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PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NALJALEHT „KRATT" IA KUNSTI ERILISA
nKUNST JA KIRJANDUS"
Toimelt», ja talita* i Pikk tän. 2. Kootoi avatud 9—5.
ÄrnuhatDte kõnetoonid 9—ll. Aadressi ..Päevaleki" Tallinn,
postkast 433.

Päewaleht

[«lelooid1 Keskjaama väljakutse nt. 428*83 igal tööpäeval kella

B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

on kasutada järgmised oombridt oi 428-84 lehe kootoi uksehoidja ja
Pika L raamatukauplusi oi 428-85 lebe ekspeditsiooni oi. 428-86 trüki
koja koolon m. 4?8-87 peatoimetaja Tamroet; oi. 428-88 toimetuse kauge

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 12

ühsih number SCliti
«Ilmub 7 korba nädalas
TELLIMISHINNAD.
1 kao postiga 1 kroon 80 senti.

2 kuud , 3 , 60 .
3 kuud ,i 5 n n

üle 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 s.
Välismaale 4 kr. kuus

1 kuu postita 1 kroon 55 sen tk

2 kuud n 3 „ 10 „
3 kuud „ 4 M 25 „

üte 7 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.
Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutuste bionad t kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused
kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koba valikut et kindlustatu.
Kuulutusi võetakse vastu lebe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,
laupäeval kl. 10 ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei boita. Need'saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud.

Neljapäeval, 13. jaanuaril 1938
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Esinevad tänapäeva suurimaid filmikunstnikke Tuhanded on jätnud I
1938. aastaks!
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X,l\firHjL(k(sUA**JM • Sl nende,e «" pühenda- I

( „LASTE RÕÕM" on meie loetavaim
laste-ajaklri.

# wWvlv ulwwlpwFM|4¥ / M' 7 . - ses kolossaalne fl
'V lavastus*

,jLASTE RÕÕM" on ajakiri igale eesti
poisile ja tUdrukule.
I

„LASTE RÕÕM" astub 1. jaanuaril

1938. a. üle oma 23. eluaasta läve

Varsti hakkavad „LASTE RÕÕMU"
lugema selle esimeste lugejate
lapsed.
„LASTE RÕÕM" ilmub kord kuus, tuues

M.

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

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

..LASTE RÕÕM" toob pilte ning joonistusi,
suurel hulgal ka lasterõõmlaste näopilte.

- See on 1938. a. hinnalisem linastus. Tele näete elu» nagu K, '""' " V^>
Wmßmro&;J see on tõeliselt ulgumerel •. . Võitlused mässavate laine- !-' V , ™ '
BPP ' BHBBHi tega. Traagilised ja vapustavad sündmused keset piiri- •">'"-* VMÄ^W
IHK > - <, * ~ M mt^^M
ki> -\ -" ' *u* mert*» sentimentaalsus .. . Teid haarab kõik selles fil- o i ifflflr
BTt': - '; ', mis. See on film» mida te ei unusta kunagi! - v
' "'" " "* '

..LASTE RÕÕM" korraldab aeg-ajalt huvita
vaid võistlusi auhindade peale.

„LASTE RÖÖMU" jaanuarinumbriga

on kaasas ilus mitmevärviline

F MSÜJ
Sl §u
F Rfs
aLS uu ä% h* tl tn (u o\i
Kes tellib „LASTE R6OMU", valmistab
oma lastele rõõmu, mis kordub
iga kuu.
„LASTE RÕÕM" Ilmub ka 1938. aastal
endise hinnaga.

KINOTEATER ÜACK HQI.T oma ftiffD AOHTLIKUD VEED " TANTSUÕPETAJAD KORRALE!
m KJR f 99 uusimas seiklusromaanis rlMlrHWn i õilllVkv VfeiiiV ... . . , . .
rBT ni ri" ..•' ."?»«. « ..«.» ... » kutsun, üles .tantsuopetaMld autoriteete prestnsi ja heakorra - harrastuse juure - enne - tantsuõpetajate
AII lIL il , Filmi meremeeste etust, suur draama-ookwnihughibel. õpetamisoskuse uue projekti loomist» mis. läheb esitamiseks Haridusministeeriumile.
JJ*® *
* ™ II:, H.u vilav liSaee S K S v a. Tantsuõpetajate heade kommete ja eeskujuliku käitumise aluseks olgu sotsiaalne heatahtlikkus, sund
-, WabrÜm täil» 8 Näitelaval- musikaalsed klounid |a kiirkunsinik. määruste . ja. ettekirjutuste täpne täitmine. Kadugu säärased väärnähted, nagu oli neid läinud aasta
— —; 1 : surnutegühal, millal mõned pealinna tantsuõpetajad rikkusid vaikuspäevade sundmäärust. Selle
„ || Ivan Petro Vitsch Sabine Pete PS ja teised suurfilmis sundmääruse rikkumise eest on nad saanud kohtuliku karistuse, mis on heitnud halba varju kogu
: P||A||V||'' _ _ _ , __i , _ a .. tantsuõpetajate perele ning kutse-eetikale._
% |lW|l B*n WWW^"kMV mM žl * Samuti on lubamatu ajalehe reklaamis ebaõigete teadete . levitamine nagu sellaselt reklaamivad end
aamUIUbII ' WDA IRV i*Of«W W OiliQ mõned pealinna tantsuõpetajad. T THnMsnN
M^1 Uva,: T°'"- J—ri' "* °- "• .™^U";se prak, .

„LASTE ROOM maksab aastas 3 kr., pool
aastas 1 kr. 50 s., veerandaastal 75 s.

Üksiknumber 25 senti.
Tellimisi võtavad vastu ..päevalehe" kontor
Tallinnas, kõik postiasutused üle maa, «päe
valehe" kohapealsed esindajad ja peagu kõik
algkoolijuhatajad.

Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus.
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Reedel, 14. jaanuaril,
algab tegewust

Praegu on viimane aeg tellida

EiNE-

kõige suurema levikuga £g

Täna ja homme
kestab veel Ülesandmine
odavahinnalistele
(12 senti tund)

naiste ja kodude kuukirja NQ Jr Ja
lõikelehega.
Aasta tellimine Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused ja kontor
maksab ainult r/CwüT°" 22;01
„p- Trükikoda. Köitekoda. Kirjastus.
lAF* Ü»ÖV Kodukeskjaam telef. 15-20.

Lai tän. 1.

Uuelt remonteeritud ruumid
tagawad täielise puhtuse ja
loowad koduse õhkkonna.
Kvaliteettoidud.
LÕUNAD KL. I—6.

õhtustele keeltekursustele
(saksa ja vene keel),
nii algajaile kui ka edasijõudnuile
Vene Eragümnaasiumi ruumes (Vene 15),
õhtul kl. VjB—V-9.

lemm ik t ofcaal iks
südalinnas

Austria ja Ungari astuvad samme
Franco tunnustamiseks
Soowitakse Ungari sõjawiielist üheõiguslust

Budapest, 12. 1. (ETA) Koumlünitecs Rooma

protokolli riikide konwercntsi kohta üteldakse muuseas:
Austria ja Unagri esindajad on toonitanud citawat suh

tumist kommunismi awaldades seejuures Poolehoidu
Itaalia-Taksa-Jaapanile, kommunismiwaStasele paktile.
Austria ja Nngari on otsustanud wõidelda endi riigi pii
res kõigi abinõudega kommunistliku propaganda waStu.

Edasi Austria ja Ungari esindajad on teatanud, et nad
on otsustanud astuda samme kindral Franco walitsusc
tunnustamise suunaS Hispaania seadusliku walitsuscna.
Kõigi kolme walitsusc esindajad on arwamisel, et see
samm aitab kaasa suhete normaliseerimiseks Hispaania
ja teiste rahwaste wahcl, kui ka Euroopa rahunemiseks.
Itaalia waljanötumisc kohta Rahwastcliidust Austrm

ja Ungari esindajad seletasid, et Genfi institutsioon ci
tohi mingil tingimusel muutuda ideoloogiliseks rühnntu
seks. Tarnasel korral Austria ja Ungari jätawad.endile
õiguse wõtta rewidcerimiscle oma suhted Rahwastelii

Lahingud Terueli ümber kestavad
pommitati Barcelonat
Saragossa, 12. 1. (ETA) Walitsuswäcd run

dasid teisipaewal eriti ägedasti walitsuswastaste lõuna
poolset kolonni. Rünnak löödi tagasi. Walitsuswastas
tel õnnestus wasturiinnakuga wallutada mõned uued
positsioonid, parandades tunduwalt oma seisukorda. Wa

litsuswastaste kolonn, kes on kiiluna edasi tunginud
Terueli suunas, on teatanud, et nad on kuulnud linnast
püSsiraginat ja granaatide lõhkemist. See asjaolu laseb
oletada, et Ternelis on wccl püsinud mõned walitsus
wastast? wastupanukeskused.

London, 12. 1. (ETA) (DNB) Barcclonast tea

tataksc, et walitsuswastaste lennukid on teisipäewa õhtul

rünnanud Barcelonat. llmbcs 20 isikut on saanud
surma.

Hispaania kunstiteosed Pariisis müügil
Salamanca, 12. 1. (ETA) (DNB) Kuuldub,

duga. Austria ja Itaalia peawad hädawajälikuks Un

et suur osa kunstiteostest, mis on konfiskeeritud Tantan

dada ttastastikust kaubawahetust endi wahcl.

deri ja Astuuria muuseumidest, on praegu müügil His
paania suursaatkonnas Pariisis.

gari täieliku sõjawäelise ührõigusluse põhimõtte peatse
teostamise. Kõik kolm walitsust on otsustanud suuren

Inimohvritega tulekahju Soomes
Tules hukkus naine kahe lapsega
5) elsin g i, 13. 1. (ETA) Qöl wastu kol
mapäewa süttis Kokemäe wällas üksildase asun
dustalu elumaja. Enne kui tulekahju kaugemalt
märganud inimesed kohale saabusid. oli maja
maani põlenud. Rusude alt leiti noore 24-aas
tase perenaise ja tema 4- ja 8-aastaste laste
laibad. Peremees - ei wiibinud tulekahju ajal
kodus. Tulekahju tekkimise põhjus ei ole teada.
„Patseba Saaremaalt" menu
Helsingis
S) cl siit gi, 13. 1. (ETA) Eile õhtul oli
Kansalisteatris Aino Kallase ühewaatuselise
draama ..Patseba Saaremaalt" ja Strindbergi
..Tormi" esietendus, mis said eriti hea armus
tüse osalisteks. Esiletõstmist leidis eriti Aino
Kallase draama ja peategelaste Tanho Palo
ja Kyllikke Väre mäng. „Uüsi Suomi" teatri
arwustaja kirjutab'muuseas, et ..Patseba Saa
remaalt" esietendus-on suurepäraselt õnnestunud.

Kohale jõudnud
värske saadetis

mnfliisnW Pnlestiinn apelsine.

jääb ikka ja alati tuju
küllane ja mugav
restoran
Sauna tän. 1.

Müük suurel ja väikesel arvul.
V. Troon
Kullasepa tl, tel. 459-71.

Saksa sõjaminister abiellus
Berliin. 12. 1. (ETA) (Reuter) Saksa
sõjaminister marssal von Blomberg abiellus tä
na preili Gruhn'iga. Laulatustalitusel olid tun
nistajaiks Hitler ja Göring. Kuna kantsler ja
peaminister olid ilmunud erariietuses. siis ei
tuntud neid alul ära.

TANTSUKURSUSED
. JPA. POOLGAS
/ Lai tän. 5, tel. 436-52.
Kavas kõik hooaja tantsud.
Y Uute algajate gruppide algus
neljapäeval, kl. 9 õhtul
f ja pühapäeval, kl. 7 õhtul.
I Uute edasijõudnute gruppide algus
l reedel, kl. 9 õhtul.

ja pühapäeval, kl. 8 õhtul.

W Härrade grupid vajavad kohe
* \ DAAME PARTNERITEKS.
VIINI VALSI ERIKURSUSE ALGUS
pühapäeval, kl. 6 õhtul.
ERATUNNID IGAL AJAL.

N<?'isp''l3. , 1958
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Üliõpilasorganisatsioonide "ristimine" konventideks algas

Some rahwakol ja ta õpetaja
Öeldakse, et igal riigil on niisugused seadused
ja asutused, nagu neid määrib rahmas. See
ütlus peaks siis oige olema ka rahivakooli kohta.
Hästikorraldatud algkool yn rahwa kultuurilise
elu kõrgema taseme eelduseks. Haritud rahmas
wajab head koolikorraldust.
Neid mõtteid kinnitamad üsna kujukalt meie
hõimumaa. Soome, kultuurilised ja koolioiud.
Rahwahariduse tase on Soontes kõrge. Hariduse
eest hoolitsemine on olnud Soomes rahwusliku
au asjaks juba enne iseseiswust, millal laial
dane autonoomia wöimaldas hariduselu maba
mat korraldamist.
Soome rahwakoalikorraldust iseioomustal» suur
ijeseiswus, pnjiwus oma sihtides ja vtstarbckus töö,
korralduses. Emakeelne Soon e rahmnkool. mille isaks

on kuulus koolimees Uno Epgnaens. ra-ati >9. sa

jandi keskpaiga. Wene wdinnid ei teinud siis takistusi
Soome autonoomia kasutamiseks. 1886. anti esimene
rahivakoolide seadus, 1876. a. asutati ka isescisew

koolimalitstis. Sellest ajast peale on Soome rahwa
kool pidewalt kaswanud ja üha enam siiwcndanud
oma kaswatustööd. Kui hiljemini ivenestamisjurwe
püüdis haarata ka kooli, siis toetusid soomlased sea
dusele —rahivakooli ja koolimalitsns.'
ja suutsid säilitada oma emakeelse kooli.

Et mõista Soome rahivakooli arengut möödunud
sajandil, mainitagu seda, et juba 1869. a., s. o. meie
1. laulupeo aastal, peeti lütväskyläs 1. Soome rahwa
kooli kongress, kus õpetajad koos oina kooli ameti
maimudega arutasid kooli- ia kaswatuskiisimusi. Neid

kongresse on edaspidigi korraldatud iga 3 (hilje

mini 4) aasta tagant,' järjekordne. 22. koolilwugrejs
peetakse eelolewal suwel. Juba 1855. a. oli Soomes
49 koolinüunikku. kelle ülesanded tänapäewgi pole
oluliselt muutunud. 1866. a. kooliseadus sis lldas ka
nõudeid taiendusõpctuje kohta. Käsikäes algkooli kas
wamijega on arendatud ka taiendusõpetust. mis täna
päew on kohuslik neile algkooli lõpetanuile, kes ei
laika, õppimist teistes koolides.

Iseseiswuse saamutamisel ei olnud Soomel
tarwidust körmale heita oma senist koolikor
raldust, et luua uus kool, nagu see oli parata
niatu meil, maid ivõidi [veneaegset kooli ilma
suuremate muudatusteta edasi arendada. 1921.
a, kooliseadus määras koolikorralduse aluseks
kohusliku 6-klassilise algkooli ja 2-aastase täieu
duskooli. See kama pidi teostatama ja ongi
teostatud, peale mõne erandi, 1937. a. Kuid
praegu on meel aktuaalseks päevaküsimuseks
täienduskooli (jatkokoulu) sisemine korraldus
kas peab see andma kutselist haridust wõi sü
wendama üldharidust. Küsimust kaalub juba pi
kemat aega erikomisjon.
Koolikohustus algab soome lapse! 7 a. manuselt
2-klassilisje atamrahwäkvoli astumüe.m. Sellele järgneb

4-kl. ülemrahwakooi ja siis täicndüsüpetus. Harwa
asustatud maakohtades töötab alamrahwakool n.-n.
rändkoolina kahes kohas, kummaski pool õppeaastat.

Kriisiajal suurenes ka n.-n. koondatud ssupistettu

koulu) koolide arw. Neis kooles õpetatakse sügisel ja
kewadei, kakku 12 nädalat, alamrahwakooli lapsi.
Tatwekuudel aga töötab samas iilemrahwakool 28 nä
dalat. Nende koolide õpetajate töötingimused on ras
keimad. mida osalt tasandatakse kõrgema palgaga. Ise
toomustawaks nähtuseks on Soomes wccl naisõpeta
jäte juur ülekaal: 13.390-st rahwakovli õpetajast on
meh» waid 3916. Alamrahwakoolis õpetawad peagu
eranditult ainult naised.

Soome roluvakool on enam kui 70 aastat
mana. Algusest peale on ta, oma sisemises
elus kasutanud laialdast autonoomiat, umbes
säärast, nagu on kirikul. Ta on sõltumatu kogu
konnapoliitikast, sest kooli asju korraldab kooli
juhatus; see on üldjoontes sama, mis meil
hoolekogu. Wnllawolikogul pole isegi õigust müt
ta osa õpetajate [valimisest, ftegi on kooli
juhatuse ülesanne. Nii suurt autonoomiat ei oie
ühegi teise riigi koolil. Soome algkoolil pole
olnud waremini ega ole nüüdki riigiwöimude
poolt määratud õppekawa. Seegi on üks tema
omapäraseid külgi. Õppekamade ehitust ja sisu

on küll põhjalikult harutanud asjatundjate ko
misjonid. Need on annud oma töötulemustena
üksikasjalikke juhatusi õppeainete sisu ja käsit
luswiisi kohta, kuid sel pole üldist kehtiwust.
Tegeliku töökama iga õppeaasta jaoks koostab
koolijuhataja, koos õpetajatega, esitab selle ju
hatusele wastuwötmiseks ja siis koolinõunikule
kinnitamiseks. Seesugust korda peetakse Soo
utes wäga . otstarbekohaseks. Nii on Soome
koolimalitsuse rahwahariduse osakonna praegune
juhataja, meilgi hästituntud koolimees ja tõsine
Eesti sõber A. Salme la. hinnanud koolide
wabadust üppekawade suhtes järgmiselt: „On
selge, et algkooli asi on palju kindlamal alusel,
kui see toetub 13.000 õpetaja kaalutlusile, kui
et ttye ministri wõi wiie haridusnõuniku õlga
dele. Muudatus selles tunduks meie ka
maisusena asetada püramiidi tipule seisma/'
Neist sõnadest paistab eriti silma suur usal
dus algkooli õpetajaskonna, juhatuste ja kooli
nõunike suhtes. Soomes malitfeb täielik üks
meel koolimalitsuse ja õpetajaskonna mahel;
õpetajad, koolinõunikud ja koolimalitsuse tege
lased on koolipere, keda seowad ühised sihid.
Et õpetajad wõiksid oma kaswatustööd rahuli
kult ja edukalt teha. hoolitseb koolimalitsus ka
nende majandusliku. ja õigusliku seisundi eest.
Soome õpetaja ei tarmitse mures alla sellest,
kui palju kuulub temale palka ja kuidas ta
selle kätte saab. Koolinõunik on kohustatud
koolide ülewaatusel alati selgitama, kas wald
õpetajale ka korralikult palka maksab jne. Kooli
nõunik on siis õpetaja nõuandja -ja maksuta
adwokaat. Õpetajale kord määratud palka ei
saa tema ametiajal milgi wiisil mahendada. Kui
palgaseadust muudetakse, siis on ikkagi ametis
olemaile õpetajaile kindlustatud endine palk, kui
see on neile kasulikum.
Palgaküsimus ei ole Soomes ainult majanduslik
küsimus, see on ka õpetaja [väärikuse küsimus. Õve
taja peab wõima elada oma kutse ja seisuse kohaselt,
sest kehwalt wõi wõlgades ei mv õpetaja ei suuda tee
nida seda lugupidamist, mida kaswatustöö nõuab.
Õpetaja korter peab korralikult sisustatud olema. Kui
näit. soome õpetaja riputaks oma tuppa lihtsa elektri
pirni piimkiaasiga kroonlühtri asemel, siis naerdakse
tema üle, sest ta et ela oma seisuse kohaselt. Eesti
õpetajad, kes on külastanud Soome maaõpetajaid, on
just imetelnud wümaste korteri korralikku, maitsekat

Organisatsioonid saavad säilitada oma senised ja ajalooliselt väljakujunenud nimed. Konventideks
tahab saada üle 50 organsatsiooni
Üliõjišlaskon, J
Teatamast! langetas Tartn ülikooli rektor prof.
Kaho kolnrapäewal üliõpilasorganisatsioonide nime
de asjus otsuse, millega jääb õigus kõigi! MõpilaS
organisatsioonidel säilitada nende senine ajalooline

nimetus. Nimetus tuleb paigutada maid jutuinär
kide wahele. Otsuse langctainine sai sel teel möi
malikuks, et kiisinmse otsustamine on loetud ülikooli
enda wõimkonda kuulmvaks ja sellekohaselt on jae
tud ka rektorile nimede suhtes wabad käed.
Ühenduses sellega käisid kolmapäema lõuna ajal

ajakirjanduse esindajad üliõpilasasjade prorektori
Prof. E. Rootsi jutul, kes seletas üliõpilasorga
nisatsioonide ümberregistreerimise kohta üliõpilas
konwentideks alljärgnelvat:
üliõpilaSkonrncntidcks registreerimiseks on esitatud
põhikirju seni üle 3st-nelt üliõpilasorganisatsioonilt. Peale
seni-csitatute rnõib tulla soorniarnaldusi üliõpilaskonrncn
tide põhikirjade registreerimiseks meel ainult mõnelt iik
sikult. SoorniawalduStega ei saa muidugi esineda need
üliõpilasorganisatsioonid, kelle liikmete arm, resp. im

matrikulceritud üliõpilas-liikmetc arm on alla 20-iie,
kuna ülikooli seaduses on nähtud ette nliõpilaskonmendi

liikmete artvuks wnhemalt 20. Immatrikuleeritud üliloetakse ka need endised üliõpilased, kcö käes
olernal semestril on arnaldanud soorni õpingute jatkanli
seks ja rnnStarna immatrikulatsioonimaksu ka tasunud on.
ühes põhikirja registrecrimiö.soominmalduscga tuleb or
gnuisntsioouidcl esitada ka oma liikmete nimekirjad, et
oleks näha, kaS organisatsioonidel on rnajaliscl määral
liikmeid. Liikmete arrnn kontrollitakse organisatsioonide
üliõpilaSkonweutidrks registreerimise juures. Tcllcks on
olemas ülikoolil ka oma nimekirjad.
üliõpilaSkonrnentide Põhikirjade rcgistrcerimiic rniimscks

tabtpäernnks 0,1 lnupäcrn, s. o. 15. jaanuar, niis ajaks
pea ivad kõik ttmberregistreerimised olema teostatud, (siia
mik üliõpilasorganisatsioone registreeritakse juba tänasel
ülikooli ivalitsnse koosolekul.

Need üliõpilasorganisatsioonid, kes selleks tähtajaks
ei ole limbercgistreerimise soowiawaldust sisse annud ja
üliõpilaSkonwendi põhikirja.esitanud, loetakse likundeeri
tuks. Kui itab Peale seda tähtaega tahnwad siiski oma
tegewust jntkata, siis tuleb neil talitada üliõpilaskvnwen
diks saamisel, nagu on ette nähtud wastnui kord uue iili
õpilaskouwendi asutamiseks, s. t. neid koheldakse kui
nueSti.asutatud organisatsioone.

sisustust, kuhu igal juhul kuulub ka üsna soliidne

Seniste üliõpilasorganisatsioonide ajalooliste nimede
säilitamise kohta märkis prorektor, et on asutud seisuso
hale, et tekkiwad üliõpilaLkonwvndid wõiwad säilitada
oma senised nimed, nii näitrkS: iiliõPilaSkonwent „EiiS

korteritega?

Põhjala" wõi jälle üliõpilaSkonwent „KorP. Fraternitas
Estica" wõi jällegi iiliõpilaskonwent «EeSti Naisiiliõpi

raamatukogu. Aga kuidas on lugu meie maaöpetajate

Ka on algkooli juhataja amet Soomes hoopis
teissugune kui Eestis. Ta saab sama palka, mis

laSte ühing" jne. jne. Srejnnrcs on Pectnd soowita

Koolijuhataja ei ole kaasõpetajate ülemus, waid ainult
esimene oma töökaaslaste keskel. Ta ei tohi segada
end teiste õpetajate tegewusje ega distsipliini, kui need

täielikult wälja pärisnime ees seiSwat sõna „üliõpilaS
seltS", „EeSti üliõpilasselts" wõi jälle ..korporatsioon",
kuna see muudab nime wäga pikaks, maid tarwitaksid
initsiaale ja lühendeid, nagu: „EüS", »,ÜS" ja „Korp>".

õpetaja; lisaks taju kantjeieitöö eest 50- kr. aastas.

seda ei palu. Ta wõib küll kuulata teiste õpetajate
tunde, kuid selleks, et ise õppida. Sedagi olukorda

waks, et niihästi seltsid kui ka korporatsioonid ci kirjutaks

jest ta teeb wastutawaks oma töö eest iga õpetaja

ja tagab kõige paremini kollegiaalse kaswatustöö
edukuse.

Tähelepandaw on ka Soome õpetaja õigus
lik seisund. Teda möib karistada, teda -wõidakse
[vallandada ainult kohtu otsusel.'Muidugi juh
tub Soomeski, et õpetaja satub mastuollu oma
kolleegidega wõi ümbruskonnaga. Kuid peagu
eranditult lahendatakse seal niisugused konflik
tid sel teel, et õpetaja ise [vabatahtlikult siirdub
teisele kohale. Suudmahetust ja -ümberpaigutust
seemastu ei wöida kasutada. Vabatahtlikult lah
kmvad oma kohtadelt ka need üksikud õpetajad,
kes ühel wõi teisel põhjusel osutuwad kölbma
tuiks õpetajaametis. See kõik tõendab Soome
õpetaja arenenud kohuse- ja [vastutustunnet.
Õpetaja töökoorem on sageli wäga suur,
eriti koondatud koolides. Ka neil juhtudel, kui
õpetaja annab täieudusöpetust. kestab tema töö
päew hommikust õhtuni. Seemastu aga ei ole
Soome õpetaja üle koormatud jeltskounatööga
[väljaspool kooli.
Soome rahivakooli korraldus möib nii mö
neski asjas meilgegi eeskujuks olla. Koolimajad
on korralikud, neis malitfeb puhtus ja kord.
Kaswatustööd läbib tugew. sügaw kaswatuslik
maim, Kooli ja kodu wahekord on hea. Kool
ei jää eemale. ühiskondliku elu awaldustest.
Peale suurte rahwuslike tähtpäeivade, nagu neid
mitmeid ühiskondliku elu nähtusi karskus-,
kokkuhoiu-, liiklemih-. kirjanduspäewadel wõi
-nädalatel. 12. okt., U. Cygnaeuse süuuipäewal,
pühitsetakse rahwakoolipäewa jne.

E. Phillips Oppenheim

VARGAKS
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..Saaksin aru. et David usuks su juttu."
jatkas Reuben. ..kui ta oleks su pöidla all,kui ta jookseks sulle järele. Küna ta seda aga
ei tee, ei saa me aru, Lem ja mina. mis
pärast ta seda kõike usuks. Lihtsalt öeldud,
mc ei saa aru, mispärast ta tuleb Widows'
row'le ja usub. et meid tuleb ainult tosin, pea
legi relwastamatult."
~Kui tn ci tule, ci wõi mina sinna midagi
parata," wastas Belle külmalt. ..Olen kindel, et
ta kawatseb tulla wõi wähimalt kawatses enne
tänast õhtut, ja olen kindel, et ta mind uskus.
Tänane õhtu muudab ivõib-olla kõik. Ütlesin
talle, et Kawatsen teist lahkuda. Ma ei usu, et
ta seda nüüd enam usub, wõi mis sa armud?
See on sinu süü. Miks sa tormad sinna, kus
sind ei ole maja! Kui ta ei ilmu sinna lau
piiewa. õhtul, on seegi sinu süü. Küllap ma
juba hoolitsen selle eest, et Tottie Green seda
saab teada."
' Noormees waatas talle üle laua otsa. Ta
mustad silmad olid karmid ning hiilgasid. Ta
alumine huul oli weidi alla masimnd, nii et
igemed wälja paistsid. Ta oli möga tõsine.
..Ole nüüd rahulik. Belle," hoiatas ta. ..ja
walitse end. kuigi see, mis ma nüüd ütlen,
sulle "'nil, olla ei meeldi. David on oma kange
kaelsns.'lt ja jonnakuselt suurim tola maapeal, kes
on kunagi astunud meie jõugu liikmeks, aga wõin

taielikult miil jn kirjutada, siis ka seda ei keela ülikooli
walitsus. Tiin tuleb ccSkiitt ikkagi seda silmas pidada,
et nad on kõik kõigepealt üliõpilaskonrnendid ühesuguste

normaalpõhikirjadrga ja ainult neil konwentidel on

nende ajalooliselt mälialiijiinenud nimed.
.(las mõned organisatsioonid komenttdekS ümberregist
rccrimifcl ivabatahtlikult loobuwnd oma senistest nime

dest ega kasuta oma nime ceS «seltsi" mõi «korporat
siooni" nimetust, see on praegu lahtine ja selgub alleS
täna. Mõned organisatsioonid on esialgselt sellisel ku
jul oma konmentidc põhikirjad registreerimiseks esitanud.

