. 1938 2. korral. Kirjad slt. ~38/
Vesiveski
Tartu m. 1. Ost-müük. leidmiseks. Kirj. flt. ~9/
kolledshi, järeleaitam. kooli
6798".
kella
7—9.
9-ha taluga Pärnumaal,
Masinakirja kursused , toos Sulevimägi 10—1, kõ
6809".
Teenijat
paremas MiljariLkas kohas Briljante, kuld-, hObo-,
lOsfõnmel. õppiwiisi järele
Korralik neiu
[ net. kl 11—1 ja 5—7. telef.
2*
Korteri
juhtumisi 8300 kr. eest,
kõiki süsteemi kirjuws- ja| 476-86
antltkasju
palub kohta teenijaks, passi tvaja maale. Herne tän.
Rottidele
1300 kr. wäljmnaksuga ja
paljundusmasinatel ühes
Ettekandjat
ostab
kõrge
hinnaga
jaks wõi midagi nmud oma : 15—3.
kaaslaseks mitmed teised meskid. talud
prakt. kirjatööde õpetuse ja t Saksa keel.
Telefon
ja nrajad odawasti müüa.
kohakuulamiscga on J. Knhle' Konversatsioon. tõlked, koo korterist käies. Pal. teat.
lutikatele ja prussakatele
kautsjoniga, tarwis kohlvik lvõib tulla meesterahwas
UmUWi-W
kontoris Wanaturg 6. teles. likava. Rüütli 2—5, telefon kirjal, flt. ..23/6823".
Teateid
J.
Kühle
kontorist
Talutüdrukut
kindel
surn:
ainult
Pikk
tan.
kahe noormehe juure. Tulla
..Diavselle".
Wanaturg 6, kella 11—1 ja
436-05.
433-86, iga päev kl. B—NII
43—1. Trõkow. < edasi anda. Kirj. slt. „8/
kl. 4—B õht. Pikkjalg 2—7. 5—6.
Kuninga tän 6. telef 431-59
Korralik karske töökas 16- : tavivis. Küsida Nariva m.
6888".
, ja N3—B.
27
hoolvis
ivõrgillaos.
kella
aastane mees sootvib mingit
Omaniku haiguse tõttu
Wälja üürida
Põhjalik õpetus » ~~
Köögiteenijat
Soowitakse
osta
pruugitud
9—4.
toonistust
kohe üle anda kesklinnas
savitööstuse
KcS wõib Incnaia
ükskõik mis alal, on ennem
asuwad !
ruumid
inglise, saksa ja prants. k.
lette
ja
kappe
Väike
maja
kohe tarivis söögisaali. Tul
olnud
suure,nas
kaupluses
1000
krooni, oskab ma
s
Juuksurit
tunnid. Paldiski 14—6
ühes korteriga. Sooiv. kirj.
, la Müüriwahc tän. 56.
kodused lõunad, sinakirja ja omab osali
hobusega kauba lväljaweda
Aadressid
palun
jätta
slt.
hoowis. kilvimajas.
slt.
..17/6817".
müüa. Kopli rand 7.
~3/6123".
jaks, oinab head soowitused. täiesti wilunut, waja Ivõi
ühes hea korteriga ja klicn- i seltki raaniatupidamise prak
' moesieosakond rendile anda.
Juuksurit
korter
Kirj.
slt.
..22/6862".
Müüa
naisterühma
tuuriga. Soolo, kirjal, slt. jtikai. saab kestma teenistuse.
Maakri tän. 38.
Juhuslikult tvaba usal
2 tuba (mööbliga wõi
korras maja
miinis; soolvitatv, kes teeb
dusväärne 28-a.
~23/6863". _ . Laen kindlustatud. Prots«it
