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Ilukirjanduse lewik on läinud tagasi

Raamatuaasta propaganda on jõudnud juba kaotada oma mõju.— Kirjastused kaaluvad liig vähe,
mida trükkida. Luule vastu on huvi minimaalne. Ebaterve turg ja agentide nuhtlus
Homme: I Alfred R0()6 I

Tallinna suuremate raamatukaupmeeste kokkuvõtteid lõppenud aasta raamatuturult
Küsitlesime suuremate Tallinna raamatukaup
luste juhatajaid, et saada umbkaudset ülowaadet kir
janduse müügi kohta lõppenud kalendriaastal.

. Kõikidest raamatukauplustest wäidetakse, et fir
jandusc müük on olnud 1937. a. nõrgem kui 1936.

aastal. Ei salata raamatu-aasta mõju raamatu
müügile, kuid ühes raamatu-aastaga lõppes ka
selle mõju. Sügawamaid jälgi ei suutnud raamatu
aasta jätta.

„Päewalehe" raamatllkauplustc juhataja arwab
möödunud aasta olewat ülökokkuwõttes wõrdse eel

nenud aastaga, kuid weidi tagasi olewat läinud al
gupärase kirjanduse inüük. Tasakaal on saawuta
tud tõlkekirjanduse ja lasteraamatute enamlewimi
sega.

Algupäranditest läksid iväga hästi Mait Metsa
nurga „Klltsutud ja seatud", siis Mälgu romaanid,
Jakobsoni teosed jne. Wäga nõrgalt läheb aga iga
sugune luule. Tõlkekirjanduse müügi alal wõiks
nimetada tõusu; eriti tunduw on tõus lastekirjan-'

Selle ühe Põhjusena arwab ta n.-n. odawate raa
niatute nädalaid ja teiseks agente.
Inimene, kes on harjunud ostma raamatuid
..odawa nädala" Puhul, jääb nende oote! muul- ajal

kauplustest eemale. Agendid, kes seisawad kirjas
tuste teenistuses, käiwad teinekord majast-majja ja

müüwad raamatuid hoopis odawamält, kui seda
ki kool enam raamatuid kaupluste kaudu, waid
agentide kaudu. Äri annab koolidele 10% hinna

da trükkimata. Et raamatuid on lastud liig Palju

ju nende läbikäigust.

Seetõtu ei n>õi üldkokkuwõttes ütelda, et raama

tute ostmine üldse oleks läintld tagasi, ebaterwe
turll juures on raamatute tegelik lömitamine kil
lustatud ja seetõttu ei saa üksikud raamatukauplused
anda mingit selget ülewaadet.

düse alal.

M. Metsanurga „Kntslltud ja seatud" on hoo
aja „nael". Küllaltki hästi läheb ka Jakobsoni.
Rohu ja Hindrcy teoseid.

..Rahwaülikooli" raamatukaupluse juhataja
konstateerib wäifest tagasiminekut raamatuturul.

Raamatukaupmees K e i se r m a n n ei saa sa
mutigi konstateerida kirjanduse müügiturul tõusu.

ISIrHm I mQiQodiad I

Lastekirjanduse müük on möödunud aastal ol
aud küllalt rahuldaw, eriti enne Pühi.
Hra Keisevmann arwab aga, et kirjastused lase

ivad müügile liig Palju teoseid kontrollimatult.

wõimalused wõtawad raamatukauplustelt ära pai

res muusikafilmis

lismmse kirjanduse lewikul. .Nõudmisi on nii saksa-,
inglise-kui ta prantsuskeillsete teoste järele." -

wõiwad teha raamatukallplused, kellel administrat
sioonikulud, maksud jne. Wiimasel ajal ei osta üks

alandust, agent aga 20%. Ka odawad ettetellimise

ja tema 68-liikmelinc I
H mustlasorkester suu

Eelmise hooaja müük raamatu-aasta propaganda
tõttu olewat olnud Palju hoogsam. Küll wõib ta
aga kinnitada, et tunduwat tõusu on märgata wä

Tee tähendab, et nii mõnigi teos oleks wõinud jäin

Vanemad!

nrüügile, see raskendab omakorda ostjaskonnal orien

Valmistage oma lastele rõõmu, ostes või tellides
neile nädalaajakiri

teerumist.

Wiimasel ajal wõib märgata, et raamatu ostja
arwestab õige tõsiselt armastustega. Et aga raa
matuid ilmub wäga Palju turule, seetõtn ci suu
deta kõiki neid eiran: armastada. Nii mõnigi kül

..MUINASLOOD LASTELE".

Hooaja ainulaadseim muusikaline lavastus!
Kuulus New-Yorgi Metropolitain
ooperi primadonna

Ilmus ja on müügil igas ajalehekioskis

MM iasliif

lalt hea teos ei pääse seetõttu omakorda ostjale la
hedale.

Kokkuwõttes: Kirjastused peaksid ivaga tõsiselt

nr. ©.
Huvitav sisu ja pildid. Hind 10 senti.

kaaluma, mida trükkida. Näiteks Mõikfin tuua
ette. et hiljuti Uinus müügile üks romaan märssi
des. See wähene eksemplaride arm, mida riskisin
wõtta enda kätte müügile, on kõik alles rahulikult
riiulil. Üldse on luule mastu nõudmine wäikc.

Seni ilmunud numbrid:

Väikese Tiiu reis laia maailma.
2 1. Poiss, kes rakendas kolli kelgu ette.
% 11. Vihmavana.

Väikeliidu sidemed
tihenenud
Praha on rahul Rumeenia välis
ministri külaskäiguga
Praha, IV. 1. (ETA) (Havas) Esmaspäewa

hommikul Tschehhoslowakkia wälisministcr Krofta tegi
Rumeenia wälisministrilc Miccscule wastukulaskäigu.

Mõlemal wiiliöministril oli pikem jutuajamine. Scejii
relc Nliceseu wõeti wastu Peaminister Hodza poolt, kel

lega tal oli umbes iihetnnnniline kõnelus. Kell 11 Nu
meenia wälisministcr wõcti eraaudicntsile President
Bencschi poolt. Pärast jutuajamist president andis Mi
ccscu auks eine. Kell 14 Rumeenia wälisministcr Mi
eescu lahkust Prahast, et sõita Belgradi.

Tiinscist poliitilisist ringkonnist seletatakse, et siin
ollakse rahul Rumeenia wnlisministri külaskäigu tule
mustcga. Külaskäik on hajutanud kõik kahtlused ja ti
hcndanud Wäikcliitu uhcndawaid sidemeid.

Praha, IV. l. (ETA) (TNB) Rnmcenia wä

lisministri Micesru läbirääkiniiste kohta Tschchhvsloawaldati järguline kommiinikce:
Läbirääkimisil Tschehhoslowakkia ja Rumeenia wälismi
nistrite wahel on arutatud rahwuswahclist seisukorda
ühenduses Rnhwastcliidu nõukogu celseiswa istungiga.
Edasi on arutatud kusimusi, mis tulewad arutusele Wäi
kelndu alatise nõukogu järgmisel istungil. Mõlemad
MlNlstrid wmwad rahuldusega konstateerida, et kõigis
arutatud kuumusis on jõutud ühisele arwamiselc. Ta
muti on jõuti-d ühisele arwamiselc poliitikas, mida Wäi-.
kcliit peab teostama praeguses rahwuswnhcliscs seisu
korras.

Tschehhoslowaktia kodanik ja Tschchhoflowakkia reserwoh.

witscr. Tema ülesandeks oli sõja puhkemise korral anda
raadio teel informatsioone ühele naaberriigile. Selleks
otstarbeks ta oli oma korteri tähtsas garnifonilinnas
Olomoucis sisse seadnud raadiosaatejaama. Oma raa
diojaama tegcwusc kontrollimisel Kaheni acg-ajalt au
dis kindlaksmääratud ajal edasi teateid. Need teared.
mis püüti wõimudc poolt kinni, «võimaldasid Kaheni'
arreteerimist.

Hukkus reisilennuk
11 inimest sai surma

3 1. Väike-veli ja lumememm.
' 11. Printsess Lillelossis.

Pariis, 10. 1. (ETA) Rumeenia peaminister

Hukkus 9 ahvi ja 10 kilpkonna
Helsingi, 11, 1. (ETA) Eile õhtul tekkis
seni teadmata põhjusel tuli Korkeasaare looma
aias ahwipuuride ehitusterühmas. Paaritunni
liste kustutustööde järele suudeti tulele piir pan
na. llks neljandik ehitustest on ära põlenud.
Tules hukkus 9 ahmi. 10 kilpkonna ja 1 kaaren.
Ainelist kahju hinnatakse 50.000—60.000 mar
gale.

4 1. Sõit lõunamaale.
" 11. Imelind.

Goga andis „Journnli" esindajale interwjuu, milles ta

5 1 11.
Topp,
Tipp ja Tapp.
Laisk koduhaldjas.

käsitles juutide-küsimust. «Elle küsimuse korraldamisel
ta asus samale seisukohale kui kuningas Karol. Ta scle
tas, et juutide-küsimus on Rumcenialc rahwuslikuks ja
majanduslikuks küsimuseks. Scaduscwastasel teel on
Rumeeniasse sisse rännanud koguni umbes 500.000 juu
ti. Rumeenia uus walitsus on täiesti põhiscaduspärane.
Uus walitsus on asunud kommunismiwastasele seisuta

Tellimishinnad: 1 kuuks 45 s., 2 kuuks

90 s., 3 kuuks Kr. 1.30, 6 kuuks Kr. 2.50 ning
üheks aastaks Kr. 5.—.
Tellimishinna võib saata toimetusse, Pikk 36,
Tallinn, või sisse maks» "osti jooksvale arvele
nr. 752.
Soovijaile saadetakse toimetusest tasuta proovi

hale.

palverändurite surm kõrves
Amma n, 9. 1. (ETA) (Havas) Taga-Jordanis<

Kuni 1. veebruarini kiirtelli

Raha i.indberghi lapse röövijate

durit, kes olid teel Mckasse, surnud körwcs nälga jo
janusse, ühe ellujäänud palwcränduri jutustuste järel,

mise hind 6 kuuks Kr. 2

tabamise eest jagati
Trento» (New Jersey osariigis), 11). 1. (OiTA)
<Reuter) 25.000 dollarit, mis New Jersey osariigi

olewat palwcrändajailc teadmatuil Põhjusil keelatud sis

ning üheks aastaks Kr. 3.50

voolt oli määratud tasuks Lindbcrghidc lapse röömijatc
tabamise eest, jagati esmaSpiiewal New Jersey kubcrnc
ri poolt enam kui IVO isiku wahcl. Suurima summa

7.500 dollarit sai Nem Aorgi pctroolrumijaama oma
nik Waltcr Lyle, kes tundis ära sedeli, mis wõimaldas
Lindbcrghidc lapse rõõwija Hanptmanni tabamist. Wco
autojuht neeger William Allcn, kes leidis Lindbergfjide
lapse laiba, sai 5.V00 dollarit.

Argentiina presidendi poeg
hukkus lennuõnnetusel
on selgunud, et Argentiinat ja Brasiiliat ühendama
silla nurgakivipanekult tagasipöördumisel Kaduma läi

nud lennuk on alla kukkunud Comensoro lähedal.
Kõik seitse seesolijat on surma saanud. Surma on
saanud ka Argentiina presidendi poeg Eduard lusto.

scpääs Hcdshasi.
(

Suurimad moods. tantsude kursused
Uuel aastal ülesandmine
,j?A. Poolsas
Lai tän. 5, tel. 436-52.
JL Uue algajate grupi algus
JT teisipäeval, kl. 9 õhtul ja
M I neljapäeval, kl. 9 õhtul.
m Uue edasijõudnute grupi algus
m teisipäeval, kl. 8 õhtul ja
* reedel, kl. 8 õhtul.
ERATUNNID IGAL AJAL.

VASTUVÕTMINE KOGU PÄEV.

odavahšnnaSisfele

Ä, H. PÄÄSUKE, ".r

õhtustele keeltekursustele
(saksa ja vene keel)
algajaile ning edasijõudnuile, toimub
kuni 14. jaan. Vene Eragümnaasiumi
ruumes (Vene 15} igal äripäeval kl.
l/zS—V-S õhtult
Suure tungi ärahoidmiseks viimastel päe
vadel palutakse registreeruda aegsasti.

rekordilise ajaga 11 tunniga, kattes 3700 kiilomcet

rit. Peale fufii oli lennukis wccl iviieliikmeline
meeskond.

Bozeman (Montana osariigis). 11. 1. (ETA)
(Reuter) Montana mägedes on alla kukkunud suur
reisilennuk. Kõik sersolijad kuus reisijat ja wiis

Hamburg-Amcerika laezvasõiduiiiiii ja Põhja--Sakin
Lloydi esindus Masitvas suletakse, kuna reisijate arm

meeskonnaliiget on saanud surma. Paästesalt suus

Nõukogude Wenesse ja Nõukogude Wenest on niiwövd ka

kadega ruttab katastroofikohale.

hcmenud, et esindus ei msu ennast ära.

algus kesknädalal, nelja
päeval jagruppide
reedel kl. 8 6ht.
fllute algajate
Eratunnid ja registreeri
mine päev läbi.

See film pakub muusikasõpradele
meelejäävaima elamuse!
&VQCQ JtiOOVQ laulab aariaid
Schuberti ja Puccini surematuist
loominguist!
äMEI „GLORIA-PALACE'is"

Kogu Tallinn räägib, et
restoran
..PfISSAASHIS"
on mugav.
All baaris on hea einetada
kuid üleval—mõnus aega viita.
Seepärast kõik „PASSAASHI",
Sauna tän. 1.

TANTSU- JA LIIKUMISSTUUDIO

Laine Lind

Ncljamootoriline pommilennuk, mis on tuntud „Len
dawa kindluse" nime all, lendas üle Ameerika kontinendi

HIIGELLA VASTUSEGA MUUSIKALISES
SUURFILMIS
MA OLEN ARMUNUD

(12 senti tund)

Hästi ia kiiresti 6pite tantsima
Telegrammid teatavad

(bracQ JfloorQ

eksemplar.

teatatakse, et Saudi Araabia piiril on kümme palwcrän

Montevideo, 10. 1. (ETA) (Havas) Nüüd

Prahas hukati salakuulaja
Praha, 10. 1. (ETA) (Havas) Tiin mõisteti
surma salakuulaja Leopold Kaheni, kes töötas ühe
naaberriigi kasuks. Katzern on Saksa päritoluga

juutide küsimus Rumeenias

Tuli Helsingi loomaaias

Laulutunnid

(Mary Wigman'i kooli lõpetanud Dresdenis.)

MOODNE LAVATANTS.
BALLETT. KEHATEHNIKA.
Registreerimine

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

Karl Viitol
Sakala 21—11. Tel. 455-97.
Rääkida kella 2—3 p. 1.
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Teisipäeval, 11. jaanuaril 1958

Päevaleht

Häid väljavaateid majandusteadlaste

Eramajanduse sihtjoontest

ettevalmistamisel ülikoolis
Kaubandus-tööstuskoda õigluse valvepostil
Kaubandus-tööstuskoda osutub meil kõige mu
nemaks ja seega ühtlasi kogemusrikkaiiuaks awalik

õiguslikuks asutuseks majanduse alal. Selle koja
ümber on koondatud kõik eramajanduse harud peale

Põllunduse, mistõttu mainitud koda wõib õigusega
kanda Eesti eramajanduse esinduskogu nime. Kui.
gi kaubaüdus-tööstuskoja kui teriviku seisukohad
on Paljudes küsimustes raskesti jaawutatamad, sest
tihtilugu lähemad üksikute sektsioonide huwid üks
teisest lahku, siis sellest hoolimata on mainitud kojal

kui terwikul eriline osatähtsus selles, et tolle koja
algatusel ning selgitustöö tagajärjel on suudetud
küllalt mõjukalt alla kriipsutada ermuajanduse tõhu
sust Eestis.

Sest tihtilugu on ju meil olukord olnud säära
ne, et Eesti rahnxis oma erksa maimu sunnil ja ko
gemuste nappuse tõttu on nobe kalduma mäga

innukalt neile eksperimentidele majandusalal, mida

üldiselt nimetatakse riigikapitalismiks. Selles pole
tõeliselt midagi imestada. Sest kui ühelt poolt
arwatakse, et riik Peaks kõiki toetama, ja kui seda
nõuawad isegi üliõpilased oma komventide organi
seerimiseks ning teisalt kiputakse jälle arwama, et

riik oma autoriteediga ja jõnküllusega wõib amet
nike kaudu olla ühel hoobil tööstur ja kaupmees
paljudel aladel, siis kahe wooln Pealesurumisel
Peabki lõppeks ruum eramajandusele üha jääma
ahtakesemaks.

. Ja just tegewusruumi kitsamaks jäämise wastu
eramajandusele ongi kaubandus-tööstuskojal tul
nud kulutada küllalt Palju energiat.
Möödunud nädala lõpul astus koja uus koos
seis esimest korda kokku ja ivalis endale juhatuse,
selle esimehe ja nõukogu koosseisu.
. Neljandat korda esimehe kohale walitud J. Puhk
esines ka kohe kõnega, milles ta walguStas üksikas
jaliselt koja ülesandeid ning tegewnssuundasid.
Praegusel korral tahaksime mainitud kõnest tõs

ta eriti wälja järgmisi kohti:
l) Kaubandus-tööstuskoja püüete kauge ees
märk on nagu marenmltki liberalistlik kauba

te tugenxunaks ja kindlamaks teinud, waid hoopis
nõrgendanud. Seda muidugi põhjusel, et soosikud
on sageli elujõulised waid heal konjunktuuri-ajas
tul, kuid osutuwad nõrgaks ning wõimetuks kohe.
kui ajad muutuwad keerulisemaks ning seisukord
läheb raskemaks. Seepärast ongi siiski majandus

teine ning wastupidine suund.

Ent asjade tõeline seisukord Pole siiski enam
täiel määral säärane, nagu oleme mõi ol
lakse harjunud arwama. Esiteks kõnelowad kauba
wahetuse lvõimaluste wabantaks minemise poolt
asjaolud, et ainult kaubawahetuse elawamaks muu
tumrse tõttu wõidakse hankida Püsiwat tööd suure
male arwllle kodanikest ning teiseks e, saada muil

abinõuga ühtlustada üldist hinnatase! kui just rah
wuswahelise kaubanduse suurendamise teel.

Kui Inglise, Prantsuse ja Põhja-Anlerika Ühendini
kide walitsuste poolt tehti endisele Belgia peaministri
le van Zcelandile ülesandeks uurida küsimust riikide
wahelise kaubawahetuse elustamise wõimaluöte üle,
siis sellestki nähtilb, et just kaubawahetuse suuren
damise kaudu tahetakse anda wastulööke wöiniali

kele surutistele. Ja kui nüüd kaubandus-tööstus
koja esimees kõneles kaubanduse liberalistlikemaist
eesmärkidest, mida toetab koda, siis tähedab see kõige

pealt seda, et meie peaksime wäga teraselt jälgima
kõiki neid ettewalniiStusi ja püüdeid, mis praegu on

käimas wõi teoksil pöördumisel autarkiliselt plat
worinilt ikka enam ja enam wabamasse wette. See
oniakorda hakkab aga mvaldama paratamatult mõ
ju ka hindadele ning üldse tootmisprotsessile.

na nmjandiisteadnswnna osakond nne ülikooli sea
duse kehtimahakkamisega 1. jaanuari! s. a. iseseis
maks teaduskomiaks. Tartu ülikooli ajaloos on see
esmakordne juhus, kus majalldiisteaduskond mõib

otsekoheses mõttes.

töötada iseseisiua teadilSkonnana. Puhul oli

Mainitud asjaoludele, nimelt kahele passusele
J. Puhki kõnest, oleme juhtinud erilist'tähelepanu
just seepärast, et need mõlemad osutuwad wäga
tähtsaks küsimuseks eramajandusele nii sise- kui wä
lissuhetc poolest.

Uue põhiseaduse raamistikus on kaubandus
tööstuskojal rohkem wõimalusi oma tõekspidamisi
kaitsta otseteed kui seni. Aga ühes sellega tõuseb

ka koja wastutus, sest eramajandus ei wõi ju ku
juneda üksnes mõnele kihile rikastumise-allikaks.
logid Peab saniäl ajal täitma ka neid sotsiaalseid
ning riiklikke ülesandeid, unda nõuab praegune aeg
ning Eesti olukorra kindlustamine tulewiku suhtes.

Kmlbnndns-tööstnskojg iinitcr koondunud ring
konnad on walimistc foitbn wabnlt wõinud sinna
saata oma esindajaid ning seepärast wõiwad need
tõsiselt esitada ka neid tunge ja soome otsekohesel ku

jnl, mis on olnud ja on nende walijail.
Kuna koja juhtiwais organites Pole sündinud
ivalmnste tagajärjel kuigi suures ulatuses muuda
tusi isiklikus koosseisus, siis see kinnitab omalt
poolt koja ühtlust ning laseb arwata, et selles kojas
wõidakse edukalt jatkata eramajandusele Platmormi
kindlustamist, mis iibtlasi osutub ka kõige tugema

maks aluseks Eesti demokraatliku korra kujunenu

seda selgemal kujul wõib amalduda ka rahwa tahe.

Tja.
Keila kaheaastase kursu
sega põllutöökool
Koostöö organisatsioonide ja konwcndi wahel

wõinmlusi niajandusteaduskonnn wäljaarendamiseks
tulemikus ning uusi kaivatsusi meie kõrgema haridu
sega majandusteadlaste ettewalmistamisel.
Majandusteaduse osakond kutsuti ellu Tarin ülikoolis

õigusteaduskonna juure juriidiliselt 1. juulil 1020. a.
Teega töötas majandusteaduse osakond 17 aasiai. lisa
kood asutati alul peamiselt nende isikute sootvil ja alga--

tuscl. kes olid Zheuemaal, eriti Riias, inajandusülikeoli
dcs õppinuid ja kellel olid õpingud pooleli jäänud. Osa
komia esialgse öppekaiva koostas kadunud professor Bc
rendts. öppekaiva koostati Weuc eeskuju järele ja niiPalju kui Tartu olud seda lubasid. Normaalõppeajaks
oli ette nähtud 3 aastat. Toda õppekmva ci saa majau
dusteadlasie seisukohalt õnuelikuiks pidada, ku>na see sisal

das majandustcadusliike aineid ligikaudu ainult 35% ja
umbes 05% õigus- ja loodusteaduslikke ning kceielisi ai
neid. Kiri öppekaiva oli kehtinud 6—7 aasrat, uis hak
kas tõusma ikka rohkem ja rohkem rahulolematust ma
jandustcadlastc ettemalmistamise suhtes.

1034. aastal, kui õigusteaduskonnas ja samuti ma
jairdustcaduse osakonnas, said orsustaira cnamnse noore
ma gönoratswoui esindajad, wõeti majaudusteaduic osa
konna öppekaiva põhjalikule ümberkorraldamisele. õppe
kmva koostamisel lähtuti eelkõige põhimõttest, ct

kuna neid oli kovduirvilt nõutud. Tporsidc tokkiminc ou
aga ikkagi irõimalik ainult wetsialiiscerirmisc kandu. Tee
ga ka uus õppekatva jaguneb .kolme spetsialiseerumise

harru: 1) rahlva- ja riigimajaudus, 2) kauba udus ja
tööstus ning 3) pangandus ja kindlustusasjandus. Uues
õppckaivas ou ette nähtud juba 4-aastaue normaal-õp
peaeg, kusjuures 3 esimest aastat on kõigile majauduS
teaduskonna üliõpilasile peamisel? ühised, kuna neljas
aasta ou nähtud ette spetsialiseerumise - aastana. Et au
da üliõpilastele juba ülikoolis teadmiste rakenduse oö
kust, selleks uues üppckmvas ou nähtud ette ulatuslik
uiug läbimõeldud

semiunridc ning praktiliste tööde fiiStecm.
Kui senised õppeta! vad kujutasid endast suurel määral eri

ncwate õppeainete mehrauilist kogumist, kus ci olnud
suures ülekaalus ei majaudusreaduslikud ega ka õigns
ning loodusteaduslikud distsipliinid, siis uues õppeka
ivas on luajaiidusteadlislikc ainese osatähtsus kogu õp
pokaivas juba 75%.
Ilne öppekaiva reostamine on nõudnud õppejõududelt
tväga pingu rmrar tööd, kuua majandusteaduse oiakoima
õppejõudude koosseis on olmid tvõ>udlemisi iväike, üliõpi

laste arm aga üsna suur. 1. detsembri 1037. aasta and
meil oli majandusteaduse osakonnas 004 inriu.nrifitke
rinid üliõpilast, seega oit ta suuruselt teine teaduskond
Tartu ülikoolis, kuna esimeseks on õigusteaduskond. Te
minarideft osaivõrtmie üliõpilaste arw on iikrauud 8—
Kt-fordini!t normaaliolt seminaridest osatvõrjare autrni.

sioonide ühisel koostööl.

Nagu wastawaist eelkalkulatsioonidest selgus, nõuaks

kõigi katvasse tvöetud kursuste j. t. Põllumajanduslike
ürituste teostamine Keila koMvendi piirkonnas' esialgu

kulusid tväliemalt kr.
Nõupidamisel aset leidnud sõuawõttudes awaldati
muu seas ka soowi, et praegune Keilas töötalv põllutöö
kool muudetaks kahe-aastase kursusega põllutöökooliks,
kuna kooli õpilaste suhtes awaldati lootust, et wajalik
artv õpilasi Keila põllutöökoolile leiduks juba ainuüksi
Keila konwendi Piirkonnast.

tud seisukorras ettöwõtjate liikkond ja wähem» salli

taivad. majandusalal tegutsvlvad erirühmad, lõpPeks majandust kogu oma mitmekesrdnses Pale mit-

..Teadsin seda," ütles adlvokaat wöidurüüm
salt. „Teie toon ja käitumine tõendas mulle,
et teil on käsil mingisugune hulljulge ettewöte."
..Reetsin end. wöi kuidas, eh?"
.sMitte wöib-olla harilikule iniinesele," ivas
tas teine targalt. ..Peaksite mäletama, et meil
on sellest ennegi olnnd kõnet. Andsite juba siis
märku, et teil on ees suurem seikluslik ette
wöte. mille tahate lõpule wiia, enne kui asute
oma kohale seltskonnas."
..Olge hea mees ja jätke see kõneaine," pa
lus David. ..Teate wäga hästi, et olen kange
kaelne kui muul. Wütke meel miskit."
..Wäga mähe aga siis," nõustus mr. At
kinson. ..Ma ei wöta õhtul tawaliselt midagi,
aga tahaksin pikendada meie jutuajamist. Ar
wan. et mainisin teile juba kord. et sir Earnshaw
Roberts Scotland Mrdist on mu hea sõber."
..Arwan, et ütlesite kord," nõustus David.
„Kui mitte, siis mõtlen nagu oleksite seda tei
nud. Wõin teile kinnitada, et tunnen sealt ka
üht meest, kes on kindlasti niisama palju wäärt
kui kaks teie oma."
..Sir Earnshaw on wäga tähelepanuwäärt
isik." ütles mr. Atkinson kangelt. ..Et olla polit
sei peakomissar, see nõuab, nagu isegi mõis
tate, wäljapaistwaid omadusi. Sir Earnshaw'! on
neid. Kohtame igapäew mu klubis. On juhtu
nud, mitte minu algatusel, et kõneaineks on
olnud wiimasel ajal gangsterid. Sir Earnshaw'le
paistab naeruwäärsena mõte. et Londonist saab
teine Chicago. Ta möönab aga. et Londonis on
praegu jõuk, kes on siiani suutnud pöigelda
kinniwütmise eest ja kellest politsei ei tea weel
kuigi palju. Need on wist need teie sõbrad."
..Arwnn, et on," kinnitas David. „Nad on
tähelepanuäratawaim salk lontrust maa peal, kui
juhtute neid lähemalt silmitsema: kuid nad on
kawalad. Fakt on see. ivõi wähemalt osa sel
lest. et wöiksin reeta selle salga sir Earnshaw'le
täna õhtul wöi homme hommikul, kliid kaksKümmend neli tundi hiljem seisawad kaksteist
wannutotud meest ja kohtunik mu laiba iim
ber. See on wastik jõuk, Atkinson. Uskuge

jaitdtislikel ainetel on nõudnud keskmiselt 4 aastat träga
pingntmva: tööd Lirast iilikex>li lõpetamist. Näiteks on
prof. tf. 'jjwmiil endal tulnud magistritöö ja eksamrte
iwrhamtfds läbi töötada ligikaudu 100.000 lehekülge
teaduslikku kirjandust.

Mis pnutub tinte asutatud õppetvolidc täinmssc. nts
on kindlasti loeta, et tulemaks maiseks täidetakse majan
dnsgjaloo professuur ja artrxitamasii ka panganduse sa
kindlusniSasjaitduse õppetool. kuna 2 profcsstntri jääb
esialgu makantseks sa need täidetakse õppeülesannete kor

eas. Teoses titite õppetoolide ka

teaduskonna õppckatva wastmvalt täiettdamisele spct
sialiseerimise sinvendannse suunas.
Tnttvem osa masanduStcadnskontia asttmstest aictieo

Praegu linna ntajas nürirtmmides. mis oi ole ehitatud

Normaalitc avtv seminarides on !o—ls üliõpilast, ma
iaitdnsteadnskoiina.? on oliurd sa on neid aga 100—

ülikooli-asntuste tavivete kohaselt.
Nkajauditsteaduse osakonna on lõpetanud algusest pea

150-ni.
Õppetöö sütpendamiseks on majandustcadime osakon
na iiiiure iviimase 2 aasta jooksul asutatud 5 uut semi
nari fühistcgeiouse. maiairdusõiguk. majanduspoliitika,
raamanipidamise ja kiriamalictuic uing käirismajaudus

lo tänaseni 714 isikut, neist 220 naist jn 485 meest. Re
aalsete anvesinste järgi t võiks tncic ntajandnselu tnahu
tad.l kõrbema ntajatidttsteadnslikn haridusega isikuid

2500—<3000. Nii ci ?aa praegu ,veol jnttuai olin ma
jandnstendlastc üleproduktsioonist, ivaid

teaduse scmiuaridl. Mainitud seminaride juure on asu
katud la ivauem-assistentuuirid. Temiuarid ou kabtlc

hea ctteivalinistitsega majandusteadlasi.

mata suuresti kaasa aidanud irue öppekaiva teostamisel.
Iltic öolvkama järgi (pandi kehtima 1535. a. 2. sein est
ri sil lõpetab tulema aasia komadel 1. lend.

Lõppeks dekaan tvihjas icllclc. ei meil on seni tegeli
kus ntajanduselus kannis skeptiliselt suhtutud majandus
toaduskomta lõpetajaisse, kttid lviimmel aastal on sim

lastcl seisab ees alles aivar tööpõld ja praegu otsitakse

Vaatamata mitmcsugnsiek raskustele on iuba mär

märgata teajud nmrmngni ja isegi niimnstmvaid wäl

gata uue õprcfnira poü:ii>useid tulemusi üliõpilaste töös.
üliõpilnstc wnstuste tase cksnmcil on tundmoalt tõusnud,
samuti on kahe «viimase aasta ioofiul maiaudusteadnse
üliõpilased teinud samapalju anhiiinatöid kui eelmise 15
aasia jooksul ühtekokku.
Maja udu s tea di iskoud ei ole saanud nüüd aga iseseis
maks mitte üksi mormilisclt. iraid uue ülikooli seadusega
ou majandusosakonnale antud ka soliidne sisuline alus.
Lisaks sellistele õppetoolidele asutatakse suure 4 uut dro
fcssuuri. missugustel ou mäga oluline tähtsus leadnskou
ua edaspidises tvälsakujunemises ja iväljaarendainiics.

jendnsi meie majandnstcadlastc kohta. Meie majandus
ringkonnad on olnud ise õige nõudlikud, kttid omaltpoolt
ct ole nad wigadc parandamiseks midagt aidanud teha.
Majandusteadlaste puudulik etteivalmistus on _ olnud
tingitud ka palju ainelsstc wõimaluste puudtmtisest. Mu
jal maailmas on majnitdns-rtngkoitttad alatiselt toetanud
ia isegi ülal pidanud majandusülikoole ning määranud
õige suuri süpettdittme-sonde. Meil ei ole aga seni tveel
midagi sel alal majandtisringkoudndc poolt tttmeiamis

Uute Professuiirideiia on nähtud ette majaiidusajaloo,
tööstus-kaubauduse, Mugairdais-kiiidlirstiisasjaudusc ja

Päetval.

riigi- uiug kommunaalmajanduse Prof esmmi d.
Kõige i raku samaks küsimuseks ou majandusteadus
konnas

teadusliku jiirclkaswu küsuunS.

Peab ütlema, et kõige hvtluvm pärandus, mis iieseisew
teaduskond sai osakonnali. ou just teadusliku järelkaslvn
puudumine. Kegn 17 aacta jooksu! ou mmnudusreadusc
osakond aimud ainult 4 magistrit. Tääraue mäike ma
gistritc ariv ou lingitud õigusteaduskonnas seni kehtinud

träärset tehtud.
Teaduskonna esimene koosolek toimub tnlonsal kolma-

Abiõppejõudude ja teiste esinda
jaid ülikooli nõukogusse ja tea
duskonnakogudesse
lssmaspäewa õhtul pidasid oma koosoleku ülikooli
määralised abiõppejõud ja õppciilesannetetäitjad, ct wa

lidu oma esindajaid ülikooli nõukogusse. Määraliste
abiöppcjõndudc esindajaks ülikooli nõukogusse waliti
lektor J. W. W c s k i, kuna õppeülesannete täitjate poolt

oma esindajad täna õhtupoolikul peetawail koosolekuil.

Järskutekkinud pakane taganeb ka kiiresti

Tcaduökonnnkogildcssc on walitud määraliste abi
õppejõudude, õppcülcsannctctäitjatc, dotsentide ja aSsis
tcntidc esindajaiks järgmised isikud: õigusteaduskonna

kogusse mag. jur. ls. Ilus, usateaduSkonnakogusse

nide ja kohaliku konweudi wahcl.

Koosolekust wõtsid osa 14 esindajat. TSnawõttudel
esineti soowidcga, et põllmnajanduslikud kursused, wõist
luscd, demonstratsioonid jne. üritused korraldataks kon
wcndi Piirkonnas tnlewikns waid koMvendi ja organisat

i« turd praegu gt utagistrikraadi taotlemise
korrast. mille kohaselt sacuvutmnme ma

mag. F. Linnus. Dotsendid ja assistendid waliwad

Keila wallamajas toimus pühapnewal suurem nõu
pidamine Keila konMendi piirkonnas tegutsewate põllu
majanduslike ja seltskondlike organisatsioonide esinda
jäte wahcl koostöö küsimuse arutamiseks organisatsioo

Ja ajalugu ongi näidanud, et neis riikides, klls
majandusalal on wõinud tekkida iseäranis eelista

25. peatükk
Õhtune töö tehtud ja wäärika kliendi miim
ne tahe, testament, korralikult alla kirjutatud,
tõestatud ja kindlasse kohta paigutatud, lasi
mr. Atkinson end lödwaks. Ta wöttis wastu
tugewasti soodaweega nõrgestatud wiski ning
sigareti ja awaldas oma arwanlist oinal kui
wal wiisil.
..Teie korraldused, lord Newberry," ütles
ta. „on kahtlemata kõigiti korras ja teatud
wiisil õiglased. Olete teinud miss Sophyst oma
suure waranduse pärija ja jätnud oma tiitli,
olen sunnitud nii ütlema, täiesti wäärtuseta,
T. o. waranduslikust seisukohast. Teie õepoeg
Clarence ei leiagi selle elu seal Newberrns nii
kuldse olewat."
.Mi see peaks olema." seletas David. ..Olen
kuulnud temast mõndagi ja näinud tast mönin
gaid üleswõtteid. Ta sarnieb liig palju mu
õega. et mulle meeldida."
..Tollel noormehel ei ole tõesti meeldiw ise
loom." tunnistas adwokaat. ..See ei ole siiski
asi, millest tahtsin teiega kõnelda. Sellast, kui
meie tntwus on nliesti jalule seatud, lord New
berry," jatkas ta, „näib. et on saanud ,nulle
saatliseks lubada endale wabadusi. Nüüdki näeb
selle järele wälja. Milleks selline rutt selle tes
tamendiga?"
v„Wõin saada haawatud wõi surma kolme
nelia päowa pärast, ja on peagu enam kui kindel,
et siirma."

iseseismaks teadiiSkonnnks ja puudutas ligemalt

jauduselnle eriteadmistega warustatnd majandusjuhte,

ettewõtlikkust ei koheldaks mitte pidurdamast ega
ebasümpaatsemalt kui kõiki teisi ettewõtlikkilse liike.
Seda mitte üksnes seadusandluse korras, waid iild
se ja ülepea.
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lühikese ülewaate majandusteaduskonna arendust

nmjandustcndnse osakond Pensi eeskätt andma meie ma

Pann juhtida sellele, et meil eramajandust ja era

VARGAKS

mürske dekaani Prof. (sd. Poom i g a, kes andis

Mida tugewmu on eramajanduslik struktmtr,
seda rohkem ka iseseisvalt mõtlevamaid Päid, ja

jõud tunneksid endid ühemäärseteua kui i'che pere
konna liikmed.
Mainitud passusega on nähtamasti tahetud tähele-

AADLIK

meie lehe esindajal kõnelus majandusteaduskonna

sele.

2) Koja Pime 011, et õigluse printsiip meie ma
jandusliku elu korrastamisel kõikjal Pääseks maks
wusele, ja et kõik majanduslikul alal tegutsewad

k. Phillips Oppenheim

Teatawasti sai senine ülikooli õignsteadnskon

elus alati tähtis, et seal ei hakataks etendama oma
kambameeste poliitikat ja eelistama isiklikke sõpru,
waid tegewusruuiu jn tegewusivabadus reserweeri
taks neile, kes selleks on suutelised sõna tõsises ning

wahetuse korrastus.