Näiteks on üliõpilasühing «(kiili" esindaja awaldanud
armumist, et nendel ci ole selle rnastu midagi, kui.neid
registreeritaks nime all üliõpilaskonmeut „Eüii" wõi jälle

üliõpilaskonweut „nmcra" (senine nimctuS oli tal nH

wastutada selle eest. et ta ei ole iseloomult
reetja. Kuid. oletame püsi külmana, Belle
et tema, wöi sina ja tema ühes, olete
otsustanud ajada seda asja teisiti, ja et leiaksime
Widows' row'lt kuulipildujatega relwastatud
politseisalga endal ees, mis?"
Tüdruk põrkas tagasi, tõsiselt hirmunult.
Reuben waatas ta ilmet rahuldustundega. Mis
ki muu ei oleks rohkem tõendust annud.
..David saaks oma patga Hiljem ikkagi.
Seda sa tead." jntlms ta. „3n samuti sina,
Belle. Aga David mõib mõtelda, et seni kui tal
on see sinine teemant, peab ta nii-kui-nii su
rcma, wälja aimatud juhul, kui meie enne mur
dume. Ta on wõib-olla otsustanud riskida."
„Mina mõtlen." maÄas tüdruk järelemõt
likult, „et sina ja Lein olete kaks suurimat
lolli, keda ma oma elus olen tundma õppinud.
Aidaku Jumal ..lambaid", kui Tottie Green
kord sureb ja teie mõlemad, asute ettewötteid
juhtima! Mina isiklikult ei usu, et Davidil on
see sinine teemant. Teiseks, tead sa niisama
hästi kui mina, et kui ta tahtnuks reeta, wõi
nuks ta seda teha palju liihtsamalt ja kind
lamalt kui et asuda teiega käsitsi wüitlusse. 3a
kolmandaks, sina julged istuda siin ja oletada,
et mina, Belle, reedaksin salga ühes Tottiega,
kes on meel elus, teades täpselt, mis temaga
siis tehtaks. Kui sa korraldad homse lamas
tüse nendesamade ajudega, mis sul täna on. ei
ole majagi mingisugust politseipüünist Scotland
Mrdi poolt. Oleks küllalt sellest ühest polit
seiniknst. kes seal tänawanurgal on. et teid
wiia kindlasse kohta, kus peaksitegi olema."
„3ah," tähendas Reuben. ..arwasin. et olek
sid kibestunud."
Tüdruk nõjatus tagasi oma toolil ja maa
tas teisele külmalt ning põlglikult.
...Kui lanpäewaõhtune kawatsus läbi ei lähe."
jatkas Belle, ..olete sina ja Lem ainukesed süüd
lased. Näed, mis nüüd juhtub? David on leidnud

Ülikooli majandusteaduskond
pidas oma esimese koosoleku
Kolinaväenx: õhtul toinrus ülikoolis äsjaselt iseseis
ivaks saanud niajaiidustcaduskonira-kogu esimene koos
olek. Koosoleku mvaS sissejuhatmvate sõnadega dekaan
pvof. Ed. Poom, kes rõhutas, hcadmcelt awaldades. et
uue ülikooli smdusega ei ole majandusteaduskond saanud
iscscisivaks mitte ainult tvornnliselt. tvaid ka
Teaduskonna sekretäriks traliti adjmi kt - p-ros essor R.
Mark. teaduskonna esindajateks ülikooli nõukogusse wa
liti adjunkt-pvofeSsor R. Mark sa öppeülesannete-tnrtja
mag, rer. oec. W. W a I k.
Edasi otsustati jookSwaid küsimusi ühenduses SM
ülesannetega ja teaduskonna lõpetajatega.

õpilasühing ..ttmera").

45C 'iliõpilast soovib

Ajakirjanikud olid ka sellest huwitatud, kunas ja
kuidas hakkab funktsioneerima üliõ p i
lask o n n a uus esinduS. Telke kohta nmrkis pro
rektor, et üliõpilaskondliku esinduse loomine ülikoolide
seaduse järgi on üliõpilaskonna ajutise juhatuse iileSän
nc, kuna aga wanematckogu moodustamisele asub rekto
rnat juba ligemal ajal. Missuguseks kujuneb kolme hil
juti-asntatud üliõpilasühingu osawõtt üliõpilaskondlikust
esindusest ja kas see neil üldse on wöimalik, kuna neil
praegu wilistlaSkogusid ci ole, seda aga seadus üsna ka
tcgoorilisclt nõuab —. see selgub lähemail päewil. Iga
tahes ei peaks prorektori arwateS nende üliõpilaSühingn
te ümbcrcgistrccrimisck üliõpilaskonwentidekS saama ta
kistuseks wilistlaskogude puudumine, küll aga on see
kindlaks takistuseks neile esinduse saamiseks manematc
kogusse. Teal nad peawnd esialgu parataniata jaama
ilma esinduseta.

Lõppeks puudutas prorektor meel nimetatud kolme
üliõpilasühingu toetamise küsimust. Prorektor - märkis,
et ülikooli ivnlitsus saab neile organisatsioonidele anda
ruume ainult koosolekute Pidamiseks, kuna alatiseks ka
sutamiseks on ülikoolil raske neile ruume leida, sest iili
kooli asutused ise rnajawad rohkem ruume kui neid iili
koolil anda on. Anvatawastj ci käi uutel nliõpilasühin
guil üle jõu endile ruume nürida. Mis puutub ruumide
sisuStamiöse, siis muidugi see on raskem küsimuS. Pro
rektor on palunud majandusdirektorit selgitada, kaS iili
koolil ci ole mööblit, mida ta wõikS ajutiselt anda kasu

? ;atkata
TcatawaSti lõppes 10. jaanuaril Tartu ülikoolis soo
wiawaldnstc waslnwõtt endistelt üliõpilastelt õpingute
jätkamiseks, kuna rektori erilise loaga immatrikuleeru
mine on meel wõimalik õ. wcctirnarini. Seni on aw«rl
daund sovwi õpinguid jatkata 449 endist üliõpilast. Mil
liue arw on möödunud aaötg sama aja sisseastujate ar
must suurem 81 wõrra, waata«»ata sellele, et tanawu
on immatrikulatsioonimaks poole suurem kui eelmisel

aaStal. . Tõenäoliselt on aga jnst selle immatrikulat

sioonimaksu kõrgenduse tagajärjel sisseastujate arw eel
misest naStast suurem, sest loodeti, et sel semestril on

wõimalns immatrikuleeruda wccl endise maksu, f. t. 5
krooni eest.

Kõige rohkem siSseastnmiSsoowlawaldusi on esitatud

öigttötcadnSkonda. Selles teaduskonnas soowib õpin
guid jatkata 18? üliõpilast, õigusteaduskonnale järgneb
majandusteaduskond 77, filosoofiateaduskond 73, arsti
? teaduskond õit üliõpilasega jne. SiSseaStujaist o« 319
mceö- ja 139 naisüliõpilast. Kuna rektori erilise loaga
ou immatriknlceruminc meel wõimalik 5. wcebruarini,
siis nrwatawnSti tõuseb õpinguid jatkawate endiSte üli
õpilaste arw tanawu ligikaudu sW»lc. Nüsi. s. t. eSma
kordselt immatrikulccriwaid üliõpilasi kcwadscmestril tea

tawasti üldse wastu ci wõcta.

tada uutele üliõpilasühingutele. Igatahes püüab .iili
kool noortele ühingutele kõigiti rnaStu tulla ja nende

Riigimetsateenijate kogud

murede lahendamisel abiks olla.

Üiiöpiiasükingute delegatsioon
prorektor E. Rootsi jutul

algavad tegevust
Peale kohalike kogude kutsutakse ellu
keskkogu Tallinnas.

Kolmapäcwal käis kolme hiljutiasutatud üliõpilas

Wabariigi walitsuse kolmapäewasel koosolekul kin

ühingu esindajatest koosnew delegatsioon üliõpiläspro

nitati riigimetsateenijate kogude põhikiri.
Riigimetsateenijate kogude.ülesandeks on riigimetsa
teenijate koondamine üksmeelseks ametialaliseks pereks,

rektori pros. E. Rootsi jutul ühingute ruumide asjus.

Prorektor on lubanud uutele üliõpilasühingutele ruumi
de asjus niipalju wnstu tulla, fui see wähcgi wõimalik
ou. Samuti on lnbnuud ta oma kaasabi üliõpilasühin
gute ruumide sisustamiseks, üldse on prorektor suhtunud
uute üliõpilasühingute muredele wäga heatahtlikult.

nende kutsealaste huwide kaitse ja esindamine, ameti
oskuse arendamine, kaSwatuse, ameti-eetika ja enda
distsipliini süwendamine, omawahclise ühistöö edenda
mine, majandusliku omaabi korraldamine ja metsanduse
. edendamisele kaasaaitamine.

Riigimetsateenijate kogud tegutsewad awaliköiguSlikul

veawad Soome' juhtiwad koolitegelased täiesti õigeks,

Palju hoolt kantakse õpilaste terwise ja ke
halise arenemise eest. Uha üldisemaks kujuneb
koolis sooja eine korraldamine. Juba mitu aas
tat peetakse n.-n. suujavühi südatalwel. Eriline
keskorganisatsioon arendab koolide liiatkategealgkooli õpilased saamad raamatud
ja õppetarbed maksuta. See on maid tähtsa
maid jooni Soome rahmakooli elus, mis ära
tamad meie tähelepanu.
Soome lioolUegelased iie nimetaivad mõnikord oma

kooli konserivatiimseks. See pole siiski laitus, sest

õigesti mõistetud pole see konsermotiiivsus midagi
muud, kui oma koolikorralduse heade traditsioonide

jälitamine. Ja Soome koolil on niisuguseid tradit
sioone. Seepärast on ka Soome koot kaitstud iga
suguste üllata,oate korralduste ja ..reformide" eest,
mida täna suunatakse ühele, homme teisele poole. Sel
les on eriti tähtis autonoomne kooliivalitsus. kes ivõib

keelduda täitmast haridusministrigi ebaotstarbekaid ette
panekuid.

Palju kiitwaid sõnu on mele hõimumaal jagatud
eesti kooliuuendusliikumisele. Kuid ometi pole Soome

Mõnus "
väljasõidukoht Pirital
resforan
Rummi"

pühitsetakse meiegi koolides, tõstetakse esile meel

IUKHER A MATI ESE N

sini aga mõned konmcndid peaksid tahtma neid nimetusi

Tel. 428-40

boojad hubased kabinetid.
Saal ka koosviibimiseks
saadaval.

poisi, kes tantsib ta mäikese hoolealusega, ja
tuleb nüüd siia meie poole. Tark oled sa. Reu
beu!"

David peatus nende laua juures. Ta kum
mardus Belle'ilc ja kui miimane ulatas talle
käe, tõstis ta tema sõrmed galantselt huulteni.
Nendeni kätt ta ei näinudki. Ta kõnetas teda
pool-pilkama tooniga, millest siiski kostis läbi
warjatud pahatahtlikkus.
..Mu endised kaaslased muutumad julgeiks,"
tähendas ta. ..Kas pole see siiski hädaohtlik?
Nenben, suursuguste ..lammaste" warahoidja,
ja miss Belle, teid malitsem jumalatar, näita
mas end sadadele silmadele?"
..Waemalt. et keegi' neist meid tunneb," po
inises Reuben rahutult. ..Tihti eksitakse sellisel juhul." tähendas Da
vid. „Sa omad müib-olla müime kaduda märka
matult mis on su elukutses muidugi ainult
eduks kuid miss Belle temaga on teine
lugu. Ma ei ole meelitaja, aga usun, et olete
juba taibanud," lisas tn, pöördudes mäikese nae
ratusega suunurgis naisele. ..et olete äratanud
õige suurt tähelepanu.",
..Kas ma olen?" pomises tüdruk. ..Näen
aga. et sina küll ei ole üks minu ohmreist.
Sa ei ole palunud mind isegi tantsima."
..Selle hetkeni." seletas David. ..olin oma
noorele sugulasele ainukeseks saatjaks. Andsin
ta nüüd ajutiseks üle ühele merimehele. Kas
tohin paluda?"
Tüdruk maatas talle üles peagu kohmetult.
Ta ei olnud armunud, et David mõtab ta mälja
kutse mastu. David. kes tamaliselt selliseid asju
tähele ei pannud, märkas esimest korda tüdruku
sametiste silmade purpurset sttgamust. Ta tama
lised järsud liigutused olid ära jäänud. Ta tõu
sis ebaharilikult aralt.
„Kas oled kindel, et tahad?"
Nad tantsisid! enne kui David jõudis ivas
tata. olid nad tantsijaist edasi kantud, sest pö-

koolilegi wüõrad uuenduswoolud õppe- ja kaswatus
töös. Need leiviwad seal jn wöidnivnd poolehoidu üsna

järjekindlalt. Juba pikemat aega töötab Soomes,

Pultinmäel. riiklik katsekool. Soome pedagoogilises
kirjanduses käsitellakse uue kooli probleeme wäga ela
ivalt. Ja mis meid, eesti koolitegelasi, Soomes meel»
diivalt üllatab, on edumeelsete õpetajate, koolinõunike

ja ka koolimalitsuse liikmete tihe koostöö kooliuuen

duje alal. Meil seda seni ei ole olnud.
Nüüd. millal on teostatud üldine kooli
kohustus ja rahwakool wäliselt korraldatud, seab
Soome kooliivalitsus rea uusi ülesandeid kooli
sisemise elu arendamiseks. Nende hulka Kuulu*
ivad õppe- ja kasmatusiviiside uuendamine imen
duspedagoogika maimus, rahwakooliseaduste ko
difitseerimine. õpetajate ettewalmistuse sümen
damiue, õpetajate palgaolude parandamine, mis
teostub armatamasti lühemal ajal. Pealeselle töö
tamad erikomisjonid suuremate probleemide kal
lal täienduskoolide kujundamine ja nüüd
Eestisse saabuma Soome haridusministri U.
Hannula algatusel päewakorda wüetud kesk
ja kutsekoolide korraldamine demokraatlikel

alusel juriidilise isiku õigustega.
Kogud jagunewad kohalikeks kogudeks ja keskkoguks.
Keskkogu asub Tallinnas, kuna kohalike kogude artvu, afu

koha, nimetuse ja tegcwuSpiirkonnad määrab Põllutöö

minister.
Riigimetsateenijate kogudesse kuuluwad ka mctfawa

hid, riigimetsa tööstuse teenijad ja aktsiaselts „Eesti

Metsatööstuse" Kogu tegewliikmcilt tvöe

tawn liikmemaksu ülemmääraks on ette nähtud lAkuu
palgast.

Riigimetsateenijate kogude seadus, miS antud dekree
diua möödunud aaSta lõpul riigihoidja poolt, on üldjoon»
tcs täiesti sarnane politseiametnike kogude seadusega.
Wastatvalt seadusele ci erine ka riigimctsateenijate kogude

põhikiri oluliselt politseiametnikkude kogude põhikirjast.
Wiimast on m»ud.rtud ja täiendatud ainult niipalju, kui
wõrd seda on tinginud erinewuS seaduStcS, riigimetsa
teenijate tecnistuStingimuStcs ja üldse ametkondade ise
loomus.

Laste kogunemiskeeld Tartus
lõpeb
Enne jõulupühi Tartus levinud laste nakkushai

guste tõttu keelati teatavasti linna tervishoiu-osakon

Soomel on määrikas rahwakool, hästi ette
walmistatud. innukas õpetajaskond, tarmukad
koolinõunikud ja koolielu kindlate riiklike ja
kasmatuslike põhimõtete järele juhtuv kooli
ivalitsus. Wõimc tunda siirast rõõmu, et Eesti
ja Soome kooliwägi on leidnud, mitmeid teid
tõhusaks ühistööks, mis tuleb kasuks, mõlema
hõimumaa koolielule. Hiljuti kinnitatud kultuur
konwentsioon annab sellele koostööle meelgi
kindlamat ja laiemat pinda. loh. Käis.

na poolt kõik koolipidud, lasteetendused ja laste
jõulupuud. Keeld oli ette nähtud 15. jaanuarini.
Kuna nüüd sarlak ja teised laste nakkushaigused on
vähenenud ja kadumas, siis linna tervishoiu-osakon
na arvates pole enam vajadust koguriemiskeeldu pi
kendada ja see lõpeb laupäeval.
.. Knna keelu tõttu paljudes koolides jäid enne
pühi jõulupuud korraldamata ja jõulupidud pida
mata, siis on otsustatud need, nüüd mitmes koolis ära
pidada, sest selleks oli tehtud juba osaliselt kulusid
ja nähtud ka vaeva. Osa jõulupidusid korraldatak
se juba eelseisval laupäeval ja pühapäeval. Arvata
vasti korraldatakse mõnedes organisatsioonides veel
ka laste jõulupuud, kuna need on saanud traditsioo
nilisteks. Tõenäoselt toimuvad pühapäeval ka juba
esimesed
laste- ja noorsooetendused kinodes ja
teatrites.

rand oli tulwil tantsiwaid paare. David püüdis
püsida wöimalikult äärel.
..Muidugi tahtsin ma," wastas ta. ..Kardan
teid wäga, miss Belle, aga teiste hulgas söan
dan ütelda, et olete tõesti ilus."
Tüdruk otsis ..iehe silmi, kuid- tagajärje
tult. David waatas üle ta õla, naeratades
Sophyle.
„Too nolk Nenben mihastab mind." usal
das ta. „Ma ei usu, et minust oleks saanud
hea gangster. Tean. et ta kord tappis külma
mereliselt ühe mehe siin hotellis, ja nüüd istub
tn siin. täiesti mugamalt ja rahul enesega. Usun
peagu, et see lontrus käib mu rätsepagi juures,
järeldades ta kuue remääridest."
..Ta on 1011, et siia tuli," ütles tüdruk lühi
dalt. ..Olen ta peale mihane. Tema ja Lem
on endale pähe wötnud. et jooksen sulle järele,
ja kardamad, et reedan nad sinule."
..Et te minuga lobisete, mis?"
..Nii lvist küll."
..Well. loodan, et nad ei kaivatse ümber
oina Widows' roiv' ettewõtet. Loodan, et sel
lest tuleb õnnestunuim püük mu elus. Aga.
miss Belle, mis on?'
Ta waatas tüdrukule tõsiselt üllatunult. Wii
mase hing jäi kinni, nagu nuuksumine kostis
ta kurgust. Tüdruk näis waatawat üle ta õla.
imeliku läikega silmis. Paistis, nagu näeks ta
hirmsaid asju.
..Kas on teil midagi wiga?" küsis David
lahkelt. ..Teie sõber Neuben waatleb teid." li
sas ta madalama häälega.
..Pööra mind temast ära." palus tüdruk.
David täitis «vaikselt teise palwet.
..Kas on «võimalik kõnelda sinuga kuskil
nelja silma nIH" sosistas tüdruk.
..Mitte täna õhtul. Pean «vaatama tolle.lapse
järele."
..s)omme?'
David raputas pead.
„Wäga raske, kardan."

Parajasti hakati walssi mängima. Tantsijaid
oli wähe ja David tõmbas oma kaaslase enda
le weidi lähemale.
~Lem puuakse." sosistas David. ja ta
haal näis holjuwat muusikaga samas taktis.
~Lem puuakse ja kui Reubenist homme ohtu
meel midagi järele jääb. puuakse temagi... Kas
olete wäsinud? Tahate puhata?"
Belle awas huuled, kuid ei wastanud. Äkki
tundis David terwet ta raskust oma kätel. Nad
olid lähedal Belle'i lauale ja David juhtis ta
sinna, äratamata kuigi palju tähelepanu. Reu
ven tõusis pooleldi ncnbc lähenedes.
Belle, kas oled haige?" hüüdis ta.
..Ei midagi tõsist, loodan." wastas David
luu ta lasi Belle'i toolile. ..Jäta see klaas
rahule."
Mõlemad mehed seisid nüüd wastamisi. Da
vid oli olnud kiirem. Pahemas käes hoidis ta
klaasi, millest Belle oli enne tantsiulaminemist joo
nud eviani-wctt. Ei sündinud küll mingit erilist
segadust, kuid iga asja wäike waewaltmärgatnw
ebäharilikkus tõi siiski juhataja kohale.' Da
vid pöördus temale.
..Arman." ütles ta kindlalt. ..et siin on teh
tud katset mürgitada toda noort daami. Too
mees tegi seda too mees. kes istus ta lauas.
Ärge laske teda ära minna. Saatke parem ars
ti järele ja pange see klaas kindlasse kohta."
Juhataja wõttis klaasi ja andis selle sosis
tatud käsuga edasi maitre d'hütelile. David
pööras end kiiresti ümber, sest ta teadis mõn
dagi Renbeni ebameeldiwaist harjumusist. Wäike
jõuk inimesi oli kogunenud nende ümber, waa
taina mis lahti. Seal oli paar hirmunud kel
nerit ja teisi inimesi ümberkaudseist laudadest,
kes- kõik tegid wõünatuid ettepanekuid. Belle
kahlvatu kui surnu, nõjatus kinniste silmade
ga tagasi oma toolil. Sophljgi oli tõtanud oma
partneriga sinna. Peakelner tuli lennates ko
hale. Kuid Neubenist ei olnud enam jälgegi.

põhimõtteil.

Neljapäeval, 15. jaanuaril

Päevaleht
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„Loti" lennuki kukerpall Helsingis

Jaapan talitab Hiinas koduselt

Maandumisel põrkas lennuk vastu lumevalli ja läks Umber.

Ei ole loota mingit järeleandmist Tokio poolt

Reisijad pääsid ainult ehmatusega

Tschiang Kai-scheki vaesus tagandatakse
Tokio, 12. 1. (ETA) (Havas) Hästiinformeeritud ringkonnis ollakse arwamisel, et impeeriumi
konwerentsi otsuste awaldamisega wiiwitatakse seepärast, et anda marssal Tschiang Kai
schekile wõimalust wastu wõtta Jaapani rahuettcpaneknd. Tschiang Kai-sche
kile olewat teatalvaks tehtud uue keeldumise rasked tagajärjed. Tähendatakse, et pärast impeeriumi
konwerentsi otsuste awaldamist ei ole Jaapani poolt loota enam mingit särelenud
m i st. Waatlcjatc arwates ei ole sugugi wajalik, et konwerentsi otsustes sisalduks ka sõjaknnlutns Hii
nale. Tõenäoliselt kuulutatakse Tschiang Kai-sch eki walitsns tagandatnks, tnn
nnstatakse Pekingi ajutist walitsnst ja katkestatakse rahuläbirääkimised Tschiang Kai-schekiga.

Tokio, 12. 1 (ETA) Tuntud asjatundja Kauge-

Ida küsimustes Joschioka kirjutab „Kaizos", et marssal
Tschiang Kai schek on 2. detsembril Saksa suursaadiku
kaudu esitanud Jaapani walitsnsele järgmised omapool
sed rahuettepanekud: 1) Põhja.Hiina demilitariseemine.
2) jaapaniwaennlike elementide kontrollimine Hiina

keskwalitsnse poolt ja 3) Hiina-Jaapani majanduslik
koostöö. Joschioka on arwamisel, et need tingimused
oleksid olnud wastuwõetawad nowembri alul. Nende esi

tamise ajal detsembrikuus oli aga Pekingi ajutise wa
kitsuse loomine wõtnud juba kindla kuju, mis muutis
need ettepanekud waStuwõtmatuks.

Jaapani riigivõlg ligi 12 miljardit
Tok io, 12. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani riigiwõlg

ulatus möõduuud aasta lõpul 11.833 miljoni jeenini.
Seega on Jaapani riigiwõlg suurenenud 1498 miljonit
jeeni wörra wõrreldcs 1333. aastaga.

Pool miljonit tonni sõjamaterjali
Hiinale
London, 12. 1. (ETA) (DRB) „Dailp Ex

press" teatab, et Hongkongi on kogunenud pool miljonit

Hiinlased uputasid kaks Jaapani
suurtakipaati
HaNkou, 12. 1. (ETA) (DRB) Hiinlased teata

wao, et nende lennukid on Wuhu lähedal pommitanud
nelja Jaapani suurtnkipaati. Kaks Jaapani suurtiikipaati
olewat Pommitamise tagajärjel Põhja läinud. Pealeselle
Hiina lennukid olewat pommitanud ja häwitanud kaks
laSkemoonarongi Hsuantfcheni lähedal.

tonni sõjamaterjali ja muud kaupa, mis on määratud

Hunale. Kolm Briti tanklaewa laadiwat seal praegu
maha 33.333 tonni bensiini, mis toimetatawat teiste
laewadega Kontoni, kirjutab leht.

Schanghai, 12. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani

allikast lcwitatud sõnum jutustab, et Hongkongi on saa
bunud 3.303 Ameerikas ja Saksamaal walmistatud wco
autot, mis on määratud Hiina walitsuselc. Edasi sauia
sõnum teatab, et maanteid mööda on seni Koulunist
Kantoni saadetud 533.333 tonni laskemoona.
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Jaapanlased sulgevad liiklemise
Jangtsel
London. 12. 1. (ETA) (DRB) ..Times" teo

tali. et jaapanlased on teatanud Briti Äauge-Jda lae

wnstiku ülemjuhatajale, et wõörastc riikide laewadclc ei
wõimaldata enam liikuda Jangtsc jõel, sest seal on ole
mas miinide hädaoht. Jaapanlased lnvawad teha kõik.
et lacwad, mis tviibiwad Jangtse jõe ülemises osas. pää
seksid jõe alamjooksu poole. Ent Inglismaa ei saa tun
nustada Jaapani õigust wahclc segada lacwaliiklemissc'

Helsingi, 13. 1. (ETA) Poola lennu
ühingu ..Loti" 3-mootoriline Fokker-lennuk, mil
!es oli 5 reisijat, läks eile kell 14.30 Tallinnast
tulles ja Helsingi lennuwäljal maandudes üm
ber. põrgates wastu lumewalli. Reisijad pääse
sid ainult ehmatusega ja ronisid warsti lennu
kist wälja. Seewastu aga lennuk sai tõsiseid
wigastusi. Keskmine mootor muutus täiesti kõlb
matuks. Samuti sai wigastada lennuki üks tiib.
Lennuk oli erakorralisel lennul Tallinnast Hel-

singi, kuna Saksa reisilennuk oli jäätumisohu
pärast katkestanud reisi Königsbergis. Wigas
tada saanud lennuk on mördlemisi mana ja on
wõimalik. et seda üldse ei parandata liiga suurte
kulude pärast. Õnnetuse kohta ci ole meel awal
datud lähemaid teateid. Samuti keeldus 'neid
andmast „Loti" lennuühingu Helsingi esindaja
insener Dunkel, kes miibis mainitud wiie reisi
ja hulgas.

Jangtsc jõel. kirjutav ..Times".
Jaapanlased wallutasid Tsiningi

Tulest päästetu sai närwiwapustuse

H nnko «. 12. 1. (ETA) (Reuter) Hiina wõimud

tnnnistawad nüüd, et jaapanlased on wallutanud Tsi
ningi Tchantungi prowintsis. Hiina wäed on Tsiningist
tagasi tõmbunud teisipäcwal Pärast lõunat Pärast ägedat
wastupauu Jaapani tankide ja suurtükimäele.

Schanghin. 12. 1. (ETA) (Havas) Jaapani

suursaatkonnast seletatakse, et Schantungi prowintsis on

jaapanlased hiinlaste häwitustöõdc tagajärjel kannata
nnd suuri kahjusid, mis tõuscwnd kuni ühe miljardi jce
nini

Purustati Hiina diwiisi peakorter
Schnnflhai. 13. 1. (ETA) (Havas) Jaapani

lrnniikid Pommitasid Hoihon sadamat Hainani saarel.
Hiina diwiisi Peakorter ja wiis maja on Häwinnd. Pom
mid on tabanud ka Standard OiN direktori elamut.