kasukmantel
Metsapraaker
ilma)
ära
auda
uues
majas
Käsitööõpetus
ka daamide tööd. Hea palk
16-aastasc prakiikagn suu
soonnn
kohe
osta
paremas
voolkcldrikorral.
Tatari
tän.
Metsatöölisi
noormees
kokkulcvvcl. Tcamda slt.
wä li Sl naa nahkadest. UUS.
Tõsist
ja kindel koht. Pärnu mnt.
roiumcs Tallinna metsaäri
38-b—7.
Õpetus mitmesugustes
..11/68-19".
Näha kella 6—B öhi. Rüütli rajoonis, hinnaga 32.000—
113
(endine
73).
õhtul
palub
ükskõik
mis
tööd.
Tasu
moodsates * tikandustes.
45.000 kr. wõi puumaja
j des, tunneb hästi metsaäride
iän. 13—7.
tutvust
. korter 1.
kokkuleppel.
Kirs.
slt.
~33/
vaja.
Korter
töö
juures
ole
toutorilööd. otsib ajutist tee
kruudi. Teal. sit. ~16/
Kudumine, heegeldami
6113".
Otsin laenu
6136".
! soowib ruluwoma tööstuse
LiHakauplus
ne, pilu, filee, pesuõmb
liistust kuni 1. maini, Tal mas. J. Tamberg, Aegviidus. Hästi töötaNxlssc puu- 1
Kiire eluumutuse tõttu
! omanik maapäritoluga preili
5000—15.000
linna metsamaterjalide äri
lemine, vaibasõlmimine.
Hooni tvaja
milüa
Wanem reoni ja
degä-prouadega, kes omawaö
krooni
des. Pal. teatada slt. ~25/'j Linna ligidale rarwis
Pitsitöö: nõela-, kõla-,
ära
anda.
Tulika
tän.
26,
moodne
dnwän,
tugitoolid
ja
Kellel on vaja
osanikku
otsib kohta
6825".
kapitali tööstuse. laiendami- .
perenaiseabi
paela- jne. töö. Naha
küsida trt. 4.
soliidse maja obligarsiooni
diiwanilaud. kast-grammo
raha?
ja metallivoolimine, kin varemasse perekonda, keedab
seks. Wanus 20—45 a. , wastu. Kirj. slt. ..2/6882".
Kr. 2660 wõi
fon 34 noodiga, „HiS Mas
wõi sulast, kes lehmi lüp kapitaliga
dategemine. maalimine ja küpsetab iseseismalt. Kir : Härrad
Perserlane ostab kõiksugu Soomitaw foro, kuid mitte
rohkem.
Kirj.
slt.
~36/
ter's
Voice",
wiimane
mu
sab. Kaubelda tl. 3—5 3.' 6870".
Väike kelder
õli-, portselani- ja rii jad slt. ..39/6700".
del. Soow. slt. ~33/6879". pruugitud ja uusi riideid, nõutaw. Soowi korral abi
Tartu mnt. 51, hoowis.
devärvidega. kunstlilled.
pesu, saapaid, õmblusmasi elu. Kirjad pal. saata 20.
fotograafid!
Lähemalt Pikk tän. 31
Noor neiu
~~ Keetjat
naid. muusikariistu jne. skp. stl. ..1/6841", j
wälja anda. Pärnu mnt. 6.
krt. 5 kella 10—1 ja
Korralik noormees soowib - Nooremat meest
(wiibib Tallinnas 11.—15.
Ärilett,
paluh kohta
4—B.
Kes laenab
õpilaseks. Kirj. slt. ~28/' tartvis tubasele tööle, kel on ! vajatakse wäikesesse vcre Omaette, erasissekäiguga,
skp.). Kirj. pakknm. slt.
O. Pender.