Seda kuuldes ja lugedes wõib ehk mõnigi ar
wata, et niisuguse eesmärgi teostamine osutub
utoopiaks, sest Praegu on ju wõidutsemas hoopis

1. jaanuaril sai majandusteaduskond Iseseisvaks teaduskonnaks. Uue õppekava viljakad tulemused
hakkavad selguma. Luuakse juure neli uut professuuri. Majandusteaduse osakonna on lõpetanud
714 isikut, majandusteadlasi vajatakse aga kuni 3000. Majandusteaduskonna dekaan jutustab:

mag. theol. C, Talumaa, nrstitcaduskonnakogusse

Lund tuleb ikka juure. Järgnevad ilmad kujunevad pehmeteks
või külmalt mõõdukaks
Ööl mastu esmaspaema muutus ilm kor
raga palmseks. K'oige külmem oli nimetatud ööl
Tartus. kus kraadiklaas näitas külma 21 kraa
di. Tartule külmuselt järgnes Wärska 20 kraa
diga, Narma-lüesuus 19 kraadiga jne. Et soo
da teada, kaua järskutekkinud kõma külm püsid,
mestlesime ülikooli ilmajaama sünoptiku A.
Nurklikuga.
Wiimane seletas, et eile ööse! tekkinud po
kane rauged peatselt. Juba eile keskpäewal wä
henes külm ligemale 4 kraadi mõrra ja õhtul
oli meelgi pehmem, sest hakkas kohati sadama
luud ja tekkis tuisku. On loota, et järguematel
püewadel ilmad kujunewad kui mitte pehmeteks,
siis wähemalt mõõduka külmaga kuni 10 kraadi
piires. Esmaspäewane pakane oli tingitud sel
lest, et ilm muutus ajutiselt selgeks, mille taga
järjel kujunes soojuse kaotus kiirgamise teel
wäga suureks.
Olemasolem külm on tekkinud Wene körg
rühkkonna mõjul. See kõrgrõhkkond liigub aga
ida poole ja sellele järgneb madalrõhkkond,
mille keskkoht asetseb Inglismaal ja jääbki ar
matamasti sinna püsima. Madalrõhkkond on
wallutanud juba esmaspäemast peale Kesk-Eu
roopa, Poola ja laieneb pikkamisi edasi ida
poole, liikudes -Kõrgemates öhukihtides. See
madalrõhkkond ei suuda meil küll niipalju mümind, see on «vastik jõuk, mitte selline, kellega
wüib mängida. Teie ei «vaatakski neile, aga
kni üks neist kuilleks praegu pealt, mida mulle
olete rääkinud, ei kõhkleks nad hetkekski teie
kõri läbi lõikamast, nagu teie ei kõhkleks' lask
mast faasanit."
..Wõiksite usaldada Scotland Pardi kaitset.
Andke neile kõik informatsioon, mis teil on.
Politseile teeb peawalu nende peakorter
üksainus mees ühtainust meest tahaksid nad
kindlaks leha. Teil on wöimalns osutada po
litseile suuri teeneid. Paar sõna teie poolt ja
sir Earnshaw annab heameelega pühaliku tõo
tuse mitte ainult teie julgeoleku kindlustamiseks,
waid ka selle kohta, et mehi. kelle wastu teil
on eriline kaebus, karistatakse äärmise waljil
sega... Õigupoolest ei oleks ma tohtinud nii
palju ütelda. Peate seda wõib-olla karmiks,
aga sir Earnshaw tahab säästa inimelusid. Iga
kinnipüüdmata mõrtsukas on mustaks plekiks
ta karjääril."
David helistas kella.
~Dowson toob teile taksi, kui teie enda au
to ei ole siin, mr. Atkinson," ütles ta. ..Peale
selle, kui tahate tuua sir Earnshaw Robertsi järg
misel pühapäewal kell pool kaks «linuga eine
tmna, rõõmustaksin wüga temaga tutmuda."
Mr. Atkinson, wöttes portfelli ja jättes ju
malaga oma kliendiga, taipas äkki. milles asi
seisis.

..'See tähendab." lõpetas ta. olles lahkumas,
„et laupäewal läheb midagi lahti."
*

Dowson tõi auto ja adwokaat sõitis ära.
Haigutusega wnjus David ühte tugitooli. Wäl
jas peksis wihm wastu aknaruute.
..David. sina põrsas!"
Kõnetatu pööras üllatnulilt ümber. Ras
ked eesriided, mis lahutasid seda poolümmargust
osa. kus ta istus, raamatukogutoa tähtsaimast
osast, olid weidi praotatud. Nähtawale ilmus
wäga pateetilise ja igatsema ilmega sarmikas
nägu. Selle järele tuli painduw, graatsiline ke-

ju amaldada. et temperatuur tõuseks üle nulli,
kuid pehmemaid ilmu toob ta siiski kaasa. Suu
reks muutunud üyugradiendi tõttu ja selle taga
järjel tekkinud suurte tuulte tõttu Balti riiki
des walitseb meil täna tuisune ilm. Järguematel
päewadel on ette naha kergemõitu lumesadnsid.
Pilmituse suurenedes kahaneb ka külm. Juba
täna oli ida pool külm langenud alla 10 kraadi,
kuna läänepool püsis ta meel 10 kraadi piiri
des ja üle selle. Edaspidised ilmad kas pttsiwad
pehmetena wüi jälle mõõduka külmaga.
Praegu on kõige külmem Kesk- ja LääneWenes, kus on külma 22 kraadi. Seewastu
tugemad külmad Balkanil on juba kadunud
ja seal walitseb paiguti silla, paiguti aga kerge
külm. Tugem külm oli meel paar päema tagasi
ka Ungaris ja Poolas, kuid ka nüüd on sealgi
külm raugenud. On tawaline nähtus, et kui tugem

külmalaine tungib sügamalt soojalaine alasse,
et siis hakkab seal peatselt uus soojalaine lii
kuma põhja poole, mis antudki korral näeme.
Kui pikalt pehmete ilmade ja kergete kiil
made periood meil kestab, seda päris kindlalt
ette ütelda on raske. Igatahes ei ole praeguste
ilmastikuolude tõttu tugemat pakast karta. Tüli
müib aga hakata tegema lumi. kui seda ikka
järjest juure tuleb. Säärast lumerohkust ei ole
olnud enam hulgail aastail.
ha, pikad jalad ja sõrmed, mis hiilisid wälja
kummalegi poole eesriideid.
..Kujutle," jatkas ta poolpahaselt. ..istub siin
tund tunni järele, juues «vastikuid wiski-ja
soodasid tolle koleda mr. Atkinsoniga, kui mi
na olen siin kannatamatult ootamas."
„Ma ei usu mitte sõnagi sellest." «vastas
David, lükates tugitooli tulele lähemale. „Waa
ta kord oma juukseid ja terme su kleit on kort
sunud. Olen kindel, et magasid kui kott."
Sophy naeratas.
..Kui tark sa oled! Peagu ebaloomulikult
tark. Kuid ma ei wõinud midagi parata. Täit
sin eile kohusetruult noore debütandi kohuseid,
tantsides suure hulga noorte kollanokkadega,
kes tüütasid mind lolliks."
Ta heitis enese toolile ja. nõjatudes ette
poole, helistas kella.
„Mis nüüd?" küsis David.
Sophy «vaatas talle hämmastunult.
..Aga kell on ju kuus läbi." ütles ta.
Dowson sai majalised juhised ja lahkus.
Sophy silus oma juukseid, maatas end mõtlikult
peeglist ja istus sirgelt oma toolil.
..David." ütles ta siis. ..mu pika ja ük
sildase walwamise aja! täua õhtupoolikul tuli
mulle tore idee."
..Kui sellel on midagi tegemist uue kokteili
seguga —" algas David.
..Ära ole rumal." katkestas teda Tophp.
~See on midagi palju peenemat. Tee puutub
eriti meie tänaõhtusesse lõbustamiswiisi. Tee
wüib mõjuda isegi meie tulewasele elule. Kas
kawatsed täna riietuda pätiks ja hulkuda möö
da tänawaid?"
..s<indlasti mitte. Täna õhtul ei ole mul
midagi ees. .Kibe töö tuleb mul alles paari
paeiva pärast."

..Asi muutub järjest lihtsamaks." ütles tüd
ruk. „Mu austatud ema lõunatab täna .Ken
singtonis kuskil, kus noored, kogenematud
tütarlapsed ei ole teretulnud. Olen lubanud min
na wara magama."

dr. mcd. J. Haldre, filosoofiateaduskonnakogusse lek
tor J. W. Weöki, matcmaatika-loodustcaduSkonnako
gusse mag. chcm. H. Tamm, loomaarstiteaduskonna
kogusse drnd. mcd. vct. A. Paabo, põllumajanduStea
diiskonnakogttSse manrm assistent L. TõlpuS ja ma
jandusteaduskoititnkoguösc mag. rcr. oec. W. Walk.

Rooseveldi võit esindus
kojas
Washingto n, 10. 1. (ETA) (Reuter) Esindus

kojas tuli täna arutusele rnliiunfnnbif ünbloio' ettepa

nek. mis näeb ette, et enne sõjakuulutamist tuleb korral
baba rahwahääletuS. Esimees luges ette Rooseveldi lii
kitnse, milles president hoiatas arutarnast ettepanekut.
Aiisngunc seadus halmnks iga presidendi juhtimiswõimct.

ütles president oma kirjas. Mina usun. et selle ette
panek» esitajad on wccndunud. et sel kombel ühendriigid

hoitakse eemal sõjast. Ent mina olen weendunud. et
sellel olekS wastupidiuc mõju. 2ce julgustaks teisi riike
nrwama. et nad wõimad rikkuda ühendriikide õigusi ka
riStamatnlt.
EsinduSkoda lükkas Ludlow' ettepaneku arutamise ta
gnsi200 häälega 188 hääle wnstu.

Aaria-paragrahv Vilno ajakirjanike
ühingu põhikirjas
Warssawi. 10. 1. (ETA) (PAT) Ajakirjanike

iihing Wilnos on otsustanud muuta oma põhikirja seS
mõttes, ct nilcunÄis juudid ja juudi päritoluga isikud ei
tohi kuuluda ühingusse. See on esimene ajakirjanike
ühing Poolas, kes on maksnm pamutö aarialaste pa
ragrahwi.

..See on mõistlik." tähendas David. ..eriti
Kuna näed nii unine wälja."
..Ara ole Sophy. ..Olen ma
ganud liig palju. Seepärast näengi unine wäl
ja. Mida ma täna öhtul wajan. on: noort
meest. Kes mind lõbustaks. head põrandat tant
simiseks, tõesti head esimese järgu muusikat ja
wäikest õhtusööki."

Donisoni kokteilide serweerimisel tekkis wäi
ke waheaeg. Kohe kui teener oli läinud, süütas
Sophy sigareti.
..Well?" küsis ta. silmanurais ahwatlew
kortsuke.

..All right, niipalju kui see minusse puutub."
kinnitas David. ..Aga ütle mulle, kas misugu
iie asi kõlbab? Kas wõib wanem härra wiia
wälja õhtusöögile sinuealist noort daami ilma
wanema daami kaitseta? Ma ei taha saada
mõne pahase sugulase poolt wihase wisiidi osa
liseks."

Sophy naeris tasakesi.
..Oled küll kummaline!" pomises ta. ..Täiesti
ja lootusetult ivanamoodne ning mahajäänud
kõigis oma mõtteis ja tegudes. Pealegi oled
peagu mu onu. kuigi mul on hea meel. et sa
ei ole."
Sophy ivaatas talle ja naeratas naera
tas meeletuletawalt. Siis raputas ta tuka surn
reti otsast.
„00. ivell, pomises ta wastuseks, ..on wüib
olla põhjusi."
26. peatükk
Belle. Poiret' walges schifonmodellis. kae
las teemantkee, nulle ajaloo teadasaamiseks
pidanuks läbi lugema wähiinalt tosina kurja
tea protokollid, juuksed seatud korda hotelli kam
mija hoolitsema käe poolt, oleks äratanud tä
helepanu ilmudes kuhu tahes. Maitre d'hõtel
ahmis õhku, nähes neid teemante.
..Madaam soowib?" poniises ta hingetult.
..Ons see siin restoran?" küsis Belle.
..See siin on grill-raom, madaam," wastas
mees. ..Otsin teile hea laua. kui lubate."
Belle waatas rahulolematult enda ümb&.

Päewaleht
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Poola rahwusliku ühenduse laagri juht lahkus

I NGLI S E-EESTI JA EESTI-INGLISE SÕNARAAMATUST

INGLISE -EESTI SÕNARAAMATI

Laagri uueks juhiks kindral Skvarczynski

-seda oma otstlst oma terwise haliva seisukorraga, mis

takistab teda pühendamast oma jõudu täiel määral
oma ülesandele selles laagris.
Ta ütleb, et ta annab oma kohustused oma ivana
tvõiiluskaaslasc kindral Skwarczynski kogenud kätesse,
kellega ta on korduwält koos töötanud marssal Pilsudski
jahte sa juhatuste teostamiseks. Kolonec Kvc meenutab
oma kirjas marssal Smlgly-Rhdzi sõnu. milles toonitati
tarwidust ühendada kõiki rahwa jõupingutusi lootvaks
tööks, sa mis on leidnud clawat tvastukõla kogu maal.
Lõpuks kolonel Kvc amcrldab kindlat lveendunmst, et mh
tvuMku ühenduse mõte samvutab hiilgawa tvõidu.

Rahwuslikn ühenduse laagri uus juht kindral

Skwarczynski on sündinud 1883. aastal. Ta on lõpe

tanud Lwowi politehnikumi. Juba päris noorena ta
wõttis osa salaorganisatsioonidest, mis töötasid Poola ise
seiswuse kasuks. Warem ta kuulus Poola sotsialistlikku

erakonda. Maailmasõja ajal ta wõitlcs Poola leegioni
des. Pärast maailmasõda ta tvõttiö osa sõjast enam
laste tvasiu. Ta on saanud niitu korda haaivata. Oma

KOLONEL ADAM KOC

wahwuse ja teenete eest ta on saanud palju aumärke.

Poola otsib uusi vorme välispoliitikas
Poola suhted on sõltumatud rahvusvahelisest institutsioonist.
Varssavis kasvab huvi Balti riikide vastu
Kaks tendentsi Genfis
Warssawi, 10. 1. (ETA) (PAT) Wälisminis

ter Beck esines esmaspäewal seimi wälisasjade komis
jonis seletusega rahwnswahelise seisukorra ja Poola

kohta. Ta ütles muuseas: Meie uaaber
suhted, mille olnlisimaiks osadeks on mittekallaletungi
paktid Nõukogude Wcnemaaga ja Saksamaaga, on söl
kumatud igasugusest rahwuswahelisest institutsioonist ja
protseduurist ja nad säilitawad muutmatult oma wäär
kuse. Meie liidulepingud Prantsusmaaga ja Rumeeniaga,
mis tekisid siis, kui Rahwasteliidu organisatsioon ei ol
nud weel lõplikult wäljg klijunenud. moodustawad sa
muti elemendi, mis on sõltumatu igasugustest teistest

poliitikat. Rahwnswahelise cln kriis ütles Beck

seisab kõigepealt ühenduses Rahwastcliidnga. Genfis on

olemas kaks tendentsi, mis käiwad üksteisele wastu.
Kogemused on näidanud, et Rahwasteliidu põhikirja
põhimõtete täielik toestamine käib Rahwastcliidul üle
jõu. Samal ajal on märgata doktriinilistc kirgete tcraw
nemist. Need kired pttüawad Rahwasteliidnle üha raske
maid ülesandeid peale suruda. Poola diplomaatia püü
dis niisugustele ohtlikele lahkpüüctele wastu töötada.
Sellega ei taheta aga mitte ütelda, nagu oleksid püüded
paremate lahenduste leidmiseks täiesti lootusetud. Wõi
matu oli aga seisukord, kus ühe asutuse Põhikirja, mis

on uniwersaalscna, teostatakse ainnlt mõnede

lepingutest.

Wötmata oma osa liiga piiratuna, meie püüame kö
wendada ja arendada oma sõprusi. Ses ühenduses tuleb
meenutada peaminister Gõringi traditsiooniliseks saanud

külaskäiku kui ka Rootsi wälisministri Sandleri, Eesti
wälisministri Akeli ja Austria wälisministri Schmidti
külaskäike.

Poola ci lakka otsimast uusi worme. Püüdes ühiselt
Saksa walitsnsega kõwendada heanaaberlikke suhteid
mõlema maa wahel, meie leidsime 1937. aasta 5. no
vemöri deklaratsioonis uue tee, mis, tagades mõistlikul
wiisil kummagi riigi sisemist ühtlust, peaks kindlustama
soodsaid tingimusi wähemusrahwuste kooselamiseks riigi
ga. Meie suhted Rõuk. Wcnemaaga ei ole muutunud. Need
suhted tugenewad 1932. a. mittckallaletungipaktilc, mis

wõimaldab jookswate asjade korraldamist asjalikkuse
õhkkonnas. Suursaatkondade loomine Tokios ja Warssa
wis tunnistab Poola-Faapani suhete sõbralikkusest. Tu
kcb toonitada Poola kaswawat huwi Baltimere ranni
knl ja seda tähtsust, mida Poola annab koostöötamisele
selle mere rannikul afctsewate riikidega. Doonau-bassei
nis meie püüame säilitada traditsioonilist sõprust ja aren
dada kontakte. Selle ruumi organiseerimisplaanidest on

leidnud meie poolehoidu Prantsuse-Jtaalia kawa põhi
mõtted, mis on pärit Prantsuse wälisministri Lavali
Rooma külaskäigu ajast 1935. a. Meie suhetes Wati
koniga on füwenenud wastastikune arusaamine.

KoKuwõttes Beck konstateeris, es rahwnswahelise
kriisi süwenemine ci ole mingil wiisil mõjutanud Poola

üksikute riikide poolt. Selles seisabki Rahwasteliidn
kriisi peapõhjus. Seda kriisi on süwendanud mõnede es

majärgulistc riikide lahkumine Rahwasteliidust. On
wõimatu, et ainult mõned riigid kannawad Rahwaste
liidu paktist teMwaid kohustusi, iseäranis neid, mille
täitmist wöidaks nõnda automaatselt. Samuti ei tohi
Rahwasteliit muutuda blokiks, mis oleks sihitud teiste
blokkide wastu, nagu seda täie õigusega toonitas Jng
lise wälisminister Eden.
Minister Beck konstateeris, et teatawad rahwuswa
helised ringkonnad püüawad mahendada Itaalia Rah
wasteliidust lahkumise ja Saksa deklartsiooni tähtsust
Rahwasteliidu asjuS. Lcwitati ka arwamist. et see on
koguni kasulik Rahwasteliidnle. Minister Beck waidlcs
sellele artoamifele wastu. Samuti waidlcs ta selle was

sellistele algatustele, nagu mittewahclcscgamise komi
tee, protesteerib Poola kategooriliselt sette wastn, et
Rahwasteliidnle püütakse mõne riikiderühma voolt wäl
jaspool Rahwasteliitn tchtnd otsuseid sisendada. Rah
wasteliidu nõrgendamine peab tekitama walitsuses tun
nct nende isikliku wastutusc kõwenemlsest. Seepärast
Poola jälgib elawa huwiga katseid läbirääkimiste alga

loncle. CSARi afääri peasüüdlane, seletas eeluurimisel,

juba warem wangistatud politsei kätte langenud nime

et üheks tähtsamaks salaorganisatsiooni kaastööliseks on

kirjade põhjal.

Pariis, 10. 1. (ETA) (Havas) Julgeolekupo

litsei teatab, et tal on korda läinud arreteerida Cler
mont-Ferra»d'is isiku, kes on 11. septembril Pariisis

laste laialisaatmisel on teda kutsutud osa wõtma wõitlu
sest kommunistide wastu. Parast pikemaid läbirääkimisi
teda on miidud ühe kolmanda isik» juure, kellele ta on
annud pühaliku wande mitte awaldada CSARi saladusi.

Etoile'! platsil toime pannud pommiatentaadi. Tegemist
on keemiainseneri ja rcfcrwohwitseri Pierre Locuty'ga,

Saladuste awaldamisc eest on ahwardatud surmaga.
Pärast seda tseremooniat ta on pärinud üksikasju orga
nisatsiooni kohta. Seejuures on selgunud, et on tege

ülesandel isiklikult toimetanud lõhkeaineid Prcsbourg'i
tänawale, et õhku laSta Prantsuse tööandjate ühingule

nesid kaheksast mehest, kelle kasutada oli ka üks kerge

kuulipilduja. N.-n. rasked rakud koosnesid 12—13 me
hest ühe raskekuulipildujaga. Kolm rakku moodustasid
ühe üksuse, kolm üksust ühe pataljoni, kolm pataljoni ühe
rügemendi, kolm rügementi ühe brigaadi ja kaks brigaadi

ühe diwiisi. Iga lõögiiiksuse eesotsas seisis juht, keda
wöidi tunda ölakuist. Oma tcgetvuse kohta seletas Bour
lier, et tema ülesandeks on olnud peamiselt autode ja
weoriistade muretsemine. Ta on osa mõtnud ka bri
gaadijuhtide nõupidamiötest. Bourlier' ülestunnistuste
Põhjal wõcti ette rida läbiotsimisi Pariisis ja agnlcis.

kes on 28 aastat toana. Ta on tunnistanud, et ta on

ESAR-i organisatsiooni, nimelt insener Metcnier'i,

kuulutvat hoonet.

Pariis, 11. 1. (ETA) (Havas) Pierre Locuty,

tes teatawasti tunnistas end süüdi atentaadi korralda
mises Etoilc'i platsil, andis üksikasjalisi seletusi oma
tegemusest CSAN-i organisatsioonis. Ta seletas muu
seas, et Metenicr oli teda kutsunud 11. septembriks Pa
riisi, kus temale esitleti n»itut tundmatut isikut. Nende
hulgas oli ka Moreau de la Mcusc, kes teatas, et katvat
sctakse õhku lasta kaks hoonet. Metenicr pakkis ühte
kasti lõhkeained. Locuty ise reguleeris masinawärki,
miS pidi tekitama plahwatnsc Presbourg'! tiinatval kett
22. Siis Loeuty ja Maron sõitsid Metenicr' autos neile
määratud kohtadele.

Hitler sõidab Itaaliasse

Vitebskis lasti maha vürs

9. mail

tinna Demidova

Suurejoonelised ettevalmistused
Roomas
Berliin. Iv. 1. (ETA) (HavaS) Hästiinformee

ritud allikast teatatakse, et Hitleri külaskäik Itaaliasse
toimub tõenaoliselt 9. mail ja kestab terme nädala.
Hitler sõidab Itaaliasse saksa riigi juhina ja walitsusc
peana. Rahwussotsialistlikes ringkonnis ollakse praegu

arwantiscl, et Hitleri külaskäik paawstile on täiesti
tväljaspool wõimalust.

Rooma, lv. 1. (ETA) (DRB) Itaalia pealinnas

Moskvas kadus Daani kommunist
Pariis. 10. 1. Prantsuse ajalehtede Mõsk
ma kirjasaatjad teatawad, et Witebskis on las
tud maha würstinna Niina Demidowa ja pu
nane lendur Scharow. Mõlemad tabati katsel
waulltada lennukit, et sellel põgeneda Wene
maalt. Wurstinnat süüdistatud ka selles, et ta
tuli Wcnemaale walepassiga salakuulamise ots

on j»ba käimas laiaulatuslikud ettevalmistustööd Hit
leri wastuwõtmiseks tema wastukülaSkäigul Itaalias.

tarbel.

Rii on juba alustatud une suurejoonelise maksali rajami

Ka teatatakse Moskivast Pariisi lehtedele,
et oil jäljetult kadunud Daani parlamendiliige,
kommunist Petcrs ja Poola kino-reporter No

sega senise wana jaama asemel linna lõunaosas. Ka
jaamaesine Plats, mis on 20.000 ruutmeetrit suur, ehi
tatakse ümber. Platsilt wiib uus 40 meetri laiune allee
Via Triumphaliseni. Lehed toonitawad, et nende laien
dustõöde eesmärgiks on wöimaldada miljonitele itallas
tele, keS sel puhul Rooma woolawad, awaldada oma
poolehoidu sõbraliku rahwa juhile.

50.000 Itaalia põllutöölist
Saksamaale
Berliin, lv. 1. (ETA) (Reuter) Saksamaa ja

Itaalia wahel on sõlmitud kokkulepe Itaalia põllutööliste
töölerakendamiseks Saksamaal. Armutakse, et juba lähe
mal ajal tuuakse Saksamaale 9V.VVV itaallast-pöllutöölist
aitama Saksa talupoegi. Saksamaal annab end tunda
põllutööliste puudus neliaastaku suurte nõudmiste taga
järjel. Itaalia töölised rakendatakse tööle peamiselt kar
tulite ja snhkrupeetide kaSwatamisel.

tagasihoidlikus paisumises etendanud oma osa kä

selle laagri kujundamise süsteem ja taktika.

Kr. 4.25. Kalingurköite kaaned Kr. 1.25, poolnahkköite kaaned Kr. 2.—.
KIRJASTUS E.G. PIHLAKAS TALLINN, POSTKAST NR. 473. Posti jooksev arve nr. 767
lES peaks rahuldama nõudlikumaidki tarvitajaid. Suurim soodustus ja hinnaodavus peaksid,
tegema lES'i kättesaadavaks kõigile inglise keele ja kultuuri harrastajaile ja sõbrale.

Külm ja lumi olid süüdi Terueli langemises
Valitsusvastaste abiväed ei jõudnud õigel ajal kohale
Sev i 11 a, 10.1. (ETA) (Havas) Kindral
Queipo de Llano seletas ringhäälingus, et
Terueli kaitsjad on alistunud vaenlasele
seepärast, et valitsusvastaste abiväed ei
jõudnud õigel ajal kohale. Geograafilised
tingimused olid äärmiselt ebasoodsad.
Kuigi valitsusvastastel õnnestus vallutada
kõrgustikke, mis valitsevad linna üle, lahu
tas neid siiski Teruelist jõgi, mis on üle
pääsmatu praegusel ajal. Külm ja lumi
olid valitsusvastaste suuremaks vaenlas
teks, ütles Queipo de Llano.

min.

õppige suusatama „Kaleui"
suusahlubi
SUKUEL
Kursused algavad 13. ja 20, jaanuaril kl.
20 „Kalevi" ruumes, Gonsiori 4. Erigrupid
daamidele ja härradele vilunud instrukto
rite juhatusel. Osavõtjate registreerimine
igal äripäeval „Kalevi" büroos, kella 10
—ll ja 18—19. Osavõtumaks Kr. 3.

arheoloog
Jeruusalem, 10. 1. (ETA) (Reuter)
Briti arheoloog Starkey tapeti täna maan
teel Hebroni lähedal. Starkey oli kahe
araablasest abilise saatel sõitmas Latshi
shist Jeruusalema, kui ta peatati relvasta
tud araablaste salga poolt. Teda kästi au
tost välja astuda ja sunniti siis edasi sam
muma. Samal ajal tulistati teda selja
tagant kaks korda. Tema saatjatele anti
bandiitide poolt armu.
Rahvasteliidu pakti
artikkel 16 muutmisele
Briti ja Prantsusmaa ütlevad ajuti
selt üles teatavad majanduslikud
ja rahanduslikud kohustused
Genf. lg. l. tETA) <DNV) Eelseiswa Inglise-

Prantsuse iihise deklaratsiooni kohta kuuldub Rah

wasteliidu ringkonnist, et on kawatsusel ajutiselt

üles ütelda teatawad majanduslikud ja rahanduslikud
kohustused. mis sijalduwad art. lk. Seda shesti pee
tama! hädawajaliseks seepärast, et wältida suurema
hulga ühepoolsete seletuste «maldamist, milles huwita
tud neutraalsed riigid käsitlewad oma seisukohta uute
sanktsioonide tarwituselc wütmisel. Inglise-Prantsuse
deklaratsioon pidawat olema ainult sissejuhatuseks selle

küsimuse ühisele arutamisele. Kuuldub, et Rahwaste
liidu pakti reformikomisjon tuleb kokku juba 21. jaa
nuaril.

Lumetormid Lätis
Riia, 11. 1. IETöI) Tugema lumetormi taga

järjel on lakanud töötamast hulk nutobuseliine prowint
sis. 75, autobuscliinist on tõotamas Praegu Maid 16.

Nekrassovi mälestamine
M oskma, 9. 1. (ETA) (Tass) Laupaewal Nõnko
sowi surma tiv. aastapäeiua. Kogu innal korraldati kir
janduslikkc õhtuid, koutscrtc jn näitusi, mis olid Piihcn
datud Ackrassowilc.
ttleweuemaalittc täitew keskkomitee otsustas Bolschic

Soli alewi Jaroslawi oblastis, kus Nekrassow sündis,
ümber nimetada Nekrassowi alewiks.

olnud eile suur Plahwatuskatastroof, kus on saanud sur
ma. 100 inimest. Plahwatufcs on häwinud täielikult 8
maja. Plahwatusc põljjuö on praegu teadmata.

Saragossa, 10. 1. (ETA) (HavaS) Kogu pü

tvägedc tähtsamate ühendusteede üle. Walitsuswastaste

staabi hindamist mööda on pühapäeval sooritatud viiest
üksteisele järgnenud rünnakust osa 'tootnud enam kui

10.000 walitsuswäelast. Kõik rünnakud on tagasi löö
dnd. Walitsuswägede kaotused olevat väga suured.
Ka Teruelist lõnnnapool Mucla dc Terueli sektoris va
litsusväed Püüdsid ägedate rünnakutega wallutada wa
litsuswastaste positsioone. Kõik rünnakud nurjusid aga
suurtükiväe tõkketttle tagajärjel. Walitsusvägedcl ei ole
seni õnnestunud haarata sõjategevuse juhtimist. Wahc-

Peal on ilmastikuolud paranenud ja walitsuswastaste
lennuvägi võtab nüüd uuesti aktiivselt osa sõjatege

Lommiciest purustatuci Teruelis

Pressiball tõotab kujuneda

Ka Kutseid neile, Kes aadrcssimuutuste wöi mõnedel
muudel põhjustel Kutset ei ole saanud.

huviküllaseks

järgmised ettewötted: Tartu telefoniwabrik raadio

Eest: Ajakirjanike Liidu iga-aastane pressiball
toimub tänawu ballihooaja kulminatsioonina 22. jaan.

algusega kell 9.30 ü. Mustapeade mugaivais esin
duslikes ruumes.

W Teie väldite D
| külmetus- ja kurguhaigusi j
§§ kui tarvitate õigeaegselt W
| jTRYPASOII Übicüc vai |
| |FLAVOSOL| LABLETTE. J~LT
s Saadaval apteekidest,
fi A.S. Ephag'i farm. lab. Tallinn

PniiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiTiimiiiiiniiiiHiiiiiii W

loteriile on oma toodangust annetanud

aparaadi „Eliit", Hiiu-K'ärdla kalcwiwäbrik wärwi
lise waiba, A. M. Luther teescrwüsi-wankri, a.-s.
~Eesti Turbatööstus" 1000 kg turmast. ..Estonia"

teater 10 priipääset ja 20 pääset Z0»o-lise hinna
alandusega, ,sWaba ZÄaa" ja ..Rähwaleht" tellimisi,
Kuressaare linnawalitsus 18 mudaivanni, ..NoorEesti" kirjastus 80 kr. eest raamatuid. Annetuste
juurewool pressiballile näitab üha tõusutendentsi.

kürgkraadi eest kannab hoolt kaks tantsuorkestrit

„Merry Pipers" ja~Red Hot Ramblers", kokteil- ja
öllebaarid romantilise akordeonimuusikaga, loterii
väärtuslike võitudega ja balli eeskava tuntud kunst

Pesemisvahend

nike kaastegevusel. Pressiballi dekoratiivse külje eest
hoolitsemise on võtnud enda usaldatavatesse kätesse

dekoraator W. Haas.
Laudade ettetellimine pressiballile au aivatud. Telli

misi wütab wastu toimetaja K. Teder ..Päemalehes'
tel. 428-83, igal äripäewal kella 10—12. Ettetellimisel
tuleb tasuda lauamaks 5 kr. Samas antakse walja

Piihal maal tapeti Briti

täiesti jäätunud.

gude Liidu rahwad märkisid kuulsa Wene luuletaja Nckras

Sada inimest sai surma
Soitbott, 11. 1. (ETA) (TNB) Madridis on

hapäevase Päeva jooksul valitsusväed Püüdsid tagasi
võtta walitsuswastaste poolt vallutatud positsioone. Wa
litsuswägede rünnakud olid suunatud Peamiselt La Eo
tale, kus Franeo väed on end tugevasti kindlustanud.
La Eota valitseb Põhja-Terueli üle ja samuti walitsus

Lähenema presjiballi sajaprotsendiliseks önnestumi
seks on olemas kõik eeldused. Bnllikiilaliste meeleolu

Kõik miimaseil Päcmil Riiga saadumad aurikud on
Venemaal

Ränk plahvatus Madridis

wusest.

Poola ei osutu rahwuSwahclise koostöö suhtes kunagi
asetatuks niisuguste tingimuste ette. niis käiwad tema
kõikumatute põhimõtete ja tema eluliste huwidc wastu.

Saladuste avaldamise eest ähvardati surmaga
Pariis. 10. 1. (ETA) (Hauas) Insener Te Arwatakse aga, .et Bourlier' poolt nimetatud isikud on

on rajanenud iiksikrakkudel. N.-n. kerged rakud koos

Wastawalt awaldatud programmile alustati
rahwuslikule laagrile organisatsioone looma, ku
hu juhte ei walitud, maid need nimetati esi
joones omawalitsuse tegelaste hulgast.
Koci laagriga ei ühinenud aga nii pahem
kui parempoolne opositsioon. Samuti ei saadud
Köci laagrile tõmmata ligi täies ulatuses legio
nääre, kes moodnstawad Pilsüdski riigipöördest
saadik Poola walitsewa kihi ja kelle ridadest
on wöetud järjekindlalt ministreid. Tulemuseks
osutus, et Koci laager jäi peamiselt poolametli
kuks organisatsiooniks, kellel ei olnud otsest si
det laiade rahvamassidega.
Asjaoluks, miks rahwuslik laager Poolas
ei omanud üldist poolehoidu ja populaarsust,
asutumat edasi põhjus, et Koc kui isik ei oma
wat küllaldasel määral rahwalikku propagan
disti ning oraatori omadusi, kes oma isikliku
«väljaastumisega wöiks kujuneda ühendamaks
lüliks. Puigi Poola ametlikus teadaandes Koci
lahkumist rahwusliku laagri juhi kohalt pöh
jendatakse terwisliku olukorraga, siis selle kör
ival näib aga küllalt suurt ja otsustawat osa
etendanud olemat asjaolu, et Koc kui juht pole
suutnud oma ülesannet täita loodetud ulatuses.
Asjade edaspidine areng muidugi näitab
omakorda, kuiwõrd on Poola rahwusliku laagri

miseks üksikute pealinnade wahel, olles weendumusel, et

sõjawäeline organisatsioon

mist täiesti sõjawäelise organisatsiooniga. Kogu süsteem

enamiku pooldamist.

Moodustatud fiiirteftimise hind (ftmii 21. jaan, s. g.);

tn, et Rahwasteliitn pii ii takse pidada instrumendiks, mis
on sihitud totalitaarsete riikide wastn.
Lõpuks minister Beck seletas: Suhtudes Positiiwselt

Prantsuse riigipöörajate

olnud Mauri e? Bourlier. Wiimane seletas ülekuulami
sel. et ta kuulus tuliristlaste organisatsiooni. Tuliriist

Hääldamisjuhistega Rahvusvahelise Fonee
tika Ühingu foneetilise süsteemi alusel ja
eesti-ning ingliskeelse grammatilise osaga.
Trükitud suures formaadis (135X200 mm) esmaklassilisel trükipaberil
TEOS SISALDAB LIGI 70.000 ÜKSIKUT SÕNA.

Kolonel Kocile, Poola leegionäride pea
komandandile, tehti marssal Smigly-Nydz'i poolt
1936. a. mais ülesandeks hakata sondeerima
pinda laiaulatusliku rahwusliku laagri moodus
tamiseks. Mainitud laagri kujundamine osutus
wajalifeks walitsusele suurema ja awarama selja
toe organiseerimiseks seepärast, et üha töuswad
pingutused relwastamise ja industrialiseerimise
alal nõuawad rahwuswaheliselt pinewas õhk
konnas rahwa enamiku toetust ning heakskiitu.
Ettevalmistustööd rahwusliku laagri pro
grammi ja ülesannete koostamiseks kestsid ligi
seitse kuud. Amalikkusele tegi kolonel Koe oma
programmi teatamaks raadio kaudu 21. weebr.
1937. a. Mainitud programm oli koostatud
üldsõnalise deklaratsiooni kujul, milles praeguse
riigikorra peamisteks garantideks peeti aprilli
põhiseadust ja süjawäge, katoliku kirikule anti
positiiwne tunnustus ning terawad nooled olid
juhitud wöitluseks Kommunismiga. Puhtteksti
liselt mõis Koci deklaratsioon leida Poola rahwa

Warssawi, 10. 1. (ETA) (PAT) RahwusItfti ühenduse laagri üleni kolonel Koc andis oma
cmieti iile kindral Stanislmv Skwarczynskile. Ring
kirjas rahwuslikn ühenduse laagrile ta põhjendab

On parim! Suur pakk 20 8.. väike pakk 15 s.

Marje Parikas 15 a. laval
Marje Parikas on
jõudnud lavakunstni
kuna juubelitähise
juure: 15 a. lava!
Näitleja elus see
on küllalt piide ja
märkimisväärt aeg.
Sel puhul oleks hu
vitav kas või põgusa

pilguga vaadelda näit

leja isikut ja ühes
temaga meenutada
seda, kuidas temast
sai näitleja ja mida

ta kavatseb oma alal
tulevikus.

„Viisteist aastat
ütleb Marje Parikas
usutlejale. „Mina
leian, et 16 a. jook
sul ei suudeta veel
ära teha õieti mida
gi. Õige tööaeg on
see ei ole midagi,"

ees."

„Seda küll. Aga

mulle tuleb meele, et

teie kolleegid on pi

danud oma 5 a. ja 10 a. lavategevuse juubelit. Teil
aga on see vist esimene juubel."
„.Jah, see on esimene."

„Kas see on teie tagasihoidlikkusest? Kuna
iga juubeliõhtu on seotud kas või väikese ainelise
hüvega, kuidas võisite siis lasta mööda juubelda
mise võimalused?"
„Mul ei ole nendega lihtsalt vedanud. Teised
pidasid oma 3 a. lavajuubeleid, ent kui minul hak
kas viis aastat täis saama, siis parajasti teihti \die
aastastele juubelitele lõpp. Samal kombel võeti
nina alt ka 10 a. juubeli võimalus."

„Kuidas sattusite lavale? Kes teile ütles, et
teil on näitleja talenti?"
„Ise leidsin ja uskusin, et olen näitleja, teised

keegi seda ei uskunud, et kuidas niisugune vaikne

tütarlaps... Tegin lapsena hoovil teiste lastega
teatrit."
„Ja teie esimesed suhted ..Estoniaga" ?"