Eeltööd Eesti Nõukogude-Liidu

Õudse öö üksikasju Vaivara lastekodus. Tuli tekkis liigkütmisest
Haridusministeeriumi Waiwara lastekodu
töölismaja põlemise kohta on selgunud, et tuli
sai alguse liigsest kütmisest, nagu esialgu seda
ka oletati. Õhtul olewat kütnud tugewasti puu
töötoa ahju karjarawitseja Senni Teraw. Nimelt
soojendas töötoa ahi Terawa korterit ja T.
olnud alati üsna agar kütmisega. Ahjule olid
aga pandud kuiwama mitmesugused tarbepllud.
mis mötsidki tuld.
Tule läbi kannatas ka kõige enam S. Te
raw ise. Temal jäi tulle 670 kr. sularaha ja
hulk mitmesuguseid wäärtasju. Kogukahju hin
dab T. 1330 kr. Ka eestöölise A. Kolgi kahju
on üsna suur. tõustes üle 300 krooni. King-

sepp Milki pole aga suudetud meel üle kuulata.
Mees sai tulekahju ööl nii tugema närwiwapus
tuse. et ta ainult uutab, ega masta ühelegi küsi
muselc. M. äratati üles u.-ü. wiimsel minutil,
kui juba tuli oli tunginud tema tuppa.. Mees
ei pääsnud isegi leekide tõttu akna juure ja ta
oli sunnitud roomama teisele poole maja otsa,
kus appirutanud inimesed tõmbasid ta aknast
wälja. M-il jäi tulle kogu ta warandus ja töö
riistad.
On selgunud, et tööliste maja oli tule wastu
kindlustamata, mispärast ministeeriumil tuleb
kanda kõik tule läbi tekkinud kahjud.

kaubalepingu sõlmimiseks
V. Viherväli, E. Gepesoo 2-köitelisest
Eksperdid sõidavad Moskva
Nagu kuuleme usaldavast allikast, sõidab lahe
mal ajal Eestist Moskvasse eriline ekspertide ko
misjon, kellel on ülesandeks koha peal teha vajalisi
eeltöid Eesti ja Nõukogude Liidu kaubalepingu

kimisi Vastavate Nõukogude ametkondade esindaja

uuendamiseks. Ekspertidena Moskvasse sõidab ma

kimised toimuvad, selle kohta esialgu veel puudud

jandusministeeriumi vanem tööstusinspektor ins.
Leetberg, „WõieksPordi" direktor A. Re i
nart, „Lihaekspordi" poolt arvatavasti direktor
A. Käbin ja piimakaubandnse ala esindajana agr.
Lõvi.
Ekspertide töö Moskvas umbes nädal
aega. Neil on nähtud ette kokkupuuteid ja läbirää-

ING LISE-EESTI JA EESTI-INGLIS E SÕNARAAMATUST

IH6LISE-EESTI SÕNARAAMATI

tega neis küsimusis, mis võivad tulla kõne alla
Eesti ja Nõukogude Liidu kaubalepingu ametlikel
läbirääkimistel. Kus ja kunas ametlikud läbirää

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.

selgus. Arvatavasti sünnivad need varsti piu
rast ekspertide tagasijõudmist Moskvast.

Senine Eesti ja Nõukogude Liidu kaubaleping
kustus tähtaja möödumisel 1. jaanuaril. Leping
oli sõlmitud kolmeks aastaks ja selles olid fikseeri
tud summad, mille ulatuses kaubavahetus Pidi toi

Moodustatud fciirtettimise hind, (fiuni 21. iqqnt. s.

muma.

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 sõbrule.

Eesti peakonsulaat Leningradis sulgemisele?
Konsulaatide sulgemise ettepanek on tehtud ka Britile, Rootsile,
Norrale, Daanile ja Lätile
MosKwa. 12. 1. (ETA) (DNB) Siin
seist diplomaatlikest ringkonnist seletatakse, et
Nõukogude Liidu wüliskomissari abi Potjem
kin on teatanud siinseile Suur-Britannia, Ees
ti, Rootsi, Norra. Daani ja Läti diplomaatli
kele esindajaile, et. nende riikide konsulaaresin
dused Leningradis tuleb likwideerida Kahe kuu
jooksul. Potjemkin on seletanud, et Nõukogude
walitsus on astunud jclfc sammu selleks, et ja
lule seada konsulaaresinduste pariteeti Nõuko
gude Liidu ja mainitud riikide konsülaarsuhetes.
London, 12. 1. '(ETA) (Reuter) NõukoZude Liidu walitsus on Briti walitsusele teata-

nud, et wastawalt Nõukogude uuele konsulaar
esinduste poliitikale tuleb jalule seada pariteet
mõlema riigi konsulaarsuhetee Tõenäoliselt
Briti walitsus sulgeb lähemal ajal oma pea
konsulaadi Leningradis.
Meie kuuleme mälisministeeriumist. et Nõu
kogude Liidu poolt on eile tehtud meile ette
panek Leningradi peakonsulaadi sulgemiseks.
Kuigi selle ettepaneku teostamine teeb praktilisi
raskusi, on kaalumisel sei
sukohawötmine mainitud ettepaneku kohta.

Gösta Ekman

Endise riigikogu ametnikud
riigikantselei teenistusse
Vabariigi walitsuse koosolekul 12. skp.
waadati läbi ja antakse Riigihoidja dekreedina
riigiasu tuste ametnike koosseisu
seaduse täiendamise seadus, millega
endise riigikogu ametnike koosseis, nagu seda
ette näeb riigikogu wolituste lõpetamise puhul
antud seadus, üle tuuakse samade tasudega riigi
kantselei ametnike koosseisu.
E. T. Akadeemiaseadus komisjoni
Eesti Teaduste Akadeemia seadus,
mis wabariigi walitsuse koosolekul 11. skp.
haridusministri ettepanekul oli esialgsel läbi
waatamisel. otsustati anda ministritewahelisse
komisjoni. Komisjoni kuuluwad haridusminis
ter, kohtuminister, siseminister ja majandusmi
nister.

On arwata, et seaduse läbiwaatamisega tul
lakse toime juba käesolewa kuu lõpuks.
Gösta Ekman.

Helsingi, 12. 1. (ETA) Rootsi kuulus
näitleja Gösta Ekman suri täna warähommiknl
Stokholmis pärast haigust. Ta haigestus pärast
jõule kopsupõletikku, millele lisandus neeruhai
gus. Ekman alustas oma näitlejakarjääri 1908.
aastal Helsingis. Ta esines wiimast korda näite
lawal samuti Helsingis, kus hiljuti korraldati
Võõrusetendus.
Frans-Gösta-Bictor Ekman sündis 28. dets. 1890
StoHolmis. Ta alustas lawäkarjääri karakiernäitlejana
kuninglikus Oscari teatris Stokholmis ja töötas 1911.—
1913. a. Göteborgi lawal, kust tuli Stokholmi tagasi.
1926.—1931. a. oli ta Oscari teatri direktoriks. Kuna
selleks ajaks oli ta töö filmis suurenenud, siis loowutas
ta direktori koha ja täitis tveel ainult peanäiileja osa.
Filmis esines ta juba 1913. aastast peale. Temast
sai kuulsamaid ja töökamaid rootsi filminäitlejaid, tvä

lismaal ta sai kuulsaks oma peaosadega filmides
..Karl XII". ..Gösta Berling" ja ..Faust". Peale rootsi

klassikute andsid Ekmanile inglise ja saksa klassikud ku
jutusainct, mille kehastamisel ta tõusis parimate Euroopa
silnnr.nitlejate sekka. Gösta Elinani karakterosad filmi
des ci unune Ivaatajal tawalise kino repertuaarina.

Lubatakse võtta tagasi riigi
teenistusse

Muudeti meie välispassi väliskuju
üle aasta wälismaal elanud Eesti kodanikele
alandatakse passimaksu

i põhjal ametist wabastatnd Gustaw Por k o l ja Kons
\ tantin-Jnhan Rähk (Rähn) wõtta riigiteenistusse.

JUHT KINDRAL SKVARCZYNSKI,

nud aasta 21. veebruaril avaldatud deklaratsioonile.

seadust
Ülikoolide õppejõudude ja eripalgaliste
teenijate tasude seadus
Vabariigi malitsufe koosolekul kolmapäemal, 12. jaa
nuaril. maadati läbi ja antakse riigihoidja dekreedina iili
koolide õppejõudude ja eripalgaliste teenijate tasude sea
dus. Tee seadus on koostatud ülikoolide seaduse alusel
ja mastamalt riigiteenijate tasude seaduse muutmise sea

duses amaldatud üldpalgarcdeli tasunormidcle. WaS

tawalt ülikoolide seadusele on loodud palganorm

instruktor-assistentide jaoks, et kindlnstada õppejõudude
järelkaswn ning mältida paremate ja majalisemate assis
tentidc siirdumist erateenistnsse, kus palgaolud seni on

olnud paremad. Tasude seaduse 8 1 P. 4 loendatud
ametite lisapalk on kohaldatud marem kehtinud normide
tasemele, kusjuures on ette nähtud lisapalga maksmine
ka asutatawa pedagoogilise instituudi juhatajale ja üli
õpilaskonna kuraatorile ning ülikoolide seaduse 8
nimetatud õppejõudude esindajale ülikoolide malitsustcs.
Edasi on tõstetud õppeülesande täitjate tasu, et hoida
ülikoolide junres noorte junrekaswu. Senine tasu õn liig
wäike kmalifitseeritud jõududele ja ebasoodus edasitööta
miscks teaduslikul alal. Ka näeb seadus ette õppeülcs
ande täitjate ja nooremate abiõppcjõudude senise põh-'
jendamatult keeruka tasu arwestamise-wiisi asemele üht
lase tasu.
Seaduses on meel kindlaks määratud, kui palju mõib
ülikoolides maksimaalselt olla korralisi ja erakorralisi pro
sessoreid kulude kokkuhoiu ja edutamise reguleerimiseks.
Wähemaid muudatusi näeb seadus ette meel teaduslike,
eriti mälis-ftipendinmidc normides, mis määratakse kind
laks kokkuleppel majandusministriga.

laiendati teknikakooli nõukogu
Tallinna tehnikaülikooli assistentide esindajaks iili
kooli nõukokku maliti mag. llicm. H. giandscpp. Abiõppe
jõudude ja õppeülesannete täitjate esindajaiks maliti era

dotsent dr. A. Laur ja dr. K. Nnmmn.
Abiöppcjõudttdc, dotsentide ja assistentide esindajaiks

teaduskondade juure maliti: ehitus- ja mehaanika
teadusk, ins. E. Kikerpill; keemia- ja mäetcadusk. mäg.
chcm. A. Väärismaa.
Oatirtisialud

teistsuguse wäliskuju.

Praegu tarlvitusel oleiv wälispass ei ole küllaldasel

määral wastupidaw, ja nagu on ilmsiks tulnud, ivõi

üks on sinakas ja teine kollakas toonis. Trükikirjaks
kaantel ja passilehtedcl on lvõetud praegu tarwituselolc
tvatc tvälispasside trükikiri.
Eesti kodanikud, kes Pikemat aega wälisriikides ela

toad. on korduwalt pöördunud palwetega meie wälis
esinduste kaudu siseministeeriumi poole passimäksude
alandamiseks. Kõrge passimaksu tõttu on meie wäliSesin
dustel ebamceldilvaid sekeldusi Eesti kodanikega, kellele

see maks tihti käib üle jõu. Ka on Palju Eesti koda

nikke kõrgete passimaksude tõttu lahkunud Eesti koda
kandsusest. Näit. wiimasc aasta kostes on umbes 50
Eesti kodanikku üle läinud Toome kodakondsusesse. Eriti
raskeks osutus passimaksude tasumine neile, ke.z elataIvad endid palgalistest ametitest, nagu töölised, käsitööli

sed ja majateenijad. Teda arivesse wõttes, antakse
alandatud hindadega tvälispassid: Eesti wabariigi koda
nikelc. kes loäliSmaal clatnud wähemalt üks aasta >va
hetpidamata, lviie krooni eest poolaastas: nende hulgas
käsitöölistele, töölistele ja majateenijatele kolme krooni

Kuna uute wälisvasjside walmistainiie kulud mi suu
renenud. tuleb kaotatud, häminud tvõi tarwitamiseks
kõlbmatuks muuwnud wälispassi asemele, antama dupli
kaadi blanketi eest maksa senise õv sendi asemel üks kroon.

hõberebaste söögiks

Parandati ülikoolide tasu

ruse muutmise määrus, mille Põhjal meie wälispass saab

maldab järeletegemist. Riigitrükikoda on siseministee
riumi ettepanekul tvalmistänud uued wäliSpassid hästi
lvastu pidamast materjalist poolköwade kaantega, mis
kaetud tumesinise sätendatva kalinguriga. Wälispassi
leheküljed on warustatud kahe kaitseivõnguga. millest

Petserimaa tööhobused

kes oma ieadaandes rõhutas, ct jääb ustavaks
marssal Pilsudski põhimõtetele, marssal SmiglyRydzi juhtnööridele ja kolonel Koc'i poolt möödu

Wabariigi walitsuse koosolekul kolmapäcwal. 12 jaa
nuaril otsustati anda isikutunnistuste ja passide mää

eest poolaastas.

Wabariigi walitsuse otsuselt kohaselt 12. jaan. luba
fdffe kaitseseisukorra-seadusc täicndamise-soaduse § 10

POOLA RAHVUSLIKU ÜHENDUSE LAAGRI

Riigihoidjja haigestus
ZNigihoidja K. Päts nn külmetuse taga
järjel haigestunud ja peab arsti ettekirjutusel
jääma mõneks päewaks woodisse.
Elva ei saa põllumajanduslikku
rahvakooli
Kcskuädalasel Elwa koutvcudi koosolekul sõeluti põl
lmuajandusliku rahtvakooli asutamise küsimust, missu
guse ettepaneku oli esitanud jionguta maauoorteriug.

Igal laadapäeval tapetakse ligi 40 setukat hõberebastele
Petserimaa wäikemaapidajad ei fititbn loo
matoidu puudusel hobust pidada aasta läbi.
Põlluharimiseks on aga hobune tarwilik ja il
ma selleta ei saada läbi. Kuna palgatud hobu
sega põlluharimine läheb liig kalliks, siis wäike
maapidajad ostawad hobuse maid suweks, põllu
töö hooajaks. Suwel ei maja hobune palju ko
dus toitmist. Wabal ajal aetakse ta wälja hal
jast rohtu sööma ja hobuse toidukulud on siis
minimaalsed. Wäikemaapidajad harilikult osta
wad kewadel 50—80 krooni eest hobusekronu,
kes on meel suuteline atra ja äkket wedama.
Sellega haritakse põld ja sügisel müüakse see
20—30 krooni eest ära.
Hõberebaste farmide suurenemisega on' Pet
serimaa ..tööhobustele" wöi ..podpalkadele"
(..malakaalustele") nagu neid kohapeal nime
tatakse leitud soodus turg. Igal laadapäewal

kus nad lähemad mäikemajapi
dajate kätte. Kui loom on mälja kurnatud,' siis
rändab ta tapamaja kandu höberebaste-farmi.

Moodsat muusikat kinoorelil
Nüüd kõikjal kõneldakse prcssibattist. Sellest kuuled
tänawal, kohwikus ja kodus. Tnamidcl on tualctimnred.
Härrade asi on hoolitseda kõige mu eest. Seltskond selle
sõna Parimas mõttes MalmiStnb meie ballihoonja suur
sündntuse waStu. Ballikomitee oma Poolt jatkab pingu
tusi, et täituksid kõikide ballikülaliste ootused ja lootused.

Eile lasti müügile pressiballi Pääsmed, mis kutse
kaartide ettenäitamisel on saadawal järgmiste? müügi
kohtades: ..Päcmalehe" raamatukauplustes: S. Karja 29

ja Pikk 2. ..Rahwanlikooli" raamatukaupluses Harju
48, Vasscrmanni raamatukaupluse.? Pikk 7 ja ..Uus
Eesti" talituses. Pikk 4l).
Pressiballi ccskamalinc osa, millest täna teeme juttu
paari reaga, on samamörra originaalne kui uudne. Ori
ginaalnc selles mõttes, et esmakordselt kuuleme muusi
kat selliselt suursuguselt instrumendilt, nagu seda on
moodne elektriline kinoorcl. Võlumaid ja möimsaid hc
lisid kinoorelilt puistab pressiballil tunstnik Hugo llcp
nurm, konsermaatooriumi oreliklassi õppejõud. Uudselt,
ühtlasi ka wärskendamalt peaksid mõjuma pealinna balli
publikule Tartu tantsitarid. Külnto>?tiga sellest kaunite
kunstide mailast tuleb ..Vanemuise" priima-ballcriin pr.

Vclda Otsus oma partneri Udo Väljaotsaga, kes meile
esitamad slom-soxi ja tangot. Teine tantsuknnstnik on sa

muti Tartust, nimelt Tartu tantsukooli juhataja pr.

Siina Lkütt-Looga. kelle esitusel näeme mustlastantsu.
masurkat ja malssi.
Pressiballi teistest uudistest kuuleme õige warsti.

f Viimased uudised: *
prantsuse

brokaat

pärast mõisteti eluajaks mangi sakslane JoscpH Erust.
Teine sakslane Reginald Ernst mõisteti mangi 12 aas
taks. Peale selle määrati mõlemale rahatrahw.

ostetud miletsamad hobused aetakse karjade wiisi

müügil

Kongutas kolm korda nädalas. Konivendi seisukoht oli
selline, et piiratud majanduslike wõimaluste juures rah
tvakooli ellu kutsuda ci saatvat. Küll arwati, et koutvent

Prahas mõisted vangi Saksa
salakuulaja
Praha, 13. 1. IETA) (Haua?) Snfnfiiufomffc

Wiimase kolme kuu jooksul on seda teed
käinud üle 500 mana hobuse ja selle materjali
poolest on Petseri laat meel rikkalik. Kui laa
dale on müügile toodud 200 hobust, siis nende
hulgas on korralikke hobuseid 15—20. Petseri
maa marustamise eest kronudega hoolitsewad
jälle omakorda hobuseparisnikud, kes neid kül
mad kokku ostmas sisemaa laatadel. Seal'kokku

Pressidani pääsmed

Wiimase kawatsuse kohaselt oleks kool hakanud töötama

aitab korraldada kohapeal põllumajanduslikke kursusi.

Petseris ostetakse ligi lO niisugust hobust. Need
tapetakse tapamajas selleks määratud ajal. ja
ruumis ning nende nahad rändawad nahakaup
meeste kätte, kuna liha saadetakse ..daamide
lemmikute" höberebaste toitmiseks.

siid, samet
kohale jõudnud heas valikus
k/h J. föerfeovifecft
. Viru 23
Greeka kroonptintsipaar pärast laulatust
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„Tooge ta igal hinnal siia!"

Kaks sõna
Balder Jaan
Eesti keel pole kerge õppida. Meil on
sõnu, millede õiget tähendust meie ise ei
tea, kuigi tarvitame neid sageli, iiga päev.
Hoopis kimbatusse aga võib sattuda võõ

Kuningas

Michaeli
pilt paneb
meeli liikuma.

ras.

Ütleme, keegi sakslane sõidab Eestisse.
Kas ta siia just teatrikooli direktoriks tu
leb või on tal muu põhjus siin peatumiseks,
ega see pole tähtis.
Tähtis on, et ta võtab nõuks eesti keele
selgeks õppida. Selleks ta muretseb endale
kõigepealt sõnaraamatu. Kõige kõhukama.
Selleks on dr. F. Viedemanni eesti-saksa
sõnaraamat.
Selle abil sakslane hakkab meie keelest
õige ladusasti jagu saama. Ta ajab oma
jutud juba eesti keeles.
Siis tutvute teie temaga. Ta tuleb teile
kangesti tuttav ette ning teile selgub, et
ta on väga teie onupoja nägu. Teie siis
ütlete temale: ' ,
„Teie olete minu onupoja teisik."
Sakslane punastab, ta näib olevat vi
hane. ....
Miks ta vihastus, teie seda ei mõista-ja.
arvate, et kes teab, mis ärritus teisest äkki
läbi läks, ega ta minu sõna pärast pahaseks
saanud.
Sakslane on tõesti solvatud, kuid ta ei
reageeri, sest ta on löönud kahtlema, kas
ta ikka tõesti seda sõna mõistab.
Ta läheb koju ja vaatab sõnaraamatust
järele. Seal on teisikul ainult üks tähen
dus:
~Teisik (tõisik) am Dienstag
geborenes Thier (bes. von Kühen)."
Vaata siga, mõtleb sakslane, või tuleb
mind haavama! Mina olen tema onupoja,
teisik! Küll ma talle näitan teisikut!
Sakslane kaebab teid au haavamise pä
rast kohtusse.
Kohtunikul pole kerge. Kust ta teab,
mis mõttes teie seda sõna tarvitasite. Kas
tarvitasite sõna seda tähendust või teist.
Olukorra päästab sakslane, kes võtab
kaebuse tagasi ja lepib teiega ära, kuna ta
saab kuulda, et sõnal on veel teine tähen
dus.
Nii ei katke teie tutvus selle sakslasega.
Ühel päeval näete teda uues ülikonnas ja
ütlete:
„Aa-ah, teil on uued rõivad!"
„Fabandust!" ütleb sakslane, ..mina ei
kanna reivast."
Teie muidugi kukute naerma, kuid saks
lane on tõsine ja ütleb:
..Ega mina mõni daam ole, et mul rei
vas on."
..Mis daam," patsutate teie temale õlale
nagu andestavalt, et sa, poiss, ei tunne
eesti keelt, aga pole viga, küll ma sulle sele
tan. Ning ütlete:
..Mehed just kannavadki rõivast."
..Mis mehed teil siin Eestis siis on, et
neil on üks reivas?" imestab sakslane.
Teie muidugi naerate suure häälega
sakslase keelevõhiklust ja ütlete:
..Mis meie meestel viga! Toredad poi
sid ia torpdad rõivad!"
Sakslane aga vangustab hämmastuses
pead. Siis ta läheb koju ja avab jälle sõ
naraamatu. Ning loeb:
..Reivas G. reiva = rõivas, rõivad
Menstruation."
Avali liri parlament
Dublin, 12. 1. (ETA) (Reuter) Teisipäewal

toimus liri parlamendi <dail'i) esimene istung uue Põ
hiseaduse alusel. De Valcra istuS peaministri kohal,

kuna tema kõrwal oli aset wõtnud peaministri abi
O'Kelly. AwaiStungist wõtsid osa kõik rahwasaadikud.
Pealtwaatajate rõdud olid tulwil inimesi.

Tuuker 200 meetri sügavuses
Milano, 12. 1. (ETA) (DRB) Katseil uue sü
gawwee tuukriwarustusega Itaalia laewa „Titano"
pardal LaSpezias on saawutatnd ballastiga 250-meetri
line sngawus. Tuuker on saawutanud mainitud waruS
tufega 200 meetrilise sügawuse. Senine sügawuSrekord
tuukritele oli 150 meetrit.

Minni peab

teda Mikiks,
hertsog

Varalott
aga kuningas

Michaeli
teisikuks!

Homme juubeldame ühes
Piiri taha põgenemine wallutab wene külade noormehi

Marje Parikas'ega

Suurimaid rõõme, mis võib olla arvus
tajal, on tunnustus rõõm. Arvan, et
iga teatriarvustajagi tunneb end parimini,
kui ta võib avaldada südamest tulevat tun
nustust näitlejale kas mõne üksiksaavutuse
Venes välismaale põgenenud vene töölise jutustusel
või kogu ta kunstilise isiksuse kohta. Nii
oli mulgi hea meel, kui viimaks ometi või
leid on kahesuguseid: ühtedel on tööpakkumised ja neid on
mcelbitmtfc karral rikkuda. Et asi olete kõigiti kindel,
sin Marje Parikas'e kohta kirjutada, et
rohkesti üsna paljudes oblastites, ja teistel on näidatud
selleks mõetakse tööliselt ära isikutunnistus . isiku
töö hinnad. Hinpatabelite järele on mustatööliste tasu
tunnistuseta pole mõeldaw wabalr elada. Kui tallatakse
ta on leidnud is e e ne se , et ta on kasva
kõigiti hiilgatv. Kraawitööliste tasu. mis on arwestatud
mõni isikiltu-llnisMseta kodanik, siis kõige lihtsama ka
nud isiksuseks, kes oskab oma kunstiteod
tükitöö alusel, on keskmiselt 20 rubla päewas. Tubli
ristusena ta saadetakse töolaagrissc. On aga päris ha
käia omamoodi. Enne seda olin talle pi
tööline wöib teenida, kui wötta puhm kullana hinnatabe
rilik. et töökohalt põgenenud töölist kaheldakse kui riigi
danud ette heitma, et ta liig sageli kopee
lii. isegi kaugelt üle 20 rubla päewas. Niisugune Palk
waenulist elementi. Mis niisuguse kahtluse puhul põ
on isegi lväga hea ja peaks wõimaldama töölisel korra
genikuga tchntsc, on scletnsiewgi sellpc.
rib teist näitlejat.
likku elu. Seepärast ongi imcstamiswäärne. or tööbii
Võib-olla see etteheide ei olnud päris
Töökohal selgub, et
rood seisawad tühjad. See jätab mulje, et Wene töölisel
tabav selles mõttes, et see, mis mulle too
leidub weolgi paremaid iceiirmtse wöimalusi. kui seda suu
tööbüroo andmed ci wasta iniuimaalsesgi maaral tõele,
kord näis kopeerimisena, võis vähemalt
dab pakkuda ametlik tööbüroo.
seda wühcmalt Palga ja toiduainete saamise osas.
osalt olla tingitud teatavast laadisugu
_ Kõigi nende ilusate teonimiswöimaluste juures pakub
tööbüroo tveel erisoodustusi. Töölisele antakse mvansiua
Suurte pingutustega tööline wõib teenida tvaewalt paar
lusest tolle teise näitlejaga. Olgu kuidas
töökohta sõiduks 10 krmi tn rubla ..taskurahana", luna
rubla pänvas. kõik ained on kallid. Nii on, igatahes olin õnnelik, kui äkki märka
tööline saadetakse töökohta tööbüroo kulul.
maksab Atoskwa oblastis leirva kilo 95 kop., tangud 3
sin, et seda, mis Marje Parikase mängus
Kuid niisugused
rubla 59 kop. kg. lcpmaliha li 2 rubla, teeivorst 27 rubla,
ja esinemises meenutas eksitaval mää
suhkur 4 rbl. 60 kop., ivõi 21 rubla kg, kott kartuleid 43
kuldsed tcenimiswõimaluscd ripuwad ainult paberile trü
rubla jne. Et osta kilogrammi wõid, tivlcb töölisel kaeral teist näitlejat, ei olnud enam olemaski.
kitult tööbüroo seintel.
Unda kraatri 10 päeäua. Ega Minagi saa odatoalt: lii
..Inimlaste suurimaks õnneks on ikkagi
tor maksab 2—3 rubla. Niisuguste toiduainete hiudade
Tegelik olukord aga ei peaks äratama kadedust teiste
isiksus," ütleb luuletaja ning teatridirek
suures on täiesti arusaadaw, et töölise elu 'pale hiilgaw
maade töölistes Nõukogrüx: töölise majandusliku seisu
tor Goethe. Ja õnneks ei ole ta mitte ainult
ja et ta menüü koosneb peamiselt mustast leiwast ja
korra wastu.
imest.
selle ..omanikule", vaid kõigile neile, kes
Tööbüroodes sõlmitakse leping töö otsijaga. See on
tvõrdlemisi keetutiinc protseduur. Tööline walib büroo
seda võivad nautida.
Tööliste Protestid ei paranda seisukorda.
seinale trälja pandud pakkumistest ühe wälja, mis talle
Marje Parikas ei kuulu nende väge
Töäjuhataja ütleb, et kui sa sõlmisid tööbüroos lepingu,
meeldib. Viuidugi ivõetakse siin älulstks tasu suurus, sest
siis olid nõus tingimustega. Ei aita ta see, kui tööline vate isiksuste hulka, kes meile lavalt pa
ka Wene tööline igatseb suuremat palka, mis toõimaldaks
ütleb, st teda on imetud tööbüroos wale tead etega sisse.
kuvad hinge ülesraputavaid elamusi. Kõik
talle parema äraelamise. Tööline on muidugi ka huwi
Streikida ka ei saa, sest niisugune tööliste enösökaiise
iatud, kuidas saab koha peal tmduaineid. Muidugi kiu
ei võigi olla vägev vastasel korral me
moodus on karmilt keelatud. Käredamalt häält tõSta
nitatakse, et toidu- ja muudest tarbeainetest pole koha
varsti ei saaks üldse enam elada. Mitme
pole
ka
wõimalik,
sest
siis
wõidakse
kergesti
tembeldada
Peal puudust. Nii on informatsioon töölisele kõigiti so
ässitajaks ja riigstvaenlaseks. Kuna ei taheta minna kesidust on vaja igal alal. Pealegi: me või
biw ja lepingu sõlmimiseks pole enam wähemaidki ta
töölaagrisse, kus pole inimestel enam mingisuguseid õi«
kistust.
me küll kõnelda suurest tragöödita
gusi, siis lepitakse olukorraga. Töölepingu lõppemisel
ris
t, aga oleks koomiline, kui me nais
Tööleping on Wene töölisele aga kohustuslik dokument,
antakse töölisele imffa jälle isikunmuistus ja ta on waba.
mille murdmine ei ole sugugi kerge.
näitlejat hindaksime kui suurt naiivi
Niisuguseid tööbiivoo kaudu õpetust saanud tvablt
tari. Need kaks mõistet kuidagi ei sobi
Tööleping tehakse kahes' eksemplaris, millest üks jääb
töölisi nindab ühest oblastist teise tuhandeid. See on
tööbüroosse ja teist saab tööline. Leping sõlmitakse pi
teineteisega.
töötnrc armee, keda ametlikult nimetatakse ..laiskadeks".
kemaks ajaks. Harilikul! sõlmitakse leping 6 kuuks.
Oleme sageli näinud Marje Parikast
Töölise poolt allakirjutatud tööleping seob inimese tee
See SSSN-ist põgenenud umsmtöölise suurepärase naiivitarina, oma suurimaid
nistuskoha külge, nii et tööline ci saa seda töö miitcjutustus ei iraja enam kommentaare.
võite aga on ta seni ikkagi pühitsenud nai
jamängu-subretina, täh. sääraseis
diga nagu küll>ch'esar>ivest igat sovii kuulujutte, inillest pmr
JseloouniStaw on. kuidas sellised kõmuteated tellivad
osis, milles näeme prouat ka homme ta au
osa nählaivtlsii ka lehte läheb.
ja kui kergesti ja kontrollimata mõned lehed l„llus Ees
õhtul toaneitsi Suzänne'ina „Figaro pul
Härrad reporterid, oleks wäga soowitalv, ei koguksite
ii", „Waba Maa", ..Uudisleht", ..Narwski Listok)),
mades". Elurõõmus üleannetus ja teiste
oma teated aimoriteelsemaist allikaist, oi need Avastaksid
need teated trükki lastivad. ühe teate sünnilugu on järg
legi külgehakkav sädelevus iseloomustavad
mine: ühel päetral tulnud S ka nr ja küla uaistorahivas
lõsioludele. Sellega airaksire kaasa meie, s. o. lastenm
nõmme, rahu-nemisole WaDnawras ja Skamjas, sellega
prouat neis osis, olgu nad klassilised või
rahuneksid ka zvaiinud, mis teie paolt on tvälsa kiusutud.
moodsad. Ja sinna juure tuleb veel see liht
IVÄUAMUUK
Tänu ..Päenmlehelc". kes on suutnud seni objektiiw
ne loomulikkus ja sametkäpaline sarm, mis
seks jääda. Lastcwancm Wasknarwas.
nagu iseenesest tungib vaataja südamesse
ja mis aitab vähendada „Oi nooruse" Bei la
(kohaliku piiritvaltve Aenia juure, et lubagu wiimane
taoliste osadegi „vastikust". Aga proual ei
MOEl_A's
temal tuua ühest kohast piiritraataia ligidalt sauna küt
puudu ka südamlikud toonid ja huumoriteks kuitvi hagu. Samal hetkel möödunud kõnelejast teine