Klaveritunde

majateenijaks (majandus . 6828".
kooli lõpetanud), tööstusse
mõj ükskõik kuhu. Kirjad slt.
Saareneiu
- ~37/6757".

, palub teenistust passijaks5

I Aus. karske 31-a. tublii lvõi ükskõik mida. Kirjal,
slt. ..29/6829".
töömees

' konda lõnnaivalinistamiseks
2-toaline
tahtnnst lihtsamat puutööd
kella 2—6. Teatada kirj. slt.

õppida. Tea:. Tehnika tän

~36/6839".

17, sadulsepale.

äriruum

kapid, riiulid jne. odawasti
müüa Luise 22. majahoidja.

..7/6127".

Ostan

tööstuse suurendamiseks 250
—5OO kr., saab kestma tuba
se töö. esialgu 3—5 kr. pae,

Koer kadunud
lväikc pruun emane taksi

loas. Wõib osanikuks haka koer. Omandamise eest hoia
kõige kõrgema hinna eest ta. Teai. 15. jaan. flt.
Riia
MMMM
tan. Teatada palun Tchni
nwestcr. kantud riideid, ja ..27/6827".
üürile anda. Rataskaewu t.
ka tän. 10—14 wõi teles.
liiilitaiinmiHiKtin
lanõusid,
köögitarbcid
jne.
14—5.
438-89.
Kirj. slt. ..5/6805".
WWWW»
. täiesti korras oletv itraja
Laste Rõõmus
Naister. kuld-käekell
Lasteta, kindlas teemstu- ühes aivarate kõrwalhoonete
Bnrelligentne kindlas tee• ses oletvale abielupaarile ja lviljapuuaiaga. 1 uus
i Ostan
kaotatud pühap.. 9. jaan.
nistuses noonnees sooivib räikescipoolne
tõldauto, waolujoonelme,
1938. a., õhtul kl. 19.45

bürooks, laduks. õinblns
ateljecks jne.. kesklinnas

Parimasse öölokaali Iva

! makse tvilunud kena iväl!
unisega

annab konserwat. Ivan. kurs.
puhvetipreilit ja
maapäritoluga. palub min( Kaks täiesti wilunud saare
mcesüliõp. (prof. A. Lcut-5 gil tööd. Rahul kõigega.
puuseppa
kelnerinnat
ba kl.) algajaile ja edasi° kohaneb kiiresti. Teat. slt.
otsiwad
tööd. tunnelvadi 3ovwi'.aw saksa wõi wence wäikest
kõiki fomori- ja korteri kirjutavad kogenud I
jöudnuile. Ka teooria-fol- ..32/6792
1937. a. mudel. 2 täiesti [. mööbleid,
plaani ja teewad iseseiswalt
õmblusmasinaid,
korter
töötamiseks korras olewat i jalgrattaid, tvaipu. lühtreid. kirjamehed, auhinnatud K
feggio õpetus. Kõnet. kl. Aus korralik nein soomib igasugu puutööd. Kirjal, iii. keele oskus. Teat. saab Her ' mööblita tuba
sinani tän. 14—3, 10 jaan.
alatiswoolu
elektrimootorit
~25/6865".
iO—12 ja 4—6.
teenistust,
ära anda. Hind Kr. 26. 14 ja 18 H.P. Peeter Puhk.' ka kuld- ja hõbeasjn. Teai. noorkirjanikud, lootust- I
. 1938. a. kl. 18—21 ja 11 wõi kaas üüriliseks wiisakas | Küsida
äratavad algajad, lapsed I
Jakobi 18—6.
oskab
keeta
ja
teeb
kõiki
' slt. ..11/6811".
Lembitu 10-2
karske energilinex jaan. 1938. a. kl. 9—lo. se perekonda (endal mööbel)
Põltsamaal, postk. 19.
ma-jatöid. Teat. sli. ..36/) Täiesti
ise ja mõningad salapä- I
. Teat. slt. ~18/6858".
saksa koolt ivalitseja
Ilus ruumikas wähefe
6756".
teles. 475-44.
Ostan Nõmmel
rased vaimud miks I
mööbliga
Lasteaia
jaoks
otsitakse
üövahti
noormees
j Kus. moodne
tuks
ta ei peaks siit olema I
väikese maja
Wilumrd filoloog annabi Ühe kutt palk sellele, kes paltib «võimaldada mingisu
eranssekäignga, üürile anda ?• lapsevanker
- s tartvis Kadaka tee 51. 300,
ladina, greeka m .saksa keele' wõimaldab mingi
2
tuba
wõi krundi, iväljamaks 300 n
huYlt a v ? ! I
Köie länaivol. Küsida teles.
guse õpipoisi- wõi leenisnis- antused >a tunnistused nir
kindla töö
tunde
126-92 wöi kirjad slt. „14// juhuolikuU odamaoti müüai kr. Täpsed andmed saata
kohaneb kõigega kii- aulised. Nahapalk ja kortet
2. Karja 9—S, kl. 9—lo) mehele. Kirjal. • sli.. koha.
6ŠÕ4",
Jakobsoni rän. 4, Wahenurmtlsti. ..25/6788".
Teatada slt. ~21/6861".
resti. Kirjad slt. ~32/6572"" i ühes küttega.
..33/6793".
ja 2—4.
V

Nõmme rongi wõi Rahumäe
jaamast maha minnes mööwasakut raudtee äärt,
sisse keerates Liiwa täu. ja

sealt mööda Aia iön. Nõm

me jaamast kuni tnruplat
fini. Ausat leidjat palun

see boa moe ira raiu eesr ära

tuua. Kell on leertaja mä,
le-tus. Aadrels: Mangu t.
lil—2. Rahumäel, kella
I 7—9 õhtul.