„Taliate ma jutustan, missugune oli _ minu esi
mene kokkupuude ..Estoniaga". See oli siis, kui
..Estonia" kontsertsaalis peeti esimene ball. Olin
siis alles laps, kuid tahtsin väga näha, milliseid
tualette seal kantakse. Kuidas pääseda ballile?
Mida panna selga? Mulle oli kingitud punasekirju
sitsikleit. See väga meeldis mulle. Selle kleidi
panin selga ja hiilisin tagaukse kaudu kontsert
saali rõdule. Olin parajasti suuril silmil sealt alla
vaatamas, kui kuulsin äkki kanni häält:
..Plika, mis sa vahid siin oma sitsikleidiga."
Mind aeti minema, ja nagu ma aru sain, mu
sitsikleidi pärast. Ma nutsin haavununa ja pettu
nuna, et mu kleit, mis oli mulle ometi nii ilus ol
nud, ei kõlba ballisaali."

„Kuidas meeldib teile nüüd näitleja elus?"

„Ega see kerge ole. Aga kui mulle antaks või
malus alustada oma elu otsast peale, siis ma ik
kagi valiksin jälle sama tee. Kuid oma tütre suh
tes ma siiski ei sooviks, et ta läheks lavale."

„Miks?"
„Ei tea. Sooviksin talle nagu kergemat elu."
„Niisiis laval on raske. Tunnete laval ka hirmu

ja ärevust?"

„Ikka tunnen. Esietendusel võtab kas või vä

risema."

„Ma mõistan seda. Näitleja ei või ju muutuda
automaadiks. Näitleja looming toimub laval. Loo
ming nagu iga vaimusünnitus on valu ja hirmuga."

„Jah, pealegi seisab kogu aeg meeles, et seal
saalis istuvad nüüd need arvustajad. 3La olen va
hel mõtelnud, et siis ehk mängiks esietendusel pa
remini, kui arvustajaid ei oleks saalis. Nad võik
sid arvustada alles kolmandat etendust."

„Kuidas meeldib teile teie juubelitükk ja osa."
„„Figaro pulmad" on ju lõbus ja vaatamisväärt
tükk, milles on ka tantsu. Mis puutub minu ossa,
siis kõneldakse, et see sobivat mulle hästi."
„Teie juubelietendus on reedel?"
„Jah, reedel, 14. skp."

„Kuna teie ei ole seni juubeleid pidanud, kül
lap siis publik reede õhtul kasutab ohtrasti võima
lust teile oma poolehoidu avaldada."
„Loodame!"

„Kui õhtust on ainelist tulu, mida siis ka

vatsete ?"

„Tahan sõita välismaale. Ma ei ole sinna veel
saanud oma alal tegema tähelepanekuid ja õp
pima," vastab Marje Farikas.
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"...niipea kui olete abiellunud printsess Sametkäpaga!"

Aruvälja Ann
pooldab perenaise nime
Käreda külmaga
on mol nüüd nõu
na pailjn tegemist,
et ma ei saass ku
dagi sulge kätte
wõtta, aga kuna
ajakirjanduses on
tõstetud küsnnnsi,
mis Puudtttawad ka
maanaisi, siis ei.taha 'ma mette jääda orapooletuss

pealtwaätajass, waid nm ütle ka oma arwamised
aawalikirlt ära.
Nagu tegi üks Naelapeanimoline mees ettepane

ku, et praegusel Positüwsel ajal ci tarwitjess änam
ütelda ärra, vona ega reili, waid mehi üütagu isan
dass, naisi emandass ja reili olgu lihtsalt imbi.
Ma ei ole Põhimõtteliselt selle waStu, et nende
aunimede asjus muudatus tnless, sest wahcpeal on

gi asi läinud nõnna kaugele, et ma Pea jiiba oma
karjälikale ütlema reili, aga eelpool mainitud nime
Noorte spordiliikumise edusammud
dega ma ka ei saa kõigiti rahule jääda. Sest sii
tuless ikkagi wahet tcha uma ja linna inimeste wa
hel. Näitess wõib liuna maadamitsle küll
da, kui neid akatasse rona asemel kutsuina oman
SKN-js registreeritud 8000 noort.— Aasta jooksul anti välja 3000
dass, mina aga sii talutares ei taha olla ei roua
ega ka emand. Ma ole lihtne taluperenaine ja selle.
spordirnärki Ja 1238 ujumismärki.— Talispordipäevadel katkesta
nimega ma ole ka rahul. AruwAja Perenaine kõ
tatakse koolitöö kaheks päevaks
lab Palju ilusamini kui Aruwälja emand. Igaüks
teab kahe, kellega tal tegemist. ' Teisess oleme ar
seb 96-le ühes 1203 osavõtjaga. Võrus korral
Noorsoo spordiliikumise üleriiklik keskus
jund emandat kujutlmea wanema naisterahwana. Spordi Keskliidu Noored rakendas 1. a. kogu datud uisuteed Tamula järvel kasutasid iga päev
tegevuse pideva ja sihikindla koostöö leidmi umbes 30—49 noort. Kergejõustiku- ja murdmaa
kis istub kuski tugitoolis, willane sall kaela Peal ja oma
seks koolidega ja ülemaaliste noorsoo-organisatsioo võistlusi on korraldatud 5188 osavõtjaga, ujumis
koob sukawarrast. Kudas siis äkki iga noorpere nidega. Haridusministeeriumi noorsoo-osakonna kursusi I—4o osavõtjaga. Paides kergejõustiku
naine tahab-olla emand?
poolt on SKN tegevus edaspidiseks lähemalt pii ga ujumisvõistlus! on korraldatud 5, 127 osavõt
Nõnnasama on lugu meestega. Ma mõtle, et ritletud tema ülesandeks on spordi ja ke jaga ja kursusi olnud 4 134 osavõtjaga.
liikumist noorsoos juhtida ja regulee
Viljandis on peetud võistlusi mitmesugustel
meie Andresel täma aastate juures ei oless wist hakasvatuse
rida üleriiklikus ulatuses noorte võistlusmääruste, spordialadel
44. Läbikäinute arv on 1050. Kursusi
midagi isanda wastn, aga kui näitess meie Jaani, õppemeetodite, üleriiklike hoogürituste, brošüüride, on peetud ujumises,
kergejõustikus, jalgpallis, maad
Ks on Praegu peigmees ja akkab warsti nooress nai noorsoo spordikäsiraamatute ja noorsoo spordijuh
luses
ja
poksis,
kogusummas
1564 osavõtjaga.
tide
ettevalmistamise
kaudu.
semchess, keegi üüass isandass, siis saab seesinane
Haapsalus
on
peetud
6
võistlust
247 osavõt
noorsoo-juhid peaksid jõudma äratundmi jaga ja Läänemaal 5 võistlust 67 osavõtjaga.
inimene kindlasti ühe lähmaka Jaam käest wastn seleKõik
üldise noorsoo spordiliikumist reguleeriva kes
silmi. Nõnna et noorematel meestel ja naistel kuse tähtsusest ja vajadusest oma organisat Narva-Rakvere ringkonnas on mitmesugus
test võistlustest võtnud osa 508 noort. Kursustest
peass olema mõni muu _ austamisnimi. Mihukest sioonile ning seoses sellega juhtima tähelepanu väi on läbi käinud 456. Valgas on korraldatud mit
nime sii aga tarwitada? Ütle noormeestele noorisand, kese moraalse kohustuse täitmisele, nimelt kesku mesuguseid võistlusi, treeningtunde ja kursusi. Lä
sele kaasatöötamiseks registreerimine, aruannete bikäinute arv osutus 803. Saare ringkonnas on
siis akatasse kohe lõõpites ütlmia noorsant.
esitamine jne. Peaks mõistetuma, et see registree
spordiüritusest võtnud osa 779.
Mis puutub imbisse, siis on see Kill ilus naiste rimine ei too sugugi SKN-ile kaasa mingisuguseid 52-st
Ringkondade aruannetest võetud andmete järele
rahwa ninu, aga ega seda .küll saa wõtta tarwitnsele

reili asemel. See tooss suurt segadust, sest kuidas saab

näitess nönnamoodl öelda: Lugupeetud inibi Alma
Arnwäli. Igaüks jääss arwmuisele, et imbi on üks
eesnimesid, sest Paljudel inimestel on ju mitu ris
tinime. Wõiss Parem olla reili asemel neiu ja
ühna noor tüdrik olgu näitsik, nagu seda muidki
juba üütasse ja kirjutatasse. Piiga kõlab ju ka
wäga kenasti, aga me oleme seda nimetust kuuldes
arjund mõtlema arilikult wanatüdrikuid, siis ei taha
see tiitel wist noorematele ästi meeldida.

Ma ei tea kudas linna keeletargad selle ronade,

peremeheõigiisi temas registreeritud organisatsioon

aawaldasi, waidldi mulle wastu ja öeldi, et waba
riigis on kõik kodanikud ühesarnased ja igaüks on
omaette ärra wõi roim, aga ma oi süa siiski sellega

ästi rahul olla, sest wäike wahe Peass sii Magi ole
ma. Kui ma linnaturnl onia reelt kaupa müü, siis
ei sa ma ometi iga siidiwenda, kis kerjab mo Fääst
suutäit leiba, üüda ärrass. Taas ei kõlba Aru
wälja perenaisel, ütelda oma teenijale, et: ..Reili
Aliide, olge nõnna lahked ja minge lüpske lehmad
ära!" Sehukesed kombed külakohas ei kõlba. Ja
linnaski Peass sellel ärratamisel ja rouatamisel oma

piirid olenm.
Ma Pea oma kirja fcriforb lõpetama, sest aeg on
saata Gass waadiga jõest tvett tooma. Kange külma

tõttu jäi meie kaöw wesst kuiwass ja seepärast on
nüüd loomade toimendamisega palju vohkem tege

mist. Eile tõi Andres koju korwitäie wärsketkala.
sWlad olid tulnd jões weewõtmise augus mee Pin
näle ingama ja manamees tõmmas need kartuli
korwiga wälja.
Ann Aruväli

on sportlikust tegevusest möödunud hooajal läbi
kuuluva noore. Arvestades üksiku noore osavõttu
mitmekordselt ja mitmesugustel spordialadel, osu
tub sportivate noorte isikulise koosseisu koguarv
vähemaks. Kuna aga kõik ringkonnad pole suut
käinud üle 19.000 mitmesugusesse organisatsiooni

nud esitada andmeid täies ulatuses ja pealegi pole
suutnud lühikese aja tõttu leida ulatuslikumat koos
tööd kõigi noorsoo-organisatsioonidega, tuleb arva

käe õigeaegse juhtimisega õigesse paika ning koha
pealsetest olukordadest pildi andmiseks.

SfKN-iga koostöötamiseks on seni ametlikult

Noorte spordijuhtide väljaõppe alal -on korral
datud 8 kursust, kust läbi- käis 459 noortejuht!
(nende hulgas 171 õpetajat). Suurima arvu kur
suslasi andis Tartu ühes maakonnaga 124, Viru
maa 84, Viljandi 49 jne.
Ülevaate noorte spordiliikumise üle möödunud
aastal maakondlike kokkuvõtetena annavad ring
konnanõunike aruanded.
Tallinnas on korraldatud mitmesuguste
noorsoo-organisatsioonide ja koolide poolt 52 noorte

üritust igasuguste kursuste ja võistluste näol, mil
lest on käinud läbi kogusummas 4401 noort. Suu
rimate ja arvukamate ürituste läbiviijaiks Tallinna
ringkonnas oli TKSÜ ja Kadrioru noortepark.
Üldiselt võib arv ja tegevuse ulatus osutuda veel
suuremaks, kuna kõik üritused ei ole mitte regist
reeritud;

Tartu linnas kujunes suuremaks sündmu
seks noorte spordinädal, kust võttis osa 60 käsi
pallimeeskonda,' 200 kergejõustiklast aj 50 ujujat.
Koolinoorte murdmaa jooks toimus 250 osavõtjaga.

Tartumaal korraldati mitmesuguseid noorte
spordiüritusi 63. Pärnus korraldati 24 kerge
jõustiku-võistlust, 10 u j urnis-, 30 jalgpalli- ja 4
suusamärgi-võistlust, poiste treeningõhtuid ja uju

miskursusi. Läbikäinute üldarv on umbkaudselt 3700.

Petseris peetud võistluste ja kursuste arv tõu-

Haridusministeeriumi ringkirja kohaselt peetak
se üleriiklikus ulatuses kahe päeva jooksul noorte
talispordipäevad, millest võtavad osa koo
lid ja organisatsioonid oma spordinoorte kaudu.
Sel puhul on lubatud koolitöö katkestada kaheks

musklites. Peagu esimesest päcmast alates on nohu

Valgas.

päevaks.

suguste tarbeasjade läbi infektsiooni edasiandmine.

Influentsa taud on oma %ne poolest maga
olla. Suuremate taudide ajal mõib 50—75°0 kolgist

mitmesugune, tn ivõib kergema ja ägedama kujuline
elanikest haigeks jääda.

Pärast haigusidudc organismi sattumist lööb har

gus umbes ühe kuni kolme päcivn jooksul mälja.
Haiguse tähtsaimad tundemärgid on: üldine rammems,

peawalu, rammetus ja ivalu ristluudes, liikmetes ja
ja köha. Pataivik tõuseb keskmiselt 38—40 kr. ja
isu on kadunud. Palatvik kestab 3—7 päema, sage
dasti ka kauem ja kaob ruttu ivõi pikaldasemalt.

Raskemaks muutub haiguspilt, kui mõnesugune kompli

katsioon, s. t. körivat- wõi järelhaigus luure lööb.
Erilist arstimisabinöu influentsa wastu ei ole.

Haiguse ärahoidmiseks on tingimata tarwis:

ümberkorraldamisest

1) hoiduda kokku puutumast haigetega ja haigus
kahtlastega;

Mõned väited, mis ei pea paika
Kuna rnubtcooolilfufc, kui riigiasutuse, ümberkor
raldamine cripõhikirja alla wiimisega on rahwamajan
duspoliitilisclt küllalt suure ulatusega samm. siis tahak
siu mõncsõnalisclt Peatuda 23. dets. 1937. a. ..Piiewa
lehes" ilmunud ,»A. P." kirjutuse «Raudtccwalitsusc
ümberkorraldamisest" juures.

ühinen täicliknlt A. P. armamuscga. et raudteed,
kui kaubanduslikku cttemötet, tuleb juhtida rohkem ma
janduslifel põhimõtteil. Aja nõuded, eriti suurcucm liik
lüSabinöude (võistlus, õit raudtee rahmamajanduslikn,
kultuurse ja riigikaitselise tähtsuse kärmal tõstnud esile
ka raudtee kui suure transportettewõte ülesande, millise
sooritamiseks tuleb raudteed juhtida osaliselt ka ärilisil
põhimõtteil. Seni on meil, wist pärandina mencacgsesl
mötlcmiSmiisist, arwatud, et raudteele on Maja ainult
kõrgema tehnilise haridusega juhte, kuid lähtudes põhi
mõttest, et raudteed tuleb juhtida rohkem majanduslikult
tuleks edaspidi mastawalt armestada ka raudtee juh
timatc jõudude määramisel. Raudtee majab mitte ainult

tehnilise haridusega jõude, raudtee majab ka m ajan

dnstea d l a s i.
Kuid ma ei saa leppida A. P. artikli alustega ja
nimelt: A. P. omaS kirjutuses, nimetades raudtee

..paindumatuks", wõtab aluseks enne 1. jaan. k. a. osa
lisclt raudteel kehtinud mcncacgsct normiötikkn, kuid
jätab kahe silma mahele asjaolu, et 1. jaan. k. a. hak
kas kehtima..Naudtce walisrmise seadus" (NT 80 37)
(nim. seadus anti riigihoidja poolt dekreedina 24. sept.

sega jõuab järeldusele, et 1. jaan. k. a. «Raudteede
walitscmise seaduse" kehtima hakkamisega on loodud
soodsad wõimalused riigiraudteede wäljaarcndamiseks
ajanõuetele wnstawas suunas. Seega oleks siis rahul

daumlt lahendatud üks raudtee ülesandeid olla suu
rim transportettewötc riigis ning juhtida teda ärilises
elus wajnlisc pnindnwusega. ühtlasi arwcstndcs raudtee
rahwamajnuduSlikku, kultuurset ja riigikaitselist täbtsuft,
on raudtee jäetud kõige tihedamatesse sidemetesse riigi
aparaadiga.

Edasi paistab A. P. kirjutusest, nänn poleks raud
tee oma ..paindumatust" tõttu suutnud «nidagi teha aja
ga kaasas sammumiseks. Waadntes aga raudtee tcgemnse

ülewnateid, näeme, et im ehitatud rida uusi. moodsaid
jaamahooneid, uuendatud tundumast rööbasteed, pandud
kaiku mvotormaguneid, suurendatud rongide liikumist»-

..paindumatule" ja koomat kindlad alused riigirnud

Mihkel Altsama ajalooline jutustus
„Ilus preili saab ilusa mehe, ilusama kui küla
poisid ..."
Mai pöörles asemel. Juba tundis ta, kuidas keegi
rebib vaipa ta pealt. Veel kuulis ta nagu käugelt,
kaugelt, kuidas aidaredel nagises.
Viimse jõupingutusega suutis ta ümiseda:
appi... appi!..
„Mai, mis sul viga on?" kostis nagu piksekärga
tusega. Raske surve haihtus ja Mai tõusis asemel
istukile. ,
Ta vaatas hämmastusega enese ümber mõisa
noorhärrat polnud kusagil ja see, kes seisis aida
redelil püsti oli Kõlli Toomas! See oli õudne
unenägu, viimase sündmuse vapustav tagajärg. Tae
vale tänu, et see oli vaid unenägu!
„Mis sul viga on? Hüüdsid mitu korda appi?"
küsis Toomas ja seisis endiselt redeli otsas.
„Nägin hirmsat und," suutis Mai vastata.
„Kas jälle kippus see linnakaabakas sulle kal
lale?"
„Jah," vastas Mai ja ta tundis häbi.
„Hirmus, kuidas sa kannatama pead, vaene
tüdruk!"
Mai vaikis ja püüdis pääseda luupainajaliku
unenäo mõju alt. Veel ei saanud ta aru, kas see on
kõik ikka juba ilmsi, või kestis unenägu veel edasi,
kuigi pöördega paremusele.
„Kus Mait on?" küsis Toomas.
„Kuuri peal vanas kohas, kas teda seal ci
olnud?"
„Ta asetki polnud seal," vastas Toomas ja istus
nüüd aida laele.
~Imelik, kuhu ta's läks!" imestas Mai. Olnuks
ase puutumata, siis võinuks arvata, et ta veel hilja
õhtul külasse on läinud, aga kõige asemega?

kogunemistest:

5} pidada puhtust isiklikult ja oma ümbruskonnas
ning hoolitseda õhupuhastuse ja -märskcnduse eest
ruumides:

ti) hoolitseda korraliku toitmise jn sooja riietuse
7) hoida «väsimuse, külmetamise ja alkoholi tar
ivitamise eest;

8) «väheinalt 2—3 Korda päeivas loputada suud
ja kurku 2°.o»lifc mesinik-ülihapendiga ivõi 3°,o»H'c)
boorhappe-lahuga.

abil püütud raudteed teha kättcsaadamaks laialdasema
tele hulkadele, kaubnmeol korraldatud kaupade kodunt ja
kojumcdn, loodud raudteest kangel nsetsewniS maakohid
kaupade saamise ja saatmise möimlused kohalike post

ole haiget kodus küllaldaselt eraldada, tuleb ta paigu»
tada haigcinajasse. Haige pesu. niisama ka rögaga ja

kontorite raudtee kaubapunktide kandu: on pandud
rõhku raudteeametnike kaadri «väljakujundamisele jne.

ivüljasvoolt kergelt inasseerida, kuni fal,v ära sulab:

10) raskeinail haigusjuhtuincil. kui «võimalik ci

süljega kokkupuutuiniscl olnud asjad tuleb desinfit
seerida ametliku arsti nõuete kohaselt.

stõik need tulemused näitawad, et raudtee ajakohasta»ni->

seks on küllaltki suur töö ära tehtud.

Ei saa siinkohal eitada, et A. P. poolt näitena too
dud mäliSriigcs «valitseks sarnane ..paindum" kord, kuid

alles hiljuti rnudtcemalitsnse riigiasutuseks, sama suund

teede tegewuse juhtimiseks tõusu suunas.
Arwestadcs eelpoolnimetatud asjatundjate armaiuu-

puhastades ja pestes käsi fooja meega ja seebiga;
4) ära jätta reisid, kui nad mitte tungimalt
tarwilikud ci ole, ja hoida end eemale rahiva

9) «vähemalt kord päeivas hcrnesu««runc tükike
boorivaseliini mõlemasse niimsõõrmessc panna ja nina

milline kõrmaldas senise osalise paindumatust (kaotasid
makswusc seni raudcel osaliselt kehtinud mcncaegscd

rcndada. Eelpoolnimetatud seadus olemat teedcministce
riumi asjatundjate armatcs (maata Eesti raudtee ur. 5;
seda peaks tagama ka põhjalik ja mitu nnStat mäldnnud
wäljatöõtaminc) üks Paremaid, kaotnwat raudtee u.-u.

idudega kokkupuutumisel olnud asjadega sagedasti

rust, reisijate tariifide mitmesuguste hinnaalanduste

1937. a. A. P. kirjutus ilmus aga 23. dets. 1937. a.),
normid) ning lõi raudtee malitsemises lihtsama ja ma
bama karra, määrates ühtlasi raudteele tegemuSkaPita
liks 4.000.000 kr., millist summat möib tarbekorral suu

2) köhimisel ja aemastamisel hoida taskurätt suu
ees, sest see takistab süljepiiskade laialilaotamist:
3) ettcwaatust ümberkäimisel haigetega ja haigus

eest:

A. P. uit nimetamata jätnud majanduslikud tulemused
neil raudteedel. Samuti jätab ta nimetamata, et osa
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Põua talu kohal hõljus öörahu ja rahvas puhkas
päevatööst...
Mai aeles asemel uneta.
„Sa ci pääse mu eest kuhugi!" sosistati aidalakas.
Mai virgus ja jäi kuulatama. Värsked heinad
sahisesid. Keegi võõras oli aida peal.
..Kes seal on?" küsis Mai ja püüdis näha läbi
pimeduse.
„Sa ei pääse mu eest kuhugi!" kuuldus sosin
uuesti. See oli juba ähvardav, kättemaksu kuulutav.
„Sa pead minu omaks saama!"
Mai püüdis asemelt tõusta. Mingi raske ese või
olevus rõhus teda. Sosin tuli järjest lähemale. Juba
nägi Mai läbi ööpimeduse võõra nägu see oli sama
võõras mees mõisast, kellega ta eelmisel õhtul aasal
õli heidelnud.
„Sinu abimehi pole lähedal, olen nad kõik maha
lasknud ... Nüüd on järg sinu käes ... Omandan
sind enne ia siis tapan..."
Mai oli ehmatusest kui halvatud. Ta liikmed
ei kuulnud sõna. See tuli nii äkki ja une pealt, et
ta ei suutnud isegi appi karjuda, nagu tegi seda eel
misel õhtul. Ja pussi pole ka enesekaitseks!

teedele satuwad. Wüimalik on ka käte ja mitme

peaksid jääma. Raskemail juhtumeil ja komplikatsiooni
puhul tuleb «viibimata arsti poole pöörduda.

Weel raudteede talitsemise

Eestimaa kuningas

Mai ohkas kergendatult.
„Osa külalisi oli juba öösel ära sõitnud; viimased
lahkusid täna lõunal."
„Kas seotud silmaga ka läks minema?" küsis
Mai.
~Toomas oli teist veel õhtu eel näinud. Vist
parandab oma sinist silma, enne kui julgeb linna
tagasi minna... Paras niisugusele!" Mait naeris.
„Saame näha, kes meist enne \*äsib, kas tema või
vandevennad? Kolmat korda ta meie käest enam ei
pääse!"

kui haige poolt köhimtse, aeivastusc ivõi elama raa»
kimise juures «väljaheidetud nina, kurgu ja hingamis

Tähtsaimaks nõudeks on. et haiged ka kergemalt

tunduva tõuke noorsop spordiliikumise laienemiseks.

sooritanud 1238 noort.

pidawus iväljaspool organismi on nõrk ja nad
hämiwad ruttu, mispärast tuleb arivata, ct_ haigus
otseselt ühelt inimeselt teisele kandub. ccc sun
nib esiteks nõnda-nimctatud piisk-infektfiooni läbi,

torude infitseeritud sekreedi osad iciic' innncie hingamis

avaldanud soovi 160 noorsoo-organisatsiooni ja rüh

sportivat noort.

kurk ja hingetorud satuwad ja sealt laiali lagunedes
kogu organismi haigestamad. Batsillide % «vast««-

juhtumeil rahulikult koju ja ivõimalikult «voodisse

mitust 8000 noorega. SKN oma tegevuse ja üri
tuste läbiviimisel pole arvestanud aga sugugi üksi
nende registreeritud rühmitustega, vaid on pakku
nud oma abistavat kätt kõikjal, kus on leidunud sporti
vaid noori. SKN ellukutsumine on annud üldiselt
Kuigi arvud pole täiesti kindlad, arvestab SKN
juht G. Kalkun siiski juba praegu umbes 16.000

Influentsa wõi gripp on kiilgchakkaw haigus,
mille sünnitajaks on inimese organismi sattunud ia
seal siainew influentsabatsill. .
Külgehakkamine sünnib peas,al,kult lellelabi. et
batsillid inimcjc Hingamisteedele, nagu nina. jtiu,

ta- et noorte sportlik tegevus läinud aastal on ol
nud esitanud andmetest palju laiaulatuslikum
ja üritusterikkam.
Lähema suurema üritusena on märkida Rakve
res 2.—6. veebruarini SKN poolt noorte spordijuh
tidele korraldatavat talikursust, mille kavas
on suusatamine, võimlemine ja teoreetilisi aineid.
Rakvere kursus korraldatakse Tallinna, Harju,
Lääne, Viru ja Järva ringkondadele, kuna ülejää
nud ringkondadele peetakse samasugune kursus

nis. Vajaline on see aga näpunäidete ja abistava

Läinud aastal SKN organiseeris oma suurima
ärrade ja reilide küsimuse lahendawad, aga mina,
üleriikliku poiste spordimärgi
nagu jiiba eelpool ütlesi, ole rahul perenaise ui hoogüritusena
nädala 23.—30. maini, mille tulemusena 3000
mega. Kogu eluaeg ole ma tööd rappind, mis poissi sooritas spordimärgi katse. 1. järgu märke
emand wõi roua ma ole. Mol on Päris piinlik saavutati 490, 2. järgu 124õ ja 3. järgu 1265.
kui linnas käies mõni Poesaks imab mind rouass. Märgikatseid sooritanud poiste arvult on esikohal
ühes maakonnaga 610 spordirnärki. Tei
Ma tea küll, et oma wara ja wnrhwi poolest Tartu
sel kohal on Tallinn ühes Harjumaaga 607
anna roua mõõdu igate kanti wälja, aga talupoja märki ja kolmandal kofiial Virumaa 361 märki.
inimesel ei maksa odwistada.
Eesti Punase Risti ujumismärgi katseid on
Meie perenaiste seltsis kns ma sehnkesi mõtteid

Influentsa

riike on muntmaS senist suunda nii muutis Saksa

on praegu ta Prantsusmaal. Poolas ja Austrias on

aga erilised põhjused raudteede walitsemiseks riigiette
mõttena, ku«a neil sel teel «võimaldus kergemini han
kida «välislaenu. Pealegi on Poola teedeministeeriumis

teostatud. A. P. Pole wist ta tutwuuud uue riigikontrolli

seadusega (NT 103 — 37), tn? jäetakse ta riigiette

wötctc kohta kontroll täiel määral maksma.
Hangete andmisel ja waradc soetamisel volc ka riigi

asutuses erilisi raskusi. On loomulik, et igaüks, kes

tegutseb sellesarnase küsimusega, kogub enne andmeid,

kui annab tellimuse. Tamuti teeb seda raudtee, kaalu
deö aga põhjalikult küsimust, et tagada korralikku tööd
ja head materjali.

Kuna aga korduwalt on üles tõstetud raudtee eri

snur ametkond. fc<* juhib raudteed.

põhikirja knsimuS ja seejuures märgitakse, et seadused ja

Miks kardab A. P. riigikontrolli raudteel, jääb aru
saamatuks. Kui esitada riigikontrollile põhjendatud ja

kord olewat paindumatud, mille alusel aga teised riigi
asutused tõõtawad korralikult, siis kas ci ole mängus
siiski midagi muud peale riigi majanduse huwide. Kas
wiimati et Peitu mign asutuse juhtimises?

kaalutud ettepanekud, kui teostada asjaajamist eeskirjade
kohaselt, siis ci peaks ka karta vle«na, et riigikontroll ta

kistaks tegelvnst, ja pole seda «vist ka «nillalgi aSjntnlt

„Mine alla, ma tulen ja aitan otsida."
Toomas laskus redelilt alla. Mai viskas jaki ja
suurräti ümber ja libises mööda redelit alla.
Esmajoones mindi kuuri. Mai ronis redelit
mööda kuuri peale ja hüüdis Maitu. Keegi ei vas
tanud. Ta kobas käsikaudu edasi. Tallatud heinad
näitasid, kus oli olnud Maidu ase. Imelik, miks Mait
oli vahetanud oma magamisaset? Ilmad polnud veel
sügisesed, et Mait oleks kartnud külma ja läinud
tuppa magama.
„Oota siin, ma lähen tuppa vaatama," ütles Mai
ja jättis Tooma õue ootama.
„Maidu säng oli toas tühi... Mina küll ei saa
aru, kuhu ta on läinud!" imestas Mai tagasi tulles.
Otsiti läbi laudapealne, ka seal polnud meest.
„Oota, katsun teda leida teisel viisil."
Toomas pistis sõrmed suhu ja vilistas pikalt
ning siis lühikeste vaheaegadega. Veel paar korda
ja siis kuuldus sama vilet teispoolt marjapõõsaste.
Nüüd tundis ka Mai oma poisi vilest ära.
„Kuuled, kuhu ta on läinud," ütles Toomas, „mis
teil sealpool on?"
„Vasikakoppel ja raagjas," vastas Mai. ..Egas ta
vasikate poole läinud magama?"
..Eks me kuuleme, läheme nüüd kahekesi sinna,
muidu tuleb Krants ja hakkab lärmama, ajab
vanadki maast üles."
Mait, mis Mait ajanud vasikad lagedale ja
teinud enesele õlgedest puhta aseme raagjasse!
„Mis sa siin teed?"
VASTUHAKKAJAD TEOSULASED
SOLDATIKS!
Talupoegade rahutu meeleolu sai teatavaks kõige
enne mõisades ja valmistas mõisnikele palju pea
valu. See, mida teosulased harutasid isekeskis, ei
jäänud saladuse katte alla, vaid liikus pikapeale ka
mõisahärra ette; eeskätt kubjaste ja valitseja kaudu.
Parun Ticsenhausen oli täna halvas tujus. Ta
käis mõisakontoris edas-tagasi. Zeibig oli teatanud
Roosna meeste vastuhakkamisest ja lisandanud, et
see võib leida järeletegemist ka Harjumaa mõisades.

A. R.

„Kuidas on lugu Aruvallas ja Kirimäel?" küsis
Tiesenhausen. Nimetatud mõisad kuulusid temale.
Zeibig kehitas õlgu:
~Praegu käib töö rahulikult, aga olen tähele
pannud, et teosulased sosistavad mu selja taga ja
on tihti ninapidi koos."
„Mis nad sosistavad?" päris Tiesenhausen.
„Kupjalt kuulsin, et sulased ootavad teopäevade
lühendamist ja nõuavad samasugust seadust kui
Liivimaal."
„Mis see talupoegade kari teab ka seadusest!"
sõnas Tiesenhausen halvustavalt.
„Kardan, et nad teavad sellest rohkem kui neil
vaja oleks."
..Annad peremeestele teada, et tuleval nädalal
algavad rukkirehed. Rehed peksame nüüd õhtuti
pärast päevatööd. Ma tahan näha, kes julgeb mulle
vastu hakata!"
..Kuulen, härra Tiesenhausen," vastas Zeibig.
\ äljumise asemel astus aga paar sammu härra poole.
„Mis sul veel ütelda on?"
.«Kardan, et see annab tõuke rahutuste puhkemi
seks, meil kaib juba kihutustöö..."
„Mis sa räägid! Kes meil julgeb seda teha?"
. ..Avalikult pole veel üles kihutatud, aga mulle on
mõned teosulased oma käitumisega silma hakanud.
Nad ajavad ratsa ümberkaudu külades, mis nad
seal muud teevad, kui ässitavad teisi üles."
Tiesenhauseni nägu tõmbus kipra. Ta seisatas
Zeibigi ees ja küsis:
..Kes niisugused ninatargad on?"
"Kõlli Toomas on üks esimesi. Siis olen mär
ganud ta kaaslastena Põua Maitu, Pauna Joosepit
Kolu Lonu ja...
u"}-iene anda!.,. Kõik nad anda kohe
soldatiks... Juba tana öösel lähed ja võtad nad
kinni... Tahan selle umbrohu juurteni välja kis
kuda! karjus vihane mõisnik.
~ Tänavu nõutakse Uuemõisast kroonusse ainult
kaht meest, julges Zeibig tähendada.
(Järgneb.)
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Ilmus:
HENRY FORD:

Rahvarinde lähemad ja kaugemad ülesanded. - Millal tulevad valimised?
Nnhwminde nime all tekkinud korraldus,
organisatsioon, mis on moodustatud uue põhi
seaduse ellurakendamiseks, on oma ehituslikus
konstruktsioonis loodud alt üles. Kõigepealt tek
kisid rahwarinde algrakukesed, rahwariude ju
hatused waldades. Sealt ülespoole ehitades on
nüüd wiimaks jõutud mälja üleriikliku Keskuse
loomiseni. Selleks olid esmaspäewa. 10. jaa
nuari, õhtupoolikul Tallinnas Seltskondlikus
Majas kokku tulnud meie seltskonna üldtuntud
juhtiwad isikud, nende hulgas maakondades jn
ba loodud rahwarinde keskuste esindajad. Sel
nõupidamisel walitigi üleriiklik rahwarinde kesk
juhatus.
Koos olid K. E.enpaln, 21. Tupits, A. Uluots

maaliit), E. Kignstc, O. Piirsalu (Isamaaliit). 21. Jn

riman (Pöllutõökoda ja majandusorganisatsioonid).
21. Kshwer (Nalnvarindc Wõrumaa keskns), K. Pajos
(Wirnmaa keskus), pr. 21. Jects (2!aiskodnkaitsc), 21!.

Tang (Petserimaa keskus), J. Lust (Rahwarinde 2!ar
wa keskus), H. OtStawrl (Saaremaa keskus), H. Lauri
(Tartumaa keskus). 21!. Hansen (Viljandimaa keskus),

P. Männik (Eesti 21!aaomaivalitsuste Liit), 31. Oidcr
maa, J. Woiman (Tödlisühingute Keskliit), 21. Kask
(Ühistegewusliit), R. Waharo (Tuletõrje), 21. Kaater
palu (Rahwarinde Läänemaa keskus), J. Põdra (ETK),

J. Tõrmaküla (Pöllutõökoda), H. Kukke, El. 2!.?1>
(2!2l!Kü), L. Käbin <2l!aanaiste Keskseltsi. J. Ttcin
mann (Naisliit), 21. 2!nercs (Käsitõõkoda), ?l. Uesson
(Linnadcliit), 21. Lübck (2lrstide koda), Linda Ecnpaln

(Kodnmajanduskoda), H. Simm (Kaupmeeste Kesk
ühing)', R. JüriSson (Rohuteadlaste koda), K. Särgama
(ERK), Joakim Puhk (Knnbandnö-tõöStnskoda), 21!.
?IZclts (Tuletõrje), E. 21!nrdman (Lpctajate koda), A.

Kaarlimäe (Rahwarinde Jarwamaa keskus) ja J.

91!nrksoo (Parnnmaa keskus), kokku 38 isikut.

teiseks fnnfa aitamine walimistc läbiwiimiseks. Rahwn
rinnc esines juba esimesel jaanuaril nuc põhiseaduse
jõusscastiimisc tähistamisena. Põhiseaduse tutwusta
nlisc tõõ jätkub tn edaspidi. Nüüd tuleb peatähelepanu
ja logn energia pöörata sellele, kuidas tulemastel wali
mistcl läbi miin soowitawad kandidaadid. Kui meil õn
nestub tulemusse rahwncsindnssc saata inimesi, kes oma

ja kindlate tõekspidamiste kohaselt
pcamnd uut põhiseadust kandma, siis on miimanc suur
ülesanne taidetud ja meie kõige tähtsam riiklik rcsorm

lõpule miidud. Siis möimc jälle üle minna päriselt
normaalsele elule ja arengukäigule.
Prof. J. Uluots oma sönamötus märkis, kuidas ükski
.abivas praegustes hcitlusres ci saa muidu kõma ja sitke
ella. kui ta ei ale sisemiselt seotud.

Peaministri asetäitja K. Eenpalu tegi mõned selgi
alvad märkused. Nüüd küsitakse kõikjal, millal on oodata
Ivalimisi. Waliiniste kuulutamine oleneb

ivalimisi. Walimisie kuulutamine oleneb riigihoihjast.
?eui ci ole riighoidja ega tema lähema kaastööllcd
iveel kõnelueud celscislvatc Ivalimiste tähtaegadest. Kii
muus on lahtine ia Ivaga arusaadalvatel põhjustel. Nii
gilvolikogn Ivalimiste wäljäkuulutamise Iviimaseks tähi
ajaks Ivõiks olla märtsi esimene pool. Et aga seni loali
mistc tähtpäewade suhtes wecl ei ole seisukohta ivõetud,
iiis seepärast, et Ivalitsuscl praegu iveel on rohkesti tööd

tehtud tarlvilike 'eadustc ivälatöötannseks ja lvastn
ivötmiseks.