Põgenemise tõelised põhjused pole veel selgitatud. Kaevurite tööd Viru põlevkivitööstustes
nimetatakse sunnitööks. Väär arvamine traataiatagusest elust
Mustatöölise elu Nõuk.
Üle Piiri Põgenemine Narma.mail on muutunud

..moehaigufeks". Teni Pole suudetud küllaldase
täpsusega selgitada neid motiiwe, mis on annud
Hoogu massilisele põgenemisele teisele Poole traat

aeda. Ka on Piiriäärsed Äanikud teadlikud selles,
kuidas osutub woimalikuks Pääseda üle nii, et see
jääd meie Piiriwalwele nägematuks.
Mõned Päewad tagasi õnnestus siiski tabada Pii

iil fafjt noormeest, kes olid minemas piiri taha.
Noormehed seletasid kangekaelselt, et kui nad tvaba
newad karistuse kandmisest, niis nendele määratakse
sisekaitse ülema otsusel keelatud Piirimöös liikumise

Pärast, siis lähemad nad hiljem ikkagi üle Piiri!
Noormehed seletawad, et nemad ei mõtlematki min

na tööle Sõiru PõlemkiwitööStustesse, mida nime
tawad ..sunnitööks", üldiselt on teada, et Praegu
toenimnd kaewurid üsna korralikult. Ka on meil
tööliste Puudust muudel aladel, mispärast Põgene
mine kodumaalt raske ja wähetasuwa töö tõttu
osutub küll otsitud Põhjuseks.
Piiriäärsetel wenelastel on waiir ettekujutus mustatõõ
listc tõötmgimustest ja -tasast traataia taga.
Kuna soni pole ainuski põgenik vääsnud kodumaale ta
gasi, siis soe on tekitanud aoivamise, -et seal tõepoolest on

c£u hea, nagu nad seda kuulawad raadiopvopagandast.
Niisuguse auramise lewimine wõib hõlpsasti anda hoo
gu Meelgi suuremale põgenemisele piiri taha.
Missugune on piiri taga mustatöölise seisukord, sel
lest jutusiab toaga pildirikkalt üks wÄlismaale põgenenud
Nõukogude Wene mustatööline, kes on töötanud küll tnr
balöikaijana, küll kraawihallrira, küll metsatöölisena, rän
nates ühest oblastist teise.

Ametlikult nakitseb Wencmaal suur tööliste puudus.

Tööbörsides haigunrli tühjus. Hariva leidub seal töölisi,
.kes on läinud selleks tööbüroosse, ci saada teenistust.
Ometi ilusmivad tööbüroode seinu suured tabelid. Tabe-

VÜ,

MM»» skp. algab

*P> enneolemata

„Vasknarvas kadus..."
Zlmbes selliste pealkirjade all loome imnuasol ajal
sageli sõnumeid ajalehtedest kooliõpilaste ja muude noo
uurite Mjeta kaotsimineku kohta. Seojuuoes kaotsimineku
põhjuseid otsides tehaklse wõimalilke ja wõimatuid olerusi.

Tõesti hnivitawaks ja salapäraselts on tehtud meie
tvaikne Wasknarwal Hrmmle on 'aga aetud lastewane
mad, kellel poisid, nagu minulgi, koolis täitvad. Ses: ei
tvöi teada, millal ka need „kaotsi" lähsivad. Eletvil on
poisid, kes loewad ja kuulewad rahwalt noid kadumise
lugusid, ja nii mõnigi neist, kes muidu mahest rahulik ja
waikne oli, on nüüd idee saanud indiaanlast mängida ja
tõeliselt kaduda, kas sisemaale wõi mujale. Olles neist
kadumislugudest hmvitatud, hakkasin nende tõepärasust
uurima, pöördudes andmete saamiseks mi kohalike piiri
walwc-mõimude kui ka nende lastelvanemnte poole, kelle

lapsed ajalehtede teadete järele on kadunud, wõi on
püüdnud ära joosta. Selgus, et kahel kovml toodud sõ
numid wastasid tõele, kuna õ korral oli tegemist puhta
kujulise tväljamöcldiscgn.

sama lüla näisterahivas, kes nägi esimest naist kõnele
mas piimvalive ülemaga ja -kuulis mööda ununes „piiri"
nimetust. Sellestsamast kuuldud sõnast jätkus, et 2 tunni

pärast oli külas jutt lahti, et naise poeg olotvat Wene
maale putkanud. Ja kahe päeilva pärast lugesid Wask
narma ja Skamzja rahwas sellestsaanast „kadumisest" aja

lehtedest. Samal ajal pole poiss kunagi kodust ära ol
nud ega kawatsegi minna, tvaid õpib rahulikult kohalikus
algkoolis.

' Nagu kuulda ja teada, tavmitalvad mõningate lehte
de reporterid teadete saamiseks järgulist teod: Otsitakse
telesoiii-aboiieiitide ramilavlist wäljn mõni kohalik nuin
bor, holisüatakse sellele ning küsitakse, mis külas uudist.
Wastuseks saadakse muidugi täis-slaaivliku tonlpovamon-

Eestimaa kuningas

Mihkel Attsama ajalooline jutustus j
„Otsige kõik kuuri- ja laudapealsed läbi, küll
me ta kätte saame!"
Kubjas oli tõsiselt pahane. Mis sa homrtiikul
härrale kostad, kui oled külast tühjade kätega mõisa
läinud. Üteldakse, et mängid teosulastega kokku.
Mait tuleb igal juhul tabada. Opman ise oli läinud
Kollile, sest Toomast peeti tähtsaimaks kogu teo
sulaste peres.
..Vaadake, et te kõripidi kaevu ei kuku, rikute
mul joogivee ära!" hoiatas pereisa toaukse pealt.
Nüüd kuuldi kolistamist, väravate ja redelite
kiuksumist. Möödus veerand tundi või rohkemgi,
kui kubjas Põualt lahkus.
„Mis te sellest nüüd saite, rikkusite mul öörahu
ja ise nägite vaeva asja eest teist taga... Kuist,
Krants!" keelas pereisa koera. „01e sinagi targem!"
Kui vankrimürin kadus kaugusesse, lahkusid
noored vasikaraagjast ja läksid õue. Pereisal oli hea
meel, suurem heameel aga Maidul ja Toomal.
..Küllap opman tegi meil samasugust trallamit
nagu teilgi," naeris Toomas pereisa vastu.
..Poisid, olge nüüd ettevaatlikud ja hoidke
kokku, et opman ja Tiisna teist jagu ei saaks!" õpe
tas pereisa noormehi.
Kui järgmisel hommikul Mait ja Toomas teole
läksid, tegid nad, nagu poleks midagi vahepeal juh
tunud. Kubjas ei seadnud neid tööle, vaid laskis
seda teha kiltril. Vist tundis ta häbi öise liisupoiste
püügi ja selle nurjumise pärast.
Keskhommikul, kui teolised Mäe rehe juure
sööma tulid, pidasid vandevennad nõu ja otsustasid
üksteist abistada; kui tarvis, siis isegi kehalise jõuga
vastu hakata. Nad olid veendunud, et seda püüki
korratakse veel edaspidigi.

Harju t.

Narwas läks kaduma metsatöölise Woltowi 15-a.
Poeg Aleksander. Ta olewat lahkunud kellegi Georgi
nimelise endaealise poisikesega, et minna Nõukogude
Wenemaale. Poiss olewat unistanud lenduri-kutsest ja
seepärast ta olcwatki põgenenud üle piiri, et seal õppi
da lenduriks. W. wancmad aga kardawad, et Poisikesed

niõisid hõlpsasti eksida metsas ja tiilmada surnuks.
Ätetsades on praegu sügaw lumi ja noortel «lenduritel"
oli, tui nad tahtsid jõuda Piirile, tükk raSket tööd pää
seda traataia taha.

..katsugu meisse päeval puutuda, siis lööme terve
mõisa segamini!"
See ähvardav hoiatus üteldi juba kupja kuuldes
ja teades, et see kantakse veel samal päeval opmanile
edasi. Vähimalt ei võeta neid mõisas kinni, öösel
aga oskavad nad end kõrvale hoida.
SÜGISENE JAHT UUEMÕISAS
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„Mehed, tulge siia!" karjus kubjas mõisamehi,
kes olid piiranud maja, et kinnivoetav ei pääseks
põgenema.
«Mait on toas; näe, peremees tõmbas ukse kinni.
Kas teed ukse lahti või ei?" nõudis ägestunud kubjas.
«Mitte ei tee. Mis õigus teil on öösi majja tun
gida?" küsis pereisa kojast. Ta oli rutuga lükanud
puuriivi uksele ette ja lootis sellega mõisamehi ukse
taga kinni pidada. Vahest Mait kuuleb müra, ärkab
üles ja poeb kuhugi varjule, et teda üles ei leita..
«Mõisahärra käsul, tee uks lahti!"
kubjas Tõnu polnud sellist vastupanu oodanud
ja see ärritas teda.
„Eks sa löö uks maha, kui see on härra käsk ja
tahtmine. Maja on mõisa Oma ja võid seda lõh
kuda."
Raag j asse oli kuulda, kuidas mehed tagusid
vastu ust. Koergi põllul hakkas ägedamini haukuma.
«Kuulsin mõisas sama juttu ja tulin sind hoia
tama," sosistas Toomas Maidule.
«Jumal küll teab, mis see varane liisupoiste asi
tähendab," harutas Mait, «Seni püüti poisse ikka
pärast põllutööde lõppu."
«Küllap see on kuidagi ühenduses uue seadusega
ja Tiisna kardab, et ajame ta rahva mässule."
«Kas kuulsid, kuidas uks raksatas, nüüd nad pää
sesid tuppa. Las nad otsivad kõik nurgad ja sängi
alused läbi."
Natukese aja pärast oli õuest kuulda meeste
hääli.
«Mis sa sellest nüüd said, murdsid ukse maha ja
muud ei midagi... Kas ma ei ütelnud, et Maitu põle
täna koju tulnudki. Kes teab, kuhu'* ta" läks. kont
sima!" See oli pereisa pahane hääl

Poisikesed läksid Venemaale
lenduriks õppima!

Uuemõisas peeti traditsioonilist sügisjahti. Ligi
dalt ja kaugelt tuli mõisnikke kokku. Mõisnikel olid
kaasas omad toapoisid ja jäägrid koertega. Härraste
maja 34 toaga ja valitseja elumaja suutsid vaevu
mahutada arvukat külalisperet.
Päev läbi kuuldus metsast jahisarvc ja püssi
paugutamist. Jahimehed olid jagunenud mitmesse
rühma ja iga rühm juhatati omaette jahimaale. Jahti
peeti metsas, heina- ja karjamaal. Vanemad härrad
leppisid pardijahiga mõisa lähemas ümbruses Pirita
jõel.
Õhtul kogunes jahiseltskond suure saali, kus
mängiti kaarte ja jutustati anekdoote. Saagita jää
nud mehed pidid „trahvilöögina" tühjendama rea
õllepokaale või jutustama mõne pikantse juhtumi
oma elust.
Jälle käsutati külast inimesi abiks pereemandale
ja kokale. See kohustus lasus küla naisperel. Talud
pidid tegema sügisesi lisapäevi ja tegijaid hüüti tolle
aegse nimetusega ~vaimutüdrukuiks". Ka näeme
mõisas tuttavaid kuberneri külaskäigu päevilt, nagu
Kanarbiku Kaie ja Põua Maie. Mai oli oma Ulli
sulgenud lauta, et ta enam ei jääks jahimeeste ette,
ja raske südamega tulnud siis mõisa.
Sügisene jaht aga tuli õnneks Kõlli Toomale ja
teistele, keda kavatseti soldatiks anda. Mõisal oli
nüüd palju tegemist külalistega ja liisupoisid unustati
hoopis.
Mõisnikega kaasa tulnud teenrid puutusid päeva
jooksul kokku Uuemõisa rahvaga ja siis vahetati
külauudiseid. Teopoisidki kuulsid möödaminnes üht
ja teist.
„Teate mis!" Pauna Joosep tegi saladusliku näo.
Teised jäid kuulatama.

ning groteskimeelt (~Päike paistab" jne.),
ja me oleme teda võinud nautida ka klas
silise armastajana (viimati ..Suveöö une
näos"). Proua mänguamplituud ei ole kau
geltki vaike. „ Estonia" võib olla õnnelik,
et tal on Marje Parikas. Ja meie samuti.
V. Mettus.

„Mis siis on?" küsiti temalt.
„Seidla mehed jäänd peale."
„Kelle peale? Ära tee lugu nii saladuslikuks."
..Seidlas peksetakse rehte päeval."
„Oh-hoo! See on juba uudis... Kust sa seda
kuulsid?" käisid teised teosulased peale.
„Eks toapoiss rääkind mõisas, ta härra on
meil jahil, et teolised hakand seal vastu ja pole
luband õhtul reht peksa. Vaielnud seal terve päeva
ja härra annudki viimaks järele. Nüüd meestel hea
meel ja töö käib edasi."
„Ei tea, kas vastuhakkajaid nuheldud ka või kui
das seal see asi jäänd?"
..Keegi pole peksa saand, nii olnud neil kokku
lepitud."
See uudis pani sulased mõtlema. Mis siis muud
kui teeme järele. Võib olla, et meilgi ei nõuta õhtust
rehepeksu.
..Kas te pole veel kuulnud, mis kubjas täna Kuie
rehe juures rääkis?" küsis Türgi talu sulane Tõnu.
..Pole kuulnud; mis ta seal siis rääkis?"
..Käskis kõigil võtta esmaspäeva hommikul
vardad kaasa.
..Tähendab, esmaspäeval algavad juba rehed?"
„Seda ta küll ütles," vastas Tõnu.
..Kuidas siis tööajaga jääb, kas tuleb rehepeks
õhtuti või hommikuti?"
„Seda kubjas ei ütelnud. Meie küll küsisime,
aga tema ütles, et see on härra asi. Tema aga laseb
laupäeval ahte üles panna."
Teosulased jäid nõutuks. Kui nüüd rehepeks
jääb vanamoodi, siis pole muud kui anna varta. Kui
aga tahetakse õhtuti peksa, siis peab küll nõu
pidama.
~Kuidas on lugu Kirimäel? Kõlli Toomas peaks
seda teadma."
..Toomas käib nüüd Uuemõisas müüritööl, tema
et tea."
..Küll kubjas juba ise homme ütleb," arvas Türgi
Tõnu. ..Täna ta ei jõudnud iga rehe juures käia. f.
Mul tuleb metsa minna ja uus vardapuu otsidad
Vana na räbal ja kerge."
Qärgneb.)
iii u
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Prantsuse riigipöörajad tawalised mõrwarid

Nõukogude Liidu parlament awati

Salaorganisatsiooni liikmed tapsid kaks Itaalia ajakirjanikku
Kremlis astusid kokku ülemnõukogu ja rahvuste nõukogu. Ülemnõukogu esimeheks valiti end. raud
teede komissar AndrejeRahvuste nõukogu päevakorras uue valitsuse kujundamine
walimine, 2) rahwustc nõukogu alatised koinisjo
uid, 3) muudatuste ja täienduste esitamine Nõuka

Moskwa, 12. 1. (ETA) (Reuter) Kolma
päewat toimus Kremlis, endises tsaari trooni
saalis Nõukogude Liidu ülemnõukogu awais
tung. Stalin sai saabumisel suurte poolehoiu
awalduste osaliseks, mis kestsid kaheksa minu
tit. Liidu ülemnõukogu awas halli habemega
akadeemik Bach, kes on bioloog ja praegu 31
aastat mana. Oma awakönes ta rõhutas'Nõu
kogllde Liidu saawutusi rewolutsiooni läbiwiimi
sest alates kuni tänapäewani. Ülemnõukogu esi
meheks waliti kommilnistliku erakonna kcskko
mitee ausekretär ja endine ralldteede rahwako
missar Andrejew.
Esimehe asetäitjateks waliti akadeemik Trofini
Denrsowitsch Lõssenko ja Sultan Segisbajcw. Wii

gude Liidu põhiseaduse mõnede artiklite kohta, 4)

Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi walimi
ne, Z) Nõukogude Liidu walitsuse rahwakomis
soride nõukogu moodustamine, 6) Nõukogude Liidu
prokuröri nimetamine. 7) rahwasaadikute kulude ta
suminc ühenduses rahwasaadiku kohuste täitmisega.

mees.

Wolitustekomissoll maliti 11-liikmeline .Komis
soni esimeheks waliti ralnvasaadik Nurpeissow-Sa
dõk. Moodustati alatised konnsjonid. Komisjon
seadusandlike ettepanekute jaoks waliti I'o-liikme
line. Eelarvekomisjon waliti 13-liikmeline. Wä
lisasjade komisjon waliti Iv-liikmeline ja komisjo
ni esimeheks w-aliti rahwasaadik Bulganin
(NSFSR'i rahwakomissaridc nõukogu esimees).
Rahwuste nõukogu esimehele tehti ülesandeks as

Liidunõukogu awmnisel wiibisid ka diplomaat
likli korpuse liiknied. nwliÄuaa ajakirjanduse esin

ttlda lüdunõuikogu esimehega ühendusse Nõukogude
Liidu Põhiseaduse mõnede artiklite muutmise, ülem

manc on Usbekistani rahwakomissaridc nõukogu esi

nõukogu presiidiumi waliinise. Nõukogude Liidu wa
litsuse moodustamise ja Nõukogude Liidu Prokuröri
nimetamise asjus.

dajad ja teised külalised.

Avati Ka rahvuste nõukogu
Moskwa, 12. 1. (ETA) (Tass) Nõukogude
Liidu ülemnõukogu rahwustc nõukogu esimene is
tung awati kolnlapäewa õhtul kell 20.10 Kraulis.
Istungi awas rahwuste nõukogu lvanim rahwasaa
dik MiHa Chakaia.
Rahwllste uõukogll esimeheks ivaliti anlctiühiu
gute üleliidulise kesknõukogu sekretär, rahwasaadik

Nikolai Mihailowitsch Schwernik. Esimehe asetäit-

Ülemnõukogu esimees A. ANDRE JEV
jateks waliti Bakuu naisrahwasaadik AÄanowa ja
Walge-Wenemaa kommunistliku erakonna keskkomitee

sekretär, ralstvasaadik Aleksei Mihailowitsch Le

witski.

Koosolek kinnitas kodukorra ja järgmise Päe
wakorra: 1) rahivuste nõnkoglt wolitnstekomisjoni

Nõukogude Liidus 150.000 lätlast
Moskwas suleti Läti teater
Mõskma. 12. 1. (ETA) (DNB) Nõu
kogude Liidus ilmuw Läti ajaleht „Läti klubi"
on lõpetanud ilmumise. Hiljuti on Moskwas
suletud ka Läti teater. Praegu on Nõukogude
Liidus umbes 150.000 lätlast.

Pariis, 12. 1. (ETA) (Havas) Sisemi
nister Dormoy seletas kolmapäewn õhtul aja
kirjanikele, et pärast seitse kuud kestnud juurd
lust ja otsimisi on politseil õnnestunud kind
laks teha. et Itaalia ajakirjanike wendade Carlo
ja Ncllo Nosse!li'de mörtsukaiks olid ESAN'i
saloorgonisotsiooni liikmed. Wennaksed Ros
sellid tapeti möödunud aasta juunikuus Bag
noles'i lähedastes metsades. Mõrtsukaid on ar
mult neli. Kolm neist on teada, nimelt Filliol.
lakubiez ja Puireur. Politsei otsib neljandat.
Filliol, kes oli CSÄN'i aktiiwne liige, peidab
end juba mitu Kuud. lakubiez wangistati po
litsei poolt juba möödunud aasta oktoobris.
Tema trnnsporteeris muuseas ka CSAR'i!e
määratud relmi ja löhkemoona s)elweetsiast
Prantsusmaale. Kolmas mõrtsukas Puireur on

samuti ivangistatud. Mörtsukail oli weel kaks
kaassüüdlast Bouvier ja Fauran. kes on /a
-muti «vangistatud. Neist Bouvier jälgis Itaa
lia ajakirjanikke Bagnoles'i metsades. See üles
anne oli temale usaldatud CSAR'i organifat
siooni tähtsa liikme Andre Tenaille' poolt, kes
wiibib praegu «vanglas. Dormoi) tähendas !õ
-puks. et politsei «võtab tarwitusele kõik abinõud,
et lõplikult kindlaks teha CSAR'i organifat
sioonil lasuivad süüteod, missugune organifat
sioon on ka Etoile'i jultunud atentaatide autor.
Pariis. 12. 1. (ETA) (Havas) Seoses
Etoile'i atentaatidega on Clermont-Ferrand'is
«vangistatud «veel insener Bauglard. Insener
Bauglard oli isikllks, kes esitles atentaatidest
osa wötiuid inseneri Locuty' CSAR'i organi
satsiooni ühele juhile Metenier'le.

Briti kindlustab mereteed Kaugesse Idasse
Sõja korral võidakse sulgeda Vahemere Suessi tee
London. 12. 1. (ETA) (DNB) „Daily Herald"

teatab, et Inglismaa on tegemas ettewalmistusi, et

kaitsta mereteed Kaugc-Jdassc Hcalootuse neeme kaudu.
Dcc abinõu oit tarwitusclc wõctud seepärast, et sõdade
korral wõidakse sulgeda Wahemere-Suessi kanali mere

tee. Freetown! sadam (Sierra Lcones) kui ka Kaplinn
eliitatnwat ümber lacwnStiku baasideks. Samuti aseta
tawnt neisse kohtadesse rannapatarcisid, mis saawat sa
ma wõimsad kui Singapuri patareid. Kaplinna sadama
wäljaehitaminc, mis läheb maksma 15 miljonit naelstcr

lingit, on juba alanud, kirjutab leht.

London, 12. 1. (ETA) Reuteri mcrekorrespon

dent kinnitab sõnumeid, millede järele Briti walitsuS on
otsustanud kindlustada umber Kapimaa Kaugesse-Jtta
wiiwA meretee julgeolekut. Selleks seatakse Freetown'!

(Sierra Lconcs) uuesti sisse alatine garnison. Ranna
kidnluStusi täiendatakse ja moderniseeritakse. Peale sel

le suurendatakse õlitagawarasid. Ka Kaplinna sadam
kindlustatakse mcrcrünnakute wastu. Kaplinna dokid
muudetakse suurimaiks lõunapoolkeral. Kaplinna sada
ma laicndamistõid on kiirustanud Abcssiinia sõda,, mil
lal paljud lncwad hakkasid sõitma ümber Kapimaa.

Nõutavam mark Soomes

Piiskop 3mI?" Joann tuleb
Prokurör 3. Looman Tartu Eesti
Laenu-Hoiu Ühisuse dirc 'ttoriks

Somes keelati "Niskamäe naiste" film

Võru ajaleht „Elu" toob järgmisesisulise
teate:
K. E e n p a 1 u otsusel on
kaotatud kõik kitsendused Eestis elami
seks praegu Jugoslaavias asuvale endisele
Petseri piiskopile Joannile, kelle kodanli
kuks nimeks on Joann kulin. Selles as
jas on siseministri juures käinud kostmas
piiskop Joanni eest vann. adv. J. G o r s c h
k o v.
Nagu kuuleme, on piiskop Joann kohe
pärast selle otsuse temale teatavaks tege
mist J. Gorschkovi poolt, asunud Jugoslaa
viast teele Eestisse. Esialgu jäävat ta ela
ma oma vanemate juure Petserisse. Piis
kopi nimetus on Joannile jäänud, kuid
kuna ta ci seisa apostliku-õigeusu kiriku
teenistuses ja tal puudub piiskopi koht, siis
ta vaimulikul alal tegutsema ci saa ha
kata."

Filmikontroll leiab kinofilmis liigset intiimsust
Tulemal pühapäewal pidi s)elsingi ja mitme Igatahes on lubanud filmimehed ka silmitsen
Soome promintfilinna kinodes tulema ..Suomi- suuri keelust hoolimata filmi esitada ning on
Filmilt" esietendusele Hella Wuolijoe ..Niska malmis ka kohtuprotsessi pidama riiklike ja
mäe naised". Nüüd on aga Soome riiklik politseiliste ametasutustega.
filmikontroll keelanud selle filmi esitamise prae
Kuidas ..Niskamäe naiste" filmi esietendu
gusel kujul. Nimelt on leitud filmi kontrolli sega lõplikult jääb. on meel selgumata. Iga
poolt, et stseen Aarne ja Ilona kohtamisel
tahes on kogu asjal suur sensatsiooni maik ja
koolimajas Ilona magamistoas on liigselt in publiku hnwi asja lahenemise kohta erakordselt
tiimne. Samuti leitakse, et Ilonat, kes saab suur.
wäljaspool abielu lapse, on kujutatud filmis
liig õnnelikuna ja on teda liigselt idealiseeritud.
Wiimased telegrammid Helsingist teatawad.
..Snomi-Film" omalt poolt seletab, et üksi et iflmitsensuur on siiski lubanud ..Niskamäe
knte stseenide wäljalöikamine filmist rikuks kop naiste" esitamise, tehes mõningaid kärpeid fil
filmi ja tema kunstilise ning tehnilisse ühtluse. mis.
Lissabonis paljastati

•JlrriLfs

..AKADEEMIA" nr. 6,
HIND 75 SENTI (80 lk.).
Sisus: P. TARVEL: Uue põhiseaduse jõustu
mise puhul; ED. LAAMAN: Kuivõrd on fašism
cksportkaup?; M. HAAVIO: Eesti toetusest
Soomele; J. TÕNISSON: Eesti välispoliitika II
(nelja värvilise kartogrammiga); A. ORAS:
Elulähedusest, eriti luules; A. TUULSE: Ordu
lossid ja meie, jne.
MÜÜGIL TALLINNAS:
..PRESSAS"; G. PAJU ajakirjanduse kontoris;
..PÄEVALEHE" raamatukaupluses; Balti jaama
raamatukapis.