8

Päevaleht

Nr. 9

Esmaspäeval, 10. jaanuaril 1958

Lühikese piinarikka haiguse järele suikus igawesele unele minu unustamata mees ja meie kallis isa

sünd. 15. 1 1890. a.

Mälestawad trööstimata leinas naine, pojad ja omaksed.
Matuse kohta teateid saab telefonil 306-68.

8. jaanuaril uinus ootamata meie armastatud emake ja wanaema |H
I Emilie MSldar, M (illfll I
Lühikese raske haiguse järele surma läbi lahkunud õemeest

Murtud kurbusest leinawad H
lapsed ja lapselaps.
H Kirstupanek 10. I 1938 kell 7 õhtul leinamajas, Kunderi B—7. Ärasaatmine 11. I 1938 H
BG kell 2 päewai sealtsamast õigeusu kalmistule. '

I Solomon Lermon'l I
„Estonia" kontsertsaal.
Teisipäeval, 11. jaanuaril 1938. a.
..Estonia" kontsertbüroo ja Alliance Fran?aise'i
korraldusel prantsuse saadiku patronaaži all
IV sümfooniakontsert.

A
I mälestavad sügavas kurbuses omaksed.

•mEE^Sm
gpngi

+TEATeR+

~Estonia" ja "Riigi Ringhäälingu ühendatud süm

Ncljapäetval. 13. jaanuaril,

prof. RAIMUND KULL
MAGDA TAGLIAFERO
Kavas: 1) Hector Berlioz Fantastiline

kell õhtul
42. korda

lii i 11 ii I

»Buvi"
ll.' Säretvi -Q. Lutsu dm

ESTONIA

matisoering 3 tvaamses.

Näitejuht Leo Kalmet
Lawapildid P. Raudtvee

TEATER
Vaikselt uinus meie armas isake
I «Jüri Tönts I

kell %8 õhtul
Bulgaaria tenori

Peter Raitscheffi
I Johannes Grünberg i I

Sügavas kurbuses lapsed.
Puusärkipanek 10. jaan. keli 18.00 Ühishaigekassa
Hs haiglas Tõnismäel. Ärasaatmine 11. jaan. kell 13.30
Kaarli kirikust Rahumäele.

kell õhtul
Juhan Jaik'i
„Põrgu"
Näitejuht Leo Kalmet.
Dekoratsioonid P. Raud

Esmaspäeval, 10. jaanuaril,

I
Esimesel surma-aastapäeval oma kallist isa BH

sünd. 24. apr. 1860, surn. 9. jaan. 1938.

Laupa ctval. 15. jaanuaril,

mälestavad l3psed.

wöõrusetenduseks

tvee.

„Tosca"
G. Puccini ooper 3 waat.
Pääsmed Kr. 3 liuni 30 s.
Teisipäetval, 11. jaanuaril,
kell pool 8 õhtul
8. konda

harilike hindadega

Pühapäcwal. 16. jaanuaril,

kell p. l.
105. korda

„Kevade"
Sl. Säretvi -O. Lutsu dra
matiseering 3 w. (6 vildis)
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee

„Tseesar"
Pühapäcwal. 16. jaanuaril,
..Kaugete randade" ja
kell VJS õhtul
. ..Fanny" järg. Marcel l 37. korda
1 Pagu oli näidend 3 waatujeZ
ä „Must suvi"
(11 pildis).
.
Rudolf
Sirge näidend
Pääsmed Kr. 1.30 20 s.

fooniaorkestrit juhatab teeneline dirigent

Solist: kuulus prantsuse klaverikunstnik
sümfoonia,

2) Paul Dukas. ..Sortsi õpilane".
Scherzo,

3) Saint-Saens. Klaverikontsert
nr. 5, F-duur.
Algus kell 8 õhtul.

Pääsmed Kr. 2.60 kuni 60 s., õpilastele.ä 35 s.
eelmüügil ..Estonia" teatri kassas.

..ESTONIA" KONTSERTBÜROO.
Cand. rer. mere. HANS MARGENS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Bilansid. Kaub. rehb. Kirjavahetus. Kiirkiri.
Kõnet kl. 11—1 ja 5—7. Viru tän 14—8.
KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD
8. jaan. sisse tulnud kirjad.