Waliiniste peakomitee kokkutulek ci tahenda ise
enesest,

et sellele otsekohe järgneks clescisOvate Ivalimiste tähtaja

kuulutamine. Uute Ivalimiste õiguslikud alused on tea
talvasti eriuelvad meie endistest ivalimislcst. Walijalt
nõutakse nüüd ka teatud clamisiseusust. kindlaajalist asu

mist tema Ivalimispiirkouuas. Walimisscaduses ci ole
aga ette nähtud, millisest aiast esimestel Ivalimistcl lu
geda Ivalimispiirkouuas asumise üheaastast tähtaega.
Selle ja teiste selliste küsimuste selgitamiseks oli Ivala
lik Ivalimiste peakomitee kokkutulek. Teist kompetentsema:

asutust ci saa nende lahendajaks olla.

Koosolek» juhatajaks waliti A. Jiirium, sekretäriks

O. Piirsalu, tl. Jiirima tahendas sissejuhatuseks, et
nõupidamisest osawõtjad ci ole siin koos mitte uende asu

tuste esindajatena, kuhu nad kuuluwad, waid kui meie
awaliku cul üldiselt tuutud inimesed. Edasi andis koos
oleku juhataja iilcwaate rahwariude moodustamisest
üleriiklikus ulatuses, kuhu kuuluwad esindajad meie rah
wa kõikidest kihtidest ja koondistest.

Rahwarindc lähemateks ülesanneteks on uue põhi
seaduse tuhmistamine meie rahwa kõigile ringidele ja

Edasi käsitas minister K. Eeupalu rahwarinde
kui organisatsiooni juriidilist alust ja iseloomu ja
rahwarinde ülesandeid. Wäljaspool Parteisid seis
tes rähwariune ammutab kogu oma jõu rahwa sü
dametunuistusest.

Valimistega ei ole wecl rahwarinde ülesanded
läbi.
Tuleb kogu aeg organiseerida seljatagust, kuni rah-

MINU ELU JA TÖÖ

loas on leidnud wõimalttsi teissuguseks organiseeri

iniseks. Seda seljatagust tuleb hoida kogu sel Pe
rioodil, millal toimub Põhiseaduse ellurakendamine.
Nahwuskogn tööde lõpetamise järele tekkisid wa

Eessõna kirjutanud J. TAKLAJA.
264 lk.. 4 pilditahvlit kriitpaberil. Hind Kr. 2.90.

hepeal lootused Parte i I i k c organ i s a t
sioo n i d e sünn i k s. Need olid enneaegsed.
Tundub, et Parteiliku süsteemi tekkimise korral

..Maailma suurtöösturcist osutub kahtlemata kõige populaarsemaks tänapäevalgi aiv~j. KA
autovabrikant Henry Ford. Uldtuntavust igas maailmakaares pole talle toonud üksnes asja

meie oleksime Põhiseaduse ellurakendamisel sattunud

omapärane isiksus ning ta tulemusrikkad uuenduslikud äri- ja töömeetodid."

olu, et temanimelist autosid Ford Motor Coinpany'st on käibel miljoneid ja et teda pee
takse maailma rikkaimaks meheks, vaid samavõrdselt, kui mitte enamgi, ka Henry Fordi

õnnc t u s t e-r adad e l e. Peame ära hoidma,
et meie esimesel parlamendil

ei tekiks wastoln riigihoidjaga,

selle ainukese peawastutajaga. Niisugusel korral
meie lükkaksime ainult edasi Põhiseaduse lõpliku
jõusseastumise. Meie ülesandeks on saada uues
Parlamendis otsustawat enamust, kes töötaks
koos riigih 0 i d j a ga. See aga ei tähenda,
et see enamus kõigis asjus ütleks ainult jah ja
aamen. Rahmuskogus nägime mitmeid erinewnsi
ja isearmamisi. See enamus Peab aga olema lo

J. Taklaja eessõnast.
Käesolevas raamatus jutustab maailma autokuningas oma elukäigust ja oma ärilise
tegevuse edu saladustest.

Kuulub „LOODUSE" SUURE MEMUAARSEERIASSE „Marseljeesist Internatsionaalini"
K—U. „L O O D U S" I
Tartu, Ülikooli 18 Posti jooksev arve Tallinn, Kinga 6.
Tel. 4-35, 4-29, 15-51, 20-55. ' Tel. 492-11, 492-12.

jaalne ja talitama nende kindlate meenete kohaselt,

millel on Rahwuskogns walminud meie riigi mis
põhikord. Soowime, et asi kõigiti toime tuleks.
Sellega kindlustame kõigile kihtidele wäärtusliku
korra, nii nagu ta on ideoloogiliselt ette nähtud

Algas hääleõiguslike kodanike

meie uues konstruktsioonis.

nimekirjade parandamine
Läbirääkimistel arutati eelseisma töö Puhtteh
uilisi küsimusi. Waliti 21-liikmeline keskjuhatus,
juhatusse said: A. lürima, J. Uluots, K. Een
Eestis elamise tähtaega hakatakse lugema 11. jaan. tagasi
palu, kindral J. Orasmaa. ?s. Oidermaa, E. Ki
gaste, O. Suursööt, A. Tupits, H. Kukke, Pr. J.
Valimiste peakomitee esimesel koosolekul eile
hääleõiguslikud on uecd kodanikud, kes Eestis iva
Steinmann, A. Uesson, kindral ?l. Tõnisson, K. otsustati vmawalitsnstclc ette kirjutada hääleõigus hetpidamata on elanud möödunud aasta 11. jaan.
Selter, K. Särgama. J. Põdra, B. Malts, O. Piir likc kodanike nimekirjade parandamist toimida 11. alates.
salu, 31. Naeres, J. Woiman, pr. L. Eenpalu ja —lB. jaanuarini k. a.
Siseminister määras oma esindajaks peakomi
H. Simm.
Riigiwolikogu loalimisc seaduse 8 22 määrab, et
teesse siscmin. abi E. M a d d i s o o.
Keskjuhatus moodustas eestseisuse järgmises

hääleõigus on neil kodanikel, kes wähemalt 1 aasta

koosseisus: A. Üürima (esimees). J- Uluots (esime Eestis on elanud. Seda tähtaega otsustas pea'
he asetäitja). K. Eenpalu. pr. J. Steinmann. A. komitee lugema hakata 11. jaan. k. a. tagasi. S. t.
Tupits, E. Kigaste (laekur) ja O. Piirsalu (pea-,

Peakomitee peasekretäriks waliti end. Rahwus
kogu peasekretär A. M ä g i.

sekretär). Keskjuhatusele anti molitus moodustada

meel rewisjonikomisjon ja tarmilikud alatoim
konnad.

Lõplikud saagiandmed
Teraviljade kogusaak 605.700 tonni eelmise aasta

Jaapanlased okupeerisid Tsingtao

504.800 tonni asemel

Maalesaadetud dessant ei leidnud mingit vastupanu
Saksa natside delegatsioon sõitis vastujaapanlastele.
Tokio, 10. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani miiniristlejad saabusid täna Tsingtao lahte, lisaks nci
'le Jaapani sõjalaewadele, mis olid saabunud sinna warem. Tsingtao sadamas saadeti maale Jaapani
wäesalk. Jaapanlased ei leid n n d mingit wastnpann hiinlaste poolt. Sa
mal ajal tiirles linna kohal seitse Jaapani lennukit. Neilt pillnti alla lendlehti, milles kntsnti elanikke
rahnlikuks jääma ja alistuma Jaapani okupatsioonile. Lendlehtedes kinnitatakse ühtlasi, et jaapanlased
tahawad austada erapooletute wälismaalaste õigusi ja hnwisid.

Tok i o, 10. 1. (ETA) (DNB) Siin saadnd teate järele ou jaapanlased jn b a wall n t a
n u d Ts i n g t a o li n n a j a s a d a m a.
Tsingtao, 10. 1. (ETA) (Renter) Emaspäewal Pärast lõnnat Jaapani merelväelastc patrullid
otsisid kogu Tsingtao läbi, et kindlaks teha, kas linna on jäänud Hiina kütte wõi muid jaapaniwacnn
likkc elemente. Linna okupeerimine jaapanlaste poolt möödus ilma mere
walami s e t a. Olgn tähendatud, te Hiina Mäed tõmbusid Tsingtaost tagasi jnba nmbes kahe näda
la eest. Jaapanlaste maaletnlcknl oli heisatud walgc lipp kingnl, kns 1897. aastal lehwis Saksa
lipp, kni sakslased Mallntasid Tsingtao.
Jaapani mercwäelaste mandumisel 18 miili kangusel linnast, sõitisu eile w astu Saksa
delegatsioon eesotsas kohalike rah wnssotsia l i st l i k e juhtidega. Nad paln
sid jaapanlasi okupeerida linn Mõimaliknlt ilma igasngnsc Merrwalamiscta.
Mürata lennukid Hiinas
r H auk.o u, 10. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani
lennukid ründasid täna uuesti Nantschmigi ae
rodroomi. Jaapanlased korraldamad Nantschangile

rünnakuid Peaaegu iga Päom, et hmvitada Hiina
õhujõude. Kättemaksuks Hiina Pommilemmkid
ründawad kuuldawasti samuti iga Päem Jaapani
aeradroome Nankingis, Wuhus, Hangtjchous ja
Schanghais. Kuigi Jaapani õhujõud on armuliselt
ülekaalus, wäidawad hiinlased, et nende lennukid
on paremad. Hiina pommilemutkid suutivat saamu

tat« 230-nliililise tunnikiiruse ja lendamat mürata.
Zsspsni parim sõjalendur hukkus
Tokio. 10. 1. tETSI) ITABI Admiraliteedist
et parim Jaapani sõjalendur Obajaschi on

Eesti suurtükivägi

saanud surma ökiurünnakul Kiangsi prowintsi pealinnale

Rantschangile. Obajaschi on õhnwöitlnsiS alla tulista

nud üle Hiina lennuki.
Tokios peeti kinni Briti aurik

Tokio, 9. 1. s.Havas) Tomci agentuur teatad, et
Tokio reidil on kinni peetud Briti kaubalaew „Marion

Moller", kuna ta oli tunginud Jaapani kindlustatud
tsooni. Peale selle snüdistawad ümdruskonna kalurid

lacwa nende kalawõrkudc purustamises. Lacw jääki ank
russc kuni jnurdlnse lõpuni. Kapteni seletusel lacw ole
wat eksinud õigelt teelt halwa ilma tagajärjel.

Eesti suurtükiväe asutamisest möödub 16. jaa
väe grupp kui Eesti suurtükiväe järeltulija. Pi
dustused algavad juba laupäeval piduliku jumala
teenistusega Peetri kirikus. Pühapäeval on ette
nähtud suurem rahvaaktus ..Ilmariscs". Pidustus
tele on palutud sõjavägede ülemjuhataja kindral
Joh. Laidoner, suurtükiväe insp. kindral H. Kau
ler jt.
Eesti suurtiikiviigc hakati tegelikult organisee
rima juba 1917. a., millal saabus Soomest kodu
maale eesti suurtiikiväclasi. H>. jaanuaril 1918. a.

sai alampolk. A. Larka ülemkomiteel! korralduse
sõita Haapsallu ja asuda 1. Kesti suurtükiväe bri
gaadi ülema kohuse täitmisele ning alustada brigaa

di formeerimist. Brigaadi loojail tuli võita suuri
raskusi, sest vene cnamlinc valitsus ei pooldanud
eesti rahvuslike väeosade asutamist.

Pärast iseseisvuse väljakuulutamist asuti jälle
organiseerima suurtükiväge, kuid ci sellelgi tööl
olnud pikka iga, sest okupatsiooni võimud saatsid
meie rahvaväed laiali. Nii lõppes ka suurtükiväe
tegevuse teine periood 5. aprillil. Kolmas periood
algas 21. nov. 1918. a. Siis nimetati suurtükiväe
üksust 1. suurtükiväe polguks, mille juhiks sai kap

ten H. Kauler.
Välipatarcist avas esimesena tule vaenlaste
pihta 3. patarei 12. dets. 1918. a. Kannu küla all.
Asi arenes pikkamööda. Vaenlastel! võeti suur

tükke ära ja asutati nendest uued patareid. Suur
tükivägi sai üle nõrkusest ja hakkas tõhusalt toe
tama jalgväge. Pöörde tõi inglise kergete suurtük
kide kohalejõudmine ja suurtükiväe tõhusal kaas
abil olid üsna pea kodumaa piiridest tõrjutud välja
vaenlaste salgad.
Vaherahu sõlmimisel algas 1. suurtükiväe pol
gu sisemine ümberkorraldamine. Kui lõppes sõja
aegse suurtükiväe ümberformeerimine 1. diviisi
suurtükiväeks, mis omakorda jagunes 1. ja 2. gru
piks siis lahkus ka polgu isa koi. 11. Kauler, kes
asus uuele teenistuskohale. Tema järglaseks sai
koi.-leitu. G. Lccts ja praegu juhib diviisi suur
tükiväge koi. J. Heliat 1. suurtükiväe gruppi ju
hib juba 1924. a. koi. E. Toffer.

T 0 f 1 0, 10. 1. (ETA) (DNB) Tomci ancntuur
teatab Tchanphaist, et rahmuswnhelisc asunduse parisi
lähedal ott plahmatanud üks tuaewajõnlinc Pomm, mis

naa ei ole nõudnud ühtki ohmrit. Edasi tcatatalsc, et
täna enne lõunat on teostatud pommiatcntaat rah
tvuswaheliscS asunduses, üks hiinlane on tuisanud pom

mi ühele Itaalia sojamäepatrullilc. cnncks ei ole kee
ai saanud haawata. Atentaat on äratanud seal suurt
tähelepanu. Brenani teel, kus teostus atentaat, patrul

lecriwad Inglise, Jaapani ja Itaalia sõdurid. TeataMasti oli hiljuti samal teel laapani-Inglisc «vahejuh
tum, kui Jaapani sõdurid peksid Briti politseinikke.

Briti huvid Hiinas kaalul

takse, et PrngPuS, Tientsm-Pukon raudtee ääres, on
saanud surma lõO inimest, kui jaapani lennulid kaisid
sellele linnale pomme pildumas. On pillutud iile 100
pommi. Mitu maja, mis olid tuhvil põgenikke, on täie
likult purustatud.
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arusaadaiv, et siin jälgitaks».' sündmuste arenemist
Kaugcs-Jdas suurima huiviga. Kui Jaa inn teeb mingi
suguseid uusi otsuseid, kut-utaksc Brili kabineti era
korraliselt kokku. Kõigepealt tuleb niisugusel korral
arutusele uute sõjalacwadc ja toctusivägcde saatmine

Kolm Hiina kindralit tagandati
H a nK o 11, 10. 1. (ETA) (Hauas; Kindral Tang'

tjchcittichi ja ivcc! kaks Häim kindralit on wa'lain

datub oma kohtadelt seepärast, ci nad on halivasti

organiseerinud mägede taganemist.

Lesti keeleteadlased
Helsingis
Prof. Tanrcske scletnsi

Mulgimaad on püütud igal võimalikul juhul tem

malmistadcs seal muuseas ärakirju sealsetest Eesti teelt

sutavad alla sündivuse järk-järgulist langust ja su
revuse ülekaalu. Nii oli see 1936. a. ja nii on see
ka vast möödunud 1937. a.

Viljandi linnas on siindivuse-surevuse bilanss

Alorann, kes töötawad Toome kirjandnsscltsi arhiiwiS,

käsitlcwaist töödest. Oma töö kohta on professor Taa
reste, kes juhib Eesti rahwnkcelc sõnade korjamistööd,
annud jutuajamise «Uusi Tnomi" csiudajnlc. Ta seletas
muuseas, et mainitud töö eesmärgiks on praegu prami
selt läbi töötada Toome keelemehe Heikki Ojnnsnn teoseid.

olnud sõnu. Annd on see koloonia täiesti wcucstnnnd.
Toomc-EcSti teadusmeeste ivahrlise koostöö kohta profcS

sor Taarestc tähendas, et fee on suuresti wilgastnnnd.
Tauniti olcmat märgata, et Ecsti-Tovmc suhted parast
mõningaid poliitilisi wahcjuhtumeid on muutunud endi
sest lähemaks. Paistab, nagu oleks nüüd endisest parc
mini õpitud tundma jn aru saama üksteisest, ütles prof.
TaarcSte.

Oiloskvss VANgiststui! 3000

jandi Jaani kog. ja Viljandi Pauluse kog.) surevus

greeklast

Hoopis halvem on aga lugu maal. Viljandi

maa] on 7 ev.-lut. kogudust ja kui lehitseda nende

aastaaruandeid, siis leiab ainult ii h e koguduse,
kits sünde on registreeritud rohkem kui surmajuh
tumeid. Koguduste kohta tuleb surmajuhtumeid
ümmarguselt 100 enam kui sünniregistreerimisi.
See arv iseenesest pole ju suur, kuid siiski mõtle

mapanev, eriti veel siis, kui asi puudutab kodumaa
jõukamat maanurka, kust kurgedel poleks põhjust
kõrgelt üle lennata.

Prantsuse parlament astus kokku
Pariis, 11. 1. (ETA) (Reuter) Prantsuse par

lament tuleb täna kokku uueks istungjärguks. Käes

olev nädal on iseäranis tähtis Prantsuse sisepoliiti
lises elus. Peaminister Chautemps annab täna va
litsusele aru oma kõnelustest tööandjate liidu esi

mehe Gignoux'ga. Neljapäeval ta esitab parlamen
dile uue töökoodeksi ehk n.-n. sotsiaalse rahu sea
duse.

inõi lisatasude küsiinus meremeestele, wõi siis ai

Hispaania sadamatesse sõitmisel tuleb inahet
teha Hispaania Atlandi sadamate (kuni Gibraltari
ni), franko Wahomere-sadamate (peamiselt Mala

-iiskusi meeskondadega. siis. armestades prabtide ta
set. tuleks loobuda ueudest sõitudest, samuti fui ka
uute ajalepingute sõlmimisest talwisoks ajaks, sest

uilt malitsuse sadamate suhtes.

jrauko Atlaudi-sadamais ja Gibraltari wäiuast
'bi miuues ei maiks mta tõrtuntise >või lisatasude
üsimus üles kerkida.

Kui Eesti lacmades iviimaste! sõitudel tekiks

ei saa sõlmida sealses rajoonis sõiduks uut ajale
likult cn sõjaohus ja teatama määrani blokeeritud vingut ilma franko Atlandi-sadamatc ja Gibralta
maid malitsuse sadamad, samuti on seal karta ae rita. Praegu, kus põhjapoolsed meed on seisus, tä
roplaanide kallaletungi. Reemastil svranko At bendaks aga Wahemere- ja Hispaania Atlandi-sa
laudi-sadamais Peale selle rannikli mallutamist ei damate mäljalnlitamine meie laewade asetamist sar
ole nähtawasti mingit erilisi riisikot, n«stõttu ka uasesse seisukorda, millele wõiks järgneda laewade
prahid nendest sadamatest (peamiselt Huelva. Vii
seisntapanek. Ei wõi kuidagi Praegun aega wõrrel
bao), mõrreldes teiste sadamatega, oti langenud da ega segada tolle ajaga, kui Hispaania Atlandi

ga) ja iralitsuse Waheniere-sadamate wahel. Tege

nortttaalsele tasemele. seoivastu inalitsuse sadama
tesse Prahid riisiko tõttu on endiselt kõrged.

sadamad olid meel sõjakeerises.

Pihkniast lõuna pool asetsenud Eesti koloonias tarwitusc.

ta isegi sündivuse väikest ülekaalu. Perekonna

aga ületas juba mõnekümne hinge võrra sündivuse.

järelikult ci mõiks kerkida üles sõidu-tõrkumissd

meid Eesti meremeeste lisatasu nõudmistest sõidul
Hispaania sadamatesse hädaohtlikkuse tõttu, mis
need sõidud sisaldawad.
Viitna sõidukeelduiuistest «võib järgneda kahjusid
Eesti kaubalaewastikule ja seega ta laewainrestaä
ja rahmamajaudusele, Eesti Laemaemanike Ühing
Palub amaldada järgmise seletuse:

Ojansuu töödes on leida 000 aastat tagasi KrnnsuaS

püsinud siiski enam vähem stabiilsena, võib märga

seisuameti aruandest nähtub, et 1937. a. oli sünde
168 ja surmajuhtumeid 142. Kabes koguduses (Vil

Kõiki terawilzu. niihästi toidu- kui ka sööda
tcrawiljll kokku saadi 605.700 tonni eelmise
aasta 504.800 tonni wastn, seega 100.900 tonni
ehk 20o> enam.
Heinasaak, samuti ka kartulisaak kujunes
wäiksemaks. Esimene knlwipinna wähenemise
tõttu, teine keskmise saagi tõttu, kuna eelmine
aasta kartulisaagilt oli rekordne. Kartuleid saa
di waewait miljon tonni eelmise aasta 1.4 mil
joni tonni wastn.
Linasaak kujunes pisut paremaks, andes
10.300 tonni eelmise aasta 8700 tonni asemes.

Laevaomanikud ei pea soovitavaks lisatasu maksmist meeskonda
dele Hispaania sadamatesse sõidul
Wiimasril piicroil on ajalehtedes ilmunud wuu

Helsingi, 11. 1. tETAj Praegu wiibiwad Hel
singis Tartu ülikooli professor A. TnarcStc ja mag.

väljasuremise poole. Seda tõendavad viimaste aas
tate kohta avaldatud statistilised andmed, mis kriip

11 <yo.

jätta tööta Eesti laewad

Suur-Britannial on Hiinas erilisi huivisid, siis on

Surevus ületab sündivuse juba mitmendat
aastat

siiski konstateerima, et seesama rikas Mulgimaa
praegusel täis-bällidc propaganda ajajärgul elab
tühjade hällide märgi all ja tüürib pikaldase

Nimelt saadi otri 80.900 (86.800) tonni,
kaeru 144.810 (138.019) tonni, segawilja 90.300
(79.200) tonni. Söödaterawilja kogusaak oli see
ga 310.300 tonni eelmise aasta 279.200 tonni
wastn, näidates suurenemist 31.100 tonni ehk

Hispaania sõda ähwardab

pecriumi komverents, mis peetakse täna Tok os. ära
tak Briti poliitilisis ringkonnis suurt tähelennul Kuna

"8

selles kõiges võib peituda tubli portsjon tõtt, peab

eelmise aasta saagist.

London, 11. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani im*

"3" a

beldada jõukaks maanurgaks ja mulkide tegevust
nii mõnigi kord ümbritseda erilise oreooliga. Kuigi

takse söödmviljana loomadele, kuna söödawilja
saak osutus nõrgemaks, kuigi mitte wäiksemaks

Tokio, 10. 1. (ETA( (Reuter) Tcisiväcwaki.

on kokku kutsutud Jaapani impeeriumi komverents.
millest mötab keiser isiklikult osa. See on esimene sel
linc Konmerents praeguse keisri «valitsemise ajal.

Kaugesse-Idasse.

pommid põgenikele
- changk> ai, 10. 1. I(STA) (Ncnterl Teata

20-aastane
nuaril 20 a>, mida tähistatakse suure pidulikkusega
eeloleval pühapäeval Narvas, kus asub 1. suurtüki

Pommiatentaadid Schanghais

Riigi statistika keskbüroos on walminud
öppkokkuwötted 1937. aasta wiljasaakidest.
Neist selgub, et saagid löppkokkuwöttes osutu
wad suuremaiks kui eelkokkuwütteis. Eelmisest
aastast on 1937. a. saagid märksa paremad.
Rukist saadi 1937. o. 211.500 tonni eelmise
aasta 153.509 tonni wastu. seega 58.000 tonni
ehk 3?o/o enam. Talinisu saadi 37.600 tonni
eelmise aasta 23.700 tonni wastu. seega 14.900
touni ehk 360/0 enam. Sninisu kogusaak oli
madalam 38.200 tonni 43.500 tonni wastu.
seega 5300 tonni ehk 12 0/0 wäiksem. Sui- ja
talinisu kokku andsid siiski 9600 tonni ehk 14,5
prots. wörra suureina saagi kui eelmisel aastal.
Tatra-, herne-, oa- ja läätsesaak ulatus 8100
tonnile eelmise aasta 5400 tonni wastu, osu
tudes seega kõrgemaks 2700 tonni wörra.
Kõikide toiduwiljade kogusaak tõusis
295.400 tonnile eelmise aasta 225.600 touni
wastu, olles seega 69.800 tonni ehk 31 °/n wör
ra parem. See saagi suurenemine wõimaldab
tekkida toiduttrawilja nlejääkisid, mis kasuta-

Pariis, 10. 1. (ETA) Havas teatab Moskvast,
et Nõukogude Vene võimud on vangistanud viimas
tel kuudel umbes 3000, suuremalt osalt Nõukogude
Vene kodakondsusse astunud, greeklast. Peale nen

de olevat vangistatud 60 tšehhi. Hulk tšehhe ole
vat Nõukogude Venest välja saadetud. Sealseis
vanglais viibivat ka umbes 500 sakslast.
Politseivalitsuse direktor
karistas ulakuse pärast
Politseitvalitsuse direktor keelas Elmar Mardi p.
P u r a s k i l. sünd. 12. detsembril 1901. a.. ilma kind
la elukohata, wiilstmise Tallinna. Nõmme. Paldiski ja
Tartu linnades ning .varju maakonnas knni kaitseseisu
korra kestuseni. Elmar Pnrask. kes wiilns tihti Tallin
nas. on tööpõlgur ja alkohoolik, kes aioaliku korra ia
rahltrikkumistc nina ulakuste pärast on kordmvalt ka
ristatud Tallinua-Harju prefekti pooli. Eelleft hoolimata
ei ole parandanud oma elukombeid.

SSSR'i merejõude ülem
juhataja jäeti kõrvale
Moskwo. 10. 1. (ETA) (DNB) Ametli
kult teatatakse, et Musta mere laewastiku juha
taja Smiruow-Swerdlowski on nimetatud mere
jõudude rahmakomissari esimeseks asetäitjaks.
Merejõudude rahivakomissari teiseks asetäitjaks
on nimetatud Balti mere laeivastilui juhataja
Issokow.
Äratad üldist tähelepanu, et Nõukogude ulerc
jõudude senine ülemjuhataja admiral WiKtorow,
kes alles, mõni kuu tagasi nimetati sõjakomis
sari asetäitjaks, ei ole uähtamasti uude mere
jõudude rahinakonnssariaati üle wõetud.
Raud tahtis minna Hispaaniasse
R ii a. 11. 1 iETAj Raudteepolitsei ametnikud rn
Riia walsalis kinni tootnud tk2-aastase Eesti kodaniku
Alfred Raua. kes mõne päewa eest oli tulnud salaja üle
piiri Lätti, kalvatsedeS Riiast aurikul pääseda Hisipaa
uiasse. Politsei on saatnud Raua tagasi Eestisse.

Ema ja tütar vingus
Täna hommikupoole ööd toodi meelemärkusejta
olekus Tallinna linna keskhaiglasse ravimisele IS-a.

Hilda R e m b e r g ja 49-a. Ida Remberg, kes
olid saanud üsna tugeva vingumürgituse

Juurdlusega selgus, et mõlemad õnnetuseohvrid

elavad Liiva tiin. nr. lõ—l asetsevas korteris, kus
nad õhtul olid kütnud ahju, millest nähtavasti tek
kis ka tuppa ving. Pärast esmaabi andmist toibu
sid nii ema kui ka tütar üsna kiiresti ning keskpäe
val lasti nad juba haiglast koju.
Nõukogude Liidu ülemnõu
kogu astub kokku homme
Moskva, 11. l. (ETA) (Tass) Nõukogude
Liidu ülemnõukogu liikmetest on enam kui pooled
juba Moskvasse kokku tulnud. Liidu nõukogu Is
tung avatakse 12. jaanuaril kell 10 Kremlis. Rah
vuste nõukogu istung avatakse samal päeval kl. 20.

Välisministeerium teatab,
Loodetav ilm
et meie uus auafekoiiful Elmar T a tu - kesknädalal, 12. jaanuaril. Merel keskmisest kö
mi st on jõudnud Lõuiia-Aafrikassc ja alustanud kou
ivani, maa! keskmise kiirusega lõuna- ja kagu
sttlaaricgclvust. Kirjatvahciusse mõip temaga astuda
tuuli. Pilwinc ja kohati kerget lund udu.
eesti, inglise ja iaksa keeltes, aadressil: 133 De Kõrte
ffcr., Johannesburg. Union of Zouth-Africa.
Öösi kuni 10 kraadi külma, päewal lwvge kiikn.
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Päewaleht

Teisipäeval, 11. jaanuaril 1958
Mari Raamot jatkab mäles

Vanameistrite

EKM sai huwitawa relwadekogu
näitus

Hanno Kompus
Taid tingimusi võib nimetada seda näitust, mille

korraldajaks ja mille eest vastutajaks on Eesti
Akadeemiline Kunstnike Koondis, vanameistrite
näituseks: kunstiajaloo praksises on saanud tavali
seks nimetada vanameistreiks kunstnikke kuni 16.

sajandi lõpuni, see 5. skp, kunstihoones avatud ja
27. jaanuarini vältav näitus aga koondab töid 19.

sajandist. Muidugi, nende tegijad kõik on vanemad
praegu elavaist, kes pealegi ka juba siirdunud õnd

sate hulka, seepärast, cnm grnno salis, võime lep
pida sedapuhku selle nimetusega, kuna korrektii
viks katalogi kaanelcht ka teatab, et on tegu 19.

sajandi loominguga.
Möödunud sajandi kunstiareng, nagu tuttav, on
käinud võrdlemisi kiiresti vahelduvate voolude kau

du. Kui varem stiilide iga mõõdeti sajandiga, kus
juures itaallased näiteks liigitavad oma rinasci
mento't otse sajandite järgi trecento'ks (13. saj.),
quattrocento'ks (14. saj.), cinquecento'ks (15. saj.)

ja seicento'ks (16. saj.), kuna 17. sajandi kunst
ülemaailmselt sai barokk-stiili nime, 18. sajandi oma
rokokoo-stiili nime, siis 19. sajand polegi suutnud
luua oma stiili, vaid nägi teineteisele järgnemas
klassitsismi, romantika, realismi, naturalismi, im
pressionismi voolusid. Need voolud on alati tulnud
võitlejaina, lipukirjadega, mis sageli kuulutasid
eelkäijale risti vastukäivaid „lõdesid". See kestab
tänapäevani. Suurest Prantsuse revolutsioonist saa

dik maailm enam pole suutnud stabiliseeruda. Eu
roopat haaras sealt peale loominguline rahutus,
mis pole lakanud tänaseni. Järjest arenev kapita
lism seob inimesi aina enam majanduslikult ja sel
lega võtab kui pihtidesse nende füüsilise eksistentsi,

aga inimvaim otsekui palavikku sattununa aina
..hindab väärtusi ümber". Nii ei jõuta
kunagi stiilini. Just nimelt „ci jõuta", sest stiili
ei looda, stiili ei tehta, stiil tuleb ise, kui seks on
vaimseid eeldusi. Kapitalism neid eeldusi siiamaani

pole annud, ning me võime arvata sel tunnil kehti
vaks tõeks, et kapitalism seob küll füü
siliselt, kuid ci seo vaimselt. Kapita
lismil ei ole ideed, transtsendentaalset ideed; tal
ei ole jumalat, usku ja preestreid. Kapitalismil on

vaid kaks maaklerit, need on kaupmees ja insener.

Kummalgi neist ei ole transtsendentaalseid ees
märke. Keegi seda neilt ka ei oota ja keegi pea
legi ei usuks kumbagi, kui neil tuleks pähe kinni
tada, et nende loomingul, nende kalkulatsioonidel
ja julgetel riskimistel on veel teisi, transtsenden
taalseid, sihte peale selle ainsa, mis on kapitali
mõte, siht ja eesmärk: profilt. Muidugi on kapi
tal resp. kapitalism tootnud ja toodab varasid ja
väärtusi, ka vaimseid, ainult üht ta pole suutnud
saavutada ega tõenäoliselt ka ' saavuta, stiili.

tuste kirjutamist

Väljspsnekuto kulgss relvi Ürgajast maailmasõja päevini. Muuseum sai suure kogu Idamaalt

Mari Naamoti „Minu mälestused" on üldisel otsusel

kirjutatud' ivaga jõuliselt. Kui eile autorit kohtasin,
ci hakanud Pikemalt peatuma raamatu selle osa juures,
mida ajakirjanduses juba puudutatud, 1905. a. sündmuste

Eesti niitfjnm Muuseumis ott korraldatud ümber ja
täiendatud Hulgaliselt uute esemetega relwadekogu, milles
leidub esemeid < Peamiselt muuteidude naol) ürgajast kuni

juures, kui dr. Namotit ähmardaS surmanuhtlus. Ka

maailmasõja Päcwiui. Esmaspäcwal ENM-i kunsti- ja
kultuuriosakonna juhataja kunstnik A. Tassa tutwustas

olin raamatu selle vsag„ möödunud kemadcl tuimunud
juba käsikirjas, Raamat oli kirjutatud selges, mehelikus
käsikirjas ja läks nii ka trükki.

ajakirjanikke selle huwitawa koguga, miS koosneb üldse
254 numbrist. Osa materjalidest kuulub õpetatud Eesti

Seltsile, kuna osa on EillM-i enda materjalid. Wähc

„Kust olete esikteose kohta omandanud nii waba

mal määral on saadud wäljapanekuesemeid ka haridus
ministeeriumilt.

tväljendusmiisi?"

Üldkogust on eraldatud

„Ci ole kunagi ennem kirjanduslikul alal katseta
nud," maStaS autor, „kni mitte armata kõnesid, mida
mul on tulnud sageli pidada."

Idamaa materjalid.
Selles okas on näha eriti Pärsia materjale. Idamaa

Meik on rohkcSti maaelu kirjeldusi, kuid nagu M. R.
ÕU 1905. a. jn okupatsiooniajast oma tcoscS annud meie
memuaarikirjanduses uutpatkumat, nii on ta seda teinud

relwi waadcldrs wõib tähel.? pauna nende juures isesugust

jantistilisust. Huwitawatc esemetena wõib näha siin
Turkestani sadulat hiina ornamentikaga, lccgitaolisi Jn

dia pistodasid, Jaapani terariista harakiri jaoks. Sa

ka oma kasupõlmc kirjeldades. Naamatu seski osas on
asjaliku körwal nii palju mahlakat huumorit, mida an

muti leidub selles osas mitmesuguseid mõökasid, mis on

tarwitusel olnud NraabiaS, Indias, Kaukaasias jne.

Hnwi pakuwad siin ka mitmesugused söjakübarad, kilbid
ja muud rauast kaitscwahendid.

takse edasi resoluutse, liihilnusckise ja Piltliku mäljcndnS.

Meie oma vanaaegsetest relvadest

Kirjeldus oma kuldsest kodukotusest, miS oli kaSwa
tnnnd peremehe, kes julges mõisale hakata tvastn ja
käis wnlitsuSastttusis wallarahivalc õigust nõutamas,
on täis Praegusele sngupõlivclc ununenud miljööd. Töö
tamine pirrnwalgcl, tukkumine magusal koiduunc ajal
mana ruuna seltsis rehalas, laulutunnid külakoolis, knS

miisiga. Mari Naamot on kirjutanud nii, nagu ta ise on.

näidatakse ratsaniku raudrüüd, hobuse kaitset, rinna- ja
srljapantsercid jne. Wäga huwitawad ja mitmetiiiibilised
on ka «väljapandud sõjahaamrid ja sõjanuiad, mis on Pärit
keskajast. Näha on ka jalaorkc, mida pilluti teele, et «vaen

laste hobused o«na jalgu «vigastaksid. Säärased jala
orgid on olnud kasutamisel juba «vanadel grcctlastcl ja
roomlastel. Nemad on aga kasutanud niisuguste orkide
«vastu hobuste jaoks erilisi raudkingasid, »nis meil säilu
ii»d ci ole.
Rikkalik kogu on ka

Mari andis õiget häält laulule „PriiuS. kallis anne",
karjaSkäik ning nagu mäljaivõtc piiblist jutustus mäi
kese õe Liisi sünnist laudnS põhu peal. Nii pidi töõtaw
taluperenaine tollal sünnitama lapsi. Siis ainelistest
raSkilStcst, käies Lilli Tnbnrgi esimeses eesti tütarlaste
kõrgemas koolis, kuhu maalapsed südatalwcl miidi ema

vanaaegseid nooleotsi ja ambusid.
Säilinud on ka mitmesuguseid tüüpe kannuseid. Pistoda

sid on suur kogu pärit 15.—10. sajandist, samuti oda
otsi, mis on pea»nisclt rauast, aga ka pronksist. Samas

kasukasse mähitult ja lasti lahti nngn kanapojad ilma
ülirõiivaStcta. Terme tooli peale oli neil üksainus mul.

on näha ka tääkkirw.?id mitmesugustest tüüpidest, eriti

gi-mammus MäljaSkäimifeks.

rohkesti poolkuutaolisi. Samas on esitatud mitu mas
siilvser söjakirwcst.

Siis eht Peterburis, kuhu kutsus õde Aino Tamm»

Kogu vanaaegseid püstoleid ja püsse.

Eriajajärkudcst on näha Palju mõõkasid ja eapiirisid,
milliste eriliigi moodustawad rüütlimöõgad leidude näol
keskajast. Mõõkade juures on huwitaw jälgida käepide
«uete ja käehoidjate arengut. Paaril «väljapanekul, mis
pärit 12.—13. sajandist, on käe kaitseks ole»nas «vaid

lukkude juures, samuti püssi raita juures. Mõnedel

«väike pide.

maa rclwad torkatvad silma kaunistuste poolest, miS aset

LaskeriiStadest on «välja Pandud ainult tulelukuga
püssid ürgajast maailmasõjani. Wanema rclwana on
siin ligi 2 meetri pikkune harkpiisS 14. sajandist. Seda
harkpiissi kasutati laskmisel isesugusel hargil. Püsside
juureS «võib tähele panna nende hmvitawat arengut

sc«vad püssi päradel ja isegi raual. Mitte «vähemhmvi
tawad ci ole ka tulelukuga püstolite «väljapanekud. Piis
tolcid on rohkesti Prantsuse ja Krunmi sõja päewilt, mõ
ned püstolitest on isegi kahe rauaga. SamaS näidatakse
ka mitmesuguseid piissirohusarwi, millest on «välja kuju-

«vanaaegsetel püssidel on olnud rauad ülalt laiema ot
saga, nagu näiteks trchtritaoliscd, owaalsed jne. Ida

kcsct tolleaegset eesti õppuritc-pcrct, pärastisi eesti kunst

nenud jahisnnvcd. Huvitav on ka rootsiaegse ratsaniku
vastmärk, mis kujutab endast õieti sõduri graveeritud
nimekaarti.