Janssen Belgia panga uueks
kuberneriks
Brüssel, 12. 1. (ETA) (Havas) Valitsus on
otsustanud nimetada Belgia panga kuberneriks Jans
seni. Tee otsus esitatnkir kinnitamiseks kuningale.
Viimaseil päewil oli «valitsuse ringkonnis polju maid
lusi selle üle, kas ci tulek.? Belgia panga kuberneri kuu
didaadina esitada van Zcclandi. Eriti soowisid icda mit

mcd katoliikliku erakonna ministrid. Bnu Zrcland tea
tas aga, et tn keeldub seda lohta wnstu wötmast.

j. hooman
Kolmnpäewal maliti Tartu Eesti Laenn-Hoiu ülii

kommunistide peakorter
Lissabon, 12. 1. (ETA) (Reuter) Siin luiiit-

Nistati tcisipäctval hulk kommuniste. Politsei oli pal

jaotanud kommunistide peakorteri, kuid kohalcsaabnmi
sel olid kommunistid hoone põlema süüdanud, tõenäoli
selt selleks, et hii uutada dokumente. Kui politseinikud ja
tuletõrjujad majja tungisid, tekkis nende ja kommunis
tidc ivahcl lühike tulelvahctus, miö ci nõudnud aga ohw

reid. Kommunistid «vangistati. Politsei leidis peakor
tcrist trükimasiua lendlehtede trükkimiseks. Lcndlchte
des kutsuti iväcvsi mässule. Oodatakse uusi scusatsioo
nilisi Paljastusi terroristide organisatsiooni kohta.

Lissabon, 12. 1. (ETA) (Havas) Politsei on

paljastanud ja konsiskcrrinud salajase lehe „Avantc",
milles õhutatakse allohwitsere ja sõdureid mässule. Hulk
isikuid on «vangistatud.

Veriseid lööminguid Austria
kuningriiklaste ja natside vahel
Viin, 12. 1. (ETA) (DNB) Teatatakse, et teisi-

susc asjaajaja-dircttorits iltnkmerc ringkonnakohtu pro
kurör Joh. Looman. Ncivisjonikomisjoni esimehena on
prokurör Joh. Looman kauemat aega wõtnud osa panga
tööst ja Tartus tuntud energilise seltskonna- ja majan
dnstegelasena.

Joh. Looman sündis 27. okt. 1599. a. Õppis Tartu
Aleksandri gümnaasiumis, mille lõpetas 1918. a. jaa

nuaris. Astus samal ajal Tartu ülikooli õigusteadus

konda. Wcnc ülikooli tegemnse lõpetamise järele sõitis
hariduse jätkamiseks 1918. a. sulvel venemaale Nosto

>vi-Toni ääre, kus mobiliseeriti Tenikiui sõjatväkke.
Wiimasc taganemisel 1919. a. sügisel jäi J. L. Tagan
rogi linna, kust ivarsti pärast seda siirdus Eestisse.
Lõpetas siin Tartu ülikooli õigusteaduskonna 1923. a.
kcwadel. Kuulub EÜS-i tvilistlaskokku.
1. notv. 1922. a. nimetati J. L. ülemääraseks koh
tuameti kandidaadiks Tartu-Wõru rahukogu juure. Ai
mctati selle järele Tartu ringkonnakohtu abiprokuröriks

ja prokuröri kohusetäitjaks. Winnases ametis töötas
kauemat aega, kuni möödunud aasta oktoobris määrati
Nakivcre ringkonnakohtu prokuröriks.

Päcwal kcgitimistide poolt korraldatud koosolekutel on
olnud raskeid wahejuhtumcid kcgitimistide ja rahwussot
sialistidc ivahel. Elraziis on tekkinud «verine lööming,
kus politsei on sunnitud olnud tarivitama pisargaasi.
Nmbes õO isikut on «vangistatud. Hnaivatasaanutc ariv
ci ole seni teada. Ta«nasug«scid wahejuhtumcid on ol
wahejuhtnmis haawata neli isikut, kuna «vangistatud on
50 isikut.

Jtteit müügil olev
kõrgeväärtuslik kalamaksaõli sisaldab tarvilisel

Raamat Balti riigimeestest

Re, pros. El. Tu «ts. prof. P. Koger man n. näitle

ja P. Ptn n n. Teega küllaltki arwnkas kogu. Raamat
algab Leedu tegelastega, kuna Eesti osa on toodud lõpul.

Wikkor Zin.qhansi „Whrcnde .Äõpfc dcr baltischcn
staaten"
«Ilma liialduseta «võib öelda, et Euroopa LähedaneIda on >vähc»n tuntud kni Aasia Kaugc-Jda."
Nende sõnadega algab sissejuhatus sellele raa»natulc.

mis ülalinninttud pealkirja all on iltnunud eelmisel kuul
..Pribacisc" raamatukaupluse kirjastusel. Trükitud on
teos Leedus, kuna kirjastusel on «veel osakond Lcipsigis

ja Viinis. Viilimnsclt pole talle ette beita midagi ja
ta on nähtaivasti üks nende Lccdn propngandateoste sar

jast. mille loetelu ou kirjastuse poolt toodud raamatu
lõpus.

W. Zinghausi teos on aga Pühendatud mitte

üksnes Leedule, «vaid kõigile k o l«»»c lcßa l t« ri j
gil c. Ning nagu wõib järeldada juba ülaltoodud sis

sejuhatuse esimesest lausest, seab ta endale ülesandeks
selle maailmanurga teha Euroopale «välicinalt niisama

tuntuks kui on seda Kaugr-Jda. Et see oleks kerge

praegusel ajal, kus Kaugc-Jda oma suurte rahutuste trt
tu on kogu maailma tähelepanu fookuses, «neil siin kõigil
kolmel maal aga «valitseb juba kauanat aega eeskujulik
rahu, seda ei saa ütelda. Test maailm on juba kord nii
sugune, et ta o«nn tähelepanu csinnjooncs.jagab sinna,
kus „>nidngi lahti on". Teiseks praks ikkagi olema «veidi
raske ükit 272-lcheküljelist teost 31 riigitegelase biograa
fiatena koostada scdnivõrd hnwitnwana, et tcndmis!>i«nu

linc Euroopa sellele jookseks tormi. Pealegi kui autorit
ei saa just stiililt ja »vool«»vnsrlt kõnvutada ütlc»nc E.
Ludwigign.
Oma ülesande raslnscst saab aru ka autor ise: ~O«»n

matkal läbi Balti riikide waatlcine nende vroblecme...
ülesehitust jn ajalugu nende juhti,vate isikute peeglis
ja õpime tundma ka nende isikute eluteed, kuigi ainult
siluetina nende eneste saa,antuse «varjus.
Kes nendes portreedes otsib psühholoogilisi isclooinn

uurimusi, see pettub." Kuid autor pole tahtnudki seda,
Maid „o»in päid joonistada sellistena, inillisteua näeb
neid nende ümbruskond". Tcllc ümbruskonna esindaja!na tänab ta Eesti suhtes wälismin. informatsionibüroo

Autor on oma ülesannet «võtnud tingimata varima
stthtiitniscga «valgustatawatclc riikidele ja juhtiwatclc isi
kutelc enestele. TclleS suhtes teos on ka tulnud ccsku

määral A ja D vitamiine la teisi kehale häda
tarvilikke aineid; kaitseb külmetushai
gustest ning annab eluiõudu kõigim
A-S.Mey& Lande sen, Tallinn
Viru än nr. 9

j,,lik temas puudub arwnstaw moincnt täiesti. ,«>a

hcst isegi distants. Mis on aga mõistctaw meenu

tadcs teose ülesannet ja ülalinainitud allikaid, mis talle
on olnud kasutada. Et seejuures on autorile juhtunud
mõningaid wääratusigi ajalooliste daatumite ja «aktide
ga (nagu näiteks Läti praeguse sõjaministri kindral Ba
lodise mainimine Võimu lahingu (võitjana), on samuti
scletata»v autori hea usuga ja tahtega kust «võib tema

Poolakaid Madagaskari saarele
Warss a tv i, 12. 1. iCTA) lHavaS) Vastates

isiklikult teada kõiki neid asju!...

arupärimisele sci«ni «välisasjade komisjonis, «välistninis
tcr Bei? ütles munscaS: VnlicmiisrahwnStc fitftiuitfc-? 5.
notvcntbril 2nffnmnngn sõhitttiib kokkulepe on nititub po
sitiiwscib t»«lr»»usi. Poola luäs>c»«»sral»uusr seisukorrale

wahc jooksul oma kaes diktaatori tvalitsnskcppi. ja kuigi
ta ka sedagi oslas juhtida, suundus ometi kogu ta Püüd

tuleb piihenbabn suurt tnlielcpnnn,
sest Tschchhosloivnllia ebasõbralik poliitila Poola iviiiie
musrahtvnsc suhtes sunnib uicib suurimale tngnsihoiblik
kusclc. Mi? puutub Poola ,vähcm«srnh>vnssc Põiikognde
Liibus, siis asjaolu, et Mõskma ei tuunuStn «vähcmus
rahtvuste õigust nrenbnbn omakultuuri, ei kcrgcuba meie

Riigihoidjn K. Pätsi iseloomustus algab sõnadega:
..Rahwa hulgast rahwa eest. Konstanti»» Päts on dr
«nvlraat. Tn hoidis ainult «vastu tahtmist teatud aja

tagasipõörmiscks demokraatlikule walitsuSwormile."
Järgneb põgus vilk 12. märtsile, selle põhjustele. Rah
«vuskognle ning siis riigihoidjn elulugu noorusest peale,
seotuna Eesti isesciswuinisega ja poliitiliste wöitlnstega
enne seda.

ülemjuhatajale kindr. J. Lnidonerilc pühendatud
lehekülgede alguseks on toodud o«naaegse liitlaste söjawäclise

missiooni juhi. Inglise kindrali Aonghi «nälestnstest lau
se: ..Laidoner päästis Baltikumis liitriikide sõjalise pres

tiishi." Eluloos ja ,vabad,lswvitlusc kirjelduses, «uis
jällegi on koostatud wiiga eestisvbralikult. leidub tüll ka

wäiklemaid «vigu kas wöi see (khk. 2E2). nagu ivöit
lcnuts Vabadussõja.? Eesti armee ridades kaasa liit

riikide vhwitserc jn sõdur c i d. Kliid ci see ega ka

tillukesed «vääratused järgmistegi Eesti jnhtiwatc peade
iseloomustamisel ajalooliste faktidega ci sega teose au

tori siUuuähtawat tahet wöimalitult jääda tõsiasjade
juure, Järgi,cwatcst rlulngndrst-slitsidcst wõib pare

maik? pidada majandusministri K. scllf ri, pros. J.
Tõnissoni jn rektor pros. P. Kog c r »«« a ««i omi.

kuna neist csin«rses antakse ka «välismaale «veel praegugi

nii hädawajaline ülcivaadc «ucic maareformist, teises
Eesti rahwuspoliitilisest ärkamisest nmg Nhistcgeivuse

suhteid selle «valitsusega. jia poolakate seikukorb Leebus
annab põhjust rahutustunbcks.
Puubutnbes lväljaränbamisc küsimust. Bcck ütles, et
Poola wnlitsusel on praegu käimas läbirääkimised Prant

susntnaga, et selgitada Poola rlanilkonua ülcariv», ival
jaränbamisc wõimnlusi Madagaskari saarele.
Puubutnbes lõpuks Tanuni probleemi, Bcck ütles
muuseas: Äkeie õigused Tanzigis on «vastutvaiblcmatub
jn kinblab. ükski Poola wnlitsus ei «või selles küsimuses

olla teisel arwnmiscl. Tänugi probleemis incic ci mvi
konstateerib» mingit uinubatust meie kahjuks.

Saksa sõjaväe delegatsioon
Poolasse
Warsfatvi, 12. 1. ICT2I> (Patt ?lmctlik»lt

teatatakse, et lähemal ajal saabub Poolasse Takso sõja
«väcdrlcgntsioon «vastuliilnskäiguks Pooka bclcgntsionni
külaskäigule 11135. aastal. Tnksa delegatsiooni illiks

on Berliini sõjaakadccmia juhataja kindral Lickuuan.

juhatajat A. P a l l o t, nõuandjat Bernhard L i ndc t.

loomisest, kolmairdas aga ineie ölikiwitõõstuse tärkamisest.

Taksa sõjatväelascd jääwad Poolasse mitmiks päetvaks.

272 jämedakirjalist lehekülge ja 31 juhtiivat pead
see teeb iga kirjeldatud-käsitatud isitn kohta «vähcin kni
!) lehekülge teksti, «niinns sama teksti osas toodud näo

Wõib-olla on selles lühikeses sõnaivõtuS Zinghausi
raalnatii kohta ehk kasutatud arwustatvat tooni rohkem
gi, kui see sobiks selliselt heatahtliku teose puhul. Iga
tahes wõib konstateerida, et seni Läti ja osalt ka Eesti
ajakirjanduses toodud ning nende ridade kirjutajale kätte
Puutunud arwustnstcS on leitud 2?. Zinghausi teosel ai

Loodetav ilm

pildid. Ec3t i l c on sellest ruumist pühendatud 85 le
hekülge, kusjuures on käsitatud järgulisi riigi-, kunsti

ja tcaduscinehi: riigihoidjn K. Päts. ülc»njnhataja
kindral J. Laidoner, peaininistri asetäitja K. E c n
palu, walisminister Fr. A kel, majandusininistcr K.
S e l t e r, prof. Jaan T õ n i s s o n, A. H. T a m m s a a-

>«ult positiiwscid külgi. Ring neid «viimaseid ongi ka
teosel rohkesti.

E. W.

Sekeldusi Eesli lihaga Soomes
5) elsingi, 13. 1. IETA) Soome lihakaup

meeste liidu koosolekul möödunud laupäemal teatati,
et wastukäiwalt määrustele on ..Karjakeskuskunnä"
kauplustes mäikemttügiie lastud Eestist importeeritud
liha, mis on määratud ainult ümbertöötamiseks worsti

reedel, M. jaanuaril:
Öösi kuni keskmise kiirusega, öäemal fõmeitemnib

kagu. ja lõunatuuli. töosiati kerget lund ja udu.
Pilwes. Päswal tuisku. Tenlperatuur tänasest
weidi kõrgem.

kõrgemad segud

PALATSI,
KULTA
HOPEA
Palatsi kohv on Helsingi
Klaaspalee erimark O
Müügil originaals. /4-kilolisis

pakendeis ja lahtiselt ®
ESINDUS ja MUUK:
SÕJAVÄE MAJANDUSÜHISUS
KAUPLUSIS

Saarlased said sigade eest
20.000 krooni
Esiaalgscic kokkmvõtcte järele müüdi Saaremaa talu
pidajate poolt läinud aastal ajaivahemikul 1. maist kuni
aasta lõpuni üle 3500 clussea. mille eest saadi kokku
umbes 20.000 krooni. Keskmiseks cksportsea hinnaks oli
63—70 kr., kuid oli ka sigu. mille eest saadi kuni 130
krooni. Kõige rohkem saadeti sigu >r»äl.ja Roomassaare

sadama kaudu, armult 1370. kuna Orissaare ja Kui
ivastu sadamate kaudu läks wälia umbes 2000 siga.

Eksporditava lambaliha hinnad
Rootsi eksporditama tvärSkc lambaliha hindade no
ieerimisc komisjoni koosolekul 12. jaanuaril 1935. a.

tööstuses. ..Karjakcskuskunna" poolt seletati '.uiud
selle kohta, et siin on tegemist ainult eksitusega, za

noteeriti:

mai määral ka pooleldi ümbcrtöötatult lastud mäike

kaalu hinnakc. urnita saatejanm 12—45 s. ka: 3) ckspor

et alles hiljuti on märgatud, et Eesti liha on mähe
müügile.

Küsimuse selgitamiseks Soome lihakaupmecstc de

lcgatsioon esitas eile põllutööminister Heikijcle mas
taiva märgukirja, milles palutakse küsimust selgitada
ja ühtlasi kaaluda, kas ..Karjakeskuskunnalt" ei tu
lcks ära mõtta sisseiveoluba Eesti liha kohta. Minis
tcr lubas tuua selgitust sellesse küsimusse lähemal ajal.

Lina ja tselluloosi väljavedu Prant
susmaale ainult mereteed kaudu
Meie ametiasutustele on tehtud teatamaks Prant
suje malitsuse korraldus kaupade kohta, mida Prant
susmaalc on keelatud sisse medada maa- wöi raud
teel Prantsusmaaga mitte piiritletumatest maadest.

1) Eksporduawa wärske lambaliha hinnaks Tallin
na tajamajadcs headuse järele 95—100 s. kg; 2) elus

lidc ajawahcmikul 19.—16. jaanuarini 1938. a. 3909

kg 1.. 2.. 3. ja 4. liiki.
Narva laht jäävaba

N.-Jõesuu kalurid sõitsid paatidega merele

WiimaStcl päcwadcl kestnud tugcwad lõunakaarte

tuuled on ajanud Narma lahelt ajnjää -oome rauda.
Narma laht on prac.qu täiesti puhas jääst. s!olmapäc
wal kasutasid N.-Jõcsuu kalurid seda wöimalust ja sõit
sid paatidena merele, et miia märgud mälja. Kui lõuna
tuuled peaksid jääma püsima, siis kalurid loodamad meel
mõnd aega teostada kalapüüki.

Veoauto jäi rongi ette
(sile kella 3 paigu P. l. jäi Pääsküla ja saue jaa

Sisse medada maa Kaudu on keelatud kaupade ui
mestikus lina, tselluloos, millad, masinad ja nahad.
Nende kaupade sissemedu peab Prantsusmaale toi

made ivahcl rcisijatcrougi nr. 45 ette wcoauto nr. 'A
-695. slokk»põrkc tagajärjel sai auto migastada. sa

Prantsuse sadamalinnadele.

9Ji etsa mnsaku käe, kuna kansasõitjn Edmnnd Mitt

muma mereteel nähtanmsti selleks, ci anda tööd

nud ka Billachis (Kiirntcnis), kus on «vangistatud 3E
isikut. Lehtede teatel on Viinis saanud samalaadilises

S. O.K. OAKOHVI

Eestisse

' hukkus tules
San Fran isc o, 13. 1. (ETA) Honvlulust

teatatakse, et sealse lennnjnnma lacm „Avocet" on Pa

go Pago saarelt 14 miili läänrpool leidnud kadunud
olcunupandi „Samoau Elipperi" rusud. Sealjuures on
selgunud, et lcnnupnadi meeskond on hulkunud. Lennu
paat on hukkunud tules, mille tekkimise põhjused ci ole
seni selgunud. Enne hukkumist lcnnupaadi kapten Mus
sirf teatas raadiotccl, et mootori rikke pärast lcnnupaat
pöörab tagasi Pago Pago saarele, kus ta loodctawasti
mõib maanduda 10 minuti jooksul. Lcnuupaadi kergcn

damiseks ta tühjendas osa bcnsiinipaake. Viimaseist
randiosõnumcist järeldatakse, et kapten on tarwituselc
wõtnud kõik ettcwnatnseabinõud jn et hukkumine sundis
õnnetuse tagajärjel.

Usuteadlaste konverents Tartus
Pvvla firifit esindaja nn nali iilcwnatc
Nsutcnblastc konwcrcnts peetakse tänawn 25.—27.

jaanuarini Tartus Maarja koguduse saalis. Päcivakor
ras on konwcrcntsi esimesel piiewal parast nwamist ja ra
kcnbnsc'könc maa- theol. N. Masingilt: „llsnnbiloo möt
test" ja ass. praost A. Anuivcri ulcwaabc «vaimulikust
kirjanbusest c«v. lut.-usu kirikus 1N37. aaStal.
Pärast lõunat on tooswiibimine teelauas, kus antakse
ülctvnatcid Kannuka sutvepäetvabest, kongressidest Bu
bapcstis ja maailmakonwercntsidest, millest eesti kiriku
esindajad on osa «võtnud. õhtul toiinub ühine jumala
teenistus ülikooli kirikus.
Komverentsi teisel päe»vnl tuleb arutusele leeriöpc
tüse kn«va, konsirmntsioonitnlitus ja agenda katvandi l.
osa. Pcljapiiemnl. toinvcrcntsi löpp-päe«vnl, piiskop tan
nnb ette kiriku statistika, Kõne alla tuleb ristitatvate
laste «vanndusc küsimus, «nille algatajaks on piiskoplik
tvikaar praost A. O. Lauri.
Hmvitnwamats päeivakorras kujuneb piiblitõlke ko

iiiiSjoni csitiS Piibli uue tõlke kohta. Veel tuleb mnr
kida. et kontverentsist «võtab osa Poola cmangcelse kiriku

esindajana scnior lstlvch, kes annab ule»vnntc Poola

muti kriimustasid klaasikillud autojuhi Lembit Tõnise p.
pääsis wigastnstcta.

Juurdlusega selgus, et õnnetuse põhjustas autojuhi
cttcwantamatus. Raudtee ega mccrcm koosseis wigas
tada ci saanud.

Wargusi pealinnas
Õelcne Wähhc korterisi Willardi 36 maraSrati 16
kr. tvääriuscs pesu.

Vabriku tän. nr. 31 asersewaft majast waraslari
Ado Eriti põrandamaiv 12 kr. määrtuses.
Willardi tän. nr. 16 asetsemast korterist ivarasraii
Aado A n d c la 2 triiksärki 29 kr. wäärruseS.

Nõmmel Puusepa »än. nr. 19'12 chiraraiva maja
juurest ivaraStaii 59 kr. wäärtmcS Martin Õangla ja
leiStc rööriistn.

Raadio
Ncljapiicwal, 13. jaanuaril.
16.55 reklaam. 17.05 inglise keel edasijõudnutele
5)1. 2df). 17.35 jääteade mõt heliplaate. 17.50 noorte»

tund. ..Emil ja salapolitseinikud". Erich Kästnrci kuul»
demäng noortele. 15.20 Merikanto laule Aleksandra

Prauuo (sopran). 18.10 päewauudiseid 10.00 õige

aeg. Ilmateade. Homne saatekawa. 10 05 wii-5 minutit

tennisele dl. mcd. M Kask. (Tartust.) 19.10 koh

wikumuusika ..Kultasest". 19.15 majanduslik ringwaade

toimetaja L. Grandberg. 20.00 Artur Lemba helin
deid. NN orkester. Juh. F. Nikolai. 20.15 kirjanduslikke
uudiseid. (Tartust.) 21.05 Nimski-Korsakowt helitöid.

NN orkester Juh. J Nikolai 21.50 aktuaalne kumme

minutit. 22.00 õige aeg. Päewauudiseid. 22.10—22.30

kammermuusika. 22.30—23.00 Paul Whitemani or
kester mängib (Heliplaadid )
Ncedcl, 11. jaanuaril.

7.00 äratnSniäng. Wõiinlcmiuc. 7.20 honmiikkoni
seri helivlaatidcli. 7.35 päciuauudiscid. B.IZ hommik

palmus Jaani kirikust õu. L. Nandkcpp. 8.35 jää

teade ivõi heliplaate. 0.00 Talliinn Turuieadc.
10.55 reklaam. 17.05 lastctiiiid. Wõu-lelle muinas

jutte Jaan Waõira ..Ohwrikiwisl". 17.35 jääteade WÄ

ctvangcclscst kirikust.

heliplaate. 17.,0 põllumajanduslikest päewaküsimustest.

Tamal ajal pcaivad ka öpctnjnprounb Tartus oina
komverentsi, mille katvas on riba ettekandeid ja jooks
tvaib asju.

niserimiscst. 18.15 süit ..Harp Janos". (Hdi

Univeri supelmantll- ja mööbliriie
on kvaliteedilt ületamatud, sest nad on vastupida
vast materjalist, päikese- ja pesukindlalt värvitud
ning käsitsi kootud. Kudumistüöstus H. UNIVER,
Tallinnas, S. Tartu mnt. 12, tel. 317-66, toodab
pealeselle veel moodsat ukse- ja aknaeesriiet, hom

mikmantliriiet jne. Suur valik mustreid alati ladust
saadaval. Hinnad odavaimad. Müük suurel ja väi
kesel arvul S. Tartu mnt. 12, 111 korral, kl. 9—6.

18.00 nõunik ins. 05. Ajcitci: Põllmnajanduse meha

plaadid.) 18.10 päeivauudiscid. 10.00 õige aeg. Ilma
teade. Hinnanoteeriugud. Homne saatekawa. 19.10 tali

spordist. 19.20 harfisoolosid. 2plt.ua Tobias. 19.40
sisepoliitiline ringwaade. 19.55 duette. Helmi Qert (fop

ran) ja Mari Lang (metsosopran). 20.25 ..Rahwa

lvaenlane". Henri! Ibseni järele kuuldemänguks seadnud

A. üksip. 21.25 inglise helindeid. RR orkester. Juh.

Prof. N. Kull. 22.00 õige aeg. päewauudiseid. 22.10
23.00 2aint-2aeusi-koutsert NN orkester ja August

Karju.z (tchello). Juh. prof. N. Kull.

Raadiosaatcjnamn ..Nõmme K. L. 2." saatekawad:
Reedel. 11. jaanuaril.
15.00 heliplaare. 16.00 heliplaate ja ise^eÄ.
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Ilmub neuapäeoitt

Majanduslik ringvaade

Soome eelarve

Inimtööjõu osatähtsus tööstuslikus tootmises

Rootsi 1938/39. aasta riigieelarve, mis
esitati teisipäeval parlamendi mõlematele

Industrialiseerimise protsessi arengu suund
Inimese kehalised võimed on aasta
tuhandete kestes jäänud samaks või
isegi nõrgenenud, samal ajal on aga
tööstuslik tootmisprotsess teinud lä
bi peadpööritava arengu. Kui meie
esivanemad endale vaevalise toidu,
kehakatte ja muu vajalise muretse
miseks töövahendeina kasutasid nuia,
oda, lingu, kivi, kõblast j. m. s., siis
tänapäeval toodavad meie paljukord
selt komplitseeritud tarvete rahulda
miseks vajalikke hüvesid lugematud
hiigeltehased arvutute masinatega.
Töökoorma all ägava inimese aseme
le 011 astunud masinate võimas, laul.
Võime seetõttu pikemata nentida,
et kehalise töö osatähtsus tööstusli
kus tootmisprotsessis on suhteliselt
tugevasti langenud. Vaimne töö aga
on kontsentreerunud üksikute leidu
rite, teadlaste ja organisaatorite aju
desse.

on ajajooksul ikka rohkem ja roh
kem välja lülitatud tööstuslikust
tootmisprotsessist.
Võiksime tuua ka mõned näited,
mis tõendavad, et industriaüseeri
misprotsess ei toimu niivõrd inim
tööjõu kui just masinate, mehaani
lise energia arvel, kusjuures aga ra
kendatav energia muidugi on kasus
tatud äärmiselt ratsionaalselt.
Kui vaatleme P.-Ameerika ühend
riikide tööstustoodangut viimasel
aastakümnel enne maailmasõda, sus
näeme järgmist pilti:
Tööst.