1/5821 6 1/4761 2! 22/4382 1 22/4582 t
1/5592 1 1/4561 1 22/5702 1 23/5503 2
1/5201 1 1/4521 1 I 23/4703 1 23/5543 3
2/5642 11 2/5522 4t 24/4744 6 24/5144 1
2/4562 7 2/5562 1 I 24/2744 1 24/4464 2
2/5282 9 2/5522 1 I 24/5424 2 24/4704 1
3/5443 2 3/4483 2l 25/5505 1 25/5626 1
.3 waatuses.
Kesknädalal. 12. jaanuaril,
2 3/5403 1I 26/5546 . 5 26/5706 1
Laupäewal, 8. jaan. 1938. a. kell 11.45 läks igawesse
' Näitejuht Andres Säretv.- 3/4523
3 3/4563 1I 26/5506 6 26/5426 1
rahusse meie armas ema, wanaema, õde, ämm, tädi ja wanatädi
kell pool 8 õhtul
Latvapildid P. Raudwee. 3/4723
4/5604 10 4/8064 1
8. korda
Kassa awatud kl. 11—1 e.i. 4/4724 1 4/5204 1 | 26/5426 1 26 5666 2
27/5627 64 27/5707 2
ja s—B õhtul.
harilike hindadega
4/5694 1 5/5445 2 27/4707 1 27/4787 3
I IMIIUUW I
6/5206 12 . 6/5406 12f 27/4667 1 28/5508 1
Karl Kirsipuud I
„Siigismaiiiföver"
6/4566 L. 6/4686 1I 28/5428 2 28/5228 1
J. Kalmani operett 3 tvaat
6/5284 1 7/4647 11 28/4588 1 28/5468 1
I Armast unustamata kauaaegset juhatuseliiget B
Pääsmed Kr. 2.30 30 s
7/5607 5 7/5287 4! 29/5709 4 29/5589 4
sünd. 6./19. apr. 1848. a.
7/4478 1 8/5288 8J 29/4549 3 29/4669 1
Neljapäeval, 13. jaanuaril,
8/5488 4 8/5608 3J 30/4550 1 30/5590 4
kell pool 8 õhtul
Sügawas leinas omaksed.
Bulgaaria riigiooperi tenori Esmaspäewal, 10. jaanuaril 8/4528 1 8/5568 2f 30/5630 3 30/4790 1
mälestab
sügavas
kurbuses
B
H Kirstupanek 11. jaan. kell 7 õhtul Nõmme saksa kirikus,
9/5649 8 9/5209 1 30/4390 3 30/5270 3
PETER RAITSCHEFF'i
kell %8 õhtul
9/5289 8 9/8029 1; 31/5591 4 31/5671 22
pärast seda ärasaatmine jaama; matmine 13. jaan. kell 3 p. 1.
Seila Laulu- Ja Mängu Selts. B
viimseks võõrusetenduseks
9. korda
9/5529 4 9/5169 2
Tartus wanal Jaani kalmistul kabelist
9/5592 2 10/5490 4J 31/5551 11 32/4632 22
harilike hindadega
„Miiiidud mõrsja"
10/4290 1 10/4730 44 32/5592 5 32/5472 2
B. Smetana ooper 3 vaatuses
10/4490 1 10/5690 2? 32/4552 1 32/4642 1
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s l: Jootsi pulm"
11/5651 3 11/5411 3z 33/5633 7 33/5433 5
Andres Säretvi dramatisee 11/5611 8 11/5171 1? 33/5713 2 33/5673 6
Noedel, 14. jaanuaril.
ring Oskar Lutsu juwstuse : 11/5451 2 11/5251 22 33/5193 1 33/4553 1
I kell pool 8 õhtul
järele 3 waatuses 8 pildis. 12/5642 1 13/5533 1, 33/4593 1 34/5474 1
Marje Parikas'e
Pääsmed 20—125 s. 13/5653 2 13/4333 11 34/5634 1 35/4355 3
15-ailstafc lnwategewusc
Teisipäcwal, 11. jaanuaril, 13/5253 1 14/5214 1I 35/5595 8 35/5555 1
tähistantisckõ esietendus
14/4774 1 14/4454 11 35/4755 1 35/4795 1
t
kell 11-8 õhtul
14/5254 1
36/5276 1 36/4756 2
Pika raske haiguse järele lahkus waikselt minu armas naine ja meie hea ema H
„Figaro pulm"
29. korda