Huwitaw relvadckogu lõpeb ?Lcnc tragnni kaitse
komplektiga, mis koosneb pea-, rinna- ja scljakattcst.
Osakonna ümberkorraldamisega ja täiendamisega on

see kujunenud täielikumaks ja huvitavamaks rclwadc
koguks Eestis.

nikkc tollestki ajast autor jutuStab oma teoses ainsana.
Kord Elisabeth Aspcga kahekesi jõuluõhtul koju jäädcS,

kui lõik teised olid kutsutud jõulupuule, warjati nägu
kätega lambitule eest ja pisarad langesid mõlemal wops

ja wops lauale. Kuid „rohkcm kui kurbi tunde, oli meil
siiski hõiskchctki." ütleb autor wahcnditult. Wcne ariS
tokraatide kodud awancsid töökate eesti neidude ees,
neile makseti kõrget palka ja neid koheldi kui Perekonna
liikmeid.

Mari Raamoti teeneks naiskodukaitse organiseerimise

Keres jäi kir jamale turnii

Meie kunstivarandused ei ole rikkad. Mineviku
kunst meie avalikes kogudes on esindatud enam
vähem juhuslikult ja erakogud, nii palju kui neid
ongi, ei ole kättesaadavad, üksikuid töid aga, kas

ril teiseks
Meile kirjutatakse

körwal jääb, et ta esimese eesti majapidamiskooli loo
jana ja juhatajana Tnhkapuul juba aastakümnete eest
rajaS meie naise õige kaswatuse alused, mida praegune
hariduspoliitika jälitab.
Oma hakkajat, murdmata iseloomu autor wäljcndab
mitmel pool loomusunniliselt, nagu näiteks enda üle
kuulamist okupatsiooniajal kirjeldades: «... ragistasin

Nende koondamine aeg ajalisteks näitusteks, mida

Hambnrglase Fr. Ladcndorfi üritatud kirjamaletur
niir, milles malendite algseisus on ära vahetatud wal
ge kuninga ja lipu kohad, lõppes ungarlase E. Ancsini
võiduga, kes 11 partiist saawutas 10 punkti. Keres

tavasti ülesandeks võtnud, on tõhusaks täienduseks
avalikest kogudest saadud muljetele ja teadmistele.

Pidi leppima 2.—3. koha jagamisega. Keres kaotaS
Ancsimile, rootslase Pcrssoniga tegi viigi ja võitis 9

Pole ime, et mehed sellest energilisest naisest wang
las hüüdsid: „No, kurat, nüüd on Katariina meie sekka

vastast.

toodud."

perekonna pärandusena või armastusest asja vastu

omandatuna, leidub küll laialipillatuna, kuid näh
tavasti kogumikus küllaltki arvukalt erakätes.

koos austerlase H. Mülleriga jõudis dIA punktini ja

Eesti Akadeemiline Kunstnike Koondis endale näh

Küll ei ole sel kombel avalikkuse ette pääsev ma
terjal alati ühtlast väärtust ega karakteerseim sel
lele või teisele voolule või kunstnikule, uudiseks
on see siiski ja vahendab ka mõningaid kujutlusi.
Gue r i n'i vanarooma stseen on üsna tüse näi
de prantsuse klassitsismist. Samuti Briillo vi
„Daami portree" Venemaale istutatud saksa klassi

tsismist, kuna pisut vanema Kipre n s k i mees
portree ilmutab veel baroki järelmõjusid.
Siit arenenud akademismi esindavad Nef f,
Moe 11 e r ja Köl e r. Rõõmu ja meeldivaid ül
latusi toovad mõnedki Ncffi lõuendid. Kaunis il
metu ja iseloomutu sageli oma suurtes töödes, Pe
terburi ja Moskva katedraalide seinamaalides, mis
mõjuvad konventsionaalselt ja tänapäeva maitsele

isegi läägelt, ilmutab Neff end ehtsa maalijana

väikestes, intiimsetes, nõndaütclda koduseks, pere

kondlikuks tarviduseks loodud portreedes. Nime
taksin ..Autoportreed", „Kaulbarsi paari portreed
lapselapsega" ja eriti peent, kuigi just mitte pari
mini säilinud ..Kunstniku abikaasat lastega". Ki
rikumaalidc kavandite hulgas (väikese saali otsa
seinas) leidub üks väike, õige värske skits, mis
üllatab elava, kuid peene värvitundega, mis ilmutab
end põlvitava mehe brokaatmantli lõikes ja mõne
teisegi visandliku kiiruga märgitud figuuri rõi
vastuses.

Köleri „Daami portree" püsib samas laadis, na
gu ta muuseumis leiduvad portreed; „Juuda suud
lust" võib vist arvata samasse loomingujärku ,Jee
suse ja variseeriga" (Andke keisrile, mis keisri
kohus) siin võime näha Kölerit suurt vormi ja
kontuuri harrastavana, freskotaolist mõju taotle
vana maalijana ja tema laseerivat tehnikat. Köleri
õpilasjärgust on pärit suur kompositsioon „Herku

les toob Kerberuse põrgust", mille eest ta 1855. a.
saj akadeemialt väikese kuldauraha, üks teine töö,

mis siin on esitatud värske peaskitsina, vürst
Gortšakovi portree (nr. 84), tõi Külerilc teadu
pärast 1867. a. professori tiitli.
Romantika sellisena, nagu teda algatas Dela
croix, ei kajastunud peagu sugugi siin mail me
ei leia ka näitusel sellest jälgi. Siinne romantika
piirdus vaid looduse ja rahva elu mõninga ~poetis
eerimisega" või, ütleme, huviga rahva elu vastu.
Selle huvi esindajaks on Gehlhaari litograafi
line, käsitsi koloreeritud sari eesti talurahva elust
(vitriinis suure saali keskel).
Ulatusliku ruumi võtavad näitusel on.a alla
realistid. Leiame siin tuttavaid omamaalasi, K 1 e
verit ja Hoffmanni, esimeselt ta tavalisest
šabloonist erinevana ühe küllalt atmosfääriks ja
toonika „Metsa"; tutvume ühe suure, tüseda maali
kaudu vähetuntud Nilä n d e r'iga. üllatume nä
hes meie skulptorit Adamsoni ka maalijana,
kes oma Paldiski rannikut ja tormist merd õlivär
viga on püüdnud tabada. Näeme venelasi K uin d
zi't ja Aivasovskit, küll mitte just esindus
like töödega, ilmutavat mõningal määral romanti
list kallakut maastikus. Veendume, et sakslastel
on omane mingi kalk ja kõva viis, millele ci ole
antud pakkuda palju puhtmaalilisi kvaliteete, olgu
need baltlased Sprengel, Tiinm, Clodt, Ju
lie Hagen - Schwarz, Sally Ktigelgen
või riigisakslased, nagu IC n aus, S e i t z ja Nurt
he n, kelledest kaks viimast saavutavad siiski tä
helepandavamat. Naudime prantslaste peent su
lavust ja varjundirikkust, millega nad saavutavad
intiimi meeleolu (B ign o n, Guillc m i n.
Jac q u e), kellega koos nimetame ka hollandlase
Muyde n'i õhurikast interjööri. Hindame IC.
Makov s k i t, Repi n i t ja mõninga vahemaaga
š a bu n i n i t heade, ilmekate ja lihtsa, elulähedase

hoiakuga portretistidena, kelle hulgas ei tohi unus
tada portreejoonistustega esindatud ukrainlast
ševtšenkot.

Miks noorsugu peab tallama ekslikke radu?
Mõni aeg tagasi ühes meie tuntud ja lugupeetud
õppeasutuses kõrvaldati pikemaks ajaks koolitööst kolm
õpilast, kura et peetub sooivitatvaks nende wiibimist teiste

õpilaste hulgas. Nimelt oli üks asjaosalistest

laonntannd Tallinna linna keskraamatukogust H. Bar
busse'i teose, kus äärmise naturalismiga kirjeldatakse
seksuaalelu, toomid selle kooli ja tunni ajal jaotaiind
üksikud lehed kaasõpilastele lugemiseks.

Nii lühidalt asja sisu, nagu kuulsin seda seltskon
nas. Üksikasju ma ei imme.

Mind puudutas juhtum walnsalt. .ilm palju ana

rahwaVäljaaudes teoseid, mis Vajavad arwustuSVõi
mclist ja arusaajat lugejat? Nüüd aga loevad raama
tuid, milliseid ma ei loe tawviliseks siin loeteluga rek
laamida, tuhanded noored liimas kui maalgi, kuna nad
oma suhteliselt odavuselt on kättesaadavad kehwema

lcgi rahwarnauiatukogule. Ja küllaltki Palju ou meil
tveel raamatukogusid, kus puudub teadlik ja palju
lugenud kogujuht, kes suudab õieti lvarustada kogu noori
lugejaid, Nääknuata sellest. Tear.< juhust, kus üks meie

kõrgemaid riigianietuikke. kellelt ta Vastutusrikas koht

loogilist ci jnhtn meil iga päew? Ainult, et mähe kuu

nõuab palju aega ja energiat, Viis koju pojale wirua
raainatuid, mille hulka oli sattunud ka too suurt pa

leivad sellest kõrvalseisjad, need kel pole otsest kokku

haudust tekitanud raamat, mis kindlasti pole määratud

pnndet noortega ja kaslvatnstööga.

puberteediaja noortele. Kes oleks siiu olnud suurim
süüdlane, tui oleks kordunud alul kirjeldatud juhus?

Näib, et karistust ülalkirjeldatud juhtumil peaksid

Wattvalt küll too poiss!
Ja meie kasvatusteadlased ja kirjanikud. Kas Pole
neilegi põhjendatud etteheiteid? On olemas Väike raa

kandina peale kolme nooruki (kelle iseloome ma ci tunne,
ega tea seepärast kniivõrd nad ! väär isid tõsist ja rasket
karistust, usun aga, et otsust ei tehtud kergelt) ka paljud
teised: tvanomad, kirjastajad, arstid, kasivatajad ja kas
käesoletval juhul wahest mitte raamatukogu persouaalgi?
Miks peab uteic noorsugu praegusel, nagu me uhkusega
nimetame ..tvabameelsel ja moodsal" ajajärgul tallama

matuke ..Ema vastus lapsele" N. M. Sniithi inglis

elulisis küsimusis tundmatuid ja selle tõttu kõditaivaid
ja ekslikke radu? .ilas ei peaks eeskätt wancmad. lap

mcle, kus küsmius palju aktuaalsem? Wõib ju olla,

scle lähemad ja nsaldustomatvad inimesed tegema endale
südameasjaks peale füüsilise heaolu, aidata noort ka sel

lcs hellas, kuid nii elulähedases küsimuses? Miks Peab
see jääma tänama, kahtlaste ..sõprade" ja noortele ras
kelt ja määralt mõistetumate raamatute ülesandeks?
MikS paigutatakse kui seda üldse tehakse, tervishoiu- ja

keelse töö tõlge, mõeldud noortele algkooli osas. Töö,
uus mõnelegi luähciutcadlikule cmale-tsale võib olla

tõhusaks abiks küsimuse selgitamiseks Väiksemate laste

juures. Miks ci leidu midagi sarnast ka tvanemalc ast
et leidub mõndagi meie kirjanduses selle küsimuse üle
populaarses käsitluses. Kahjuks pean tunnistama, et
minule midagi sellast pole kätte juhtunud ega juhatatud.

Võib-olla selle tõttu, et maal elades pole kirjandus
mulle nii kergesti kättesaadav, kuid tegelen ka noorte
kasvatamisega ja oleksin pidanud r.cid leidma kas või

seksnaalkünmnsed meie anatoomia õpperaamatute lõppossa

HM poolt soovitatavate raamatute ninlestikus. Kas

kus neid sageli käsitatakse õpetaja poolt alles õppeaasta
lõpul, enne aga põnewnsega oina arusaamise kohaselt

pole siiu tänulik tööpõld meie noorte sõpradele?

ja igakülgselt on läbi sõelutud õpilaste eneste poolt?
Kas on meie õpetajad-kooliarstid täitnud siin oma ko
fjufe? Nemad peaksid jn suutma käsitada küsimust asja
tundlikult ja peenetundeliselt.

Lõppeks kirjastusedki. Kas meie suurim ja jõukam
kirjastus ei osuta meile karuteenet kirjastadcs odawas

Pole suutnud esile tuua midagi uut ja huvipakkuvat,

kuid uul ülesauucgi oli teine saada asjatundlikku

vastust ja selgitust küsimusele, miS peaks valusalt puu
dutama kõiki kasvatajaid ja Vanemaid, keZ südametun
nistusega täidavad endale võetud üleSanuet.
Wõib-olla avaneb käesoleva lehe Veergudel sellane

Võimalus. 2. N.

tat, kes sai akadeemikuks, kuigi oli autodidakt, kes

oma akvarellidele, mida esindab üks väga maitse
kas, peen ja nauditav ..Varakevad", tegi etüüde
õlis, ja L a g o ri o, kelle „Meri" (nr. 94) juba näi
tab kõiki häid impressionismi voorusi,

Pole kahtlust, et sääraste mineviku loomingut
esitavate näituste peamine mõte ja siht on õpe
tuslik ja kasvatuslik. Kuid see siht saavutatakse
hõlpsamini ülevaatliku korralduse kaudu, kus aja
liselt ja laadilt ühtekuuluv ka koos ja kõrvuti näi
datakse. Meenub ennejõulune vana mööbli näitus,
mis sel põhimõttel oli korraldatud. Käesoleva näi-

n.-n. Ladendorfi idee ei leidnud nimetamisväärset poolt.

Leiti, et harilikus males on tvccl küll ja küll awastama
tuid saladusi awangnwnllns.
Könrsolem turniir on tugevamaid kirjamalctnrniirc
koosseisult. Kuna aga cnamuS kirjamaletajnid elab
kaugetes kolgastes. siis harilikus laua taga mängitamas
males neil pole olnud mahti esineda ja seepärast kirja
malemeistrite nimed üldsnsclc tundmatud. Tcrpärast ei
loctlcgi meie teiste möistlejatc nimesid.

Kohe turniiri alul suri Lndcndorf ja ühes autoriga
on arwntamasti maha maetud ka tema n.-n. Ladendorfi
idee.

Kuna turniiri võitjaks tuli kirjamnlcS wähetuntud
E. Ancsini, siis näitab see, et harilikus males cdn saa
wutamiscks ci piisa üksi „henst nupnst" ja andekusest,
maid on maja tnnda ka hästi Palju raamatutarkust.

TEMSI esivõistlused
TEMZ-is algas eile esiwõistluste finaal, milles

Võistlevad eclgruppide võitjad 9 meest.
Esimeses Voorus Lauriue võitis Favre'i. Lauriuc
käsitas awangut veidralt, kuid kui Vastane hiljem sel
lest tahtis lüüa profiiti, materjali Võidu näol ja valis

seks Vale jätku, võitis Lauriue taguri ja Varsti ka
partii.

Partiis Türn-Sappbcrg keerles kogu aeg wõitlus
üksiku Sappbergi etwri ründamise ja kaitsmise ümber.
Kui see ettur langes, siis Tiiru tvõis peagi märkida ta
belissc esimese tvõidu, sissejuhatuseks heale algusele.

Jsrael Sepa wastu mängis end liig paljaStawalt.
Sepp ootas, oma malendeid hästi koos ummikus hoi
des, kuni wastane oli end küllaldaselt nõrgestaimd.
Tegi siis nwjulva «väljahüppc ja tvõiiis.

Poola töölistel suured või

Kihutas rongiga võidu

malused Prantsusmaal ja

Pnhapäemal. 9. jaan., juhtus Kohtla jaama juurcS
wahcjuhtum, mis kergesti oleks wõinnd lõppeda raske

Hispaanias
Nagu wäliSmanlt Imtlbn, wärbitakse celolcwal koma
del Prantsusmaa söckaewaudustessc umbeS B—lo.ooo
poola mäekaewnrit. Nagu jutustamad poolakad, olewat
nende kõigi „unistnsmaakS" Prantsuse kaewandused, kus

enamik mehi juba marcmalt töötanud. Palgaolnd on
seal praegu paremad kui mujal. Samuti on selgunud,
et eclolrmaks hooajaks majatakse Hispaaniasse 80.000
wiiliStöälist, kellest kõne alla on wõetud jällegi poolakad,
kuna PoolaS wnlitsewa tööpuuduse tõttu sealne tööjõud
osutub teistest riikidest odawamakS.

Sääraste tõiiturflubc nmnitcmifcfln arwawad Poo
lakad, ct celolewal futucl mõned maad, kes ka poola töö
lift kawatscsid sisse tuua, pcawad sellest loobuma.

Poolakad jätsid arved Õiendamata
Paljud poola kaewurid, kes miimaste nädalate
jooksul Eestist lahkunud, on jätnud armeid õienda
mata. Üks ärimees on saanud 3l)0-kr.'kahju.

õnnetusega. Jöhwi alcwi mees Aug. Sooga sõitis

Kohtla jaama poolt Sompa poole teed mõõda, mis ligi
poole kilomeetri ulatuses jookseb raudteega täiesti pa

rallcclsclt. Samal ajal lähenes tagant Poolt kiirrong
ning äremnsesse sattunud hobune pistis tuhatnelja jooks
ma.' Mees pundis hobust tõmmata tee körmalc sügawasse
lumme, mis aga ei õnnestunud. Silmapilgul kui hobune

ületas ülesöidttkoha. jõudis ka tvcdur üSnn lähedale.
Teekurwcl põrkas saan umStu posti, kokkupõrke tagajär
jrl lendas meeS reest lumme, kuna hobune koos purus
tatnd reega leiti hiljem ühest kaugemast talust.

600 hõimunoort koguneb suvef
Kunda
Eelolewal augustil farralbatalfc £«2 kirikunoorte
päcw Minda alcmis. Külalisi ou oodata EcStist 400.
Iloortepäen' Kundas kujuneb ühtlasi ka Soome-Eesti
hõimupiieivakS. sest Soomest ou oodata üle kahesaja
noore, kellest umbes pooled saabuwad lacmaga otse
Kundassc. Wabrikumalitsuse poolt antakse külalistele
kasutada Kunda sadamas asetsewad suured laoruumid,
kuhu ehitatakse ka kirik ühes altari ja kantsliga. Noorte
päewad kestawad kolm päewa.

Impressionismi j usti vari sel näitusel meid õieti

vaid kaks meest, Paldiskist pärit Bergh o 1 z,
kelle esimesest esinemisest tänavu täitub 50 aas

Ladendorfi uuendusel oli ccsmüngiks paralüüsida
malcawangntcoorin liig suurt mõju praktilisele Partiile.
Tühise ümberpaigutusega lipu ja kuninga asendis saa
digi seda katte, et nwangutevoria muutus rakendus
kõlbmatuks ja igaüks pidi juba kõige esimesi käite tcge
ma täiesti oma pea järele. Harilikus malepartiis aga
wõib tihti 17—Iil) käiku teha raamatutarkuse Põhjal.
Ladendorfi turniire korraldati õige mitmeid, kuid

tuse korraldusel pole sest kahjuks
mitte kinni peetud. Meie ei tea miks; võime vaid
teha oletusi, et kas materjal, mis ju säärastel puh
kudel ikka on juhuslik, ei lasknud end hästi liigi
tada voolude järgi, või lähtuti tahtest anda vahel
duvamat üldmuljet, otsides dekoratiivset-sümmeet

rilist formaatide paigutust ja koloriidi sobivust,
taotelles rütmilisi aktsente. Nii korraldame oma
tavalisi jooksvaid näitusi. Siin aga olsks näinud
meelsamini, et ühe autori tööd oleksid koondatud
ühte ning et autorite järjestus oleks sündinud esi
tatud voolude kronoloogilises korras. Meie kunsti
ajalooliselt vähe ettevalmistatud publikule oleks
sellega antud hõlpsamini tajutav ülevaade 19. sa
jandi kunsti arengust.

Kolm kilomeetrit tund ja
veerandiga!
EsmaSpäcwa hommikul Tõrwa jõudetv omnibus hi
liiics kohalejõudmisega üle tunni aja, kuna tal tuli wõi
delda täiesti kinnituiskunud teega Puka jaama ja asun
duse wahel, kus kolme kilomeetrilise maa-ala läbistami

seks kulus aega tundi.

Puka tee kinnituiSkumine tuli asjaolust, et Walga
aj. maawalitsuse luniesahal tuli töötada Walga-Törwa
maanteel, mis oli kinni tuiskunud mitu päewa, aga mi
da esmaspäeMaks taheti jn saadigi lumest lvabaStada,
kuna selleks päclvakS olid käsutatud Walka koolijuhaia
jad, wallawanemad ja wallasckretärid cclolewate lvali
miste asjus.

ka saksa ohwitseridcle waStn."

«Ära nendega trõnda raagi," ütles M. N.-ti ämm
ntiitiale, kui see läks wastu Tahkapuulc järjekordsele
rchuircerimisclc ilmunud saksa ohwitscrilc, „nad pane
wad siud jälle wangi."

„Ei, emake," wastaS saksa ohwitscr, «oleme seda
huwitawat rahwast küllalt piinanud ja teie maad laaS

tanud. Nüüd on warSti meie laulul siin lõpp..."
Kõigist neist Lksikkohist M. Raamoti mälestusis mõt
leu, tvnadcldcS enda eeS seda «närwidcta" naist, nagu
teda kodukaitses iseloomustati. Talongi ümbruses wäl
jendub temast Paindnutatult seda wana talutarclikku
tõõrühti ja sitkust, mida meie rahwas ka end iscwalit
scwa härrasrahwnna endiselt kõige rohkem wajab.

Seda sitkust on M. Raautotis tunnud ja hinnanud ka
soomlased, kellelt tal on palju hinnalisi kingitusi ja au
aadresse. Mag. Wäisäncn ütles detsembris Tallinnat.
Peetud Toome nnstnpäewa aktuse järele: «Mari Raamot
meenutab ntulle teie mütoloogilist Lindat."

„Ei mul Pole oluud aega nutta järwe täit Pisa

raid," naljatas Mari wastu.

Ta kirjutab juba sügisest alates uusi mälestusi.
Neist tuleb ta mälestuste 2. jagu. Tee algab Eesti ise
sciswuscga ja dr. Raamoti tcgcwufcga esimese Eesti wa
kitsuse pöllutöõmimstrina ning lõpeb üleminekuajaga,
uue põhiseaduse waötuwötmiscga. Teose raamistik on
autoril juba walutiS. Ta kirjutab praegu üksikute epi
soodtde kaupa, mis hiljem liidab wajalistc sideliikide abil.

„Tcic tcgcwuS naiskodukaitse loojana ja organisee
rijana?" küsin.
"Selle osa olen juba peagu Malmis kirjutanud."

Ta uus raamt tuleb arwatawasti esimesest mahu-

Mm. Materjali on palju. Võimalik, et ta mälestuste
järg tuleb anda wälja wccl kahes jaos.

Ml.

ülikooli eksekuutor raiskas
1800 krooni
Tahtis teostada enesetapmise

Mikooli cksekuutori Paul Neudccki asjaaja

mises on awastatud 1800-I« rooni ne puudujääst. illi*
kooli majandllsinstruktori andmeil on ülikooli rksekuu
tori ülesandeks «vähemate kulude «väljamaksmine re
monttööde eest. remondiks ivajamiueivate materjalide
ostmine, ülikooli pesukoia töölistele palkade maksmine
jne. Selleks oli taivalijelt ckseknutori käes aivanstna
ülikooli kassast Zllllt) kr. Estsckuutori asjaajamist on
sageli reivideeritud. Wiimast korda taheti reivideerida
cksekuutori asjaajamist möödunud reedel. Eksekuutor
oli sellest rcividccrimi,est mingil wiisil aga teada saa

nud ja töölt lahkunud.
Teades, et tal kassas on puudujääk ja cl ta seda
ei suuda katta, oli ta tnnnisauna mannis läbi luiga
nud oma parema käe «veresooned. Wigastatu toimetati

ülikooli l haaivakliiniku. kus la terivislikns seihikor
ras on inärgata paranemist.
Kliinikus saadi laupäeival ekscliuutorilt kätte tema
rahakapi «võtmed ja toiinetati tema asjazamisc rcividee
rimist. Kassas selgus umbes 18!kj-.<rooninc puudu
jaak, kuna asjaajamine muidu oli korras ja dolunncn
tide «võltsimist ei esinenud. P. Ncudeck on seisnud
ülikooli teenistuses juba üle 20 aasta ja teinud seni
oma tööd korralikult. Ta on abielus ja kahe alaealise
lapse isa. Rewideeriinisakt on saadetud prokuröri kor
raldusse.

Kahtlane murdvargus Kukrusel
Kukruse põlclvkiivikactranduse koopcratiiwi murti
mõned päewad tagasi sisse ja wiidi suuremal artrml
mitmesugust kaupa ära. Nüüd aga selgub, et see murd-

Kaubandus-tööstuskoja nõukogu
esimehe walimiscks tuleb kokku 18. jaanuaril. Peale
esimehe wnlitaksc wccl esimehe abi, sekretär ja sckre
täri abi.

KohtlaOärve töölistele puhke
kodu Aa randa
Hoone loodetakse sanwat malmis juba
cclolcwakS smveks

KoAla-länve kacwandusc juhams tahab ehitada
oma roolistele puhkekodu. Kaetvandnsel on juba Ivas
taw maa-ala Aa> .raimas olcnraS. Kacivaudnsc juhte

ms Muuricpv kmS lelles SjaS N.-Iõcsunõ tutwuma?

I eal sete ,mirte puhkekodudega, mis tahetakse lvõtta alu
jek? laelvanduStvoliStcle puhkekodu ehitamiseks.
Tööliste puhkekodu hoone kamaiseialse ehitada üsna

mahuka-.', et toõiiualikult suuremal arlvnl töölisi saaks
korraga _ lvccta oma puhkcacga mererannas. Esialgse
kawatsnic järele tahetakse jõuda juba tänatvn nii kan
gele. et hoone ivalmikZ sutvitusscsoonikS. Kui jõutakse
>valmis kawaud. siis tahetakse otsekohe teha algust ehi

tustöödega. puhkekodu mahutaks mähemalt öv
tuba, peale selle tarwiliknd kõrwalrnnmid.

piiri ääres peksti külavanem
„vaese-omaks"
v . walla Komarowka kiilas oli kohaliku talnvi
da?a Palttclvr nuc maja õnnistamine. Eeda toime

tati nmre pidulikkusega. kuS loomnliknlt ci Puudunud ka

wnir. Kui maja õnnisiamise-pidu oli haripunktil lälnd
wenclaied omalvabcl tülli. Kaklus muutus sedawõrd il

Margus on küllaltki kahtlane. Wargns toimus päewa
enne iniventnuri tegemist. Nüüd teostati kaupluses
kontrolli ja siiS selgus, et puudujääk tõuseb 3700 kroo
nile. Nii suure summa eest maakauplusest kraami ära
Miia peetakse Mõimatuks. Asja asus selgitama Narma

dlieks, et peoperemecs oli sunnitud kutsuma kohale kü

kriminaalpolitsei.

kulapoijid tungisid talle kallale ja peksid ta ..waese-omak?'

petseris tSuseb rahva arv
Petseri linna perekonnaseisuameti andmetes oli möö
dunud aastal surmajuhte 42 ja sama aja jooksul sündis
61 uut ilmakodanikku. Abiellu astusid 3S paari.

lawanema.

Külawanem sai tvaelvalt uksest sisse kui märatsema

Er laanud si,s muud üle kui kmsuti kohale kohalik kon<trtnbcl# fc*? brtiu fobniafju nutfcnia. VÖonüumi iierttrn*lateks olid kohalikud noormehed N. lltkin, ?l

Te. Bmlow ja P. Ncshow. keda tariva lnefekt lärÄäs
10—-"ta-paclvaie arestiga Kohtusse tuleb meestel min.
na wa-.-tu|t andma ka kulatvancma peksmise pärast.

Teisipäeval, 11. jaanuaril ..

Päevaleht
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Kohalikke teateid
Naiskodukaitse sanitaartegelas
tele korraldatakse suvelaager
Neil päewil pidasid naiskodukaitse sanitaarjuhid
ringkondade nöuandearstid oma koosolekut Tallinnas.
Koosolekust wöttis osa arste ja sanitaarjuhte 10 maa
konnast.

Läbirääkimistel selgus, et igal pool. kus samariit»
lastel on tulnud abistamisel kaasa aidata, on nad oma
teadmiste ja kohusetunde poolest seisnud oma ülesannete

kõrgusel, näit. Pärnn samariitlased Kilingi-Nönmic tn
leõnnetutc abiStanlisel.

Uue algatusena wöeti üles naiskodukaitse sanitaar
tegelastele suwelaagri korraldamine. Laagri tegewuse
esialgsesse katvasse wöeti peale praktiliste Harjutuste
kaks teoreetilist loengut: üks rinde sanitaarteenistuse
üle ja teine gaasikaitse üle. Wöeti teatawaks. et NKK
keskkorraldus on NKK liikmete tarwis ivälja töötanud
koduaptccgi-sanitaarkasti kõige lihtsamal ja odawamal
kujul ja otsustati asuda selle ellurakendaniisele.
Koosolek kestis 4 tundi.

..Rahvahääletus" raekoja projektide pärast
Arh. H. Simon teatab meile, et linnawalitsusele on
esitatud palwc, et tunnustatud raekoja projektid pandaks
awalikule ..rahwahääletusele". Palwes nõutakse, et see
projekt, mille järele wõiks hakata raekoda ehitama, peaks
saama linnakodanikelt >vähemalt 23.000 „poolt"-allkirja.

Tallinna NMKÜ autokool täiendab oma
õppeabinõusid
Wastawalt kirrele autoasjanduse arengu nõuetele on
Tallinna NMKü arrtokoolrs praegu kooli õppetegetvuse

ümbevkorraldamine. Tallinna NMM peasekretäri, hra
H. Tõnissoo, nõumrnetc kohaselt, kes möödunud aastal
tviibis üle kolme kuu Ameerika ühendriikides ning jõudis
sealt tagasi käesolewa aasta alguseks, korraldatakse õppe
tegewus enam näitlikult praktiliseks, mõttes kasutamisele

Siseriigist
Lennuväli lume all

Harjumaalt

Lennuühendused jätkuvad siiski

Hagudls awati moodne koolimaja. Pühapiiemal'
9. jaan., toimus Hagudi raudteejaama läheduses.

ülemiste lennuwäli on rohke lumesaju tõttu kattu
nud paksu lumokorraga, mistõttu on raskirsi ka lennu
ühendusega. Nii ei saanud eile lennutväljal maanduda
„Lusthansa" reisilennuk, kuna lund wäljal on kohati
kurn 10 sentimeetri paksuselt. ..Loti" lennukeile kui ker
gemaile praegune lumepaksus wccl raskusi ei sünnita.
Täna saabus reisilennuk Soomest õigeaegselt ja läheb ka
tagasi.

nuivälja puhastamisele kas teehööwlitega wõi tanketti
dega.

Pühavaimu koguduse noorte ühingu
aastapäev
Pühapäetnal tähistas Püha-Waimu koguduse Noorte

ühing oma 13. aastapaeiva. Jumalateenistuse kirikus
pidas õp. Th. Tallmeister. laulis Noorte ühingu koor P.
Jndra juhatilsel ja soololauludega esines Paula Wirgas.
Järgnewal kooswiibimiscl awaldati soowi. et noored ühi
neksid suuremal armul koguduse noortetööga Erilist ta
helepann tahetakse osutada just Noorte ühi ilgu laulu
koorile.

guspilte ja silme.
Praktiliste tööde õppetöökoja täieudamisck' - - ellitud
Ameerikast hulk uusi õppeabinõusid.

Mõne reaga

uus Shukaitse-kursus

naist ja 30 meost. Töötatakse kahes grupis.
Järgmiseks kursuseks, mis algab weebruaris, üilcb
sootvijail registreerida linna ehitusosakonnas, Nunne t.

nr. 2, iigal tööpäewal kella 11—12.

Apteekide öövalve
Tallinnas
TEISIPÄEVAL VASTU KESKNÄDALAT:

R. Georgini apteek, Viru tän. nr. 15. Tel. 450-89,
Schnickeri apteek, Paldiski mnt. nr. 6. Tel. 431-18,

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

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

E. Lcndcri gümnaasiumi will kogu peo. rsoiet .nr
neljapäetval. 13. jaanuaril, kell 19 Estonia teatrimaja

Nõmmel

klubiruumes ö. korral.

Riigi eelarvekomisjon sõidab
Tartu
Kolmapäc-wa hommikul tuleb Tartu riigi eelarwe
komisjon. mis koosneb haridusministeeriumi, majandus
ministeeriumi ja riigikontrolli esindajaist. Komisjon aru
tab kohapeal läbi riigi eclarSves fikseeritawad summad

ülikooli osas. Eelarwekomisjon jääb Tartu «vähemalt

mägedest wabastamise 19. aastapäema puhu! oli linn
19. jaan. lipuehtes ja jaama wälisseinal asetsew mä
lestustahwel pärajastatud . ning ilutulestikus. Kirikus

muliku talituse sooritasid ew.-luteriusu kombe kohaselt

peeti pidulik jumalateenistus, mis toimus ka esmas

õnnistamise talitus rohke rahwahulga osawötul. Mai

Rapla koguduse õpetaja J. Liim ja ap.-õigeusu

kombe kohaselt ülempreester 3. li mar i k. kes seks
puhuks Pärnust eriliselt oli kohale sõitnud.

Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

ammuaegset nurinat rongide äärmiselt aeglane liikumine.

Nii näiteks tvajab Türilt Tamsalusse jõudmiseks õhtune
rong terSvelt 6 tundi seega on 61 «km wahemaa juures
keskmiseks köidukiiruseks 10 km tunnis! Ka teiste rongide

sõidukiirus pole palju suurem, «vaid ükS rong jõuab
Tamsalust Türile 2 t. 35 min.

berkoolide. organisatsioonide ja terme rida teisi esinda

jäid. Haridusminister koi. A. 3aakson terwitas

kooli telegraafitcel. Aktust kaunistasid kooliõpilaste
koorilaulud, deklamatsioonid ja klaweri-ettekanded.
Aktus lõppes ühise kooswiibimiscga teelauas.

Äsjaawatud Seli-s)agudi uus Koolimaja osutub
üheks moodsaimaks koolimajaks maal. Hoone, mis
on ehitatud telliskimidest. sisaldab keskkütte, elektri
walgustusc. wesiwarustusc. internaadiruumid. kolm ruu

mikat klassiruumi j. m. majalised kõrwalruumid. mis

kiekter tüliõunaks

Harjumaal on 191 põllumeest saanud moratoo
rtumi. Wastawa kokkuwöttc kohaselt on alates põllu

kuust 193?. a. kuni 1. jaan. k. a.. s. o. 6 a. kestes.
Harjumaa põllupidajate ja kalurite mõlgadc korral
damije komisjonile sisse tulnud üldse 288 paimet

wõlgadc korraldamiseks. Nendest on seni moratooriu
me saanud 191 põllupidajat. Kuna ülejäänud palwed

on rahuldamata jäetud. 1. jaanuaril k. a. oli komis

jonis pooleli ainult kolme püllupidaja palwed mv

ratooriumi saamiseks wõlgadelc. mille kogusumma oli

61.901 kr.

Rehatu algkool asutab õpilasorkestri. Möödunud
sügisel asuti Nehatu algkoolis õpilasorkestri moodus
tamisele ja praegu on orkestril olemas juba 13 keel
pilli, millest 3 on muretsetud koolihoolekogu ja 10

õpilaste eneste algatusel. Kuna praegu on koolis

käimas orkestri täiendamine, mis nõuab uute keelpillide

juurefoetamiseks kulusid umbes 200 kr. ümber, siis
esines kool nüüd Harjumaa kooliwalitsusele palmega
toetuse saamiseks õpilasorkestri täiendamise otstarbeks.

Sarlakid ja kurgutõbi plisiwad. Uue-aasta esimese!
nädalal registreeriti Harjumaal jälle 17 nakkushaiguse

juhtumit. Nende seas esinesid sarlakid 3 juhtumil

S.-Jaani koguduse nõukogu ja juhatus
omavahel tülis

Rakverest
Hobuftwaras paigutati wanglasfe. Rakwere wang

lasje paigutati Nikolai Traum. kes hiljuti warastas
..Estaklandi" hoowist Sömeru mehe Wainlo Ho

buje koos rakendusega. Traum tabati Tartus. Mees
on tuntud hobuse- ja loomawaras ning esmakordselt
karistati teda hobuscroargusc eest 1907. a., seega mõis

mees hiljuti pühitseda oma ZO-a. ..ametitcgewuse"
juubelit.

Suure-Jaani ev.-luteri koguduse kirikunõukogu ja

juhatuse vahel on tekkinud konflikt elektri valgus
tuse sisseseadmise pärast kirikusse. Kirikunõukogu
kaalus kord elektri valgustuse sisseseadmist, kuid ei

teinud selle kohta mingisugust otsust. Vana-aasta
lõpul ilmusid aga kohale elekfcritehnikud ja asusid
töö läbiviimisele, seletades, et nad tegutsevad ju
hatuse ülesandel. Kui siis pühade ajal koguduse
liikmed kogunesid õhtusele jumalateenistusele, sä
ras kirik elektrituledes. Seda pühadevalgust piisas
aga üürikeseks ajaks, sest elekter kustus ja pal
vetajad jäid kirikusse pilkasesse pimedusse. Ju
malateenistust tuli jatkata küünlavalgusel.
Kirikunõukogu kinnitab nüüd kategooriliselt, et
tema pole annud volitusi juhatusele kõnesoleva
sammu astumiseks ja juhatus on toiminud oma ära

nägemise järele, astudes üle oma võimupiiridest.
Kuidas konflikt laheneb, seda oodatakse nüüd ko
guduse liikmete hulgas huviga.

Teater Muusika
Peter RaitSeff külalisena „Toska"s
Bulgaaria riigiooperi tenorit Peter Raft
šeffi reklaamiti agaramalt kui mõningaid teisi
külalisi. Kuna meie publik muidugi teab temast
vähe või mitte midagi, siis on ju põhjalikum tut
vustamine tarviline ja arusaadav, aga liig kiitvad
eelmärkused on nagu kaheteraline mõõk ja osalt
ohtlikud, sest nad kruvivad kuulajate ootused liig
kõrgele, ja kui artist ei suuda kõigiti täita neid
nõudmisi, siis tekib teatav pettumus. Ka käesole
val juhul läksime teatrisse suuremate lootustega
kui need täitusid; Külalisel on pehmekõlaline ja
haritud lüüriline tenor. Kõrgete helide käsitlemine
toimub sunduseta, aga tämbril ei ole küllaldaselt
heledust ja sära kantileenides ja lõpunootidel.
Pealegi segab ka vahel tugevasti fibrato, mis
muutub alul paiguti tremolo-sarnaseks.
Muusikaline tõlgitsus jääb ka enamasti hea kor
ralikkuse piiridesse, kuna retsitatiiv-laulus väljen

millega tahetud tvältida suuremaid ootamisi sölmjaama

Virumaait

loota olukorra parandamist, kuna uue sõiduplaani maks
mapanemisel pandawat käiku Türi-Tamsalu tvahel moo
tovro-ng, milleks juba raudteewalitsuses tvastawad ette

W.-Maarja õpetajaks määrati W. Wiks, kes
aastat tagasi määrati õpetaja J. Hiiemetsa ase
mele. Wiks. kes enne oli Rõuges, ja Hiiemets roa

«valmistused käimas.