Toodangu tööl.
Aasta hulk %% ary
milj.
1899 100 4,7
1919 216 9,0
1928 288 7,9

„Tehnika on täitnud kõrge eetilise
ülesande, vabastades inimese raskest
kehalisest koormusest, et anda talle
vaimselt väärikat juhtivat tööd. Kui
arvestada, et moodne turbiin öö-päe
vas 24 tundi töötavas käitises jõud
leb 9 miljoni inimese töö, siis astub
muudatus, mis siin on toimunud,
eriti silmatorkavalt nähtavale. Et
üht säärast turbiini Jihastemasina
ga" asendada, peaks rakendama pal
ju miljoneid inimesi energiaallikate
na vajalise energia loomiseks, või
inimkond peaks loobuma kõrgest
kultuuritasemest, mida ta üksi juba
on saavutanud masinate toodetud
hiigelenergia käsutajana." (Sieg
fried Hartmann, Technik u. Staat,
Stuttgard u. Berlin, 1929, lk. 50.)
Kuigi moodsate masinate ja töö
tehnika saavutuste kasutamine tä
napäeval tundub nii endastmõisteta
vana, pole nende iga siiski kuigi
pikk. Alles 18. saj. teisel poolel al
gas Inglismaal tööstuslik revolut
sioon, mis viis tsunftilise käsitöö
asendamisele suurkapitalistlikult or
ganiseeritud vabrikutega, kus toot
misprotsessis otsustavat osa hakka
sid etendama masinad, mis mitte ük
si ei abistanud inimest, vaid ka asen
dasid teda. Inglismaalt kandus töös
tuslik murrang 19. saj. Euroopa
mandrile ja hiljem ka Uude Maa
ilma.
Sellest ajast kuni tänapäevani on
kestnud moodsa tööstustehnika võidu
käik. See on olnud aga peamiselt
just masinate triumf, kuna inimtöö

Vahe 1928—1919 +67
Siit nähtub, et samal ajal, mil too
dangu üldhulk on kasvanud 67%,
tööliste arv on vähenenud 1,1 mil
joni võrra. Seda on võimaldanud
tööstuse ratsionaliseerimine ja meh
haniseerimine.
Veel suuremat huvi peaks pakku
ma pilgu heitmine Rootsi tööstuse
arengule, mis mõnevõrra on sarnane
meie omaga. Rootsi on viimase 50—
60 aasta jooksul muutunud peagu
puhtakujulisest agraarriigist tööstus
riigiks. Vaatame kohe missugune
osatähtsus on inimtööjõul olnud sel
les industrialeerimisprotsessis:
Tööstuslik toodang ja tööjõud
1913.—1933. a. Rootsis:
m...... . . Toodangu
Aasta Soolised Masinate vgärtusc
(1000) võimsus hj. indeks
1913 360,7 895 100
1920 417,4 1395 95
1925 391,7 1533 112
1930 454,7 1956 150
1933 393,2 2120 145
Siit näeme samuti ilmekalt, et
tööstuse väljaarendamisel ja tööstus
toodangu tõstmisel ei mängi peamist
osa mitte inimmaterjal, vaid mehaa
niline energia. Kui võrdleme näiteks
1920. ja 1933. a., siis näeme, et 13
aasta jooksul toodang on tõusnud
ümmarguselt 50%, Kuna aga tööliste
arv on kahanenud ca 24.000 võrra.
Sealjuures aga masinate võimsus on
peagu kahekordistunud.
Ja lõpuks Eesti? Isegi Eestis või
me teatud määral märgata sama ef-

Sotsiaalküsimusi

oli oma arstitegevust ühes teises haiglas
ka haiguse ajal jätkanud. Haigekassa kär
pis karistuseks ta haigusabiraha ja kind

Haigekassaliikmctc abistamise normid
peavad olema kõigi kohta ühtlased. Ei ole
Õige, kui haigekassa peakoosolek hakkab
üksikute liikmete kohta tegema criotsuscid

ja võimaldab neile, näiteks, haiglaravi

lustusamet jättis arsti edasikaebuse haige
kassa juhatuse otsusele rahuldamata.

Ehitustööliste keskmiste päevapalkade

määramist eraldi ametmeestele ja lihttööUstele soovis Eesti Tööliste kinnitusühisus.

1. jsk. kindiustusamet jättis selle soovi ra

kauem kui teistele, arvesse võttes liikmeks
oleku aega.

huldamata, sest ehitustööde juures üksiku

60-tunnilist töönädalat Tallinna linna
haigla õdedele ja sanitaaridele tahetakse

tavaid arusaamatusi ja vaidlusi.

maksma panna uuel eelarveaastal, selleks

õnnetuste vastu kindlustamise seaduse alla,

koosseisu suurendades. Praegu on tööaeg 12
tundi päevas.

Haigekassale valetcadete- andmise eest

karistatud on 1937. a. teisel poolel Tartus
ja Tartumaal 21 ettevõtjat. Kõrgem ka
ristus 4 kuud vangistust. Tööliste võtmisest
tööle ja lahkumisest tuleb haigekassale tea
tada 7 päeva jooksul, palga summast, mille
järgi haigekassamaksu võetakse, ei tohi väl
ja jätta mingit palgaosa, ei ületunnitöötasu

ega muid lisatasusid. Kuna töölise tööle

võtmise ja lahkumise ajast sõltuvad ka töö
lise kui haigekassa liikme õigused, siis pea

vad need tähtajad õieti märgitud olema.
On ka juhuseid, kus tööliste palgast
võeti haigekassamaksu 2% asemel 6% ma

ha, kuid ettevõtja jättis sellest ka osa hai
gekassale edasi toimetamata. On ka karis

tatud selle eest. et ettevõtja registreeris
haigekassa liikmeks isiku, kes tegelikult

töölise kuuluvus ühe või teise kutseala
hulka võib sageli tekitada raskelt lahenda

Veeühingute töölised kuuluvad tööliste

kui neil on tööstusliku käitise iseloom, kui
nad aga kuuluvad põllumajanduslike käi

tiste alla, siis sünnib tööliste kindlustamine
põllutööliste õnnetuste vastu kindlustamise

seaduse alusel.

Majanduslikul teel tehtavate tööde töö
lisi on hakanud vastavate käitiste omani
kud kindlustusamctite kaudu haigekassade

alt välja arvama, tugedes riigikohtu sele
tusele. Kuna nüüd on tööstusliku töö sea
duse muutmisega kindlustus- ja töökaitse

seadused uuesti ka sääraste käitiste kohta
maksma pandud, siis ei saa kindlustusame

töölistele 90 s. päevas. Ehitustöö
listele aasta töötasuks määrati sa
made kategooriate järgi 1132 kr. 80 s. (üle
17-a. m.)> 660 kr. 80 s. (üle 17-a. naist, ja
15—17-a. meest.), 448 kr. 40 s. (15—17-a.
n.), 354 kr. (kuni 15-a. m.) ja 306 kr. 80 s.

(kuni 15-a. n.). Kaupade käsitamise käi
tiste (sadama) tööliste keskmised aastata
sud määrati võrdselt ehitustöölistele, ainult
üle 17-a. mccstöölistelc võeti vähe suurem

1180 kr. Nende tasude järgi arvesta
takse õnnetuste puhul abirahasid ja pen
sione.

Haigekassa liikme vabastamine tööst
haiguse ajaks võib sündida põhjusel, et
haigus ei võimalda" kutsealalise töö jätka
mist, haige on töövõimetu või tööst loo
bumine on haigele ravimiseks tarviline.
Tööst vabastamise otsustab arst. Tallinna
ühise haigekassa üks arstidest oli haiguse

ajaks haigekassa tööst vabastatud, kuid ta

mis endisest rohkemal määral rõhutab
Rootsi eelarve vana põhimõtet, mille järele

laene ei saa kasutada riigi harilike kulude
katmiseks, vaid ainult kapitalide investee
rimiseks. Sel otstarbel on eelarve jagatud
kahte ossa, nimelt kulutuseelarveks ja ka
pitalieelarveks. Kulutuseelarve tulud on ar
vestatud 1.277,6 miljonile kroonile (sellest
maksutulusid 942,6 milj), ja kulud 1.208,5

milj. kroonile. Seega on ette nähtud üle
jääk veidi üle 19 miljoni krooni. Kapitali
eelarve on koostatud 208,8 miljoni krooni
suuruses.

Üksikuid ministeeriume üksteisega võr
reldes, on suurimad kulutused ette nähtud

sotsiaalministeeriumil, kelle eelarve on
koostatud eelnõus 317,7 milj. suuruses, mis

on umbes 30 miljoni võrra suurem kui
eelmisel aastal. Sotsiaalministeeriumi eel
arve suurenemine on tingitud mitmete
tähtsate sotsiaalseaduste vastuvõtmisest
möödunud istungjärgul. Sõjaministeeriumi
eelarve on möödunud aastal 174,3 miljonilt

kroonilt suurenenud 180,5 miljonile kroo
nile, millest 101 miljonit on ette nähtud
maaväele, 48,7 milj. merejõududele ja 26,5
milj. õhujõududele. Lisaks sellele kavatseb

sõjaminister esimesel võimalusel nõuda
veel 20 miljonit krooni õhujõudude tugev
damiseks. Ka teiste ministeeriumide eel
arved on veidi suuremad kui möödunud
aastal, välja arvatud välisministeeriumi
oma, mida on veidi vähendatud.
Soome eksport

Soome karjasaaduste väljavedu 1937.
aastal näitab juustu ja munade väljaveo
alal tunduvat suurenemist. Ainult või
väljaveo suurenemine on olnud vähema
ulatuslik. Nii on juustu väljavedu suure
nenud 1936. aastaga võrreldes 37% ja
munade väljavedu 16% võrra. Karjasaa
duste väljaveo andmed 1937. aasta kohta
on järgmised: võid on välja veetud üldse
275.890 tünni ehk 14.015 tonni (1936. a.

Millise arengu on teinud läbi riigihoiu
kassad, näitab järgmine tabel:
Riigihoiukassade areng

1924 1928 1932 1937
Kassade arv

(tuh.) ... 4,5 16,4 28,2 ?
Hoiuste omanike

arv (milj.) . 0,5 3,8 23,4 14
Hoiuste summa

(miljon rbl.) 11 336 1.172 3.500
Hoiuste kogusumma kasv, millised val
davas enamuses kuuluvad üksikisikutele,

Enne pühi ja pühade vahel oli LõunaSoomcs veel rohkesti tegevust viimaste

tõendab linna ja maa töörahva ainelise sei

inetsaprahtide laadimisel, kuid nende prah

sukorra suurt paranemist, eriti viimaste!

tide hinnad olid väga lähedased 1937. a.

aastatel, kui arvesse võtta, et 1937. aastaks

minimaaihindndele. Seepärast praeguste ku
lude ja aastaajaga arvestades ebasoodsad.

seks, võrreldes 1935. aastaga; seda põhjus

Söeprahid Inglisest Balticumi on viimase

tas neil aastatel asetleidnud palkade ja

tõusis ta 3,5 miljardini, s. o. ligi kahekord

nädala vältel langenud 1/— võrra, olles
seega jälle muutunud ballastiks nagu see
oli kogu kriisi ajal.
Kaugematel turgudel valitses kõikjal

üldse sissetulekute kasv käsikäes hindade

langusega. Mis puutub veel ühte krediit
asutuste liiki pandimajadesse, siis nende

nõrk tendents, ning hindades ei olnud mär

arv on tõusnud 1923. aasta 4 pealt 60 peale
1931. aastaks; hilisemad andmed puuduvad.

gata paranemist Tegevuses võis märgata

Nõukogude Liidu krediidisüsteemi raha

Korsör, 5/6, jaan.; 16/1800 tn., söed. AyrTroon Stettin, 6/6, jaan.

omakapitalid, riiklike ja ühistegeliste orga

Leedu passiivsus

5/3, jaan.; 19/2000 tn., söed, Burntisland

Leedu väljavedu oli detsembrikuus 18,6

miljonit litti ja sissevedu 16,7 miljonit litti.

Kogu möödunud aasta väljavedu oli 208,3
miljonit litti ja sissevedu 212,7 miljonit litti.

A. J.

tud. Vististe osa sääraseid vabatahtlikke

Spordistaadionide ehitamiseks Leedu
suuremais linnades on avalike tööde sum

korraldusi likvideeritakse.

madest määratud 51.000 litti.

Inglise käitiste dividende
Miks mugavusi ikka teis
tele?
„Miks ci liigu meil Läänc-Euroopa tu
riste?" kirjutatakse küsivalt „Uus Eestis
ja jõutakse lõppeks otsusele, et meie liik
lemisolud maal ning merel olevat huvirei
sijaile halvad, iseäranis kehvad aga inglas

tele. Seda kõike arvesse võttes soovitab
mainitud artikli autor panna käima Eesti
ja Inglismaa vahel mugavusnõudeile vasta
vat liinilaeva.

Mida sellest arvata? Kõigiti tõhus ette
panek, kuid meie omas konservatiivsuses,

mis peaks olema ka küllalt inglispärane,
kaldume arvama, et esijoones tuleks meil
siaeliiklemine nõnda korda seada, mis või
maldaks vabama liiklemise ka siis, kui loo
dusjõud seda püüavad takistada. Sest mida

sa ikka neid turiste koinfordirikkalt Ees
tisse vead, kui juba ühe korraliku talve
puhul siseliiklcmine kipub vägisi ummis
tuma, nagu seda näeme praegu.

Leqland Motors Cy, mis valmistab pea"
miselt veoautosid ja on viimasel ajal täit

Tallinna fondibörs

nud sõjaväe tellimisi, andis 900.000-nacJa
lisc põhikapitali juures puhaskasu 631.597

13. jaanuaril 1938. a.

naela, millest aktsionääridclc maksetakse
dividendiks 25% eelmise aasta 20% vastu
D

-L Tšekid Ostjad Müüjad

Teine ettevõte De H a v i e 1 a n d A i r
2 London I £ 18.11 18.35
craft Cy, mis toodab lennukeid, maksab
1 New York 1 8 3.61 3.68
dividendi 10% ja knssaboonust 23a %. 4 Berliin
100 Rmk. 145.60 147.80
Pankade dividendid on järgmised: 4 Helsingi 100 Smk. 7.98 8.10
Barclay Bank 14%, District Bank
2.5 Stokholm 100 Rkr. 93.40 94.60
1736%, Midland Bank 16% ja Wcst 4 Kopenhaagen 100 Dkr 80.85 82.05
minster Bank 20%.

huslik.

Võtame nüüd N. V. S. Liidu. Kuigi
meie oleme püüdnud kolme viimase aasta

Vene hoiukassad

püsivad endiselt väga nõrgal tasemel. Met
savedude lõppemisel Baltimercl, näib siinse
tonnaaži edaspidine tegevus muutuvat eba
tasuvaks ning laevaomanike kavatsus laevu
seisma jätta, on täiesti põhjendatud.

Asjaolu selgitamiseks olgu mainitud
kolme suure maailmariigi Inglise, Saksa
maa ja N. S. V. Liidu kaubavahetusest
meiega järgmist: Inglismaa on meilt
alati ostnud piiramata arvul võid, metsa,
mune ja ka liha. Hinnad on seal avali
kult noteeritud börsidel, ilma kellegi maa
vastu erilist sümpaatiat või antipaatiat
avaldamata. Nende nõudmised on kauba
kvaliteedi suhtes täiesti vabad, see on,
mida parema kvaliteediga kaup, seda pa
rem ka hind. Oleme kõigiti püüdnud pai
gutada oma kaupu Briti turule just see
pärast, et suhtumine meisse ja meie kau
padesse on kõigiti õiglane ja aus.
Saksamaal on natsionaalsotsialistide
valitsemise ajal väliskaubandus suuresti
tsentraliseeritud. Sissevedu pole seal pii
ramata vaba, kuid meie kaupade jaoks
on kontingendid olnud sedavõrd laiad, et
sissevedu sinna ei ole takistatud. Saksa
hinnad on aga alati olnud kõrgemad Ing
lise omadest kõikide sinna veetavate
kaupade pealt. Meie pole tahtnud endid
siduda ainult Saksamaa turgudega ja
jääda võõraks teisal, kuid meile kui põl
lumajanduslikule riigile oleks olnud palju
kasulikum isegi rohkem müüa Saksamaa
le, kui seda oleme teinud. Müües võid
Saksamaale saime sealt keskmiselt 50%
kõrgemat hinda, kui kusagilt mujalt; os
tes aga Saksamaalt põllurammu (lämmas
tikku, kaalit), oleme teda saanud odava
malt kui teistelt maadelt. Saksa nõudmi
sed kauba kvaliteedi suhtes on olnud
täiesti õiglased, maksmised korralikud
jne. Ühe sõnaga kauplemine Saksamaaga
on meile olnud regulaarne ja mitte ju

jooksul müüa sinna igasugu kaupa, aga
passiviteedist meie kuidagi välja pole saa
nud. Mispärast? Lihtsalt seepärast, et
Nõukogude Liit ei taha meilt regulaarselt
osta ja kui kord ostab, siis on kauba üle
andmisel alati niipalju raskusi ja sekel
dusi, et harilik ärimees ei pea kuigi kaua
vastu. Võtame, näiteks, kõige suurema
meie eksportala Nõukogude Liitu sead.
Meil on sigade müügil Nõukogude Liitu

• Tollivalitsuse andmete järele on 1937.
aastal konfiskeeritud üldse 53.133,3 liitrit
piiritust. 1936. aastal oli vastav arv
103.705,5 miljonit liitrit.

Möödunud nädalal kajastus prahiturul
tavaline pühadele järgnev vaikus. Hinnad

puhtpoliitilistel põhjustel.

vastavad arvud 273.132 ja 13.875), juustu

(1936. a. 133.490.520 ja 7740,9)

Prahiturg

Avaldame alljärgneva kirjutuse

olukorra selgitamiseks. Toim.
Moskva leht „Pravda" teeb ettehei
teid Eesti vabariigile seepärast, et
müüakse kaupu liiga palju Saksamaale ja
ollakse sunnitud ostma selletõttu palju ka
sealt, ühe sõnaga kaubavahetus Saksa
maaga olevat muutunud liiga suureks

väljavedu ulatus 6694 tonnini (1936. a.
4914 t.) ja kanamunade väljavedu
155.606.240 munale ehk 8892,8 tonnile

töötada, andes lisatoetusi, aga ka kindlus
tades oma liikmeid neiks juhtudeks, mis

vad oma tulud teenijate ja tööandjate mak
sudest. Eriti on neid kassasid ühistegeliste
asutuste juures. Sundusliku sotsiaalkindlus
tusega muutub nende kassade osa ülesan
deid ülearusteks. Mitmesse kassasse maks

ci ole üldises kindlustusseaduses ette näh

mccstöölistelc 1 kr. 10 s. ja kuni 15 a. nais

nõus on teostatud tähelepandav uuendus,

mine muutub ka raskeks. On mõeldav, et

raseid kassasid leidub mitmeid. Nad saa

Keskmisteks töötasudeks 1938. a. mää

a. naistüülistelc 1 kr. 35 s., kuni 15 a.

aastaga võrreldes on riigi kulude eelarve
suurenenud 121 miljoni krooni võrra. Eel

nisatsioonide kogumised, ettevõtete vabad
summad, riigi ja kohaliste eelarvete vabad
summad, riigieelarvelt saadavad summad,
rahva hoiused, millised peamiselt saabuvad
hoiukassade kaudu.

need kassad uuendatud kujul võivad edasi

15—17 a. mccstöölistelc 1 kr. 60 s., 15—17

fekti. Näiteks 1930. a. tegid tööli
sed suurtööstuses 56.715.331 töötun
di, kusjuures toodangu väärtus oli
52.667.043 krooni, 1934. a. oli töö
tundide arv suurtööstuses 53.986.818,
toodangu väärtus seevastu aga
54.641.157 krooni. Töötundide arv
näitab langust ca 3 miljoni võrra,
samal ajal toodangu väärtus on tõus
nud 2 milj. krooni võrra. Muidugi
võis toodangu väärtuse tõus olla
suurelt osalt tingitud ka hindade
tõusust, kuid näib siiski, et ka töö
produktiivsus on tõusnud.
Käitismajanduslikult avaldub ma
sinatöö osatähtsuse tõus tööstuslikus
tootmises püsivkulude tõusus. Kuna
moodne käitismajanduslik kulude
analüüs on alles võrdlemisi noor,
siis leidub literatuuris võrdlemisi vä
he näiteid kululiikide ajaloolisest
arenemisest tööstuses. E. Lehma
-1 e n b a c h (Selbstkostenrechnung u.
Preispolitik, 6. Aufl., Leipzig 1934,
lk. 58) toob näite püsivkulude tõusu
kohta ühes ketrus- ja ühes kudumis
tööstuses, kusjuures kuluühikud on
arvestatud tooteühiku kohta;
Aasta 1890 1902 1913 1926
Ketrus
tööstus 23,49 25,52 25,79 50,36
Kudumis
tööstus 23,14 26,27 26,54 54,51
John A. Hobson (Maschine und
Qualitätsarbeit, Ausgewähltc Lese
stüeke zum Studium der Politischen
Oekonomie, 20. Bd. Arbeiter und
Maschine, herausg. v. K. DiehJ und
P. Mombert lk. 175) väidab: „Pais
tab olevat üldine nähe, et ketrustöös
tuses ümmarguselt 75% suurenenud
toogist pro tööline tuleb kirjutada
masinate edusammude ja 25% töö
intensiteedi tõusu arvele."
Esitatud vaatluste põhjal võime
kokkuvõttes veel kord kinnitada, et
alates möödunud sajandi algusest on
tööjõu osatähtsus tööstuslikus too
dangus järjest langenud ja see lan
guse tendents kestab üha edasi. On
kindel, et moodsate põhimõtete ko
haselt toimuv tööstuse arendamine
tänapäeval ei nõua enam säärasel
mõõdul uusi tööjõude kui varematel
aegadel toimunud industnäliseeri
misprotsessid. Hirm kehalise tööjõu
puuduse pärast näib kuuluvat aja
lukku. Tänapäeva tööstus rajaneb
mehaanilisel energial ja inimese aju
tööl. Seda peaksid arvestama ka meie
majanduse juhid. M. Kp.

jaolu peaks kindlustama ka elavuse jätku
mist nendel vedudel. Väikest elavust võis
märgata ka Austraalia viljnvcdudcl.
Allpool toome mõned tehtud prahid
Põhja- ja Baltimercl. 20/2400' tn., söed lm
mingham Stettin, 5/6, jaan.; 11/1200 tn.,
koks, London Fredericia, 7/6, jaan.;
30/3200 tn., söed, Seaham Kopenhagen,

tema teenistuses ci seisnud. Sääraseid fik
tiivliikmeid leidub teisteski haigekassades.

ras 1. jsk. kindlustusamct (Tallinnas) liht
t ööl istele: üle 17 a. mccstöölistelc 2 kr.
70 s.. iile 17 a. naistüülistelc 1 kr. 80 s.,

miljoni krooni suuruses, kusjuures eelmise

allikad on järgmised: rahaemisjon, pankade

üldise ja sundusliku sotsiaalkindlustuse
teostamisega tõuseb päevakorda ka vaba
tahtlike abiandmise kassade küsimus. Sää

MILLEST ON TINGITUD RASKUSED?

kodadele arutamiseks, on koostatud 1.436,4

elavnemist vanaraua vedudel, mis tingitud
Jaapani suurtest vanaraua ostudest, see as

tid neid palveid rahuldada.

Kaubandusest Nõukogude Liiduga

4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 72.50
6 Kaunas 100 Litti 60.70 62.20

2 Amsterdam 100 Guldn. 201.13 204.65
3 Pariis 100 Pfr. 12.23 12.48
Seepärast mõtleme esijoones oma Jüri
dele, Jaanidele ja Matsidele, kuidas nad 1.5 Zürich 100 Sfr. 83.60 85.00
Brüssel 100 Belgat 61.25 62.25
saaksid pisut kodukülast kaugemale ning 2
4,5
Milaano 100 Liiri 19.00 19.35
teises järjekorras George'idele ja Macidele, 4,5 Varssavi 100 Zlottv 68.60 70.30
sest inglane ei olevat säärane natuur, kes 3 Praha 100 Tskr. 12.68 12.90
peab lugu vaid välisest uhkusest, vaid kes 3.5 Viin 100 Šillingit 68.50 70.20
küllalt hoolikalt jälgib ka seda. kuidas üksg( 4_ Danzig 100 Guldnat 68.60 70.30
ierliin clearing keskm. kurss 146.63
või teine elab igapäevases elus.
lilano clearing keskm. kurss 19.23

juba peaaegu kümneaastane praktika

ja Liidul ostmisel samuti. Kuid iga uue

lepingu sõlmimine on alati olnud jn näh
tavasti jääb ka edaspidigi terveks viikin
gite-aegseks okaasiaks, kus tuleb hinna
pärast maadelda vabest nädalaid, ja muu
de lepingu tingimuste juures murtakse sa
muti piikisid. Kuskil mujal sellist korda
ei ole.
Kauba üleandmine N. S. V. Liidu ost
jatele on alati palju raskem kui Saksa
maal võid ja Inglises peekonit müües, õieti
polegi raskusi mujal, nad on ainult N. Lii
du juures, kus, näiteks, praagitakse välja
sead selliste puudustega, milledele mujal
ci panda rõhku (väikesed kriimustused na
hal, sea karva värvus, jalgade kõverus jne.

jne.), ütleme otsekohe, et meie ei saaks
üldse seakasvatusele jalgu alla, kui sigade
turuks oleks ainult N. Liit, sest meil poleks
kuhugi panna nende poolt välja praagitud
sigu. Nüüd lähevad nad aga osalt peeko
niks, osalt ümbertöötamiseks konservideks
jne.

Teine ala elusloomad. Kolm
aastat käisid meil ringi N. Liidu ostjad ja
valisid endile ikka kõige paremaid ja ter
vemaid veiseid, üks komisjon prakis ühel
aastal veise välja mõnesuguse puuduse pä

rast, järgmisel aastal ostis teine komisjon
ta ära. Juhtus seda ka samal aastal. Tä
hendab, valimine ja praakimine polnud kül

lalt asjalikud. Hinna maksmisega aga oldi
niivõrd kitsi, et sisemaal saadi veistest
tihti paremat hinda kui venelastelt, millest
tekkiski nähtus, et hakati ühel äjal venelas
tega ostma ka endale tõuveiseid. Aga siiski

lepiti kõige sellega. Nüüd aga teatab N.
Liit korraga, et ta meilt üldse enam ei ka
vatse osta veiseid. Ja kuigi venelased kord
tulevikus tahaksid meilt uuesti osta vei
seid, siis peavad nad leppima ainult juhus
likult pakutava kaubaga, sest keegi ei hak
ka enam kasvatama veiseid ekspordiks.

Läinud aastal alustas meilt N. Liit pii
ma, koore ja juustu ostu. Kauba kvali
teediga oldi kõigiti rahul, kuid uuest aas
tast peale tahavad venelased meilt piima
saada mingil põhjusel odavamalt. Kõikide
ainete hinnad on meil aga tänavu kallimad

kui mullu, ja nende hulgas ka piim. Esi
mese valiku piima liiter, mis oma kvalitee
dilt võrdub Venesse müüdava piimaga, on
tänavu isegi 2 sendi võrra kallim kui läi
nud aastal. Nähtavasti venelased lihtsalt ei

taha meilt osta piima ja piimasaadusi ja
seega on siis lõppenud müük N. Liitu.
Meie oma viie meelega ei mõista küll välja

mõelda võimalusi või teid, kuidas saaks
müüa kaupasid N. Liitu; kui meie aga
puhtmajanduslikel kaalutlustel müüme saa
dusi teistele turgudele, siis leiab sealne leht
meid süüdi olevat fašismis või veelgi muus
hirmu äratavas ülekohtusi

Eesti laevade liikumine Suri
13. jaanuaril 1938. a.

A.-s. Tallinna Laevaühisuse laevad
A/l. Kajak väljus 31. 12. Dunstonist Pi

räusi, Maret saabus 3. 1. Tyne Docki, Piret
väljus 9. 1. Thcilizardist Ssvanscasse, Sulev

saabus 8. 1. Corki, Torni saabus 6. 1.
Cardiffi, Kalev väljus 27. 12. Oranist Lon
don kiiveri, Mall saabus 4, 1. Garstoni,
Juta väljus 11. 1. Thclizardist Falmouthi,
Mai väljus 8. 1. Tallinnast Dicppc, Alev
saabus 11. 1 Bordcaux'se, Olev saabus 30.
12. Bordeaux'se, Mari saabus 7. 1. Tallinna,
Järvamaa väljus 10. 1. Idüllist Tallinna, Kai

saabus 4. 1. Tallinna, Kodumaa väljus 11.
I. Antverpcnist Hamburgi kaudu Tallinna,
m/l. Läänemaa saabus 9. 1. Gdyniasse, Vi
rumaa saabus 29. 1. Tallinna.

Käsmu Laevaomanike laevad.

A/l. Elna väljub 13. 1. Glasgovist Nar
viki, sealt Middlesbroughi, Maia väljus

11. 1. Gcnuast Sousasse, Sigrid väljus 8. 1.
Kotkast Leithi kaudu Grangcmouthi, Maria
väljus 10. 1. Tallinnast Prestoni kaudu Lon

doni. Nemrac väljus 8. 1. Hullist Tallinna,
Ella väljus 11. 1. Blythist Tallinna, Lenna
saabus 6. 1. Tallinna, remondis, Minna
väljus 31. 12. Dakarist Dunkirki, Linda
saabus 5 1. Newcastle on Tyne, sealt St.
Servanti. Hilda teel Arcachonist Swan
seasse, Kotkas saabus 10. 1. Barrysse, sealt

Kõueni, Julia Newcastle on Tynes, sealt
Itaaliasse. Romeo väljub 13. 1. Danzigist
Blythi, Leeni Sunderlandis, Borghild väl
jus 11. 1. Gdyniast King's Lynni.
E. Bergmann & Ko laevad.