14/5494 1 14/5614 11 36/5556 1 " 37/5597 17
Pierrc-Llugusiin Caron d?e harilike hindadega
15/5095 1 15/4455 11 37/4477 1 37/4557 1
Bemunarchais' komöödia
16/5576 5 16/5216 66 37/4797 1 37/5477 7
I Anna Elisabeth Mi, sünd. Hironou I
„Mehe küljeluu"
3 waatuses.
16/5176 7 16/5616 11 37/5557 2 38-5238 1
Ell Dwn
Pääsmed Kr. 2 kuni 30 j M Jotuni naljamäng laulu 16/5696 2 17/5257 33 38/5278 3 38/4518 2
17/5577 1 17/5417 66 38/4758 1 38 4478 1
Teairi kassad awatud kell<ga dega 3 vaat. 15 pildis,
17/5177 1 17/5297 22 38/5318 1 39 4799 1
H sünd. 31. jaan. 1881. a., surn. 8. jaan. 1938. a. H
siind. 6. IX 1857,
12—4 p. I. ja õhtul kellca Pääsmed 20—125 s.
17/4657 1 17/5497 11 39/5639 3 40/5240 3
6-st poole 0-ni.
surn. 8. 1 1938
_ Kolmapäeval, 12. jaanuaril, 17/5537 1 18/4858 33 40/5200 1 40 5520 1
I Siigawas leinas mees ja lapsed. H
18/4738 5 18/5658 1 IA. 101 16 A. 71 6
tkell Vzß14..õhtul
korda
19/5419 8 19/5459 1 IA. 85 6 A. 31 1
Matmine Koeru kalmistul 14. I 1938 kell 2. I
Matmine Keila kiri
harilike hindadega
19/5619 1 19/5259 1 \A. 106 2 A. 35 1
kus piihap., 16. jaan.
19/5579 1 19/4339 2
B. 58 1 B. 34 ?
kell 12.
z ~Inimesed ajujääl" 19/5299 2 20/5740 4 l.iB,
28 2 B. 46 T
20/4660
2
20/5220
2
V. Werneri komöödia 3 vaat.
78. 26 1 119 1
BTJ 3AUMII Hf,MeuK. REATPS
•
20/4500
I
20/4540
1
Pääsmed 20—125 sendini.
120 K. 5 17 1
20/5660 1 20/5702 1
Bo BTopmiK-b. tl rnißapi
Neljapäeval. 13. jaanuaril,. 21/5661 2 22/5582 1j Noor lesk 1
Leinawad |
ÜPEMbEPA
22/4662 1 22/4622 1 1_ Kokku 626 kirja*
kell õhtul
lapsed ja I
'» 10. korda
lastelapsed. I
MM
HOI*
harilike hindadega
I Südamlik tänu I
Unustamata kallist perenaist ,
Jootsi pulm"
KoweAifl BT> 3 H JI. Tep
Pääsmed
20—125 s.
kõigile, kes minu kalli unustamata abikaas.* fl
lIOCTUH. pevh-. P Faaayf- Reedel, 14. jaanuaril,
Viimaseid päevi
I.
luepa 11 HOBOiI
P. JloTapa.
kell V2S õhtul
I pr. Emilie Poolal |
Aleksander Vilder'i I
20. korda
ZleKopaT. H. 3BOHCKÜI.
Pola Negri
üldhindadcga
Hai. POBHO B"B 7.30 U. BEU
1938.
a. „Masurkas"
muldasängitamisest osa võtsid. Eriti täname fl
Dr. B. Vahtrik i BIIJICTbI OTb 2 tcp. ;tO 25 U i «Metsalise rada"
A-S. Fr. KrulH juhatust, meistreid |a tööliskonda fl
v npoaatorcn Bb uaect.
Imeie armsa isa H
: „Tango
rearpa CT> 7. HHBapu onb Andres Säretvi dramaiisce
Elan nüüd
Trööstimata kurbuses fl
!, ring Aug. Jakobsoni romaa
11
ao
1
qacy
11
orb
5
a
I il; sffSß
Pärnu
mnt.
8-3
lesk Ja tütar perekonnaga fl
ui järele 3 waatuses.
-7'i BLU., BT» BO'!l.'p nn
(Urla maja kõrval).
11 ao l q. auu.
Pääsmed 25 ja 50 senti.
Kõnet. kl. 3-5.
: Nottumo"
['liii ,u9j^
= Kassa awatud iga pacw
Telef. 455-70 (endine)
kl. 12—4 p. ja 6—j/39 öht.
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühijule trükk
H