Mootorrongi käitripanekul tiheneks ja kiirencks ühen
dns, samuti on «võimalik «vältida ootamisi Tamsalus ja

Türil. Ka tuleks loomisele Tamsalust Wiljandmi otse
ühendus.

Kohtla-lärve kaevanduses sea
takse sisse suru-õhuga puurimine

hetasid siis oma ametikohad.

NoorKotKad wüttlusje õnnetuste laastu. Noor

kotkaste Wiru malcioas korraldatakse kuuest koon
diseft koosnew sari, kus käsitatakse õnnetustest hoidu
mift. Koondiste! maetakse läbi liiklemine, selgitatakse

lõhkeainete käsitamist, tulikahju tekkimise ärahoid
mist, tulekustutamist mitmesugustel juhtumitel. abi

tud kaetvanduse juhatuse poolt tööwiifide kergemaks ja
ajakohasemaks umuwnsele ja kogu kaewaudussc seatakse
sisse suruõhuga puurimine, missuguste töödega ka juba
on alustatud.

Kuna Kohila-lärtvc kactvandujcs põlewkiwikihid on
ühed parimad, mis meil üldse olemas, siis näib, et see
asjaolu tõsist muret hakkab tvalmistama teistele kae
wandustele, kuna paljud tvilunud kaevurid kawatsewad

asuda Kohtla-Inrwe kaewandusse tööle. Nagu kuul
dub, on ühes suurkaewanduses osa mehi jllba lõppar
tved sisse annud.

veel nii palju, et teda armastas peenehingeline
Hilda Gleser...
Marje Parikale on seda sära jätkunud niihästi
oma lavakujudele, kui ka eraeluks igapäevaseks
läbikäimiseks kolleegidega ja oma kunstisõbralikule
kodule.

Oleme toiminud õieti, kui osalt alateadlikult
oma esimese eksportkauba proovina saatsime

välja naabritele põhjas ja lõunas Marje Pa
nka. Ta ilmus, säras ja võitis... võitis umb
usalduse ja sulatas eelarvamiste jää. Ja mul tuleb
praegu vallatu mõte, et kas ei peaks mõne polii

tilise madalrõhkkonna puhul saatma diplomaatidele

abiks ja toeks meie Marjekest?! Usun, et nii mõ

nigi sügav korts silmade vahelt kaoks ja suunurka
desse ilmuks midagi sõbraliku naeruvine taolist!

kursused eksamitega, mis lõppesid esmaspäewa õhtul.

Selleks olid Tallinnast kohal liidu instr. Peterson ja
Kuljus.
Kurjustest osawütt oli elaw. 120 isikust sooritas
eksamid 115. ja suuremalt osalt headega, nagu tä
hendas brigaadipealik Müllerson tunnistuste kätte
andmisel. Peagu pooled eksami sooritamist olid raud
teelased.

Tõrvast
Kodukaswatuspäew. Pühapäcwal korraldati Tõr
ivas Tartus asuwa kodukasivatusc instituudi cestmöt
tel kohalike organisatsioonide poolt j')elme-»Türwa
kodukasmatuse-päew. mis tõmbas kokku Törwa rahiva

maja saali üle KOO inimese. Päewa tulipunktilife osa
moodustasid küsimused seltskonna ülesannetest kasiva
tuse alal, kus mitmesugustel teemadel refereeris terwe

rida kasmatustegelasi koolideinspektor A. Köiwiga
eesotsas. Päewal wücti wastn terwe rida resolutfloo
wahemiku järele koduse kaswatuse kursuste korral
damist.

Raadio
Teisipaetual, 11. jaanuaril.

16.53 reklaam. 17.05 lastetund. ..Mina mõistan,

miks ma ei möiSta..Natuke arwutamist ja pea
murdmist. 17.35 jääteade wöi heliplaate. 17.50 dc. W,

PõK: Luu- ja liigeste»tuberkuloos. (Eesti Terwishoiu
Nkuuseumi loeng. Tartust). 18.10 lõbusat muusikalist
ajatviidet. (Heliplaadid.) 18.40 päewauudiseid. 19.00
õige aeg Ilmateade. Homue saatekatoa. 19.05 opereti
ansambli ettekandeid. (Helipladid.) 19.30 eesti keel.—
R. .Kress. 19.55 aktuaalne fümmeminutit. 20.05 4. süm
fooniakontsert ..Estonia" kontsertsaalist. Kaastegemad:
9M ja ..Estonia" ühendanid sümfooniaorkester ja Mag

Albert üksip.
da Tagliafero (klawcr). Juh. prof. R. Kull. 22.00
õige aeg. Päemanndiscid 22.10 ajalviitemnnsikat kost.
„Estonia" teater
Mikust „Knltas". 23.00 csperantokcelne nädalakroonika.
Teisipäeval, 11. jaanuaril, harilike hindadega
Kolmapnctonl. 12 jiurnnuril.
Pagnoli näidend „T sees a r, Fanny osas esineb
Mare Leet. Kesknädalal, 112. jaanuaril, Kalmani
7.00 äratrtsmäng. Wõitnlemine. 7.20 hontmikkont
operett „Sügismanööver".
heliplaatidelt. 7.35 päcwanndiseid. 8.15 hommikpcrl
Kaastegevad teen. näitleja August Mihklis00, sert
wus Jaani kirikust õp. T. Tallmeister. 8.33 jää
das ta ena mosavust arvatavasti oma kauaaegsete näitlejad Lydia Adler, Ants Eskola, Fritz Hai
lavaliste kogemuste tõttu.
lap, Ants Jõgi, Harry Kaasik, Mercedes Kamp, teade ivõi heliplaate. 9.00 Tallinn: Tnruteade.
Meeldivamat pakub tenori osa „Toscas" esimese
Sergius Lipp, Gerda Murre, Allee S-erman, Hugo
16.33 reklaam. 17.05 prantsuse keel mag. K.
vaatuse duetis ning viimase vaatuse surmaeelses Sutt, Alfred Säilik, Voldemar Tohver j. t.
Kann. 17.35 jääteade möi heliplaate. 17.50 pöllumajan
aarias. Kauniks partneriks oli külalisele 0. Ti e
duslikke
teateid. 18.00 meeskäsitöö-koniulent H. Welbri:
Neljapäeval, 13. jaanuaril, Bulgaaria riigiooperi
d« b e r g, kes sel korral täitis oma osa hingestatult tenori Peter Raitšeffi viimseks võõrusetenduseks
Tarbepuu walikust. saagimisest sa alalhoiust. 15.15
ja märksa haaravamalt kui esietendusel. Scarpia Smetana ooper ~Müüdud mõrsja".
Beethoveni klaiverisonaande sari (IV). 18.10 päewa
osale sobis V. Veigart hästi lavaliselt kui ka
Reedel, 14. jaanuaril, Marje Parikas'e 15-aastase
uudiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Hinnanoteeringud.
laululiselt, kuid siiski võiks ta ka siin pöörata tä lavategevuse tähistamiseks esietendus „Figaro Honnie saatekaiva. 19.05 soololaule bassile. Theodor
helepanu pehmemale ja sulavama kantileeni kulti pulma d", Beaumarchais' komöödia.
Puks. 19.25 A. Kasemets: Eesti muusika arengutee.
veerimisele. Kuulajaid oli ilmunud teatrisse õige
Pühapäeval, 16. jaanuaril, esineb ooperis „Eugen
(IX). Körbcri looming, näidetega heliplaatidelt. 19.35
rohkesti ning kiitust avaldati tegelastele elavalt.
sooMikontscrt. (Heliplaatidelt.) 20.35 Mälispoliitiline
Onegin" külalisena Dimitri Smirnov.
Th. Lemba.
IvestlnS toimetaia H. Rahamägi. 20.55 Ivene laule ja
IV SÜMFOONIAKONTSERT
tantse. (Heliplaadid.) 21.25 lasteivnncmate Mcerand
tunnid unel aastal. 21.10 õige aeg. Päowmmdiseid.
Marje Parikas
Tänasel sümfooniakontserdil „Estonia" kontsert
esineb solistina kuulus prantsuse klaveri seletus järgneiva kontserdi kohin. 21.55—23.10 Hollandi
Lehitsen koltunud arvustusi ja teen veidi statis saalis
kunstnik
Magda Tagliafero. ..Estonia" ja Enroopa.-koiitiert (ülekanne.Hollandist.)
tikat passes le mot, ja äkki selgub, et meie riigi ringhäälingu
ühendatud sümfooniaorkestrit ju
vastne juubilar on esinenud ..Estonia" laval 100 hatab teeneline dirigent prof. Raimund Kull.
Esperantokeelseid programme
osast See tähendab seda, et ta on väga harva Kontserdi kavas: Hector Berlioz fantastiline
puudunud ansamblis ja teda on hinnatud de facto. sümfoonia, Paul Dukas ..Sortsi õpilane, scherzo,
Tcisipäewal. 11. jaan., kl. 19.00 Mor Ostrava:
Jääb vaid üle tunnustada teda ka de jure!
klaverikontsert nr. 5 f-dur. Kont dr. J. Cibulka kõne: ..Tschehhostowaklane Kilimindzaro
Viiks kaugele loetella ta osi tragöödiast far Saint-Saens
mäel". 90.20 Hilversmn: Kursus. 29.90 Kaunas ja
sini publik mäletab neid, aga mida ta ei mä serdi algus kell 8 õhtul.
iAaipeda: Esperanto nurk. 93.00 Tallinn. Tarm ja
leta, seda ei hakka me siin vägisi meele tuletamagi.
Eesti Draamateater
Türi: Nädalakroonika. 93.39 PRF 3. PMI 2: Teateid
Marje Parikale on osaks saanud mängida ena
ja laule.
mikus »,väikesi" iluasjast-naisukesi, kiisukest, ma
Neljapäeval, 13. skp., kell MS õhtul 42. korda
gusaid tüdrukuid (harva sekka karakterosi, kus ta „Suvi".
Kesknädalal. 19. jaan., kl. 16.00 Pariis PTT:
Laupäeval, 15. skp., kell MS Õhtul Juhan
Biis on ..üllatanud") ja siin on tulnud abiks ta loo
algajaile. 92.00 St 1, Rosario: Kroonika. 22.16
„Põrgu". Pühapäeval, 16. skp., kell MS p. 1. Kursus
mulikud ressursid ja naiselik sarm. Sirvin albu Jäigi
Lpon
PTT: Kroonika.
105.
korda
„Kevade"
ja
õhtul
kell
37.
korda
meid ja mulle vaatab vastu Marje Parika foto „Must suvi". Eelmüük avatud kella 11—1 e. 1. ja
geenilirie nägu, väga erinevas ilmes, kuid alati üht
viisi armas. Narmasrätisse suletud neitsilik kogu, o 8 õhtul.
kontserdi, mille puhas sissetulek oi! määratud Pet
endassevajunud unistava pilguga; ..suures tualetis"
Töölisteater
seri kloostri heaks. Kontserdiks olid juha eelmüü
daam, mingi imelise, botaanikas tundmatu lillega,
kõik istekohad välja müüdust. Hilisemad pidid
Täna „Mehe küljeluu" 29. korda. Algus kell gil
rinnas, silmis ja suunurkades vallatlev naeratus,
leppima vaid seisukohtadega.
mis on valmis puhkema lausa naeruks. Häda sel pool 8 õhtul. Pääsmed'2o—l2s senti. Kolmapäe
lele, kes ta ..tõotavast" pilgust loeb välja midagi val ..Inimesed ajujääl" 14. korda. Neljapäeval
lrNiskamäe näited" Oslos
rohkem kui seal on: ta riskib sattuda krahv Alma ~Tootsi pulm" 10. korda.
viva seisukorda Beaumarchais'- komöödiast!
Hella Vuolijoe näidend „Ni&kamäe naised" tuli
D. Smirnovi kontsert täiele majale
Marje Parikas on olnud meie päike, kõike elus
9. jaanuaril Oslo rahvusteatris esietendusele. Ar
tav, rõõmustav ja soojendav päike. Päris lihtne,
vustus on tagasihoidlik, kuid publik võttis näidendi
Esmaspäeva õhtul andis tenor Dimifari Smirnov
tavaline päike, mille järele igatseb hing pärast
jvjVki vihinanutuseid päevi ja öidl Sõpradele ütlen Petseri maleva saalis oma abikaasa mälestuseks vastu suurte kiiduavaldustega-

Läänemaalt
..Aukõrgendust" 20 õpetajale. Läänemaa koolide
inspektor jaotis haridusministeeriumile oma rajoonist
20 õpetajat kinnitamiseks wanema õpetaja kutsesse.

Moodustati Läänemaa noortekomitee. Noorte

organiseerimise seaduse alusel toimub.praegu kõikide
maawalitsuste juures noortekomiteedc moodustamine,
mille ülesandeks on ühtlustada noortc-organisatsioonide
tööd maakonnas. Csmaspäcwal toimunud organisat»
sioonide esindajate wahelisel nõupidamisel, mis peeti

maawalitjuje ruumes Haapsalus, waliti Läänemaa
noortekomiteesse: 3. Loosme (esimees), E. Zaanwärk

(esimehe asemik), A. Sõer, H. Jõe, H. Roosimägi ja

pr L. Kaal.

Ainult üks maantee lumewaba. Liiklemine jõu

wankritele on Läänemaal praegu wõimalik ainult
Haapsalu-Lihula maanteel. Teised teed on kinni
tuisanud ja liiklemine nendel osutub kohati isegi rege

dcl wõimatuks. Maawalitsus püüab osaliselt waba

Wiiest talust müüdi Lks. Esmaspäewal peeti Wit
jandi ringkonnakohtus esimene kinniswarade oksjon
käesolewal aastal. Mõisaküla jsk. kohtupristawi poolt
oli sundmüügile määratud 5 talukohta Pärnumaal.

walitsuscl on kasutada ivaid üks lumcsahk, sünnib fee
waid wõimaluste piires.

hoida ka Lihula-Risti maanteed, kuid kuna maa

Tegelikult tuli müügile ainult 2 talu, kuna teised

Hiiumaalt

nud. Ära müüdi surnud Mari Wiira pär.-tombule

Kärdlasse asutati sümfooniaorkester. Teatama ha
ruldufena Hiiumaas kutsuti Kärdla alewis möödunud
aasta lõpul ellu sümfooniaorkester. Orkester, mida
juhatab kohaliku alg- ja keskkooli muusikaõpetaja
helikunstnik A. Welmet, koosneb 16 mängijast. La

olid enne oksjonipäewa oma wölawahekorrad õienda

kuuluw Vornuse mallas asetsem maakoht MiKKori
nr. 5, mille suurus on 43,63 ha. Kinniswara oli müü

giks hinnatud 3000 kr. 11-st pakkujast sai selle

omanikuks 3ohanna Paju. makstes koha eest 7000
krooni. Teine müügil olem talu jäi ostjate puudusel
müümata.

Viljandimaalt
Tõrwas asutati seltskondlike organisatsioonide litt.

Tõrwn linnapea 3. Wiksi algatusel olt neil päemil
Törwa raekotta kokku kutsutud linnas ja lähemas
ümbruskonnas asuwate organisatsioonide esindajad n.-n

organisatsioonide liidu asutamiseks. Liidu asutamine
otsustati jaatawalt, kusjuures iga organisatsioon saa
dab liidu ..täiskogusse" 2 esindajat. Uue organisat-

hemal ajal kawatsed orkester esineda esimese awaliku
sümfooniakontserdiga Kärdlas.

pstssrist
Kogudus sai iile 400 kr. iöulukingtks. Petseri

cw.-luteriusu Peetri koguduse liikmetele ja sõpradele
on saanud ilusaks traditsiooniks, et nad jõuluajal ja aasta

wahetusel kirikus käies wiiwad kaasa kinnised ümb
rikud rahaga, mida kogudusele antakse jõulukingina.
Möödunud jõuludest kuni kolmekuningapäewani too
dud ümbrikud sisaldasid iile 400 kr. rahas.

Sünnipäewalapsi

Alliance Frangaise
palub teatada, et kursuslastele saadetud tunnikawadeS
on jäänud parandamata eksitus kellaaegades. Nimelt
on algajate kursuse esimese aasta 2. grupi tunnid igal
teisipäetval ja neljapäewal kella 18—19 (enne jöulu olid
samad tunnid kella 20—21; tcateis on märgitud kella
ajaks 19—20).

Jaan Kand 60-a.

ühtlasi juhib ta oma lugupeetud liikmete tähelepanu
tänaõhiuselc Magda Tagliasero kontserdile, mille ta ko:raldab kooS Estonia kontsertbürooga.

Valmisriiete kaupmeeste ühing
pidas eile oma asutamispcakooSolctu. millest wõttiS osa

15 kaupmeest, ühingu juhatusse roaüti esimeheks J.
Jürgenson. ahiesinirhckS H. Karschcnftcin ja laekuriks (5.
Rubanoroitsch. Peakoosolekul jõuti ühisele kokkuleppele
kindlate hindade küsimuses, millega nüüd on ühinenud
kõik roalmiSriieteärid Tallinnas ja ka üksikuid prorointsi.
kaupmehi.

Surm tuli viinapoes
(Stic õhtul kella 4 paigu suri Nõmmel Pärnu maan
teel nr. 94 asetsemas toiinapocs äkitselt Nõmmel Kadaka

puiestee nr. 71 elutsew Walerian WaSsili P. PodolSki.
kes sinna oli tulnud ostma totuta. Kuna P. kauemat
aega oli põdenud südamehaigust, siis arutatakse, et surni
järgnes südamerabandusele. Laip toimetati lõplike sur>
ma põhjuste selgitamiseks Tallituta linna lahkamiskamb
risse.

PodolSki oli 52 a. mana. rahwufelt weitelaite. koid
Eesti wabariigi kodanik.

Tulekahju Kopli tänaval

ne. milles muuhulgas nõutakse iga-aastast koduse kas

matuse päewa korraldamist ja 3—5-anstase aja

[toom ülesandeks oleks riiklike ja kultuurpoliitiliste
ürituste teostamine, aktuste ja pidustuste korralda
mine jne. Organisatsioonide liidule waliti samal koos
olekul 12-liikmeline juhatus.

Viljandist

andmist mürgitatuile jne.

Seni teostati põlewkiwikihtide puurimistöid esimeses

Cesti kiwitööstuses käsitsi, mis muutis kaewurite töö
tingimused märgatatvalt raskemaks. Nüüd on aga asu

115 tuletõrjujat sooritas tuletörje-eksami. Walgas

peeti Eesti Tuletõrje Liidu korraldusel tuletõrje

linnaümbruse. Kuusalu ja Raasiku arstijaoskondades.
ning kurgupõletikku (difteeriat) 6 juhtumil, mis tulid
ilmsiks maid Rapla arstijaoskonnas. Veale nende re
gistreeriti kopsutiisikust 2 ja suguhaigust 4 juhtumil.

Äärmist aeglast edasipääsu Tamsalu-Türi t raudteel

des Türil ja Tamsalns. Nüüd olcwat aga kindlalt

Valgast

on nöutawad ajakohasele algkoolihoonele.

tingiwad peamiselt suured peatused jaamadeS,

kaheiks päcwaks.

Sündimus ülekaalus. Tapa linna perekonnaseisu
ametis walminud kokkuwütte järele oli 1937. a. sünde
44, kuna surmajuhtumeid registreeriti 34.

koolide inspektor 3. 3» I, and i. wallamalitsuse. naa

Käiku „Järva ekspress"?
Tamsalu-Türi raudteel tekitab rcisijaiS rohket ja

päewal kohalikele koolidele, kus seisis õppetöö.

kooliwalitsuse juhataja K. R. Ruus. Harjumaa

meeste moratooriumi-seadufe kehtimahakkamisest apii'li

Homme, 12. jaan., algas uus kodanliku õhukaitse
kiusus. Kursuslaste kogunemine linna pritsimajja on
õhtul kell Vzl\ loengud algawad kell 7. Kursus kestab
kuni 1. tveebruarini, katva on sama mis eelmiselgi kur
stlsel. Kursusele on end annud üles 100 inimest, 30

tapalt
Tähistati wabastamispäewa. Tapa linna puna

Rapla wallas, pidulik Seli-Hagudi uue koolimaja

Pidulikul aktusel esinesid terwitusköncdcga maa

Et lumcrohkuse tõttu ei saaks takistatud korrapärane
lenmrühsndus, siis kawatsctakse kiires korras asuda len

neid õppemeetodc, mis on mmnd häid tulomusj Amce
rika suuremates autokoolides.
Teoreetiliste loengute selgitamiseks «võetakse kasuta
misele demonstratsioon-mudelcid auto üksikosadest, tval
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Kella kaheteistkümne paigu ööl ivastu tänast päewa
tekkis tulekahju Kopli tän. nr. 12 asetsemas ühekordses
puust elumaja?. Asjast teatati kohe linna tuletõrje lend
kalgale, keS kohale ilmudes leegid marsti kustutas. Tee
õttu ei tekkinud ka mingisugust uiuictamiswäärset kahju.
Kuidas leegid said alguse, pole esialgselt selgunud.
Tule läbi kannatada saamtd maja omanikuks on Alenderi

tän. nr. 4 clutseiv Mihkel Pung.

Põletisgaas tekitas mürgituse
Täna hommikul kella miic paigu teatati politsei 1.

Homme vühüscb mersatöösttir ja

J. Kand oina 60. sünnipäcwa. Sündis 1876. a. Vil

jandimaal Wja tvnllas talupidaja pojana. Koolihariduse
sai koha peal ja Viljandi linnakoolis.
Noore mehena alga- tegewust meijaalal, töötades

kodu» ja tvälismaal merjaeksportöörina. Bödris osa
maailmasõjast ja kaitseliidu togewusest.

Käesolewal ajal omab metsatööstuse Virumaal, kus
juures lööb kaasa ka mitmesugustel seltskondlikel tege
wu Saladel.

Maria Kull, õpetaja, sündinud 12. jaan. 1901. a.
Patküla mõisas Valgamaal.
Jüri Kuulmata, kaupmees ja seltskonnategelane
Amblas. sündinud 12. jaan. 1679. a. Taewere w. Wil
jandimaal.

(shriStian Lcilop. metsandustegelane, sündinud 12.

jaan. 1684. a. Pati tv. Pärnumaal.
Artur Linholm, insener, sündinud 12. jaan. 1903.

aastal. Tööstur Tallinnas. Oli rahwuskogu liige.

Aleksander Läte, helilooja, sündinud 12. jaan. 1860.
aastalAakre tv. Tartumaal.
Anton Ucöson, insener ja omawalüsustegelane, sün«

dinud 12. jaan. 1679. a. Hainrre w. Läänemaal.

jaoskonda, jct 11. Kalamaja tän. nr. 25—6 elutsew 3si-a.

Nõutav mark Soomes

Eduard Hallil on oma korteris magamise ajal saanud
mingi mürgituse. Kohale kutsutud arSti korraldusel

S.O.K. OAKOHVI
kõrgemad segud
PALATSI,
KÜLTA ja
HOPEA Palatsi kohv on Helsingi
Klaaspalee erimark i

saadeti mceS rawimiselc Tallinna linua keskhaiglasse, kus
selgus, et ta on saanud mürgituse pöletisgaasist. WigaS
tnS tunnistati raskeks, kitid siiski mitte elukardetawakS.

Vargad „Fraternitas Aeterna"
ruumides
Tartu, 11. 1. Täna hommikul atoaStati, et

toargad on tunginud Filosoofi tän. 14 asctsetoaSse toene

üliõpilaskoutoent „Fratcrnitas Aeterna" ruumidesse.
Wargad olid tootnud eest walisakna ja pnruStanud sees
misc akna. Et kojamecS ci Pääseks sisse,, olid toargad
sulgenud ukse ketti.

Seni on selgunud, et toargad on toitnud kaasa tee
nija ülikonna 40 krooni toiiärtuscs.

Tulekahi kirikus
Narw n, 11. 1. Esmaspäcwal pärast lõunat kella
paigu märgati Tkarjatina walla Zkamja küla ki

Müügil originaals. M-kilolisis

pakendeis ja lahtiselt •
ESINDUS JA MUUK:
SÕJAVÄE MAJANDUSÜHISUSE
KAUPLUSI S.
Pikk tän. 11 D Vene tiin. 5.

riku akendest ja ustest wäljuwat suitsu. Tuletõrje leidiS
tulcpesa kellatorni trepikojast. Tuli oli haaranud oma
wöimuscssc trepi ning ähwardaS tungida kellatorni. Tu
li sumbutati peatselt.

Tallinna fondibörs

Arwatakse, et tnli sai alguse eelmisel päewal ju
malnteenistuse ajal trepikojas mahapillatud suitsuotsast.

M-me GURiN
Tagasi tulnud Pariisist.
KORSETTIDE JA ALUSPIHIKUTE

valmistamine uusimate pariisi modellide kohaselt,

- parimatest välismaa materjalidest.

Hollandi põiktän. 3/1, tel. 314-84.
Isiklikult kl. 10—5.

Kärdla keskkool suletakse?
Alcm ci suuda kooli enam oma jõul ülal pidada
Kärdla alswiwalitsuse wiimasel koosolekul tuli aru
tamisele kohaliku keskkooli edasmdise saatuse küsimus.
Teatawasti on Kärdla keskkool ainuke omasavnane öope
asutus Hiiu saarel, kus Hiiumaa noored oma kodukohas
wõrwad omandada keskharidust. Kooli ülilpidajaks on

Kärdla alewiwalitsus. kuna riik tasub waid 61 prots.
õppejõudude palgast. Alcm on aga kehw, mille tõttu kooli
ülalpidamine kohalikule omawalitsnsele osutub ülejõu»
köitvaks.

Koosolekul asuti seisukohale, et riik peaks kooli ülal
pidamise wõtma endale kanda. Aleivstvalitsuö. mis -praegu

juba niigi sipleb ainelistes raskustes, on edaspidi nõus
kandma waid kooli ruumide ja õppeabinõude muretsemise

kulusid. Wastaw palme saadeti haridusministeeriumile
maawalitsuse kaudu eSmaspäewal.

Juhul, kui ministeerium alewstvalitsuse palwele
wastu ei tnle, muutub keskkooli olemasolu KärdlaS kiisi
tawaks.

Mool, nulle saatus alewiwalitsusc otsusega Praegu

ripub niidi otsas, töötab 2 klassiga, õpilasi on koo

kis 9 0

11. Jaanuaril 1938. a.

D

-5 Tšekid Ottjid Müüjad
2 London 1 £ 18.11 1835

1 New York 1 s 3.60 3.67
4 Berliin 100 Rmk. 145.55 147.75
4 Helsingi 100 Smk. 7.98 8.10
2.5 Stokholm 100 Rkr. 93.40 94.60
4 Kopenhaagen 100 Dkr 80.85 82.05
4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 7230
6 Kaunas 100 Litti 60.70 62.20
2 Amsterdam 100 Guldn. 201.10 204.60
3 Pariis 100 Pfr. 12.24 12.49
1.5 Zürich 100 Sfr. 83.60 85.00
2 Brüssel 100 Belgat 61.30 62.30
43 Milaane 100 Liiri 18.99 19.34
4.5 Varssavi 100 Zlotty 68.60 70.30
3 Praha 100 Tškr. 12.67 12.89
3.5 Viin 100 Šillingit 68.50 70.20
4 Danzig 100 Guldnat 68.60 70.30
Berliin clearing keskm. kurss 146.63
Milano clearing keskm. kurss 19.23
"* ii
. . . . Nomionl. .1 -?
Vilrtptbctid tüitu 2
69h Eesti Hüpoteegi

Panga pantlehed 100.— 90 91
1927. a. 1% Välis
laen (dollarites) S 1000.— 3650 37)0

5% Eesti Maakrediit

seltsi pantlehed 100.— 96 97
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Nr. 10

Teisipäeval, 11. jaanuaril 1958

Päevaleht
Leedulased võistlevad Tallinnas pühapäeva õh

tul Tallinna vastu. Võistlus toimub Kadri

SPORT

oru avaras tennishallis, mis mahutab rohkesti pealt

vaatajaid ja kuhu käsipalliliit on lasknud ehitada
Tallinna garnisoni maadlusvõit
Garnisonil 10, Harju maleval 8 seljavõitu
Sõdurite Kodu ruumes peetud klubivõistlustel

Tallinna garnisoni maadlusmeeskond saavutas kait

seliidu Harju maleva maadlejate üle_ võidu 10:8.
Arvestati ainult seljavõite, kuna töövõite ei antud
ja seljavõiduta lõppenud matsid tunnistati viigilis
teks. Oma seekordse võiduga garnison omandas
teiskonb'** n.-s. Kreenbalti rändauhinna, mida Har
ju malev seni on võitnud viis korda. Jäävaks oman

damiseks tuleb rändauhind» võita õ korda järjest
ehk S korda vaheldumisi.

Kärbeskaalu puudumisel peeti sulgkaalus 16,
kõikides teistes kaaludes 4 matsi. Seljavõite ja
seega võidupunkte tõid garnisonile järgmised
matsid: sulgkaalus Klein—Miller 6.25 min., Kase
känd—Laanisto 3.12 min., Leisson—Kobrusepp 5.55

min., Klein—Laanisto 0.21 min., Leisson—Miller

12 sek., Klein—Säilluste 9.47 min., Kasekänd—Kobrusepp 1.12 min., Laanisto—Miller 3.37 min., Kase
känd—Miller 2.40 min., raskekaalus Kalde—Köster

10.40 min. Harju maleva kasuks lõppesid järg

mised matsid: sulgkaalus Sülluste—Leisson, kerge

kaalus Härma—ltubis 14 sek., Turtso—Rubis 7.23
min., kergekeskkaalus Telliskivi—Suursaar 4.32
min., Münt—Preimuth 3.41 min.', keskkaalus Nig

lasson—Lindao 5.36 min., raskekaalus Kõllo—Soots
3.36 min.

Eriauhinna sai Kalde, kes on kaasa teinud

kõik senised 7 klubimatši.

Euroopa korvpallimeister Pariisist
Tallinna
Kadrioru tennishallis võistleb JSO
Leedu korvpallimeister JSO, kes pidi võistlema
Tallinnas juba detsembri keskpaigas, saabub Tal
linna eelseisval nädalavahetusel Tallinna Kalevi
kutsel. JSO on Leedu meistermeeskond ja pole
Leedus kaotanud veel ühtki mängu. Meeskonna
selgrooks on Ameerikas õppivad leedulased, kes
kutsuti aastavahetusel kodumaale tagasi Pariisi
sõitmiseks maavõistlusele Prantsusmaa vastu. Pa
riisist tagasi jõudnult sõidab meeskond kohe Tal
linna edasi.
JS'O on ühtlasi Leedu rahvusmeeskonna selg
rooks. Tallinna saabuvast 8 mängijast on 7 inter
natsionaalid, kes tõid Leedule läinud aastal Riias
peetud Euroopa esivõistlustel üllatuslikult Euroopa
meistri tiitli. Tallinnas mängib neli Ameerika lee
dulast Liuhi n a s, Budriunas, Boltrunas ja
Laekus, kellest esimene on olnud Ameerika rahvus

meeskonna kapteniks ja Laekus praegu Leedu
palliliidu korvpaliisektsiooni juhiks. Eesti-reisil on
meeskonna juhiks Antonas Butavieius, kes
eriti meie jalgpalliliidule on tuttav nende alatise
lahke vastuvõtjana ja ..leedulasest eestlasena"
Kaunases.

liikuvad korvid.

Laskemaja avavõistlused Paides
Järva maleva laskerajal Paides asuti hiljuti

ehitama köetavat laskemaja, et võimaldada ka tal

vel välistrccningut ja võistluste korraldamist. Las

kemaja osalise valmimise puhul toimusid pühapäe
val esimesed trccningvõistlused väikesekaliibrilise

püssiga. Esikohale tuli A Liivik, saavutades püsti
188 s., põlvelt 189 s. Järgnesid IL Igarik, vastavalt
17.5 ja 182. ning P Kaare 174 ja 183.
Tartu võitis Valga 2:1 ja 50:16.
Pühapäeval toimus Valgas käsipallivõistlus Tartu
AKS ja Valga Kesti Spordiklubi vahel, kus võitis
Tartu võrkpallis 2:1 ja korvpallis .50:16.

Koolinoorte tennisvõistlused
Tallinna-Harju õpilaste kinnised karikavõistlu
sed tennises algasid Kadrioru tennishallis 23. det
sembril ja lõpevad eelseisval laupäeval. Auhinda
deks on' pandud välja kaks karikat poistele
AEG direktori R. Aavakivi ja tütarlastele pr.
Khrcnp r c i s i poolt. Võistlejaid karikatele on
kokku 38. Poiste klassis on selginud juba pool
finalistid, kelleks on vennad F. ja 11. Tõnurid.
Tulemused olid 1. ringis: Puhk—Aurich 6:0, 6:0;
11. Tõnuri—Tcrras 2:6,6:3,6:3; F. Tõnuri—Müllers
dorf 6:0, 6:1; Laur—Puusepp 6:0, 6:1; Harossar—

—Zimmermann 6:0, 6:3. Edasi veerandfinaalis F.
Tõnuri võitis Lauri 6:1, 6:1. Poolfinaalides H. Tõ
nuri võitis Puhki 6:4, 6:2 ja F. Tõnuri võitis Ua
rossari 6:0, 6:0.
Tütarlaste klassis on mängitud üks ring järg
miste tulemustega: Wulf—Liivlang 6:3, 8:6; Viin—
—Audre 6:0, 6:0; Kree—Akcrmann 6:3, 6:0; Rüt
mann 6:0, 6:1; Kutis—Zimmermann 6:0, 6:3; Las
herg—Maasik 6:3, 7:5; Krcekmann—Roscnwalt
6:0, 6:1.
Poiste lohutusturniiris on Terras võitnud Au
richi 6:0, 6:3 ja iMiillcrsdorf Puusepa 7:5, 6:2.

Võistluste korraldajaks ja juhiks on E. Spordi
Keskliidu tennisõpetaja B. Lepik.
Läänlased võtavad osa TallinnValkla teatesuusatamisest
Tänmvu esmakordselt stardiwad Tallinn-Walkla iga
aastasel teatesuusatamises riigihoidja auhinnale ka lään

lased kaitseliidu Lääne ma leiva ja piiriwalme Lääne
jsk. spordiklubide meeskondade näol. Mõlemad nimeta

Mändla, Põder
Esimesel katsctvõisilnsel, mis peeti kolmekmiingapäe

ival. startisid kõik Haapsalu parimad. Maa Pikkus oli
10 km. Võitjaks tuli maakonna spordiinstruktor 91.

hclifilml
aparaat

(täieline komplekt). Zoow.
kirs. slt. ..7/7(107".

Pii ikcs-epo olu e era sisse kä i -

D 2.000 kr., kuusissetulek 320

krooni. Eoolv. kirjal, slt.

uuiluve ja kraesid skunk?-,
tuba
kotik-. murmcl-. opossum
äri.
foniori
lvõi
puhtaina
köögi ianvituscga tv.il ja tööstuse jaoks ära anda ja veistest uahkadest. Kiir
tellimised 2—24 juuniga.
iiihrNi. Tina 5—7, hootvi Narini nmr. 8.

Girgousoni iäu. 6—3.

maja?.

Hästi ehitatud tulutoolrad

uued majad

3 ilusat

paremates rajoonides sood
sail tingimusil -müüa. Teat.

kuus. Zootv. kirjal, flt.
korter

Harju mu. 22. kontoris

ruumi

~18/6178".

erafteuof., teles.. maifiefe

..Eruw".

Müiia moodne 3 uksega

2. korral (koos lvõi üksikult)

simr tuba, köök. W. C. wälja üürida. Tuur Karja
kindl. antetiõ intellig. här
rale ära anda. Tatari rän. ja kõik mngatvirsed ära tän. 3, teles. 443-80.

15-a. lrt. 3.

Tuds
lütie ja maigust. kontoriks,
wastuwõluruumiko tvõi puh
ra töö jaoks päemaseks tar
tviramiseks üürile anda. Lü
hikejalg 3—l, hambaiehltika
töötuba.

anda Taim? täit. 16, Pelgu
linnas. Küsida krt. 6. kold
rist.

saab korraliku kodu. Köie i.

Ilus suur

tööstunm
välja anda. Heina tän. 47.

Tuba

1-c— 1.

Korterikaaslast

..19/6179".

Kesklinnas ära anda
I—21—2 naisrerabwale mööbli

ta. crasiösokäignga, lvälja
üürida. Kcimmani t. 13—1,
näha 11. 4—B p. I.

Ilus
möbl. tuba

söögisaal
Kirjad sli. ..37/6917".
Wancm uaisterahtvas tvõib

Korteri

ära anda, wann ja telefon.
saada, sootvi korral tööd.
Küsida iclcfonil 312-06.
Laulupeo tän. 18—14.
Suur, walge. keskküttega

äriruum

Uues majas kui tv ja soe

Ta liinnisias end sündi ja sai kuus lund wangiS

just tingimisi.

Saksa riigivalitsuse poolt on sinna valmista
tud tehniliselt täiuslikem bobi-sõidutee, suusa
hüppemägi ja kunstlik uisutee, mis isegi kuni 32kraadise soojuse juures võimaldab seal veel uisu
tada.
Kuidas see siis ehitatud on, et säärasele su
vepalavusele vastu suudab panna?