A/l Koidula väljus 8. 1. Hullist Rotter
dami, Keila väljus 24. 12. Rotterdamist
Buenos Airesi Kadri saabus 28. 12. Car
diffi, Liina saabus 31. 12. Kotka, Kulda
väljus 8. I. Rotterdamist Oncgliasse, Kadli

väljus 3. 1. Bonast Tayporti. Kaida saabus

7. 1. King's Bridgei.
J, Uangi, G. Otmannl, J. Kurgo J. t.

0.-ü. Kalanduse laevad.
A/l. Ecstirand teel Flüssingcnist Hamp
ton Roadi, Põhjarand Hudiksvallis, Ka
larand teel Oranist Bristoli, Harjurand Tal
linnas, siit Prantsusmaale.

P. Rassi j. t. laevad.
A/l. Uhti saabus 10, 1. Ncwporti, Keri

saabus 8. 1. Ghenti.

G. Roosvee j. t. laevad.
A/I. Tõnu saabus 8 1. Kalundsborgi.
A. Kalmi laevad.
A/l. Begonia Kotkas, Margo Rostokis.
U.-ii. Jakobson ja Ko laevad.
A/l. Barmor ajalepingul, teel Inglismaa
le, Pomaron ajalepingul, sõidab Inglis- ja
Prantsusmaa vahel.

A.-s. Eesti Laevanduse laevad.
A/l. Nautic väljus 11. 1. Sfaxist Prant

susmaale.

G. Orava j. t. laevad.
A/l. Pärnu West Hartlepooolis.
T. Vompa j. t. laevad.
A/l. Übari Londonis.
L. Varriku j. t. laevad.
A/I. Eha Danzigis.
L. Auliku j. t. laevad.
A/l. Leola väljus 11. 1. Okselsundist

Gdynia.

J. Adamsoni J. t laevad.
A/l. Taara ajalepingul, sõidab Bristol
Canali ja Portugali vahet.
C. F. Gahlnbncki laevad.
A/I. Baltonia Kotkas.
. Bäästeseltsi laevad.
A/l. Reta Tallinnas.
C. H. Kopfi j. t. laevad.
A/l. Alfa ajalepingul, sõidab* Londoni
ja Antvcrpcni vahel.

laevad.

A/l. Arkturus saabus 13. 1. Sharpncssi.
Mark saabus 10. 1. Stavangcri, Mcrkuur

Ameerika hõbedahind

saabus 11. 1 Göteborgi. Kastor saabus
11. 1. Tallinna. Pollux saabus 13. t. Dan
zigi, Regulus saabus 13. 1. Lowestofti. Po
laris saabus 11. 1. Sonvesborgi, Vega saa

valitsuse poolt ostetava hõbeda hind alan

A.-s. Mcrilaid & Co laevad.
A/l. Kuressaar väljus 11. 1. Hullist Mar

hõbeda toodangut Ameerika Chcndriikides.

Ymuideui, Osmussaar saabus 5. 1. W or
kingtoni. Naissaar saabus 7. I. Bayonnc i
sealt Bristol Channeli.
R. Nelbergi J. t. laevad.
Al. Tiiu saabus 10. 1. Stokholini, Viiu

last hinnast, siis pole astutud samm hõbeda
hinnale vabaturul avaldanud veel mõju.

väljus 11. 1 Rotterdamist Brüsseli. Uranus

bus 13. 1. Degerbamni, Saturn saabus 12.
1. Tallinna

scille'sse. Merisaar väljus 2.1. La Goulcttest

saabus 4. 1. Lissaboni, Toomas väljus 11.1.

Danzigist Stockholmi, Juss väljus 11. 1.
Cardiffist Gibraltari.
L.-Ü. ..EEROO" laevad. *
A/l. EOS saabus 11. 1. Dunkirki, Her-

L hendriikides on sisemaal toodetava ja
datud 57,57 eendile 64,44 Ameerika cendilt

unts. Maailmaturul on hõbeda hinnaks
44% centi unts. Hinna alandamine olevat
tingitud tahtest pidurdada kiiresti tõusvat
Kuna hõbeda hind maailmaturul nüüdki
veel odavam ameerika hea hõbeda kind

Prantsuse veinitoodang
Ametliku kokkuvõtte kohaselt on täna
vune veinitoodang Prantsusmaal 51,4 milj.

hcktoliitrit ja Alžecrias 15,2 milj. hl., kok
ku öö.li milj. hl. kuna möödunud aasta too
dang oh ühes asumaadega 51 milj. hl.

Neliaoäeval. 13. jaanuaril 1983

Päewaleht

Nr. 12

Kohalikke teateid
Uus Tallinna äärelinna
Tuba aasta ccst Icrliõ iilc-3 isesciswa koguduse asutaDiakonisside kiriku juure Pärnu maanteel,
sus Tallinna praostkond paari aasta jooksul ou pidanud

jumalatcenistusi ümbruskonna elanikele. Nüüd ongi
isutud koguduse tegelikule loomisele, ümbruskonna ela
rikud on Maga clawalt sellest mõttest kinni haaranud.
Tckkiwal kogudusel, mida organiseerib õp. N. Koolmeis
Osmvõtt jumalateenistustest on wäga claw.

Konsistooriumi istungid sellel nädalal

Siseriigist

..Tasuja" sõitis Loome?orkkala
kaudu
Täna hommikul sõitis jäälõhkuja ..Tasuja" Helsingi
20 reisija ja 40-touuilisc kaubakoormaga. Reis ei läi
uud aga enam mitte otse üle lahe. maid juba Porkkala
kaudu, kust harilikult kcsktalMel sõidetakse. Soome ran
nik on praegu üleni jääs ja Helsingi sadamasse pääsetvad
lactvad ivaid jäälõhkuja abil.

Usuteadlaste konverentsi

ccr. on olemas juba osa kapitali oreli muretsemiseks.

leeriõpetuse kawa komisjoni koosolekut peeti konsistooriu

mis. Waadati läbi leeriõpetuse katva, mis seisab tä
tvuse usuteadlaste komvercntsi päewakorras.

Konsistooriumi osaline istung peeti eile. kesknädalal.
12. jaanuaril. Sama päelva õhtuks oli piiskop kutsunud
Piiskoplikud wikaarid koosolekule, mis peeti piiskopi uues

Konsistooriumi uueks majandus
sekretäriks

korteris Nõmmel. Ncljapäcwal, 13. jaanuaril tuli pida

konsistoorium kinnitas majandusteadlase Gustaw Ncdi,
kes sellele kohale asus 1. jaanuarist. Senine majandus

misele konsistooriumi plenaaristung.

Tallinna 1. kaitsepataljonist osavõt
nute selts
Pcab oma korralise peakoosoleku reedel. 14. jaan., kell
20 kaubandus-tööStuSkaja saalis. Sissekäik uks B.

14. jaanuar on kaitscpataljoni sõttamincku aasta
päelv, mida kaitscpataljoni sõjasõidusi osamõtjad igal
aaZtal mäleStamad traditsioonilise ühise kooswiibimisega.

Rahvaülikoolis jätkub töö
Jõuluivahcaja järele jätkub töö Tallinna rahivaüli
kooli kursustel ringides ja loenguil 17. jaan. kl. 10.
Kecltckursustcst jatkuwad tööd ecSti, esperanto, ing
lise, rootsi, saksa ja Mcne keele rühmad, kuhn tvõetakse

waStu ka uusi kuulajaid. Samuti jätkub töö kiirkirja,
raamatupidamise ja praktik. matemaatika-kursustel.

Elektrotehnikas aivatakse uus rühm 15. jaan.,
kus käsitatakse elektri walgustuse- ja jõuscadeie küsimusi

linstallatsioon j. m.). Õpiringidest jätkub töö

skandiuaawia klubis 10. skp. sa kõneoskuse õviriugis 20. (
skp. Kodauikuõpistu töö jätkub esmasp. 17. skp. Samal
ajal algalvad populaarteaduslikud loengud.
Edasi on lükatud töö algus kullaseppadc joonistamise
kursustel, kus töö algab uuesti 1. märtsil.

Raamatupidamise täienduskursus
Tallinna NMKü korraldab raamatupidamise-lursuse
neile õpilasile, kes on lõpetanud NMKü poolt korralda
tud raamatupidamisknrsuse tvõi omawad eelteadmisi raa
matupidamise alal ja sootoiivad oma teadmisi täiendada
tvastatoalt oma tööala nõuetele.
Ainsuse katoas on pankade, tööstuste ja aktsiaseltside
raamatupidamine ühes kõigi uuendustega, mis aaState
jooksul on raaumtupidamise juures ette lvõetud.
Kursus algab 17. jaanuaril ja kestab 3' kuud.

Eksamid kutseõiguslike helikunstnike
registreerimiseks
neile, kellel puudutoad tvastalvad tõendused oma kutse
hariduse kohta, korraldatakse kunstnike kutscõigusc sea
duse 8 6 alusel haridusministeeriumi kutscoskusc-osa
konna poolt Tallinna konscrtvatooriumi juures normaal

selt kaks korda aastas mais ja septembris.
KäeZoletval korral toinn'toad nimetatud eksamid era
korraliselt 24. jaan. 1838 algusega kell 3 p. l.
Lähemaid teateid saab konsertoatooriumist.

sekretär £). 25 iil n on asunud retvident-instruktori kohale.

Sändor Jävor mängib ..GloriaDancing'is"
„Gloria-Danzing'i>'' esineva hõimlase, ehtsa
ungari-vrimasi L ä n d o r J avo ri kohta kirjutavad
Budapesti lehed tema esinemisest sealses hotell
..Ritzis" kokkuvõetult järgmist: „On tähtis, et Doo

koosolekut. Juhatas wolikogu juhataja abi A. Gn s

ajaga otsustati 18 wiiikscma ulatusega küsiinnst.

Esimese päelvakorra-punkti all kustutati 30 krooni
suuruses summa? lootusetuid õppemälsu-wõlgasid. Ette
tvabastati juba lõbnstnsmaksnst Wene üliõpilaste Seltsi
pidn. mis peetakse 13. jaan. ja ..Estonia" tvastla-ball
maskcmad, mis veetakse 18. weebr.

Sicgfried Püssile lubatakse awada end. ..Eorso" run
midc-5 kohtvik. tingimusel. et ruumid enne awamist rcuo
tvecritaksc. Johannes Otsale ci antud linnavalitsuse et
tepanekul luba õllcbaari atoamiseks A.-Karja tän. nr. 1.
sitana tänatoa laiendamiseks otsustati oSta ianras tän.

nr. 8 asctsetoast Rudolf Kaste kiunismarast 217,88 riiu
hinnaga 4100 krooni. Edasi otsustati «märata crarcn
dimaade hinnaks Kitoinmoru, Kcsk-Sõjamäe, Suur-Sõja
mäe, Tiigi ja Liitva tänatvatel tvastatoalt nende seisu
kohale 0,45—8 kr. rhit. Johannes Pvoomannile otsus
tati nrüiia linnale kuulntv Rae tvallas asetsetv ..siteinn

nr. 23" talu, hinnaga 2300 kr. Talundi suuruS oi:

Hoaaravse toetama puudustkannatawaid end. gil
dide liikmeid. Tartu linnawalitsus oma wiimasel koos

Kitsed häwitasid Mahu rannakülas heinakuhjasid
ja orasepõlde. Elanikud on kitsekarjade kaitseks ha
kanud kuhjasid kuuseokstcga kinni katma, kuid loo
mad kraabiwad oksad maha ja tccwad häwitustööd
edasi. Kitsed on nii julged, et Hirnuvad salkade wiisi

..Rahwahääletus" koolimaja pärast Annas. Anna
wallas on kauemat aega suuremaid mõtetclahkumine
kuid sünnitanud Purdi koolimaja küsimus. Kool asub
endises möisahäärbcris, mis aga majad kapitaalset
ümberehitust. Osa lastcwanemate poolt aga ei peeta
oracguse koolimaja ümberehitust otstarbekaks, maid

gildi liikmete ja nende perekondade kohta. Wäike
gildi warade realiseerimisest on laekunud linnakassassc

kogusummas 1050,65 krooni ja suur-gildi wara

dcst 329,89 krooni.

Mitropoliit wiibib reedel Tartus. Tartu wabasta
mispäewaks. mis on teatawasti reedel, sõidab nelja
päewa-löunase rongiga Tartu mitropoliit Aleksander,
et osa wötta waimulikust talitusest, mis peetakse Tartu
wabastamispäewa puhul traditsiooniliselt krediitkassa

keldris, kus punaste poolt tapeti teatawasti rida
waimulikkc ja teisi Tartu kodanikke. Kuna see on
armult 19. aastapäew, siis sel puhul erilisi pidustusi

et korraldata, maid päewa pühitsetakse tawalise korra

järele: koolides on aktused jn ärid on keskpäewal

2 tundi suletud.

Tartumaalt
Rõngu moodne koolimaja. Rõngu wallaomawalit

NahtottSwaheliscd muusikalised wõistlused laulu, kla
toeri ja puupillide aladel korraldab Austria riikliku muu
sika ja ltovakunsti akadeemia Wiinis 1838. a. juunikuus.
Võistlustest osa wötta sootoijail palutakse pöörduda Tal
linna konservatooriumi poole kuni 22. jaan 1838.

Põgenenud mäng margil. Kawildas oli A. Kom

vuse elumaja uks läbi puuritud ja esikusse tungitud,
kust ära wiidi mõned esemed. Varguse toimapanijaks

osutus põgenenud ivang H. Lätting. nes tabati.
Elvast

Konwent ja turbakomtsjon tööl. Keskuädalasc! El
wa konwendi koosolekul nõustuti kolme uue traktori
jaama asutamisega lisaks senisele kahele. Ka asuta
takse Elwa wiljasortcerimispunkt. Turbakomisjou!l-ne

kiila teedel. '
Kiwiölile Küttejõust kiwi. Kuigi Kiivi õlis on

praegu töölisi wajaliscl arwul ja kiwitoodanq on kiil

takse nüüd kooliringkonnas igas külas korraldada
gusc koolimaja ümberehituse poole.

Rakverest
Mälestati wabastamispäewa. Kesknädalal tähis
tati Rakwcrcs pidulikult linna wabastamise 19-dat
aastapäcwa. Linu oli lipuehtes. Hommikupoolel olid
kõikides linna koolides wastawasisuliscd aktused. Töö
lõpetati ametiasutusi? kell l p., kauplused suleti kell
2 p. l. Õhtul olid kõikides kirikutes tänujumalateenis
tused, tõrwikrougkäik ja aktus.

Viljandist
10 naiswõimlejat Soome. Kuna mööd. aastal

Tallinnas peetud ivõimlcmiswöistlustel Wiljandi nais
kodukaitse wöimlcjad esinesid hea eduga, on nüüd

Eesti Võimlejate Liit otsustanud Viljandi nais
kodukaitse saata Soome mängudele 10

osawütjat. Seda asjaolu silmas pidades on Viljandi
wöimlejad alustanud iutcnsiiwsct tööd, et ka Soomes
anda oma parimat.
Moodustati Viljandimaa kindlustusamet. Hiljuti
moodustati Viljandimaa kindlustusamet. miile koos
seis on kujundatud järgmiselt: esimees jsk.-kohtunik

päew. malewkonna kodus kodukaitse aastapäewa pii

Maawalilsus ehitab jpetsiaal-lumesaha. Wiljaandi
maaivalitsuse teedeosakond pidi maanteedeivälitsüsclt

misjonil seisab töörohke hooaeg ees.

Elwas kolm aktust. Koolimajas toimub kaswatus

hitsemine ja seltsimajas Elwa mabastamise aasta

päewa tähistamine.

Virumssit
kukkus Kohtla-lärwe polewkiwitööstuje lähedal suu-

käcsolewa aasta alul saama uue tugewajöulise lume
saha, millega oleks saadud wöitlussc astuda lumega
Nimetatud lumesahast jäi aga maawalitsus ilma, Kiitu
sus asunud ise ehitama uut lumesahka. Lumesahk eht
tatakse spetsiaalselt Wiljnndimaa teeolusid silmas pi-

li, õppis f(t 3 aastal Tallinna raudtee-tehnikakoolis.

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

Sünnipäewalapsi

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

A. Puksovi apteek, Koidu tän. nr. 43. Tel. 454-97.

J. Pilli apteek, Vana-Kalamaja t. nr. 7-a. Tel. 440-74.

Nõmmel

August Küttis, põllumees, süudimld 14. jaeuu 1588.

Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

a. Waiwara w. Virumaal.
Paul Meil, põllumees, sündinud 14. jaan. 1875. a.
Wana-Suislepa w. Viljandimaal.
August Pulst, 'kunstnik ja muuseumitegelane, sündi

nud 14. jaan. 1889. a. Taali w. Pärnumaal.
Peeter Rängel, äritegelane, sündinud 14. jaan IS4F.
a. Karksi lv. Pärnumaal.

Ed. Juhansoni 50-a. tööjuubel

Kopli tän. nr. 2 asetsetv Eino Salumaa loomaaed otsus
tati lvabastada lõbustuSmaksust, kui öpeKkku tühisust
omaiv asu-tuS. Kiitnuele majaomanikule otsustati piken

Täna pühitseb oma

50. a. juubelit rekstiilröö
alal Balti puuwillawabri
ku alaumiciSter Eduard

dada kiimiStvarainaksu-ivõlgade tasumise tähtaega.

Talliima kinodele oli umäratud üldsmmnas 90.800
kr. löbustnsmaksu, mis jaotati kinode tvahel järgmiselt:

Juhan s o u.

..Gloria-Palnee" 19.500 kr., „Ars" 14.000 kr.,
..HclioS" 12.000 kr., ..Bi-Ba-Bo" 11.000 kr..
..Modern" 10.500 kr.. ..Kungla" 4.000 kr.,
..Antor" 4.000 tr., „fti>nrai" 4.000 kr., „Skan
dia" 3.400 kr.. „Skala" 1.500 kr., ..Orion"
1.800 kr.. ..Satltru" 1.500 kr.. ..Mars" 1.300
kr. ja ..Kovpel" 800 krooni.

Juubilar sündis 22.

mtg. 1869. (t. Tallinnas.
Töötanta hakkas ta Kreen
holnns, kust 1899. a. kut-,

ei lubatud tviia oina restomni Toompuiesteelt Pärnu
maaniecle.

Liuna gaasi- sa tveetvärgi ööivabile Toomas Loon»gile otsustati umärata tciua 25-a. liunateenistuses ole
mise puhul autasuks ühe kuli palk.

duses ette nähtud üleskutse tähtajal pole keegi ennast
pärijana üles annud. seepärast määras ZnoSkonnakohtu
nik tvancmduie linnale.
TulmuaksukomiSjouideSse tvaliti kaasistujaiks samad
kodanikud, kes töötasid samades komisjonides ka mullu.

määruse kchtimabakkamise tähtpäeiva otsustati muuta 1.

saan. 1838. n. asemel 13. toeebr. 1838. a.
Poosii tänatoa laiendamiiciks otsustati osta A. Jb.ve
selt 233 rtm. Taile antakse taluks 121 min linna maad
ja 1000 kr. raha?.

25 aastat tööd muusikapedagoo
gilisel põllul
Helilooja A. Wirkhansi snnr jnnüclipcicw
Adalborr Wirkhaus taaasi ivaadata oma 25-aasta
f-ete tegcwuselc pedagoogilisel alal.

A. WiMaus sündis 17. ura il 1889. a. Tartumaal

Wcsneri ivalla Wääpworc koolimajas ineie ivanema

põlwc muusikategelase jn ..lxtsuuakooridc isa" Taamet
Wirkhansi pajana. Lõpetanud 1896. a. Tartu linnakoo-

..Estonias" 14. I 38,

Keeltekursused:
eesti, esperanto, inglise, rootsi,
saksa ja vene keel. Töö 2 k. nädalas
A 1 tund. Tasu Kr. 3. kursuselt.
Oskuskursused:
eiektervalgustuse ja jõuseaded (in
stallatsioon). Uus rühm algab 18. jaan.,
kl. 19. Kestvus 50 tundi. Tasu Kr. B.—.
Teooria (2 t. nädalas) 8. Kloostri 16 ja
praktika (4 t. nädalas) Tehnika Instit.
ruumes. Soovijaile lõpul eksamid ja
tunnistused.

Kiirkiri:
2 t. nädalas. Tasu Kr. 5.—.
Prakt. matemaatika:
tasu Kr. 3.—.

toiminud H. Drefneri gümnaasiumi ja ajuti ka töiste
koolide imnuikaõvctasana. ?l-st 1929 juhatab ta ühtlasi
Maarja kiriku laulukoori ja a-st 1935 kaitseliidu Tartu
malcwa orkestrit. Ka on ta kordi iu>att tegutsenud Tar
tumaa laulupidudel, kirikukoutsertidcl j. m.
Vilja tas on 91. Virkhausi tegelvus olnud ka hcliloo
mingu alal. Ta helitöist ivõikS nimetada ballaadi „Wai
unidc org" (1929), popurriisid eesti loitsidest (1925—

Ringid kodanike õpistus. Ained: ajalugu,
kirjandus, majandusteadus, organisats,
küsimused, õpiringid. Töö 2 k. nädalas

A 3 tundi. Töö jätkub 17. jaanuaril.
Skandinaavia klubi. Loengud kolma
päeviti skand. kultuurist ja ühiskondi,
elust, ajalehed, vestlus. Töö jätkub

1928). parafraasi ..Hinge hellal igatsusel" (1926),
operetti ..Wcskiucid" (1932), marsse j. m.

19. jaanuaril.

Kõneoskuse õpiring. Töökoosolekud

Viljsnclimssi puudus metsa
töölistest

tööbörsil pole neid anda. Isegi Pärnumaal asuvad
riigimetsatööstused on Viljandist nõudnud töölisi.
Viljandi tööbörsil oli eilseni reigstreeritud vaid 30
töötut, needki kõik naised. Töötuid mehi tänavu
üldse ei ole registreeritud. Samal ajal aga võiks
iga päev linnast maale metsatööle minna 100 töö
list.

Et tänavu talvel valitseb metsatööliste põud,

seda seletatakse raskete tööoludega, kuna sügava
lume tõttu metsades töötamine osutub märksa ras
kemaks. Suure nõudmise tõttu metsatööliste palga

neljapäeviti.

Koduse kasvat. õpiring lastevanemaile.
Töökoosolekud teisipäeviti.

Tasu igas ringis Kr. I. poolaastas.
Populaartead. loengud S. Kloostri 16

Viljandi teatrimaja ehitamine
oleneb alusvara määramisest
„UGALA" PEAB PRAEGUSTEST RUUMIDEST

Niiüd on aga teatrimaja küsimuses valitsemas
jälle vaikus. Kas Viljandi saab uue teatrihoone või
mitte, see kõik näib sõltuvat riigi- ja omavalitsus
asutistest, kelle poole on pöördud alusvara saami
seks. „Ugala" juhid, kui teatrimaja mõtte kandjad,
ootavad vastuseid esmajoones vabariigi valitsuselt

ning Viljandi linna- ja maaomavalitsustclt. Ma
jandusministeeriumis on teatrimaja ehitamise küsi
mus leidnud pooldamist, kuid ministeeriumis arva
tavat, et määratavad alusvarad ci peaks ilmtingi
mata koosnema miljonitest, vaid võiksid piirduda
ka väiksemate summadega. Kui riigi- ja omavalit
suste toetused selgunud, siis alles võidakse uue
teatrimaja pinnalt teha reaalsemaid kalkulatsioone.
Teise variatsioonina on Viljandis võetud kaalumi
sele küsimus, kas teatrimajaks ci saaks ümber ehi
tada Posti tänaval asuvat Viljandi Käsitööliste Abi
andmise Seltsi hoonet. Nimetatud hoones on saal
juba olemas ja selles töötab praegu kino. Kõne all
olev saal mahutab kuni 49(1 inimest, millest Viljandi
oludes peaks jatkumu. silmas pidades asjaolu, et ai

nult odavuhinnalised etendused leiavad korraga
enam külastajaid. Saali juure tuleks ehitada veel
mõeldav alla 150.000—200.000 krooni.

80.000 kr., kuna uue teatrimaja ehitamine ci ole
il dil: Belly Kuuskcmaa, Ilarry Paris, Anis Lauter, juubilar Marje Parikas, Sergius I.ipp
sümpaatiaid vägagi mitmekesiste inimkujude esi
tajana. Sagedasti on ta olnud veenev naiivitarina
või tujuka tütarlapsena või maaneiuna (alates näi
teks peaosaga kulda ..Kadunud tütres" a. 1922 ja
Juuliega Th. Rittneri komöödias ..Hundid ööl"
a. 1924 ning lõpetades kas või Tiiuga ..Vedel
vorstis"). tihti mitte vähem kena salongidaam, na
gu teda tunneme Vilde ja Raudsepa mitmest ko
möödiast. Eriti viimaseil aastail on Marje karikas
palju abistanud klassikalist repertuaari mõjukindla

kaunitarina. Selle kõige kõrval ta teravad karak
terosad (näiteks algupärandis ..Haljal oskal") ja
väga tähelepandav ehtsus tõsiseis draamarollides,

nagu meenub näiteks Marist ..Libahundis".
Ent loetlemisega ei suudeta Marje Parikase

taolise kunstniku teeneid hinnata. ..Estonia" teater

loodab, et ühe ta kõige kohusctruunia ja hinnata
vama näitleja tiihtpiicvactcndiis kujuneb sellele
näilejalc soojemaks elamuseks kui seda võib olla
ükski kirjalik tunnustus.

igal esmasp., teisip., kolmap. ja reedel,
Lasnamäel. 10. algk. ruumes igal teisip.,

Koplis, 26. algk. ruumes igal kolmap..
Veerenni t. 2-a, igal neljap., kl. 19—2\.
Sissepääs tasuta.

Lähemaid andmeid saab

Rahvaülikooli büroost,

S. -Kloostri 16, iga päev
kl. 17—20, tclcf. 43854.

olud pole aga kaugeltki mitte halvad.

PRANTSUSE KLAVERIKUNSTNIKE! MAGDA
TAGLIAEERO KONTSERT
Teisipäeval, 18. jaanuaril, ..Estonia" kontsertbü
roo ja Älliance Fran?aise'i korraldusel kuulsa prant
suse klaverikunstniku Mag d a Tagliafero gala
kontsert Prantsuse saadiku patronaaži all. Kontser
di kavas: Mozart sonaat La-majeur, Chopin
sonaat si-mineur. Debussv Jardins sous la pluie,
L'lsle joycuse. Ravel Jeux d'eau, jvm. Kontserdi
algus kell 8 õhtul. Pääsmed eelmüügil teatri

Laupäeval jälle „T oot s i pu 1 m".

töö 17. jaanuaril.

käima 1. Eesti muusikakooli ja on 1920. aastast alates

näitelava ja kõrvalruumid, mis nõuaks kulu 79.000—

dega.

Tallinna Rahvaülikooli
kursustel, ringides ja loenguil jätkub

maale, jõudis ?l. V. sealt 1918. a. tagasi ja asus elama

8 õhtul. Pääsmed eelmüügil teatri kassas.

dusele, milline reedel läheb ainukordselt iildhinda

wuse 7 mõrra.

Tartusse, mis ongi olnud ta töötamiskobaks tänini.
1919. a. jaanuaris pani ta siin koo? 91. Nioläuderiga

alusvara teatrimajale.

Laupäeval, 15. jaanuari!, esineb Estonia kontsert

Reedel „Mehe küljeluu" ainukordselt üld

11. Wanima inimesena suri 87-a. Mihkel Ling.
Jaani koguduses sündis 12 last, abiellumisi oli l ja
7. Nagu eeltoodust näha. ületab
Pöide, Muhn ja Jaani kogudustes suremus sündi

lides. Eknkuceruuud ühes Valga vealkooliga Vene

Koostati juba ka vastava sihtasutisc põhikiri ja

saalis Dresdeni keelpillide kvartett ainsa kontser
diga. Kvarteti koosseis:- Gustav Eritzsche
(I viiul), Giint h e r \Y eigni a n n (II viiul),
licinrieh I'robst (hratsche), Volk m a r
Kohlsehiitter (cello). Kontserdi kavas: Dit
tersdorff Es-duur, Keger Ks-duur op. 100.
Tsaikovski I) duur op. 11. Kontserdi ai uus kel!

hindadega. Kõik reedeks ..Metsalise raja" etendusele
ostetud pääsmed on maksvad „Mehe küljeluu" eten

guduses oli sünde 11. abiellumisi 2, surmajuhtumeid

Valka, kus algaS ta pedagoogiline tegctvus kohalikes koo

saadeti see tutvumiseks neile, kellelt loodeti saada

Parikas'e anae ja lavakultuuri mõjulcpääsmi
seks veetleva ja terase Suzanne'i osas. Ta partne
riks on Figarona Ants Lauter; teised peamised
tegelased Meta Luts, Reet Aarma ja Jüri Koger.
Lavastus Hanno Kompuselt.
DRESDENI KEELPILLIDE KVARTETI
KONTSERT

Teetsovi haigestumise tõttu ära.

mest, neist wanimad olid Liiisu Rcinart 87 a., Miina

Lember 83 a. ja Willcm Rahanik 83 a. Muhu ko

Leipzigi konsevlvatoorinmi lõpetas juubilar 1903. a.