Uisutee kohal on maa alla 20 km ulatuses

asetatud eriline torustik, kus asetsevad elektrilisel

teel jahutatud tsementplated. Need annavadki nii
palju külmust, et uisutee jääpind suudab isegi suu

rele kuumusele vastu panna. Pole siis seepärast,
ka ime, et uisutee korrashoid maksab 6 tunni jook
sul t 250 saksa riigimarka, mis meie rahas teeb
välja umbes 370 krooni.
Mida veel tähele panite?
Rohkesti kasutamist leiavad köisraudteed,
millest Zugspitz-balm viib 300 meetri kõrgusele.
Sealt avaneb vaade tuhandetele jäätanud ja lumis

tele mäetippudele. Otse muinasjutuline on aga
vaadata ülalpool pilvi puid, mis on kaetud alatiselt
paksu härmatisega ja mille kohal laotab end tume

sinine taevas. Üles mägedetippudesse tõuseb iga
päev tuhandeid talispordiharrastajaid, et seal päe
vitada ja suusatada, õhtul laskutakse alla tagasi

Kalju Oi o h ila. endile niinega Alcksandcr-Wolde
iiiar KrüncrS. luusis 1. noiveinbril kurul ja ivaaiaS, nii
da saaks iile lüüa.
Talle hakkas silma ivalwera käru. millel oli kaks
kasti õunu. Oiohila asuS käru taba ja läks sellega mi
nema. Merepuiesteel ta jahis käru maha. Vani õuna
kastid lvoorimchclc ja sõitis edasi. Lmiad m inüüs iviic
krooni eest niaha.

Need olid Warwara Gluhoiva õunad.

knupa -1700 kr. wiiärtnscs. Naup oli ninrdwarnnstc
»vnstu kindlustatud. Ainrdwnrnus sündis enne üld
inwcntnnri.

Vargusi pealinnas

jne. Samuti võib suuski kaasa võtta igasse vagu

rahaga.

siis hiljem all orus asetsevaisse kirikuisse. Uuel

Välja üürida

Juhtumisi müüa ilus

tuba
köögi ja vannitoa tarvitami

Hästi korralikul:

puhvetkapp
Kr. 55. hea kirjutuslaud
Kr. 45, 4 tooli ja antiikne
mahagonilaud. Pärnu mnt.

möbl, tuba

tvälja üürida soliidsele isi

kulc. Waun ja telefon.
Narwa mnt. 25—2, telcf.

317-11.

39—6.

Müüa liikntva lvihiga

Kaal

Ära anda tukil, härrale

ivõi abielupaarile suur oma
eite

mööblita tuba

350 kgr. ja

lauakaal
15 kgr.. kirjade

ivanui ia köögi tarmiiusega.
Gonsiori tän. 11—3.

! Heas äritänalvaZ üürile

Krimiuaalvoliiieil a.ta oli andmeid, et Richard

voolt marasiaiud asju on hoiul Ravla ivallas. eit ainn

dnses Tõlweti talus Enn "oidi juures. tõesti, sealt

lei.iai h»lk ivarastanid asin. seletas. ei need on too
nud tema juure lNichard Tõnsn ema Marie sa wend
.Si-õif Tonnid on ivareniali karistatud.

Kolms mõistis Richard ja õans marguje

ee sl miieks aastaks maiistimana. Marie Tõns kuueks
kutiks ja Enn Loir kolmeks kuuks mattai

dainadel isiktile! oli iveel teine margusvrofeis aru
tniel. Üiichard Tõns oli ivarastanud jmilikuus Kurna
möiias Aleksander Põdra korterist jalnonssi sa nutid as
jn. kokku õon kr. iväärtuses.
Aõarastaind asjade manajatena olid siin tegewad
Marie ja >oans Tõniiid itina Enn Loit.
.Kohus mõistis selles asjas Richard Tõusu kolmeks
aastaks wanai, »a»s 'a Rkatie Tõusud kuueks kuuks ja

Politseipeegel
(vfmcõ walc niine all. AJafc nime aTI cüiicmifc varast
irõctafic lrac-turiifcte Arnold juhani p. Metsala, kes isiku
selgitamisel politseile üles. et tema nuut on Arnold Ots.

Vargus Pärnu maanteel. Pärnu mnt. nr. 80—1
elutseiv Lord amaldas politseile, et eile kella 6

ja poole übeteistkumue wahel õhtul on tema korterilt
marastatud vaar kinni, kuld sõrnuis ja mitmesuguseid
muid aoju kokku umbes 20 kr. iväärtuses.
loolmud isikuid paigutati politseiaresiimajja 3.

Taaril ivarastati taskust rahakott 31 kr.

Isdsti varas

Ikadoralvoriiiini tän. nr. 29 asetsemast knurin ivaras

tali 7f> kr. lvaärtnscs ?l liide Toonwerkilc tnnln

ivat pesu.

Mr hiti naa bo li ts ci tabas ja paigutas wauglasse 65-a.
Autou-Hciurich Heiumauui, kes liu iva öömajast warastas
Moustautiu Neupoli palitu 12 kr. wäärtuscs.

vorste, mis on tugevasti vürtsitatud ja mida süüakse

sinepi ja saiaga. Jõulukommete uurimiseks jäi mul

vähem aega, kuna peatähelepanu suunasin tähele
panekuile talvespordi alalt.

Hobune

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.
„Noor
,Laste Rõõm'

KEEDU

Korras

võluv
esirinnas

piljard

daam",

marmorplatel -iUicc- fiibe sa

vallidega müüa. 3nure-Faa

PLAAT

ui. Vilsandi tiin. 2.

kopeerpress

•C\ Pärnoja.

tagab puhtust,

naga uus

kokkuhoidu

ÄhoS liuilj.'irmtaingrt, eriti
j kohane suwitajatclc, sest

//
Saadaval igas
f|) rauakaupluses

. maja mUUa

maja asub männimetsa sees
ja jävwedc lähedal. Kohane

ka ärikohaks. Võru mainaft

Tallinna

If> niin. toe. Pakkumised

saata: J. Eisler. Võru

WanavoisS soowib tõsist

(Eesti

raudteejaam, postk. 14.

tutvust

J2irjastus~
ÜHisuse

Milaneesi

„Laste Rõõm" algatas
laste näopiltide avalda

mise nüüd teevad se
da ka mitmed täiskas
vanutele määratud aja

kirjad kõige Huvita
vamaks jääb aga selle
poolest „Laste Rõõm".
Lapsed ise, kõige laie
mais! rahva kihtidest,

saadavad neid pilte,
ühes kaaskirjadega.

leflpronade ja preilidega,

wan. 40—30 a. Kirjal, slt.

G

..28/6908".

kudumise masinad, 3 tükki,
ühes mootoritega, ettenäge
mata põhjusel odavasti müüa
~16,7056".

Vanas
tuntud

headuses \ ' ©

KOHVI /X
erisegud

Lp. härrad! Noor tütar

Õiglase hinnaga

palituid, ülikondi,
pandipileteid,
kasukaid,
raadioaparaate,
õmblusmasinaid,
jalgrattaid.
Tartu m. 1. Ost-müük.
Briljantc, kuld-, hõbe-,
antiikasju
ostab kõrge hinnaga

laps palub

TRÜKIKODA

ostan ja müün

laenu 15 kr.

kasukmantel
wälismaa nahkadest, uus.
Näha kella 6—B õhl. Niiiitki
tän. 13—7.

Köitekoda
Tsinko graaf ia
Litograafia
valmistavad kõige kiiremalt ja maitse
rikkamalt igasuguseid aktsidenls-, raa

laps jäävalt

kasulapseks
anda. Soovijail jätta aadress
kuni 16. skp. slt. ~27/6147".

Noor korralik, kuid vaene

trükitöid, klischcid ja raamatuköitetöid.

TALLINNA EESTI KIRJASTUS - UHISUS
Tallinn, Pikk tän. 2, telel. Kripäcviti

Äriiett,

sõiduauto

Ostan

Nepr hariind preili

Vajan igal anvul igasisn

Wormsijt. sõida kohe TalImna. Odo. Aia i. 5—6.
tutvust

sootvib laenn

dumajanduSliku wõi põllu

põllnmajanduSlisr kinniSwa
Tööe-msc- ja majcwmanil ra. i-oowitaw. kes omab ko

1000 kr.

majandusliku kutsehariduse
ja on buwitaiud taluvidami

!ic ii. kirjad täpse elulookir
jcldusc. foto ja aadressiffa
õinl»111-r-innfiimib. grammofo Ameerika t. t, ost ja iniui?. Proncnt kattnlcppcl. Tcat. kuni 20. ikv. slt. ..17/7137"
ne ja innud. Pärnu nt. 33.
AlcevikuS majaomanik,
£?htit linna ligidale lvõi tirf. slt. „S/TOOS".
Puhkusele saabunud mere noornlcec-. 27-a..

Nõmmele lväikese

mees, pikakasvuline, 27 a.

maja

dega. kcS omawad talu wõi

mäbemali kade korteriga. soovib
Aöäljamak? d<loo kr. Kirjad

slt. „2Õ/7ägõ". .

tutvust
keskealiste daamidega. Kirj.
slt. ~21 7021".

maja linnaõ. A>anns kuni

23 a. Tvoro soowiiaw. 51irjad

Pärmi. ..Pärnu Päcwalche"

ial., ..23".

Kadusid

Sooivtmfio ocia inäiksein

maja
Tallinna wõi Nõiiunele.
niitic üle 10.000 krooni,

tutvuks

vana, kohalikke keeli oskaja, ulme lodi; loomiseks neidu

Jakobsoni iän. 4. Wahenuun silm-s otoa pa raadi. suu nt»

lisi pruugitud

Lars Sandell

Kirjad ih. ..28/6088".

pööuingukolu. ka gram
fitn;ud ülikondi, palituid, jamofonivlaatc.
kor
snwiinamlcid. pintsakuid.'
pükio. saapaid. pandipilctcid, ral nilcn koju ostma. W.

kapid, riiulid jne. odaivasii uuemat tüüpi, sooivit. Ford.
Ostja Tartust
Teat. hind ja sõidct. kmariv n->tnl> iflitfuguu pruugitud
mööblit, fõiiütfju kantud
Rakiverc. p.-k. 34. ?l. H.
riideid _ja saapaid, raaina
Uus. moodne
«»»»»»»»»>»»> tuid iga keelseid. grainino
lapsevanker
fone. õinblu-nnasinaid. jalg
ratlaid, ka kõike pööningu
Ostan
juhuslikult odairasti müüa
kolu. ilirj. slt. „ l 5;'0075".

söögitoa
mööbel

ki.ni 20. jaan. slt. ~5/7045".

alnolu nuurcv 32-a.'talupi
daja. Tarwiline wähcmalr
10.000 kr. kapitali, et ühi
selt omandada suuremat

tutvuks

Ostan

asukoht Järvamaal. Kirjad

kindlapalgalise härraga. Kirj.
Lp. fahuitrreb 23—30-a..
slt. ~37/6157".
tcic<ia soovib

igasuguseid muugitud ac-ju

müüa Luise 22. majahoidja.

"'Xl' : 6.3. Tea:, ühes hiu

abielluks

härraga laewa julufiMiuaft.

Kuninga tän. 6. telel. 431-59.

Ostetakse pruugi:. 4—5 V-i
h.-jõul.

talukoht

rendile anda soodsatel tingi
Meeldiv 6-aastane tütar mustel; koht on ühes tükis,

tütarlaps

matu-. kivi-, ofjselt- ja rotatsioon

L. KiasnohutsHy ia goeg
»«»»»»»»»»«»>

Suurem

Pai. tcat. slt. ~10/6170".

kl. 9—15, 428-83, pärast seda 428-86

Allüüa tmistcrahiva

kapiga. Estonia rea eri maja Taulmeouust iväheplttujütud naga slt. ~19/6!»3!>".

kelder nr. 58, P./K.„Muna"

sain kirja 10. jaan.,
muidu ma ei oleks ju
teinud Teile halba! Pa
lun, tulge kolmapäe
val, 12. jaan., samasse
kohta samal ajal, või
teatage slt. ~24 7024".

Rutuliselt ajakohase hin

sel korml.

reejaamas Wirn m. -Kirjad
slt. ..36/6106".

deri tän. 19—9.

iiiüüniid tvauakraami-nirul maha tundmatule. .

Mõni piicw tnnnft fnttnitt öösel Kohtln-Iiirive kov
perntiinü 5{nfrufc lmrnknnlilnscSsc, kust wiidi ära snnrc
nml hnliinl knnpn. ?)!õnepäcnmlisc inwcntiinri jiirclc sel
nno nüüd, ct nmrnste saaniks on lanncnnd initmcsnnnst

.tiarn tän. nr. 37 asctsewasl korterist warasiaii Pree
dik ?l (i s n fiifliödalhti, ülikond ja vandipilct foffit S 5 kr.
imärtnscs.

aastal süüakse seal esimese toiduna erilisi valgeid

iiicrac- end süüdi ja iclent*, et irarastatnd asjad ta on

Ettit Loidu koluteks kuuks tvanat.

väga kallis. Mägedes oli seal lume paksus kuni 7
meetrit. Ka seda peab ütlema, et sakslased oska
vad talvespordi eest hoolitseda. Igas raudteejaa
Aga mida panite tähele mägirahvaste jõulu

nuudiiniiiiitle tl!icfiarb lilektiulamisel Tõns tun

Vargad Kukruse ühiskaupluses
Saagiks 3700 krooni eest kaupa

või ööbitakse mägestiku hotellides, kus elu on aga

mas on välja pandud teated suusatamisolude kohta

vargapesa
Csimlifiutc- ivara-tiati Koli ila irallas Rikolat Mamellr
kor.erist .õlõ krooni umiiuines Itõõeasnt. E nii t_J. tatt >
dellilt IH7 h". iiviänities riideid ta -Konstantin ~tcicnHansenilt !Mi fv miiänuiec. nahkjope.
Kalitlus teile loaratiie toimevanekti-: lanaes_ tutttui

Hane.

Luusis turul ja vaatas mida
varastada

davat ?

Magasini 3-l>. töötoas. iei

võib tulla meesterahvas Kun ivaga odaivasti müüa raud

meester. tarwis. Teat. saab

mist. Wõib ka kirjal, flt.

Nii läks Zelnia Paga kolmi alla.

Mis on seal eriti talvespordi alal tähelepan

Maja

korralikku kindlapalgalist sega. Narva mnt. 58—4.

Kopli täit. 2, keskkütreruu

pidesse, kuid alles tänavu jõuluvaheajal võtsin reisi
ette. Viibisin ka nädalapäevad maailma kuulsamas
talvekuurordis Garmisch-Partenkirchenis.

riietekapp

Kaasüüriliseks
Kaasiiüriline

Mul oli juba paar viimast aastat kavatsus
sõita tutvuma talvespordiga Karpaatidesse ja Al

Võib ka üksikult. Kirj. slt.

Didalinnas

anda Noosikranisi t. Kr. 35

Soe päikesepoolne

pides pajatas ta tagasisaabunult meile järgmist:

koli pärast. Ta lahlis saadu endale uui rabakoni. kuid
raba lal selle ostmiseks ci olnud ja mebek :a küsida ei
tabkuud. KaubauduSkomor ...Nale" esinda',, KriSiiiue
Maasika.? oli nõu-? Zelma Pagale lvõlgu inüüula raba
koni. kui Zelnia Pagu loob oma mebe ivasiiirmr-a all
kirja. Telma Paga lõigi kanuuSleviugule oma mebe
allkirja ning sai rabakoii. mis oli !7 kr. wäärt.
El ia biliem ei mõtelnudki ko:i eest ärile laiuda. iiiS
bakaii uündma ta mebelr Mees aga ei lootnud allkirja
omaks. Tiis selgus, et Zelma Paga oli selle wõltsiuud.

Miiüa odavasti

Ruumid

guga suur

möbl, tuba

11. Trokknori gümnaasiumi võimlemisõpetaja X.

Il int z e r sooritas jõuluvaheajal reisi välismaale,
et tutvuda talvespordiga ja mägestikurahva jõulu
ja uueaastakommetega. Oma tähelepanekuist Al

Müüa uus moodne

..38/6995".

'Suurem hästi

Välismaa talvespordiga tutvumas

maja

Valusas leinas abikaasa ja poeg. B

mööbliga ivõi ilma, kesk
liite, parketi. tvann, ära

manu ajaga 10.27,0.

stuhuslikuls müüa hea

Hingepalved keskhaigla surnukambris kesknädalal B
kell 8.30 õht.. reedel ja laup. kell 7 õhtul. Matusetalitus B
Siimeoni kirikus pühap kell 12.30 ja sealt vene surnu- B

tuba

2cfnm P a g a kukkus kobtn alla ivõlga osreind raba

40.13,5; 2) A. Lurher 41. 12.5. 3, £>. Targu

Rohtla on loaecmnft fmistittnd. Ta mõisteti pool
teiseks aastaks maiifli.

müüa. Paldiski mnt. 12.

biisamkotik
mantel

sünd. 25 iipr. 1885, surn. 10. junn. 1938.

sissekäiguga

42.30,5. Oioorte klaSsis tvõitiS 5 kiu jällegi ?f. Tiker

JiiDa3'i

suuremale kasivulc. Näha
igal ajal Oleivimägi 11—4.

keldrikorral välja üüri
da lasteta inimestele.
Kaasani tän. 5 krt. 2.

Kui naine tahab mehe teadmata
osta rahakotti...

ja uueaastakommete suhtes?
Vist ainuke koht maailmas, kus jõululaupae-,
va püssipaugutusega vastu võetakse, on Berchdes
gaden. Õht.upime.duse saabudes tõuseb tuhandeid
kütte mäkke, kus paugutatakse püsse ja siirdutakse

liin Mi i Pii I

Uues moodsas majas ora

Kajikow ei startinud. WõitjakS tuli 10 km distantsil J.
M i l I c r, fcS headel tvõistluStiugimnStel tegi ilusa aja

linn-Valkla snnnvõistlusc jaoks koostati järgmiselt, ma
leiva meeskond: 5)1. Äasikoiv. ?l. Lntter, st. Millcr. A.

Juhuslikult müüa hea

Väike korter

kus maa pikkus oli 5 km, saaivntaS noorkotkas A. Tiker
maim ajaks 23.25,5.
Teisel katsevõistlusel, iniS toimus pühaoäetval, Oi.

nisse, välja arvatud magamis- ja söögivagunid.

Tikkermann. piirilvallve meeskond: Targn, Siiiof,

Lugusid kohtust

Lutter 48,57,2, 3) J. Millcr 50.23,0. Noorte klassis,

t»d organisatsioonid korraldasid neil päcwil kaiscivõistlnse.
mille järele meeskonnad läänlaste esimeseks stardiks Tal

Ootamata lahkus siit mailmast minu armas mees ja B
minu hea isa B

TALLINNAS

Kasikotv, kes waatamata sulale ja igati ebasoodsale
ilmastikule, saatvutas ajaks 46.20,0. Järgnesid: 2) ?l.

tnimetoidu
lõunad

Noormee-? soe lv id

lrlla I—3.1—3. .Uirifn pöiklän.

4—l, telefon 4 34-03.
tutvust
lrõib olla lüipoteegiga. Miij.
raamawlü.
Noor nädala pärast lüps ntüüa Koiilmani 20-a. k. 1
Kaotatud 10. jaan. homm.
Härrad meremehed, püri
preilide lvõi prouadega. Kir
slt. „?(. 188".
ma tulija
kella 8 ümber naister.
avifmmid ja ppliiieinifud
Pakkumised sl:. ~19/6979".
jad pal. slt. „-20/nnoo".
puhtas ametis käijale ivälja suure ivaareaknapa. Teat.
lehm
Vorstitenemis
kuld-käeuur
Ostan
üürida. Planeedi t. 12—4. saab iga päclv kl. 9—12 ja odaiv hobune miiüa Lubja
kirjutage
Jär\e jaama esisele või Tal
2iinwnatnc mee?
masinad
Autvgaarasb
vana
mööblit
Näha tvõib kella 18—20.
?akala tän. 2—l.
Kellel
on
suuremal
anvul
täu. 3.
na sõitvale rongile. Ese
tutvuks
odaivasti müüa. üüsida .Üul häid htnvi
näärele naisele. Kirjal slr lil
loole, (audit, puliiueteid,
kallis mälestusena. Ausat
välja üürida Paldiski maan
„7/7057".
lascpa
ü—l.
lilusaie
pr.
ja
prl.
ajaivii
fiippe.
diüraneid
jne.,
keel
pinnapuid
Preili (soolo., kes käib Ärasõidu Pärast ruiltliseli
leidjat palun tasu eest tea
tee 23, küsida Loode tän. Mu,puv. päikescpoolne. cra
Täieline salad»-?. Kirj
sissekäignga
müüa. pal. lear. slt. ..12/ pille, gitarre. inanddliine. iekõ.
pävafr lõunat tööl) lvõib! müüa Ivalge magamistoa
2—4.
trda Järve j. vast asuvasse
str.
J
/tiitli
1".
loiinleid. Pillidel, niisamnii
6932". .
Lekkija
mööbl. tuba
iulla !
toiduainctcärissc.
mööbel
mööblitel. mõib olla oiasid
Sissetöötatud
ära anda korralikule amet
Kiudla-? icnii-Mine-? imell. piaktisccrija tuleb koju igal
Rakveres
toakaaslaseks
ja saalintööbel lau,»>epitusi.
Ostja
Võrust
puudu ja irõnrad olla k.nki keskharidusega preili seemik'
nikule. Kvpli tän. 32—1.
pesukoda
Kaotatud
ajal lokkima, vesilaincid te
Kaare iäu. 25.
ostab parima hinnaga iga 'ed. Teatada übe-5 ae-jadc
tutvust
•ttitiiili tän. 13—3 (Kapsi Nõmtnel.
ühes elukorteriga heas ra
omnibuscpcatus
Kaare
täu.
gema, varvima maniküüri t.
võtavad
„Päeva
biuuaga
i!l.
~33,0003".
suguseid
ivatut
riideid,
vali
ja
Ko.
kõrwali.
Tel.
413-68
Ilus
mööblita
joonis ära anda. Teat. slt.
soliidse härraga. Kirj. il: väiksema lasu eest. Kirjad 10. jaan. s. a. teel Toompea
nurgal, ttälm kesknädalal kl.
lehe" ja „Lastc tuid. ülikondi, ka üksikuid
tuba
~4/6924".
Rõõm u"
kuni 1. veebr. slt. ~22/6182". liuväljalt Roosikrantsi
10 homin. kuni 2 p. l.
£c-aut kiirema-: korra-:
pükse,
pintsakuid,
lasteni
õige omaette eraldi sissekäi
Peeter Liida ja Liivalaia tän.
2
möbl.
tuba
maja
deid. pesu. jalanõusid, raa
Südalinnas ära anda on guga ltvõib ka puhta töö
1 lapsehing ja 1 pruun I.a
tellimisi
ja
kuulutusi
matnid, tööriistu jne. Kirj, 05.000 krooni uni ii tiit seo
dised
saoks) lvälja üürida Waua Pliidiga ivälja üürida. Näha
Tähelepanuks markide kol
.astest, lastelt, lastele -less (märgitud tähega H).

tvälja üürida Naua rän. 42.
Kreutzwaldi tän. nurgal.

restoraniruumid

Küsida Pärnu mnt. 17/ T

cmsissekäiguga

mööblita tuba

anda

Kaupluseruum

titifl 6—7 (Sefjedli panga ivõib ohiul kella 6—lo
kõvtval).
Raua tän. 45—6.

atari tän. 4.

Ilus päikesepoolnc suur

Majaomanikud!!
saab kiiresti iiürn ik v,

J Vaba
korterkaudu
Teie majas
kuulutuse

tuba

Tühiruum

ära anda kahele kindilas tee ära anda kaupluseks või töö
nistnses meesterahtvale. ölc toaks. Kiisida Rulkoviuse t.
13—4.
tän. 12—1.
Wäike läbikäidatv

tuba
ära anda Narwa mnt.
35—S.

2 laduruumi
töökoja kõrval välja anda.
Sauna tän. 1, elektritöökojas.

lcktsioniiäridcle. 11.—14.

jaanuarini enneolemata
odav blokkide

müük. Hirlci' 80 sul.,
Pnschkin 1 kr. 00 j.,
Daposta 3 kr. 75 s..
Tas l>ranne Band

1 kr. 50 s.. Piva Franco
90 sut., uus Nõuk.
Wene lennu 4 tr. 00
s.. Pcxip 4 kr. 75 s.
ja teised. Wene t. 1. krt.
9. 2. korral.

vastu ja mUUvad

Üksiknumbreid:

slt. ~3/6963":

Tovlviir odatvasti osta

E. Priiman, Piki; 24
N. Erna, Lai tän.

pruugitud

Ed. Läte, Lille tän. 13
E. Videvik, jaama raa

Teatada slt. ~33/tll 13".

M. Nurk, Lai tän.

matukapp

Joh. Triefeldt, Pikk 17
L. Rikken, Tallinna 20
Übja Majandusühisus

Marie Talla, Vaksali 2
E.Saboiotnik, Tallinna 7

> võrk

raadluaparaadl.

3'oomitt osta mähe lautud

Tallinna-:-. Prominiölane.

Teat. kirjal, slt. ~30/0000".

Dunkri tän. 8

Puhtaid
kaltse

piiberkrae

osta!)

Teateid ühes hinnaga slt.

Tall. Eesti Kirj.-ühisuse
ladu Pikk tän. 2.

~39/6919".

Söögisaal

Palutakse tasu vastu ära
Liivalaia tän. 17/2.
loob pilte ,laste Rõõm' tuua
Hunnius.
Kuidas välja näeb Eesti

on 1. jaan. uue omaniku käes

laps (päevapilte las
test), kuidas ta joo

ja soovitab koduseid ja

nistab (joonistusi las

maitsvaid roogi koba pea!

telt), mis temale meel

söömiseks ja väljaviimiseks.
Palun külastada.
Aupaklikult

dib (huvitavat las

omanik.

tele), seda näitab iga

Hiir leitud,

viimase aja uus ~Laste
Rõõmu" number.

kätte wõib saada Paldistt
mnt. 43, poest.

Teisipäeval, 11. jaanuaril 1938

Päevaleht

„Estonia" kontsertsaal.

Elan nüüd Lembit,, 19—2.

Teisipäeval, 11. jaanuaril 1938. a.

Pianist

Poolöppinud remontluku.
sepp.

..Estonia" kontsertbüroo ja Alliance Fran?aise'i

keevitaja
(cittoficcn.) palub ajutist

Jaan Kägu

IV sümfooniakontsert.
fooniaorkestrit juhatab teeneline dirigent

prof. RAIMUND KULL
Solist: kuulus prantsuse klaverikunstnik
MAGDA TAGLIAFERO
Kavas: l) Hector Berlioz Fantastiline
sümfoonia,

2) Paul Dukas. ..Sortsi õpilane".

ESTONIA

Scherzo,

3) Saint-Sacns. Klaverikontsert
nr. 5, F-duur.

TEATER

Viili. slt. „S/7048".

Teisipäewal. 11. jaanuaril,

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

..ESTONIA" KONTSERTBÜROO.

kell pool 8 õhtul
8. korda
harilike hindadega

©

«Tseesar"
«Kaugete randade" ja
«Fanny" järg. Marcel

(klaweriöpetns)

Jntell. tütarlaps ivajab
Wastuwött kl. 10—11 ja hoinmik.
paariks tunniks
4—5.
mingisugust

Saksa, vene
ja prantsuse keele tunde

Pagnoli näidend 3 waatuses

(11 pildis).
Pääsmed Kr. 1.50 20 j.

wilnnnd dipl. õpetajanna. käsitöö olla. Töö tehniline

Lepons de franpals
Deutsche Stunden
Dipl. õpetajanna. Pikk 34—6

Inglise, prantsuse, saksa,

J. Kalmani operett 3 waat.

14. jaanuaril s. a. ekspedeeritakse

Pääsmed Kr. 2.50 30 j.
Neljapäeval, 13. jaanuaril,
kell pool 8 õhtul
Bulgaaria riigiooperi tenori

a..i. „Kai"

PETER RAITSCHEFF i
viimseks võõrusetenduseks

Tallinnast Hamburgi,

„Miiüdud mõrsja"

Rntwerpeni |a Rotterdami

B. Smetana ooper 3 vaatuses.

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

Edaspidi laevad iga 14 päeva tagant,
s. o. 28 jaanuaril, 11. veebruaril jne.

Reedel. 14. jaanuaril,

kell pool 8 õhtul
Marje Parlkas'e

Kaupade ülesandeid võtab
vastu ja teateid annab

.S-aastasc lawategewuse
tähistamiseks esietendus

R-S. Tallinna Caeuaühisus
S. Karja 18, tel. 426-90.

„Figaro pulmad"
Pierre-Augustilt Caron de
Beaumarchais' komöödia
5 waatuses.

Lanpävioal, 15. jaanuaril,
kell pool 8 õhtul
0. korda
harilike luudadega

vene, itaalia ja hispaania

«O

Teatri kassad awatud kella
6-st poole 0-ni.

tundide andjat, kes täiesti
on vilunud, tarvis keskkooli
õpilasele (tütarlaps). Telel.

relaaitmnnie ja ettclvalmis
tus. Wilnnud õpetajannad.
K. k. 13—15 Apteegi 2—2

saksa Ja.
prantsuse

keele 'tunde läiskaew. ja õpi

a/l „STELLA"
TALLINNAST
LIVERPOOLI

+f

MANCHESTERI"

Neljapäcwal. 13. jaanuaril,
kell Vi S õhtul

Suur Karja 18, tel. 426-90

24—2. kl. 10—11 ja 3—4.

111EGT0
muri tiin. 34—0.

I.H Riiga, Meemeli
• (Klatpedasse), Ma 1 BBHMfini mösse ja Göteborgi

wec.

Pühapäewal. 16. jaanuaril,
kell ViZ p. 1.

laadib 17. jaan. s. a.

105. korda

«Kevade"
A. Särewi» O. Lutsu dra

aurik JRIS"

maliseering 3 w. (6 vildis)

3?. korda

rast lõunat Rataskaetm, iän.

pyccKun aeuyiiiKa. Vis

~Põrgu"
Näitejuht Leo Kalmet.
Dekoratsioonid P. Naud

kell 11-8 õhrul

prantsuse keele
grupis 7—9-a. lastele pä

vastu >i> teateiu annab
A-S. TALLINNA LAEVAÜHISUS

Juhan

Pühapäewal. 16. jaanuaril,

Otsitakse moel osatvötjaid

Kaupade üleandmist võiab1

kell 11-8 õhtitl

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee

teenija

Kaubaülesandmisi võtab vastu
Carl F. Gatilrtbttek
Vana Viru 11. Te!. 450-30/32

„Must suvi"

Patika Hüia piimad wälja

Rudolf Sirge näidend

soolvib kohia laste juure lvõi

lasteta perekonda. Kirj. slt.

Majahoidjakohta
i soowib lasteta abielupaar.
! teeb kõik otteiuloivad uemou

pesunaine

ülikooli Haridusega

preili
otsib repetiitori- lvõi kaslva
rajairnakohta wäiksomate

laste jilure. Teat. kirj. slt.
~3/7003".

Poolõppinud

mööblisadulsepp
otsib tööd kuskile töökotta.
Kirjad saata slt. ..23/7025"
Wiluuub

mööblitisler

22-a. keskharidusega

neiu otsib kohta

lell AS õhtul
29. korda

Nõudke kõikjalt

harilike hindadega

„Mehe küljeluu"
M. jotuni naljamäng laulu

„Mareti" tähtraamat 1938.a.

dega 3 vaat. 15 pildis.

Hind 30 senti.

Pääsmed 20—125 s

Kolmapäeval, 12. jaanuaril,

kell A 8 õhtul

Wasesögawtrükis pildid. Huwtaw ja rikkalik sisu

14. korda
harilike hindadega

«Inimesed ajujääl"
V. Werneri komöödia 3 vaat.
Pääsmed 20—125 sendini.

M- ÜENÜTO

s¥effcnftnc abielupaar valub

kojamehekohta
elab Majaka tän. 23-a, krt.
2. Birk. Zlcatada kirjal, slt.
„9/6929".
Kohusetruu karske

noormees
soowib tööd wabrikusse.

tööstusse wõi ükskõik 'kuhu,

allub huwiga igale ausale
tööle ja sobib iga inimesega.

möldrit

palun teatada slt. ~25/6945".

sulast

0-aasiase praktikaga (31-a.)

kangur-alammeistcr

sooMib leida teenistust tcks

Kui abielus, leiab naine sa-

mas teenistllse. Teatada

tp.
tööpakkujad!

tvöi koha peal. Kirj. slt.
..30/6990".

Korralik abielupaar, kesk
ealised, soolvib

majahoidjakohta

Meeldima tvälimusega

puhvetipreili
ettekandja

duks. Teatada slt. ~30/
7030".

kohe waia ja õpilast. Kirjal.
slt. ..17/6897".

segakoor

10. korda
harilike luudadega

Pääsmed 20—125 s.

Lembitu 20. Koori Ivõeiakse

Reedel. 14. jaanuaril,

lvaetu

õpipoissi

Kuub. harid, maalt pärit

aus karske 34-a. mees
sooivib

teenistust

kontorisse, ärisse ivõi muud.

Noor naine ja tütarlaps leida. Sootvialvald. slt.

pailMvad ükskõik missugust

teenistust
oma kmõist käimisega.
Kirj. flt. ..20/7020".
Korralik maaneiu palub

..27/6907".

Korralikku

üksiteenijat

kell AS õhtul
20. korda
üldhindadega

rada"

uusi lauljaid

Pääsmed 25 ja 50 senti.
Laupäeval, 15. jaanuaril,

õpve- ja fõtretmibe auta-kse

kell AS õhrul

11. korda
harilike Hindadega

..Tootsi pulm"
Pääsmed 20—125 s.
Kaõsa awatud iga päew
v. 12—4 p. ja 6—AS õht.

Saksa keele

„P ä e v a I e h e"

üksiknumbrid on

müügil
Vaivara jaamas

Pärnit mnt. 47—10.

baaridaami
Tulla kl. 3—6 Roosikrantsi
täin. 15 juuksetööstusse.

SSilmuid

MU
Maja. Kordu 7—4.

juuksurit

tvaja kindlale palgale (ära
sõiduks). Zoowitaw kutse
tunnistus. Läbi vääkima tul

la 11. ja 12. jaan. kella
Vt 6—7 Maakri r. 6, ärisse.

Toiduainetekauplusse tva
jatakst

teenijat

Häid kohti

Tulla ainult neil. kes müüa

teenistust

slt. ~29/6949".

i vabrikusse, tööstusse Mõi
õpilaseks ükskõik mis alal.

Vajatakse

Kirj. flt. ..4/7004".

Võimaldage tööd. Teen ka
betoontööd, panen ka kivi

ettekandjat

10 -ans ta n c maa n o onne c s

palud tööd

tööd

kas õnMcsa abiliseks (on

soilirdsesse ärisse, kontorisse

tvõi lattu, tvõib olla ka nuia

Viisakas jooksupoiss

le suuremasse keskusse. Pak

fctab fcfhixt teenistuse kir
jastuse kontoris. Audnted

7136".

ivanaduse, alg- ivõi keskkooli

kum. reat. kirj. flt. ~16/

dariduse iile iibes zKliittn
niStuse ärakirjaga ja senise
legcwuse kirjeldusega saata

Korralik

majahoidja
sooivib kohin kiiresti. Teat.
; flt. ~37/6107".

uvärgusõua all ..WiisakaS
jooksupoiss" Tallinna, post
kast nr. 47.
Tanvis korralikku

pagarit

Tööd

päluwad tööstusse õde sa Tcat. flt. „ 11/6931".

lapse juure. oma korierist

Korralik, karske noormees

Neiu

palub

Naiskokk

palub teenistust, kas toidu
ainetckpl. müüjannaks või
ärisulafeks (ott enne olnud).
soomib kohta. Pal. teal. kirj.
kohta, võib ka midagi muud lattu >või tööstusse. Walü lastekasvatajaks. Teat. slt.
flt. ~21/7061".
olla. Kohaneb ruttu, tunnis seb saksa ja >vene keelt. Kirj. ~23/6143".
tused olemas. Kirjad slt. slt. ..3/7083",
Nemondiwõimeline

soovib tungivalt mingit lööd:

Pedagoogilise wi linnusega
noormees soomib

õpetaja
kasvataja

majateenijat

TariviS I—2-toatist1—2-toatist

korterit

kes oskab sööke teha ja Iväi ivanni ja köögiga, sootv. 6.
kes lapsega ümber käia. Pak linnajaos. Teat.: pr. Köst
kumised saata kirjalikult ühes

senise töö ja tcflotoufe mär
kimisega Tallinn, postkast
170 ..Majateenija".

ner. Nüriva mnt. Sl—l.

Jnicllig. abielupaar otsib

korterit

Laste juure maja korra 2 toa ja köögiga, 1. wõi 2.
linnajaos, kohe wõi odaS
hoidjat
pidi. Kirj. fLt. ~7/6967".

likku wilunrld

Wõib käia oma korterist.
Tulla Koidu 83—5.

kudujat
Pakkum. saata sit. ~17/

KnüZlapalgaline noormees
soowib omaette crasissekäi
guga mööbliga

tuba
ühes kürte ja walgusmsega.

7057".

Kirjad slt. „ 17/6077".

Haritlase itxiifo perekond
otsib Milunud

nüüd wõi 1. weebruarist

Lugupeetud

Kindla wasiutuscga kesk
Töökas mees
lveud, wend noor kingsepp,
haridusega uooruiees soowio
Lp. tööandjad!
palub tööd
öde tvõib pesu pesin ja kraa»
mingit
Vajatakse
ükskõik
mis
alal.
Lepib
iva
Palun võimaldage nooremale
Isonlslust
mida-passida. Kirjal, flt.
naisterahvale mingit kestvat
hema
palgaga.
Kirj.
slt.
..34/6051".
wanomat
inimest aastase
Kirsad slt. ~36/7036".
~32/6912".
tööd. Kirjad slt. ~31/6951".

tütarlaps

TarMis korralikku

Wäiike perekond tvajab

Korralik mees
tän. 7—5, 11. skp. kella ringkond kaupmeeskonnas. iseseisev kindlas teenistu
sellele,
Palub teenistust, kas laste fe§ kolimad 25-a. noormc* sooivib mööblisndulsepa juu 18.30—20, 13. skp. kolla Wcdn toimub autoga. Tea
ses olev daam soovib kohe
juure, pereuaisenbiks lvõi mi
tada slt. ..32/6!)52".
hele fufntfii lvabrikn labnõfe re abiliseks, tvõib reba dii 19—20.
mööbliga tuba
dogi nullid. Teat. slt. ~22/ lvõi töösntsse mingi töökoha.
tvanikaste ja raaure. Kirjal,
võimalikult vanni tarvitami
7022".
Naiskokka
Tarvis ustavat, soovituste
Zooivitajaid Ml. kirjal, slt. pakk. flt. ..12/7012".
sega, kas ühes kostiga või
ga, lasteta
„õ/6965".
ilma. Vastused Tallinn, post
maja.
kes
rimueb
bäsri
oma
Tiiiesri karske focr<x!if
Lp. jöösturid-ärimehedl
majahoidjat
kast 47 ..Mööbliga tuba".
tööd.
eriri
peab
oskama
teha
Tööandjad!
Korralik neiu. kaun aega
palga ja priikorteri eest magusaid toite. 2amasse
šveitsar
Kestealine mcc» palub min
tööta, palub mingit
Üksik vaikne isik soovib
(keldrikorter). Rääkida ai
teenistust
gisugust teenistusi kas la hcaide soowitustega ja kauts nult kl. 10—12 Pikal tän. maja keskealist pesunaist. 1- või 2-toalist köögiga
Kirj.
slr.
..15/7055".
soniga otsib kohta. Kirj. pal. 31—1.
pudu-, pagari-, toidnaiuete- duõse.
Ivõi käsitööärisse õpilaseks, wõi mõ-nele muuk tööle. On flt. ..11/7011".
korterit
Zuuramaikaswulist
Vajan meha&nikatöSkotta
wõi ükskõik kuhu tööstusse aus ja korralik. Kautsjon
15-16-a. poissi Nõmmele, Uuri maksan kor
WZi wabrikusse. Wöib ka wõimalik. Teatada slt. ~6/
tväikeses pereikonuas isesci 6926".
õpipoissi
on tormis elutust; juure ko rätikult. Teat. slt. ~33/6153".
"TMO™1
setu teenija olla, omab hea
Ostan
ristama. Planeedi r. B—l,
Korralik tvanom inimene
soowituje. Kirjal, pal. sli. soowib
Sakala tän. 7, telel. 311-37. Koidu län. sisse keerava.
igasuguseid pruugitud asju,
majateonijaks
lihi
~13/7015".
riideid, mööbleid ja pöönin
sasse vcrekonda (ennem tee
Mütsitegija vajab vilunud
tasuks sellele, kes soowiiab
uinud)
gukolu. Ostja Mustjõest.
MeesmUUja

olla ka õpilmekaht, ou ennem olnud) wöi kusagile
põrandaid, olen rahu! ka ivõib
mingi muu tööga. Jään loot kõigega rahul. Kirjal, slt. tööstusse, wilub ruttu.
..6/7046".
ma. Kirj. slt. „35 6155".
Pal. kirj. slt. 15/6978".

Lp. töösturid!
Aus korralik tisler otsib

teenijat
perenaist

korterit
restorani; võib ka vilumata
llksiteenijat
olla. Kirj. slt. ..23 6943". , Äooiviittsed tarivilised. Kirs. Nõiivmelr tuba ja köök
Aus korralik
pidam.
ning
tööstuse
juhti
wõi 2 tnlvt ja köök. Teatega
hästi ja wõib ka ilura olla.
tütarlaps
slt. ..0/704N".
on remvildilvõimrw. Teat. mises. Wöib ka maale, kus palub tsenijakotfla Mõi Perc
ühes hinnaga slt. ~21/6981"
Vilunud
naine saab abiks olla. Kiud
slt. ..13/7018".
Leiwaioäljaivedajaks rar ivõi õllepruuli räii. 3—4.
uaiseabiliscks, kas tvõi aju
kammija
kustus wüiiimlik. Kirj. slt. tiseltki. Kirj. flt. ~30/6100" seab kindla koha suure äris !vis energilist karsket
Zealsainas ka 3-lambiline
..8/6968".
Aus. korralik
noormeest
paiarci- raadio odaivaSii
se. kohe või 25. skp. Pai.
läbi rääkima tulla Koidu kellel on suurem tntmus müüa. Tulla pirast kl. 5 õht.
tütarlaps
Poole kuu palk

tööd-teenistust

palun tööd

1-b-lilgi autojuht

Aednik

24 a. tu., täiesti karske ja

käijat. Kaubelda l2.

pesninajja triikijaks, on ra

kõigis aiatöödes, õead soo

12—12.

autojuht
l-b. liik. otiib kohta ivõi

Tulla Wiedenianni 13—6.

ärisse, lattu wõi wabrikusse
katlakütja abiks wõi keskküt
tele wöi kuskile sa n nakil t

Teenijat
jaks, omab keskkütte alal kui noort, milkn. puhtuse
tarwis. Kmi
setnnnisnise. Kirjad sli. armastajal,
beldn pärast kella 5 Wilmsi

ükskõik mis lööd. Palub sü
hamest wõimaldage seda.
Kirs. slt. ~26/7066".
..19/6899".
Nemoudiwõimeliue

iiksiteenijat

Karske maanoormses

otsib tööd

Korralik 30-aastane keedu

läu. 17, krt. 4.

kraeni wõimelinc, saab kest-

Ma teenistuse konsermi- ja
lihakaupluSse. Kiis. Naekoja
pl. lehotioÄist.

Teat. slt. ~28,6148".

Korralik noormees soowib

väikest tuba

Kalamaja, Pclgulinna tvöi
Zitsi rajoonis. Kirjal, slt.
..11/6971".

Tüdrukut "
Head tuba
lvaja linna lähedale lallu.
Kaub. 12. skp. kl. N—tl
lnnmn. Paldiski milt. 40, suurt ja päikesepoolsel,
majandusühisuse lwoniis.
Kojameest

möbleeritud, ühes lõunaga
tarvis üheks kuuks, 16. I
16. 11. Rahumäe-Hiiu rajoo

nis. Tallinn, Tatari s—B.

kck cndisclr kohall iöcilduS
oma töö ja korralikkuse kah
Körg. haridusega trnrre*
va, on tormis Falkpargi tän. -maatika meesõpetaja otsib
omaetw
9—7. tulla kella 4—6.
Wajavakie kobe wilunud

raamatu
köitjat
voolt)stam kutsetunnistusega.

Teenijat

möbl. tuba

tundide rt>a?hi (maient.,
füüsika, saksa, tnenc f. j.
m.). Tmainnlscd teat. slt.
..13/7013".

Üksik kindlapalgaline preili
soovib ->

kaasüiiriliseks

perekonda või üksiku preili
või proua juure. Teatada slt.
Wajatakfe kosktöösttlscle mrivis linna ligidale maale. ~39/7039".
Kaubelda Toom-Kuninga t.
rabakasseerijat
30—7.
Korralik meester. (õpilane)
ametnikku
soovib vaiksesse perekonda

vvvvvvvvvvwvvvw !

Wajatakse kobe

Kirjad slt. ~5/
hul kõigega. Kirjal, slt. winisod.
6885".

(õpilane), kes mõnesaja

jaan. s. a. kl. 6—5 öle tän. Kirsad M. ..22/7082"-.

pesupesemise alal. passi jaks

tööstusse, lattu, autole või ..28/7068".
tuube õpil. ja täieZeal. an ükskõik mis, on rahul kõi
nab wilunud noor naisõpe ge halvemagagi. Kirj. slt.
Aus karske
raja. Telliskitvi tän. õv—ü. | , 30/6150".

Wasttuvõi roinmb harjurueie kõnet, kella 11)—12 ja õ—o

Andres Särewi dramatisee eel teisipäeival ja reedel,
ring Aug. Jakobsoni romaa õariutuerc alane kell VJS
ni järele 3 waatuses.
õhtul.

to i bua metekauplus e s.

kes keeta mõistab ja puh Otsitakse milunud Cbenille
tust armastab, vaja. Teat. supolmautliriide

tööandjadl

noormees

Saksa keele

kmut-3 rmafc. Kaub. rcifif.
kl. 3—5 2. Roosikrantsi 17.

tunneb kes-kkütet ja wecivärki Wjlumid arwc- ja raamatu

~26/6946".

Ärakirjad
ja kursused

tuba 5. 2. korral.

Mehaailikatöökotia > vaja Kaubelda Oa 2—4.
takse

korralike elukommetega. soo
täiesti wiluuud taiinehoaue
lvib kohta lveo-, sõiduautole
tvõi mingil teisel alal. Kirj.
te, latvade, lillede, puukooli kamsjoniga wõi lvastutusega
loõi
töökotta.
Kirj.
slt.
kirjutusmasinatel kohakuula
3000 kr. Palk kokku
slt. ..34/7074".
~3/6723".
de, puu- ja juuvwilja alal, kuni
leppel. Zoliidsed pakkujad
misega asjatundl. ja odavasti palub teenistust kas töös
„Tootsi pulm
soatvib kohta. Soowiiused ja esinegu ühes endise tcgelvuse
l,fluhif>rtrjHl»fcl> nln«iuab on BERLITZ SCHOOL'is, tusse või ettekandjaks. Kir
Korralik
Kaks neidu
Andres Särciu: dramatisee
teisipäewal. 11. jaanuaril, Sakala tän. 39—5. Telefon jad slt. ~24/6944".
ttiunistused olemas. Paltib kirjeldusega stt. ~3/7003".
aednik
ring Oskar Lutsu jutustuse helilooja G. Cintcfuffn juha 438-20.
paluniad tööd söögimajja ko
järele 3 loaatuscs 8 pildis.
Karske energiline töökas kaks. ctrekandjaks. passijaks. soowib kohta, on wiilnmtd tvat. kirjal, slr. ~15/7135". AAAAAAAAAAAAAAAAii
iufiil osakonna ruumes,

kell AS õhtul

peseb). Tulla Rüütli t. IH

jälle saada. TaLviS
Pärnu, ..Pärmi Päclvalehc" sa keera oskaMad. Wõib on
omast korterist. Tulla mirte härd tvilunud toatüdrukuid
tal.. ..Möldcr-sulanc".
enne kella 7. Aadress Tatari

või midagi muud tööd korraltkube täieliste äriliste
käealust
Küsida Uus Kalamaja 6—6. kogemustega, hea praktikaga
Noor
tütarlaps
palub
kohta
kau
ban
d>iehari
d
us
e
ga
ning
Lp. tööandjad!
keldrikorterist wõi kirj. slt.
kutsega härrale kestiva koha Tartu mnt. 7—lo.
Noor sümpaatne tütarlaps tööstusse, ärisse, perenaise ~6/6966".

Pakk. slt.

Noor korralik

Neljapäcmal, 13. jaanuaril,

Suuromasse tallu, asukoht
Läänemaal, tvaja karsket

Teatada slt. ~13/6893".
ärisse wõi kontorisse. Oskab
Waitent
masinakirja. Eelmiselt kohalt
tödruk
Noorem
soaivitus. Nõus ka ärasõidu sooMitnsega otsib kolfla wäi
ga ja lihtsama tööga. Kirj. keseöse perakonda. Teat. slt.
trükkija
fll. ~36/9636".
..32/6002".
lvõib trükikojas Zcstwai tööd

tee ääres. Kaubelda 15. jaan. s. a. kella 18.00—21 00, tunnistused. Kirj, slt. ~2/ palub tööd. Äõib ka liht pnlnvetis olla. mitte pro
lvintsist. Tear. slt. ~1/6921"
10. jaan. s. a. keda 11.00—19.00 Patika Liasi talus. 6162".
töö olla. Kirj. slt. ~10/
Telefon 478-85
7010".
ükoor löökas neiu palub
Lp. tööandjad!
! mingit
79. 1.

Aadress: Patika p.-k.
Teisipäewal. 11. jaanuaril, Kauplejaiie sõidu- ega päewaraha ei makseta.

Kui vajate meesmodelli,

soovib tööd. Vaestepatuste
tän. 5—2.
sootvib kohra. Nõus ärasõi

palub südamest võimaldada abiks, laste juure, söögisaali,
lstvrra päraste elukomme Näitejuht Andres Särew.
mingisugust teenistust. On köögiteoniinks. on kõigega
rentida
varem teeninud lastekasva rahul, tööd ei põlga. Kirjal, tega kcoli Ivalitfcja wilunud
Lawapildid P. Raudlvec.
ettekandja
Kassa awatud kl. 11—1 e.l. 1. wcebr. s. a. (umbes 700 It. päcwas). Koha peal on tajana koolitöös järele pal. slt. ~27/6087".
palub rcenisiust restorani
ja 5—S õhtul.
o emas tihisiäiiUelder ja priikorter ühes kõrwatruumi aitajana (algkooli kava ula
Töökas poaltvilunud
lmn lohlviknssc. wõib ka
dcga. Kaugus Tallinnast 20 km Tallinn-Riia magistraal tuses) ja müüjannana. Omab
tisler

3 waamses.

Kunstnikud!

wis ärasõiduks, wõib ivilu
mata olla (teenija kes pesu

Öölokaali tariv is

Sulast

lärmis kasiinosse Gildi t. 4.

Tüdrukut

Ettekandjat
ja tubade peale teenijat tar,

Vajatakse tallu

Vilunud

Olen töökas ja korralik 25-a.
lastele, Nõmmel jaama soolvib poleerimis- lvõi pa naine, soovin ärisse või mõ
wasias Rmtdtee rän. 23/4,
nele muule alale. Kirjad slt.
vandustööd, kas onra kodus ~7/6167".

2: korral. - . ,

Näitejuht Leo Kalmet
Lawapildid P. lllandwee
Laupäeval. 15. jaanuaris,

agendikohti.

7009".

Wilunud õpetaja annab
17. jaan. paiku ekspedeerime

Ettekandjat

Aednikud!

kab keeta ja omab isikliku

Sel alal tegutseja meesisik.
Kirj. slt. ~17/6137".

ja

teenijat
pagar,
rauatreialeid
otsib tööd pagari- või kon lvaja. kes oskab keeta ja ar
diitritoote. On ärasõiduks
nõus. On sel alal 16 aastat mastab last. Wismari tän. Töö suhtes läbi rääkima tul
37—2, pärast kella 7 õhml.
töötanud ja on nõus ka töö
la 12. skp. kl. B—lo Pärnu
tama, kui töö on väike. 40
mnt. 24.
seisukorras. Pai. teatada kuni
18 I 38 slt. ~28/6948".

ärasõiduks. Tulla Lurri 27

(poodi) 11. skp. kella 4—6
sa 12. ffp. K. B—lo homm.

mani 17—4.

soovituse. Kirjad Koidu

Keskealine

lukuseppi

teenijat

Karske 33-a. p.-mees,

soovib majateenijakohta, os

slt. ~14/603-1".

müüjannat

Wajatakse ausat korralikku!

kr. kuus. On praegu raskes

energilist

sa teenijaid, soowitaw ka
Vilunud
raäkima. Ladina k. tunnid.
passikohta
Ivalt kaarte lüüa, ttnmisnt
2-a. krt. 1.
saksa wõi wcne keelega.
Korralik
Tõlked. Tatari 24—6.
Nottbcck'i kontor. Lai 28.
ied ja socsvituied olemas.
maaler
lväiksoma perokoima juure.
20-a. noormees wõib üheks
Kirjal. Nõmme. Metsa t. 11 otsib tööd, ükskõik kas tiiki Teat. slt. ~14/6174".
Ärasõiduks heasse I järgu
aastaks kergema: tööd saa
K. N. N. ü. koha ! lokaali
pr. Nuudi. 2. 2.
või tunnitöö. Võib ka oma
puhweiisse tarwiö
Otsin
da. Teat. flt. ..7/6927".
(jLalü kuulamiie ja teade intelligentset kena (wõib ka
English lady
materjaliga teha. Teat. slt.
I-B liigi
tebüroo,
Pikk
t.
67,
~15/6135".
wilumata olla)
sulasekohta
Vajatakse perekonda
kella 10—2, telefon
autojuht
experienced teacher gives
Noorem
naisterahvas
437-76.
Vajatakse
ja
soo
sakslannat
English lessons singly and
Kiri. slt. ~38/6918".
vitakse - häid majateenijaid,
preilit
in groups. Vana Kalamaja otsib lööd ükskõik mis masi
otsib tööd
keele praktiseerimiseks ja kes
passijaid, perenaiseabisid,
B—4. To apply from I—2 nale. Kirj. slt. ..23/6903".
Töökas maatinarlaps
majapidamises kaasa aitab. lastekasvatajaid, tunniandjaid
kas pesupesijaks või passi
a. m. and from 7 p. m.
Wilunud
Teat. slt. ..34/6154".
palub tööd
jne.
Küsida 11. jaanuaril s. a.
kohta TaTtu maantee rajoo
tööstusse mõi mujale was
kella 6—7 õhtul ..hotell
lekkija
ni, käib oma kodust. Kirj. iatvale
Vilunud
kobale. Tõsine valwe.
..Bristol", ntba nr. 27.
pai. slt. ~26/6146",
Kirjad saata slt. ..17/6177".
Inglise keele
sorwib kohta. Teat. slt. ~9/
juuksurit

lastole ja täisealistele. -

1 STOTT LINE

12—4 p. I. ja õhtul kella

~31/6151".

Wenelanna, kes oskab hästi , did. ivarcm kalm aastar ol tiiltööstussc. Tunneb Jae-,
uud. Kirj. slt. ..16/6896". giiard-, rewcflmcr- ja auw
lvalmistada toiic. otsib
maattclgi. oskab ka iseseis-

Berlitzl Ja Mertneri
meet. kiiresti ja põhjalik,

tunnid

Pääsmed Kr. 2.50 30 s.

inatiscering 3 waaiuses.

Lp. rätsepad!

Majateenija

juuksetööstuses. j

võimaldage tööd 30-a. kars

meesõpetaja

Saksa, prantsuse ja tvene

te.

Weidi Iviluuud

Wajarakse pagariärisse

Vajatakse

kele mehele, raskes seisukor
ras, rahul kõigega. Teat. slt. !es ka lapsi armastab. Rei

keelt õpet. kõrgema harid,

keele

„Sügismanööver"

kohta. Teatada 200 tän.
IS—lO.

palun,

.. 12/6072".

300—14.

J. Kalmani operett 3 waat.

~Suvi"
N. Särcwi - O. Lutsu dra

slt. „fl/fin6r>".

3—l.

„Sügismanööver"

42. korda

wõi laste juure Ivenc keele
ga. Oman soowitused. Kirj.

wajatakse Nõmmele tväike-!

62—32, hoovimajja või slt. Lavaraame tehakse odavasti
Kodus kl. 4 p. l. 7 õht. Wiiluuud mecsabiline palub J/6161".
tarwis linna ligidale tallu
Kanarbiku 20—2.
tööd, Imnb ka ajutine olla,
Soovin
6 km linnast. Kaub. kl. 4—9
ülikooli haridusega preili, nõus fa ärasõiduks. Kirjal,
Juurewev tän. 18—1.
filoloog, õpetab.

initole. Tõlked. Wenc rän.

R-S. Tallinna Caeuaühisus

kauema praktikaga, lvasab

õmblustööd

Inglise ja saksa

kell pool 8 õhtul
8. korda
harilike hindadega

Villaketraja

naispoleerija
Valmi-7-i. eksameile, ka kol oskus. Tear. slt. ~-40/6060".
lcdsni ja Prants. liitse,mn.
tahub
edasi õppida. Kirjad
Otsin majja
äaupmohe 20—16, sissekäik
slt. „ 15/6895,".

.fccCt. Ettelvalmictus oksa

Kesknädalal, 12. jaanuaril

koristamistööd

(kõne, gramm.. lii.) annab Wöib ka rõiwaparaudus wõi

li oomilt.

Algus kell 8 õhtul.

saarenelu

9

Teenijat

Keskealine

wöimaldage 26-a karskele soowib üksitecnijaks. On wa kesesse perekonda. Kaubelda!
maanoormehele mingisugust rent teeninud. Kirjud slt. Nõmmel. Raudtee tän. 13, ;

ral wõib ka töötada oma autole lnõi ükskõik mis.
aparaadiga. Kirjad slt. ~18/
6818".

..Estonia" ja Riigi Ringhäälingu ühendatud süm

Lp. töösturid

wõi testivat tööd. Toowi kor lööd ! vabrikusse, tööstusse, ..34/6014".

korraldusel prantsuse saadiku patronaaži all

d™

Nr. 10

Pesnkoita waja wiluuud

abilist
kes ka pesu peseb. Köleri
tän. 16.
W ajatakse

Vajatakse

nööbimustri

kaasüiiriliseks
Korter soovitav Paldiski—
Pärnu mnt. ümbruses. Kirjad

tegijatmeistrit

slt. 12/1 ~38/7038".

Ametiskäija preili soovib
kohe väikest

(vhiuit Esiosavlv, Tartu 13.

mööbliga tuba

Uksiteenijat

Palub teatada slt. ~25/6185".

iva ja. kes iseseisivalr keedab.

Korralik ärialal tegutsev

noormees otsib täiesti oma
Teateid saab söögisaalist K. ette vähese mööbliga
Kalamaja 8.

Darwiš

naispoleerljat

tuba

või I—2-toalist väikest kor
terit. Kirjad slt. ~23/7023".

keS iseseis-walt töötab. Pal.
Ametiskäija preili soovib
kivj. st-t. „30/89ä9".
1 või 2 korralikku

Vajatakse
oskusega
möbl. tuba
kobin soliidsesse perekonda.
lukuseppa
autojuht
võimalikult kesklinna lähe
Aiiab sarale kõigis õppeaine
majahoidjat
maaneiu
'
Passijat
rcs algkooli, progümuaasiu iooivib lokita ineoautplc.
dusse. soov. telefoni ja van
ke» rootsi keelt mõistab,
rootsi keele
ni tarvitamisega. Teatada
mi ia gümnaasiumi kamade Kauaaegne praktika meisa soowib kohta passi j aks tolm kes kn aias tööinks. Tulla wõib olla ka wähem wilu
tunbc Nõmme jaama was ulatuses. Teat. slt. „5/ ja raskewedudel. Kirjal, slt. päewa nädalas. Kirj. slt. Harju rän. 36. Braudmanni nud. Tulla Hollaüdi t. 26 maja. Esvonia p&. I*B—B, ühes tingimustega slt. »2v;'
~2ö/S9Sõ".
hocüml.
*020".
äriSse.
6925".
wõi teat. teles. 216-90.
«23/7063".
tas. Raudtee tärn. 23—4.

Roorclanna annab

10
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Nr. 10

Teisipäeval, 11. jaanuaril 1958

Raske haiguse järele lahkus siit elust

Lühikese raske haiguse järele surma läbi lahkunud unustamata meest ja kallist isa
I Leena SOKID,MIi I
I Saloition Lermoni I

sünd 25. X 1870. a., suru. 9.1 1938. a.

Kirstupanek keskn., 12. jaa D.. kell 19 Falkpargi 23-a—4.
Ärasaatmine Jeinamaiast Rahumäele 13. jaan. kell 14.

Leinawad abikaasa ja poeg abikaasaga kaugel wöõrsil. H
mälestavad trööstimata leinas
H naine, pojad Ja omaksed,

II

Awaldame

Matmine 12. jaanuaril kell 12 p. leinamajast S. Tartu mnt. 17 (sissekäik Reimani tän.)

Awaldame

I siigawat kaastunnet

siigawat kaastundmust

I Samuel LermanMle
I ia isa surma puhul
I Tallinna Juudi gümnaasiumi
I X lend.

Dr. B. Va
Elan nii!
Pärnu mnt

Salomon Lerman'i
enneaegse surma puhul.

Aria Strasch perekonnaga.

JAAK PUHK - POJAD A/s
RAUA- JA KOLONIAALÄRI

(Urla maja k

IT Friedrich Hullas, niKintlma I

abikaasale ja lastele

asub nilUd Estonia pst. 15
ühine telefoni kodukeskjaam 427-55

Kõnet. kl.
Telef. 453-70

Dr. Lydia
NaWteHaig. ja v
Wasww. kl. 11—
Pärnu mnt. 1

H | stlnd. 11. sept. 1873., surn. 11. Jaan. 1938.

EHITUSTARBED PÕLLUTÖÖRIISTAD
TÖÖSTUSTARBED HMMW AIATÖÖRIISTAD
MAJÄTARBED KOORELAHUTAJAD
ELEKTRIL AMBID PIIMANÕUD
ÕLID, MÄÄRDED METSATOÖRIISTAD

; Tel. 433-l
) Dr. Lu

Leinawad abikaasa ja lapsed

Naha- ja sugu!
eriarst

Kl. 10—1 ja

Kirstupanek kolmapäewal, 12. I 1938, kell 7 leinamajas, Pärnu mnt. 79
Ärasaatmine neljap., 13. 1 1938, kell 2 sealtsamast Kalamaja kalmistule.

pühäpäetv 1

JAHUKAUBAD KOLONIAALKAUBAD.

S. KARJA

Telef. 473

fRPPPP
USS!
Tarwis tvilunu

tunniam

Avaldame B

prantsuse ja roorsi

I sügavat kaastunnet I

koju käimisega (2

! B oma parimale sõbrale B
il Samm! Lerman'ile |
i B ta isa surma puhul B
B Monja, B
W Hirsch, B
B Mulli, B
B Sammi.

i.). Teatada ühel
suurusega slt. „1

Matemaatika
ja füüsika tunnid igas ulatuses.

bjUIMN

Arvemasinal
Maja

ja lükati] õpetan kiiresti ar
vutama.

Harju 35—1
Kes noormeestest õpetaks

müüa Raplas, suure maan
tee ääres, ja Ford-weoauto,
1934. a. • mudel. Raplas,

J. Wares.

tütarlapsele

saksa keelt
vene või eesti k. vastu? Kirj.
slt. ~20/6940".

Müüa
raudkapp, sügamus 35 sm.,

laius 55 sm., kõrgus 120
sm., üks ameerika kirjutus

laud, üks raamaturiiul (must

tamm), üks raadioaparaat
24.lahkunud
mail 1855, surn.
10. jaan.
1938,
110. jaanuarilsünd.
s. a.
armast
isa

»Dr. Seibt", 8 pikka Puks

Klaveri

puulauda 1". Küsida Luise

Täna, 11. jaan., kell 7 õhtul, on Soome kuulsa

KESTVATE LOKKIDE APARAADI W
..VESTA« DEMONSTRATSIOON. W
Teie oma huvides palume kõiki ilmuda
demonstratsioonile. Kaubandus-Tööstuskoda, H
uks B, teisel korral.

täu. 22, majahoidjalt.

tunnid
mälestavad sügavas leinas
naine ja pojad abikaasadega. I
Matusetalitus Kaarli kirikus 12. jaan. kell 1 Wg
päeval ja sealt Kose kalmistule.

I Südamlik
tänu I abikaasa
kõigile, kes
minu kalli unustamata

ning meie armsa isa B
Aleksander Kaalep'! B

muldasängitamisest osa võtsid. Eriti täname

_ Nõmme Wabatahtl. Tuletõrje Ühingut. Wjgas- B
B tatud Sõjameeste Tallinua osakonda, Raudtee H
1 Wjk ja kõiki sugulasi ning tuttavaid.
Trööstimata kurbuses lesk ja lapsed. |H

õpetus õpilase kodus ja enda

Klaaskapid

Austusega

SOOME MASINATEHAS VESTA. I

müüa tviduainetekanpluse

juures. Rääk. kella 10—12 jaoks.
lus.

Tecbi täu. 3. kaup

ja 3—5.

Käthe Buhrmann.

Uus Kalamaja 32—12.

Masinakirja
tunnid

Ehituskrunt
rahivarikkas parimas kohas

jaama juures Nõmmel

müüa. Kirs. slt. ..4/6964".

Nunne I—2. Õpilaste vastu
võtt kella 10—1 ja 4—7 õht.

Uus maja
müüa; väljamaks kokkulep
pel. Teateid saab Rohu 8,
saeveski kontorist.

Müüa täiesti uus siberi

oivavanahast naisterahva

kasukmantel
|t Mihkel Simmi I

Küsida telef. 317-51.

liiktl» IfStl* lanitl

a" asutatud täielikumad
raamatupidamise Ja
WJ4M&J kaubandust, kursused
V. Karja 7—3. Tel. 481-44.
Bilansivõimeliste tööjõudude põhjalik etteval
mistamine kõikid. raamatup. süsteemidel' ja ala
del. Kaub. üldteadus, aritm., kirjavahetus ja
seadused.
Kavad maksuta. Soodsad tingimused.
Masinakirja kursused 11) sõrmel, pimed. süsteemil

uutel masinatel. Õpilaste vastuvõtt iga päev
• kella 9—B.

Müüa

2 spindelpressi
H mälestab . H
I InlendanUinrlosaltonnn rßtsepaMOkodo. I

Teateid saab Tehnika r. 20.
töötoas.

19/5859 .1 19/5819 11
19/5099 .2 19/6739 3
19/6659
2 19/5619 1
TULNUD
19/5939 1 20/5780 5
20/5340 10 20/6060 10
KIRJAD
20/6660 9 20/5580 28
20/5900 3 20/5380 5
9. ja 10. jaanuaril sisse tulnud kirjad.
20/7522 1 20/5042 1
21/6061 7 21/6701 7
liMViiiir
1/6641 3 1/5961 2 11/5611 2 11/5651 1 21/5981 26 21/6021 3
1/5801 20 1/6001 12 11/5411 1 12/5932 11 21/6741 12 21/5781 2
1/5821 3 1/6681 2 12/5812 12 12/5612 1 21/6703 1 21/4581 1
1/6001 2 1/4481 1 12/4772 1 12/6772 3 21/5921 1 22/5902 19
-1/5721 2 - 2/5802 2 12/5332 1 12/5172 1 22/5981 1 22/4582 1
. 31. DETSEMBRIL 1937.
2/5962 17 2/6682 10 13/6093 11 13/5773 14 23/5983 4 23/6623 3
2/6002 1 2/4562 12 13/5893 4 13/5733 8 23/5383 15 23/6063 4
2/5362 2 2/4730 1 15/5613 1 13/5831 1 23/5863 1 23/6743 1
J' ?a^evar?: . 1- Põhikapital 5.000.000.
2/5522 1 2/5042 3 13/6053 1 13/4333 1 23/6103 1 24/5384 7
kuld: rahas ja kangides 34.213.775.37 2. Tagavarakapital 908.496.77 2/6762 1 3/5843 14 13/6813 1 14/5814 19 24/6024 7 24/6064 6
7r^Sxa^a 17.007.403.48 3. Jooksvad kohustused:
3/6683 3 3/5883 4 14/5774 19 14/5374 3 24/6104 1 24/6744 1
2. Vahetusraha 1.180.759.86 a) pangatähed 1iikve1...49.081.490. 3/4723 . 1 3/5723 4 14/5494 • 2 14/6054 7 24/6624 2 24/5344 3
3. Sisevekslid : b) jooksvad arved:
3/4563 1 4/5964 7 14/5734 3 14/5308 1 24/4464 3 24/4744 1
kaubavekslid 11.152.809.86 valits. 22.211.985.05
4/6764 1 4/5844 2 14/6614 1 14/5334 4 24/4824 1 25/5905 16
põllumajandusl. 2.280.968.82 pankade 12.591,047.78
4/5604 . 1 4/5694 1 14/5854 2 14/6774 1 25/5945 12 25/5345 5
metsatööstusl. 13.493.344.03 teised 2.886.579 25 37.689 612.08 5/5885 12 5/6005 8 14/5874 1 14/5845 1 25/505-5 1 25/6065 2
5/5445 1 5/6605 1 14/5814 1 14/5254 1 25/5383 1 26/6706 24
4 Lvamsusele - 4. Muud passivad 14.126 243.54
6/5886 19 6/5366 14 15/5935 48 15/6095 5 26/5586 1 26/6665 1
6/5326 5 6/6646 1 15/5735 1 15/5815 3 26/5388 1 26/5906 2
teistele •) 13.203.546.81
6/5406 2 6/4806 1 15/5775 2 15/6655 2 26/5666 1 26/5506 1
5, Kinnisvara- ja vallasvara 3.421.750.25
6. Muud aktivad 24.285 262.59
6/6766 4 6/5606 1 15/4535 1 15/5335 3 26/5386 1 26/2706 1
6/5846 1 7/6647 16 15/6096 1 15/5353 1 27/6107 2 27/5627 83
106.805 842.39
7/5967 4 7/5327 4 15/5575 1 16/5856 4 27/5347 45 27/5907 2
7/5607 1 7/5887 6 16/6096 2 16/5176 1 27/5827 2 27/5947 3
7/6087 1 7/4567 1 16/5336 1 16/5776 4 27/6747 2 27/5587 1
Kattevara vahekord jooksvate kohustustega: 59,03%.
7/5287
1 7/6767 6 16/6656 4 16/5896 2 28/5748 59 28/5988 8
*) Selles summas vab. vai. poolt garanteeritud laene Kr. 1.676.524 91.
7/5994 1 7/5647 1 16/5216 2 16/5736 1 28/6068 3 23/5868 23
8/6078 1 8/6648 4 16/5696 1 16/5936 6 28/5468 1 28/6028 4
' - ' Juh alus.
8/5488 1 8/5968 3 16/6056 2 16/5636 1 28/5548 1 28/5788 1
8/5848 13 8/6608 7 17/5377 23 17/5317 7 28/5228 1 29/5389 6
8/4688 1 8/5608 1 17/6057 2 17/6657 4 29/5479 1 29/5889 1
8/5928 4 9/5809 2 17/6097 3 17/5297 1 29/5989 5 29/5749 4
9/5649 10 9/5969 4 17/5777 1 17/6737 5 29/5709 3 29/6749 2
9/6089 8 9/5289 4 17/5337 8 17/5857 5
Piewalehe"
1 29/4549 1
9/5169 3 9/5889 2 17/5417 1 17/6697 2 29/6029
29/6829 1 30/5830 10
9/5529
1
9/6689
3
17 5937 2 17/5697 1 30/6030 6 30/5950 18
13 jaan s. a Kell 2 piiewal müüakse kohtupristawi tollimici
9/5849 1 9/6659 1 18/4858 1 18/6018 5 30/5870 25 30/5910 1
poo-t Tarlus, Näitusß 31 (näituswäljal) surn. Hans Luiga II lil 151
9/6849 1 10/5810 7 18/6058 20 18/5938 11 30/6630 7 30/6110 3
10/6690 15 10/6610 7 18'5898 4 18/5338 4 30/5270 1 31/5831 10
päranditombule kuuluv worstitööstuse sisseseade, mis wötab wasto ig«
koo?neb worstitfiösluse masinatest, elektrimootorist.
10/6650 5 10/5970 3 18/5978 1 18/6698 2 31 5551 12 31/5671 7
10/4530 1 10/4730 1 18/5818 3 18/4738 1 31/5951 11 31/5871 1
ransmi.->ioonwftit»st jne. »»»»»»«»»«»
11/5731 14 11/5971 7 18/5178 2 18/5098 1 31/5671 1 31/5911 3
11/5371 2 11/5771 1 18/6738 1 18/6858 1 31/6631 2 31/6751 1
Tallinna Eesti Kirjastus-ühisuje trükk
Saatmine Sv. Keskhaigemajast 16. jaan s. a. li
| kell 11.00 Liiva kalmistule. |

KUULUTAJAILE

31/5751 4 31/5952 1
32/5752 12 32/6632 5
32/5912 1 32/4632 1
32/5592 1 32/5757 1
33/6673 61 33/5873 10
33/6033 4 33/5393 1
33/4553 2 33/5713 3
33/6113 2 33/5876 1
34/5874 3 34/5354 5
34/6074 9 34/5314 1
34/6634 3 34/5834 4
34/5554 2 35/5383 1
35/5755 11 35/5875 6
35/5915 2 35/4355 1
36/5956 4 36/6036 6
36/6676 1 36/5756 1
36/5596 3 36/5996 6
36/5716 3 36/5876 1
36/6756 1 37/6677 23
37/5597 5 37/5957 1
37/6637 1 37/5477 4
37/5837 2 37/6717 1
37/5752 1 37/4797 1
37/6877 1 37/6757 1
38/5660 1 38/6078 10
38/5718 5 38/5758 6
38/6638 13 38/6637 1
38/5878 1 38/6758 1
38/5638 2 38/3878 1
38/5873 1 38/5998 1
39/5799 14 39/5699 11
39/6079 6 39/5959 1
39/6679 3 39/6039 1
39/5639 1 39/5719 1
39/6119 1 40/5800 1
40/6680 2 40/5920 8
40/6000 2 40/4520 2
40/5240 1 40/5400 4
40/5880 4 40/5887 1
40/6040 1 40/6760 2
40/6741 1 40/5800 1
A. 101 1 A.119 7

Müüa palm
haruldane eksemplar

ja vanaaegne tugitool. Ta
tari tän. 3—2, kl. s—B.

Kaupluselett
pikkus 1,85 mtr. ja Piist
witriiu pindalaga 60X69

Wy 20 a. keedukursuste korral dam.
tähistamiseks

keedu kursus
| algab lähemal ajal.
Walfitud kawa.
Lähemaid teateid kl. Wene t 12—8, 111 korral

sm. Koutmani tän. 20, kaup

RIIGI KÕRGEM KODUMAJANDUSKOOL
KEHTNAS vajab kooli lastehoidlale

luses. _
Müüa

pärsia vaip

halastajaõde - lastehoidjat.

..Harassan" 3,20X2.75 m
Vaadata kella 11—12 ja

Peale kutsetunnistuse on nõutav vilumus
rinnalaste kasvatamises. Põhipalk Kr. 50.
kuus, priikorter ja ülalpidamine. Isiklik ilmu
mine soovitav 14. skp. Lähem raudteejaam
Keava. ....
Kooli juhataja.

3—5 Niine 4—4. Hind 600
krooni.

Müüa
raua-freesmaslrt
f irina ..Troop & jein"
Bieleseld.
höövelmasin
(schaping) ja

lihvmismootor

li hob.-jüul. 220/380 wolii.

Idäha iga päow kl. 9—17
Wana Läiru tän. 5, teles.

RIIGIASUTUS VAJAB OTSEKOHE VÕI
LIGEMAL AJAL

476-84.

Äküüa tvcel mõned

suuremaid

lapsevankrid
Kr. 15, 25 ja 40. SSiru
tän. 2, hooivimajas.

Müüa

bDrooruume

rätsepa pressrauaahi ühcS
torudega ja pressraudadcga.

igal ajal Olcmimägi
A.158 28 A. 145 7 Näha
11—4.
A. 168 14 A. 106 2
juhuslikult müüa
A.139 4 A.33 1
B. 71 3 8.85 5
sooblinahku
B. 27 2 B. 34 1
B. 28 2 B. 70 1
M.1225 5 M. 1228 1 üksitulr ja rohkema! armul.
R.1047 8
Näha igal ajal Tlewimägi
Kokku 1890 kirja.

iL lia MM

11—4.

Teat. slt. ~32/6192" või kella B—3 tel. 476-99.

Cand. rer. mere. HANS MARGENS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Biiaiitsid. Aruauded. Kiirkiri. Kaub. nritm
! ja kiriavahetus Viru tän 14—8.