KOLIMA VÄLJA 1. JUUNIL 1940.

toodangus peaks pakkuma sobivat võimalust M a r j e

Reede! jääb „M et sai ise raja" etendus A.

Surmal ülekaal. Pöide koguduses sündis möö
dunud aastat 8 last, laulatati 4 paari, suri 20 ini

Seejärelc oli ta ..Estonia" laulukoori juhataja sa ope
rcti- ning ooveritrupi dirigent. 1912. a. siirdus juubilar

Lõppenud aasta viimasel veerandil pandi Viljan
dis hoogsalt liikuma uue teatrimaja ehitamise mõte

Reedel, 14. jaanuaril, MARJE PARIKAS'e ' >a.
lavategevuse tähistamiseks ESIETEN
DUS „FIGARO PULMAD". See kuulsaim ja säde
levaim teos vaimuka pariislase Bcaumarchaisi

/Täna ..Tootsi pulm" 10. korda. Algus kell

Saaremaalt
Melereihoonet ähwardas tuli. Poidel tekkis tule»
õnnetus kohaliku meierei katlamajas. Ära põles lagi.,
katus ja osa sisseseadet. Tuli kustutati koduste abi
nõudega. Kahju esialgse hinnagu järele on 400!) kr.

tulnud korduvalt nõudmisi metsatööliste peale, kuid

bulgaaria keeles.

V2S õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

seks keskmeiereiks, mille asukoht on Kuressaares.
Senised piimaühingud jääksid töötama keskmeierei
koorejaamadena. Uus koorejnam asutatakse Kärlale,
kus praegu puudub piima wastuwötupunkt.
Lõunaid kehwadele lastele. Kuressaare linnawalit
suse poolt awatud toitluspunktis saamad tasuta löu
naid ZZ kehwemat last. Lõunate andmine kehwadele
lastele kestab kuni 1. maini.

Viljandimaal valitseb tänavu talvel suur puudus

Neljapäeval, 13. jaanuaril, bulgaaria riigi
ooperi tenori Peter Raitschcffi viimseks
võõrusetenduseks Smetana ooper „Mii ii du d
mõrsja". Härra Raitscheff laulab Jcniki partii

Töölisteater

Salme ja Pihtla piimaühingud liita ja muula ühi

metsatööliste järele. Viljandi linna tööbörsile on

«Estonia" teater

kassas.

Keskseltsi kokkukutsel peeti Kuressaares linnaümk
ruse piimandustegclastc nõupidamine piimanduse
würgu ja keskmeierei asutamise asjas Kuressaare.
Tugewama kandepinna loomiseks otsustati Laadjala,

tuntud muusikapedagoogidc juhatusel.

bmcstn

Marje Parikas'e 15-a. lavategevuse tähistamiseks

Reedel, 14. jaanuaril, tuleb ..Estonias" esieten
dusele Beaumarchais' komöödia „Figaro pulmad"
näidend, mille prantsuslikke ning pariislikke
kvaliteete vaimusädelust, elegantsust, liikuvust
ja julgust on maailm nautinud juba poolteist
sajandit. Kui selle teede esietendus ja ta naispea
osa Suzannc'i osa- on määratud Marje
Parikas'c näitlcjasaavutustc tähistamiseks, siis
see valik ütleb palju nimelt juubilari kvaliteetide
ja teenete kohta. Säärased osad klassikalisis teo
seis on kultuursete, teadlike, koolitatud näitlejate
erialaks. Nende küps esitus nõuab näitlejalt nii
hästi südame kui pea, niihästi vaimu kui vaistude
tugevust. Ja kas pole Marje Parikas noorusliku
ning armsa, ent selgepäise SuEannei kuju hinges
tajaks nagu loodud pärast sääraseid saavutusi, nagu
oli ta Beatricc Shakespeare'! komöödias ..Palju
kära ei millestki" ja paljud muudki osad neiule
saja hulgast, mis see näitleja on 15 aasta jooksul
üle lava ..puistanud" otsekui endastmõistetavalt!
Marje Parikas on võitnud publiku ja arvustuse

Kuressaarest
Keskmeierei Kuressaare. Saaremaa Piimaühingute

mille särele mõned aastad töötas raudteelasena. Tundes
aga enda kalduwust uniusikaliscks tcgcivuseks, loobus A.
Wirkhaus senisest ainctist sa siirdus Leipzigi, kus ta seal
ses kousMvatvoriumis suure iumiM töötas selleaegsete

rifttSsc, kus töötab ka

õommc wõib meie tuntud helilooja ja muusikaõpetaja

Talliinm kõuiiiiemaksu määruse ja kõunirecde suud

olek peeti neil päewil ja sellel kaldus enamus prae

suli Balti

Neile maksumääradele esitasid protestid „Gloria-Pa
laee", ~Ars" ja „MarS". paludes niaksnmäärade tvähen
daiuist. silnhauduskomisjoni ettepanekul esitas liuncrtoa
litsu? küsimuse linnatvolikognlc eitamaks otsustamiseks,
mis iüudiS ka ühel häälel.
Edasi lvõoti mnstu linna keskraamatukogu avhiitvkogu
kasutamilc kord. Autojnbtrde sa Mototehnikutc Ühingule

hääletamisi. Esimene sellekohane suurem rahmakoos

see rakendati tööle Harjumaal. Nüüd on maawalit

NELJAPÄEVAL VASTU REEDET:
R. Georgini apteek. Viru tän. nr. 15. Tel. 450-89.

konna keskele. Küsimuse lõplikuks otsustamiseks tahe

pülcwkiwi. mida kasutatakse ahjude ja pliitide kiit
miscks. Küttejõule antakse wastu peent pölewkiwi.
mida õliwabrikus kasutada ei saa. Küttejõud saadab
peene kiwi edasi Tallinna tööstustele.

Kolm aktust ühel päemal. Piihapäewal peetakse

turbaiihtngu esindaja osawötul ivalis juhatuse. Ko

joomitaksc uue koolimaja ehitamist enam kooliring

lalt suur, tuuakse siiski Küttejõu kacwandusest jämedat

A. Kurik, asetäitja jsk.-kohtunik K. Güidenstubbe,
tööinspektor A. Vardi, maamalitsufe liige R. Vat
ter, linnanõunik A. Tupits. A. Puusep, E. Kannus,
T. Jürgenson ja P. Paal.
Viljandimaalt

Suujatamtsel murdis jalaluu. Teifip.. li. jaan.,

Apteekide öövalve
Tallinnas

seja saanist.

sus asub ehitama Rõngu alciviku piirkonda uut

Köstrite kutseeksamid

Mõne reaga

käidawamaid maanteid.

uhislife hoowist warastati Edisc mõisa omaniku kindr.

saadud summadest kapital, mille protsentidest abista
takse endiste gildide puudustkannatawaid liikmeid ja
nende perekondi, lihtlast on linnawalitsus otsustanud
andmeid koguda sääraste puudustkannatawatc end.

peetakse 27. ja 28. mail konsistooriumi ruumes.

ülemiste järtoe jääkord on praegu 13 tolli paksune,
millest puhast n.-n. sinist jääd on 8 tolli paksuselt. Jär
toelt on alanud ka kibe jäätoõtminc, mida toimitvad ette
tootjad Luuk ja Fcrden.

Siis tahetakse jöuivankritele liiklemiseks awada rida

Zsrvsmsslt

ria-Danzing'is".

Ülemiste jääkord 15 tolli paksune

dadcs ja see peab walmima käesolcwa kuu lõpul.

A.Tõnissoni saaniwaip. Waip warastati mõisa,valit

Mees mõisteti kolmeks aastaks mangi.

Praegu esineb sääraselt ülistatud viiuldaja „Glo

Warastati kindr. Tõnissoni waip. Iõhwi tarm.-

olekul on otsustanud linna rahandusosakonna ette
panekul moodustada gildide waradc realiseerimisest

moodsat koolimaja, mis läheb maksma eelkaikulat
{ioonide järele üle 100.000 krooni. Hoone tuleb tellis
kiwichitus ja kõigi mõnusustega.

27,78 ha. Surnud Aleks. Kelneri Ivaibewara otsusta?
linn tvõtta tvaSW 413.18 kr. suuruses summas. Sea

Teater • Muusika

satamisel Ilmar 6a 1« ja murdis parema sääreluu.
S. toimetati raivimiscle Tartu kliinikusse.

jazz-viiulda ja-juhata ja Sändor J äv o r'i juhatusel,
kes on viiuldajaks ..kõrgemale kümnele tuhandele" ja
oma kunsti täieline meister... Kõik muusikailina
suurused, kes olid tulnud Sändor Jävori kuulama,
avaldasid kõrgeimat tunnustust tema mängule...
Otse eriline tunnustus sai temale osaks Toscanini
p001t... Windsori hertsogipaar avaldas talle kii
tust ungari viiside ettekannete kohta, kuulates tema
mängu Wi tundi.. "

End. „Eorso" awatakse uuesti. Kolme kino protestid jäid tagajärjeta. Kõnniteemakju määrus ja
kõnniteede snndmäärns hakkawad kehtima alles 15. weebrnaril
tams o n. Päcwakorras ci olnud seekord ülitki „uncla".
Ainult mõne üksiku küsimuse juures mõcti sõna, kuid sc
dagi tagasihoidlikult. KooSolek, miS algas kell *A7 õh
tul, lõppes kell %7 ja kcStis seega kõigest % tundi. Selle

Tartust

nau kaldal mängiks vaid üks jazz-orkester vilunuima

Linnawolikogu waikne töökoosolek

Eile õhtul Pidas Tallinna linnawolikogn oma korralist
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Kõige rohkem muret valmistab uue teatrimaja
ehitamise küsimus „Ugala" teatrile,, kuna lepingu

..Niskamäe naised", „Trump lamooriga" ja „Rootsi
tuletikk". ..Niskamäe naistel" oli tänavu niisama
sugune edu kui mullu. Eelarves ette nähtud 100
kr. asemel oli etenduse keskmine kassa 123 kr.
Hooaja-poolel mängiti Viljandi teatris kõige enam
..Distsiplineerimata sugupõlve" 16 korda, siis
„K:üpsustunnistust" 15 korda ja ~Mister WiTd"
11 korda. Majanduslikult kõige tasuvamaks tü
kiks oli ..Küpsustunnistus", mille kassa tõusis
1833 kroonile; kõige suurema keskmise kassa (139

kr.) andis aga „Maja sadamas" ja kõige väiksema
..Tuulte wöörises" (56 kr.). ..Ugala" üldine tulu
esimesel poolajal etendustest oli 7475,59 kr., kesk

mine kassa seega 101 kr. (eelarves 100 kr.). Teat
rit külastas 14.722 inimest.

..Ugala" juhid ei looda täita eelarvet kulude
osas. kuna eelarve on koostatud ajal, mil elu oli
odavam. 1. jaanuarist tõusid ka autorihonoraarid,
ning lõppude lõpuks on näitekunsti sihtkapitali va
litsus algatanud näitlejate palkade tõstmise küsi
muse, soovitades selleks tõsta pääsmete hindu 10

sendi võrra. Viljandi teatrijuhid on otsustanud

pääsmete hinnakõrgendusest esialgu aga loobuda.
Seevastu on palutud rigi- ja omavalitsuse poolt an
tava toetuse suurendamist.

Kuressaare teatri edukas tegevus
Kuressaare teater lõpetas käesoleva hooaja esi

mese poole märgatava eduga. Teater andis ajava
hemikul 1. juulist —l. jaanuarini etendusi Kures
saares 17, maakonnas 12, kokku 29, neist sõna

lavastusi 25, operette 4 Vaatlejaid oli Kuressaares
4106, maakonnas 2385, kokku 6491. Lavastusi oli 7,

neist 4 uut ja 3 eelmisest aastast. Menukamaks

sõnalavastuseks oli ..Kõrboja peremees" 1953 vaat
lejaga.

Kino

kohaselt ~Ugala" praegustest ruumidest peab kolima
välja hiljemalt 1. juuniks 1940.

„Ugala" tegevus 1957 58. hooaja
esimesel poolel
Viljandi teater ei tõsta pääsmete hindu

„Ugala" teatri 1937./3 S. a. hooaja esimene pool
on möödunud rahuldavate töötulemuste juures, na

gu see nähtub koostatud aruandest. Hooaja esi
mesel poolel anti etendusi kokku 74, sellest pool
linnas ja pool maal. Kuna terve hooaja kohta on
ette nähtud 150 etendust, siis on pool sellest juba
täidetud. Lavale toodi 7 uut näidendit, nimelt
„Tuulte pöörises", „DisUiplineerimatu sugupõlv",
„Mister Wu", „Häda õnnega", „Küpsustunnistue",
„Maja sadamas" ja „Mees, kelle käes on trumbid".
Viimast tükki on „Ugala" seni saanud mängida ai
nult maal, kuna Viljandis selle lavale toomiseks
on eesõigus Draamateatril, kes aga oma ringreisil
Viljandisse pole veel jõudnud. Eelmise hooaja la
vastustest korrati osalt uuendatud koosseisuga

Buck Jones „Kunglas"
Kino ..Kungla" seekordne ceskawa on maiuspalaks
tõeliste kowboi-filmide armastajaile, iile hulga aja esi
ncb praegu populaarseim metsiku lääne filmide kange
lane Buck lones koos oma' imctluswäärsc walgc hobu
sega seiklusfilmis ..Leegitsew kalju". oilm luiib meid
Arizona rauscktidesse, kus ahnitsejad farmerid püüawad
luõtta wiimascd elamiswõimalused rahulikkudelt rmtcht
omanikelt, kasutades selleks kõiki seaduslikke ja seadus

wa-taseid abinõusid. Buck Jones tuutud wöitleja

wooruse kaitseks paneb oma elu mitu korda kaalule,
et saawutada õigluse wõitu. mis tal lõppeks ka õnnes
nib, kuigi selle läbi saab kannatada suur osa kaasaaita
said. fvilm, nagu kõik säärased seiklusfilmid, on läbl
iviidud meisterliku tempoga, tegewnstikus järgneb uks
keeruline situatsioon teisele, kuni lõpoeks lahenduv

tab togu salapärase sündmustiku. Lisaks mitmckcsncio
lichifilute.
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Paide nimekas ehitusette
Klassiloterii teadaanne.

tuhande krooni suuruses vekslivõltsimisi. Veksli

tel, mil ta esines väljaandjana, on ta võltsinud kabe

Riigi 6. klassiloterii 1 klassi
piletite müük algab 2. veebr.
Neile piletiostjaile, kes soovivad 6. klassiloteriil sama pileti
numbriga edasi mängida, mis neil on 5. klassiloteriil ja sellest
teatavad hiljemalt 1. VEEBRUARIKS S. A. sellele müügi
kohale, kust 5. klassiloterii piletid ostetud, HOITAKSE
SOOVITUD 6. KLASSILOTERII PILETID ALAL KUNI
5. MÄRTSINI S. A.
Kõik need piletiraamatud, mille kohta endiste ostjate poolt
jaanuarikuu jooksul sooviavaldusi ei esitata, müüakse uutele
ostjatele alates 2. VEEBRUARIST S. A.
RIIGI RAHALISTE LOTERIIDE DIREKTOR.

kolme isiku käendaja allkirju.
Vekslid on J. Jaagumäe diskonteerintid Paides
ja Türil ning annud neid ka Paide äridele oma lah
tiste arvete katteks. Allkirjade suhtes ei tekkinud
pankadel ja äridel kahtlusi, kuna samad isikud ka
varem Jaagumäed žireerinud. Võltsitud veksleid
lootnud Jaagumäe osaliselt tasuda ja mõnd uuesti
pikendada, kuna see aga võimatuks osutus, siis
läksid ka vekslid protesti, mille järele hakkas sel
guma allkirjade võltsimine.
J. Jaagumäe oli aastate eest Järvamaa] suuri
maks ehitusettevõtjaks. Tema püstitatud on mit
med suuremad avalikud ehitused, ka on ta ehita
nud rida teid. Viimati oli tema käes maavalitsuse
hankena Koeru arstimaja ehitus, millise tööga jõu
dis möödunud jõuluks lõpule.*
Peale vekslite võltsimise on J. Jaagumäe vas
Rapla ei saanud uut vallavanemat
11. skp. pidas Rapla ivalläwolikogu kohalikus

korras olid tähtsaimate küsimustena Hiljutise ivalla
«valitsuse reividcerimise tulemuste teatamaks tegemine

wallaivolikogule ja uue ivallamanema «valimine Koos
olekust «võttis ivallaivolinikuna osa ka endine inalla
>va»«e«n Juhan 5) a >«« kurg.

Käitise juhatus kinnitab, et Ev. Sepp tõendanud kaevandustööliste
osavõttu sobataashiaktidest. Kaevandustööliste ühingu tegelasi
ei võeta tööle
Paljastaja Ev. Sepp kannatas jälitamismaania all?

Peale rcwideerimisprõlokolli ettelugemist «võttis
ivalla«volikogu selle teatamaks ning mkt. A. Nniivcri
ettepanekul otsustas aivaldada kiitust ja tänu endi

jeie maUawanemale Juhan Hamburgile. kes 13 a.

kestes on juhtinud edukalt Rapla «najandust, mille
tulemusena on üles kerkinud Raplasse ja Hagudissc
uued «noodsad kooliinajad, soetatud Raplasse kesk
kool jne.
Iluleks wallamanema kandidaatideks seati üles

wkl. Herman Kaasik ja praegune Harju ajutise

maawalitsuse esimehe paalt ametisse määratud ajutine

waliawanema kvhustetäitja Oskar Le i ns a lu. Hää e
tamise! aga ei saanud kumdki kandidaatidest ivajalist
häälteenamust, kuna autud hääled jagunesid wõrdselt
poolt ja wastn. Seega jäi wallawanein seekord mati

mata ja lähemat ajal tuled pidamisele uus malla

wolikogu koosolek ivallamaucina maikuiseks.

M. KABAL'i riidekaupluses
Tallinn, V. Karja 7, telef. 444-01.
HOOAJAST JÄRELE JÄÄNUD
RIIDEKAUPADE

odnw a)filjamUQK
Müügile tulevad siid-, villased, puuvillased ja
linased kleidiriided; mantli-, palitu- ja kooli
õpilaste ülikonnariided; pesuriided, aknakardinad,

mööbliriided, laudlinad jne.

on tegutemas ja organiseeritud ka teistes kaewandnstcs.

Olles näiliselt asiolndega kursis. Sepp on walguta
nud isegi põrandaaluse jõugu organiserimiie ja icgewuse
wiise. kuna tema teadmise järele oletvat igase suurimasse
töökeskusse peidetud tõõtnkistajatc-rakuke. mis tõõtawat

kuskiltki ..peastaabist" antama juhtnööride järele, mille
kohta aga Sepp mingisuguseid lähemaid andmeid pole
annud. Sepa kunnnaliscd sudud on edasi antud eelpool-

öeldud isikutele kaewanduse üldjuhataja Plaetseri
poolt.

Mäeosakonna juhatajad Plaetser ja ins. Allik

kinnitasid, et Sepp oli iihingu' süüdlaseks tunnistanud,
ühingu esindajad lükkasid süüdistuse katcgoorilielt tagasi

ja teatasid, et nad wõtawad Sepa walesüüdistusc tõst
inise eest kohtnlikulc wastutuselc.

ka wapslikust liikumisest.

ivurit ühingu juhatuse liiget Peetakse enneaegseks
..sanktsioonide" tartvitnsclc tvõtutist ühingu tegelaste
!vastu, kelle osatähtsus kogu loos on jn täiesti selgu
mata. Ja oletuste tvaral ci Ivõiks ega tohiks Iveel Ival
iaudada töölisi enne, km juurdlus asjasse täieliku sel
guse toob.

Asjade selgitamiseks astub täna õhtul kokku ühiu
gu suhaiuS. kes ka laimu-lewitnja tvastntuselcivõtmiseks
korralduse teeb.

Järvamaal sündivus tõusnud

Majaomanike seisukoht rahva
maja suhtes
Kesknädala õhtul pidas Nõmme Majaomanike Seltsi
nõukogu oma järjekorralise koosoleku, millel tähtsamaks
päewakorrapunktiks oli seisukoha wõtmine Nõmmele
püstitatawa rahtvamaja asukoha suhtes.
Kui küsimuse üle on juba kaks tundi waieldud ja ju

hanne esimees M. Käbin on ka wahopeal jõudnud
oma ettepaneku esimese osa tagasi lvötta. kiidetakse lö
puks koosoleku juhataja K. R c i n a s t c ettepanekul
üksmeelselt heaks seisukoht.

mille kohaselt Nõmme Majaomanike Seliti nõukogu ci
tee rahwamaja asukoha suhtes nõmmelastele seks tüli
küsimust.

Edaspidisel hääletamisel pooldalvad rahwamaja asti
kohana Wabadtisparki ainult 3 nõukogu liiget, kuna suu
rem enamus, nimelt 13 liiget, on selle Poolt, et rahwa
maja püstitataks
Nõmme rnubtccjnnmn piirkonda.

lõuna poole raudteed, ja alles siis, kui seal sündsat
krunti ei leidu, wõiks rahlvamaja püstitamisele asuda
põhjapoole raudteed.
?eega on rahtvamaja asukoha küsimusest üle saadud,

ning edasi teeb nõukogu üksmeelselt juhatusele ülesan
deks astuda tarwilikus kohas samme
ülcnõmmelisc korjanduse korraldamiseks rahwamaja
püstitamise heaks.

?amal koosolekul esines juhatuse esimees Pk. Kä
bin ka lühikese ülewaatcga seltsi tcgcwusc kohta käes-

Laulu
tunnid
Klaveri

Konservatooriumi kava. Koo
liõpilasile hinnaalandus.

Abielupaar tüssas kogu piimaühingu
liikmeskonda
Wiljandi kriminaalpolitsei alustas juurdlust WnnaWõidu wallas asetsema Kiini meierei jnhatnsliikme Karl
wastu, kellele pannakse süüks, et uad ühisel kokkuleppel

on wõltfinnd Piimaühingu arwrranmatuid jn niiwiifi

tüssnnud kogu ühingu liikmeskonda.

Karl Lammas oli juba mõnd aega Kiini meierei as

Tööliskonnas v„ tekitanud arusaamattist asjaolu. et
ühest kaewandusest tvallandati kaks endist Kiwiõli kae

Nõmme teateid

Meierei raamatupidaja olematu
piimaallik

Lammaste ja miimase abielunaise Aliidc Lammaste

Nagu kuuldub Sepa.kortcrikaaslastelt. oli mees vl
und lväga uävwiliue. kannatanud unopnudusc ja taga
.nnsamise maania all. Mõni aeg taga wötnud tn osa

Nagu nähtub JärMamaa koguduste aruandeist, ou
mullu sündimus JärMamaal ületanud suremuse. Kuigi
see ülekaal ci ole suur, siiski olukorra paranemine selle
tõttu eriti konstatccritam, et 1999. a. suremus oli tuge
mns ülekaalus. Wüib armata, et on tekkinud murrang
sündide kasuks, mis lubab oletada Järmamaa hällide täi
tumist. Eriti rohkcSti on olnud sünde nasta lõpupoolel,
mis muudab pilti sündimuse kasuks enam kui see kogu
dustc aruannetest nähtub, kuna koguduste aruanded on
koostatud 15. detsembrini, üldse on Järmamaal 9 kogu
duses 1997. a. sündinud 997 last, surnud 991 inimest.
Andmed puudumad kahest kogudusest, millistes aga sün
dimus ülekaalus.

Koguduste järele on sündimus kõige suuremas üle
kaalus Türil 20 mõrra, edasi Koerus 15 mõrra. Rakkes
9 mõrra. Mitmes koguduses on agn siiski suremus iile
tanud sündimuse.

janjaja. kuna tema abielunaine samal ajal tegutses ette
mõttes raamatupidajana. Juba möödunud aasta kewadcl
märgati, et meierei asjaajamine pole korras, ühingu ju
hatus wallar.das meierei, knid ka see samm ci toonud as

jasse parandust. Nüüd on läinud korda selgitada, et
Aliidc Lammas ühingu raamatupidajana on süstemaati
lisclt teinud lv a l e s i s s c k a n d e i d ühingu avivoraa

ulatutesse. Seeläbi abielupaar oli suurendanud
oma piimaarwet iga kuu keskmiselt 2i>
protsendi lv vrr a. näidates oma Piima pealegi

hoopis rammusana, kui see tõeliselt oli.
_ Knritarlvitused alvastati salajase kontrolli kaudu. Kui
abielupaari tegevuse kohta tekkis kahtlus, seati meieri ja
revisjonikomisjoni liikmete poolt sisse salajane raamatu
pidamine. Kuu lõpul asjaajaja armeid sellega lvõrrcldes

tulidli walesissekanded ilmsiks. Niilviisi peeti salajast
kontrolli kolm kuud järjestikku. Kuritavwitnstc selgudes
raamatupidaja Alide Lammas wallandati otsekohe, kuna
tema mees asws ise kohalt tagasi.
Kuna ametlik juurdlus pole Meel lõppenud, puudub
ka selgus selle kohta, kui suured on Lammaste poolt lõr
tvaldatud summad. Igatahes on nad pikema aja jooksul
end rikastanud kogu piimaühingu liikmcspcrc arivcl.

Üliraske vigastusega mees
restorani hoovil
Kella 1 paigu õõl wastu tänast pncwa toodi Tatlhma
ühise haigekassa haiglasse üliraskete wigastustcga ra
wimisele Heina tän. nr. B—2 elutsew Willcm W i i d a s.
Juurdlusega selgus, et mees leiti restoran „Metro
poli" õuelt, kus ta lamas meelemärkuseta olekus. Sealt
toimetas politseikordnik ta haiglasse, kus arstlikul üle
waatusel selgitati, ct tal on tekkinud kaelalüli wigns
tus. mis kuulub üliraskete liiki.

Kas wisati Wiidas restoranist wälja wöi sai ta wi
gastuse mingil teisel põhjusel, pole esialgselt selgunud.
Wiidas on Tallinnas knnstkarbitõöStusc omanik.

olctva ifllloc kestes. Niniclt on korraldatud köuekoosolc
luid inajaomaitikelc. on esinetud märgukirjaga raudtee
walitsusclc elektrirongide tihendamise asjus Tallinna-

Pääsküla Ivahcl, millele aga seni wcel wastust pole
saabunud, ning on palmud ka linnalvalitsusclt mesi
warustuswõrgust osamõnnise maksu tähtaja pikendamist.
Lähemal ajal esineb selts ka siseministrile märgukirjaga,

et Kitvimäe ümbrusse lubataks Nõmincl kolmanda kino
atvainist.

Koosoleku alul austati hiljuti surma läbi lahkunud

seltsi tegctvliikme Kaarel Külli mälestust püstitõus

Kiri toimetusele

14—10.

M. Pirker-Arro

tundide

andmisega,

võimlemisvõistlused 20.—27. augustini, nurjetamine

27. augustist kuni 2. septembrini < J?V>hamas),
tõstevõistlused 28.—29. = t jni. '.askevÕistlused
29.—30. augustini, ujumine 31. augustist kuni 7.
septembrini ja poksivõistluseii !.—7. -optrmbrini.
Eestist 4 kergejõustiklast tasuta
Pariisi
Euroopa kergejõustikuesivõistlustele?

..Helsingin Sanomat" teatavad Berliinist saadud

teate järgi, et rahvusvahelise kergejõustikuliidu

koosolekul 15.—16. jaan. tuleb otsustamisele Prant

suse kergejõustikuliidu ettepanek, mille järgi

wastnwas osas. mis ilmus katkendina ..Päewalchcs" nr.
340 m. a.. on nimede sarnasuse tõttu sattunud cksitaw
kokkusattumus, mida siinkohal õiendan: Leitnant Jivask.
kes tegutses Põltsamaal l9oä. a.. ci ole mitte pärastine

Maadlusmaavõistlus Lätiga
jääb ära
Raskejõustiku liidu juhatus oma eilsel koosole
kui otsustas teatada Läti maadlusliidule. et Eesti
loobub maadlusmaavõistluse pidamisest Lätiga
käesoleval hooajal. Otsuse põhjustab asjaolu, e.
Läti polp seni nõustunud maavõistluse pidamisega
Tallinnas 28. jaanuaril ja kangekaelselt püsib nõud
mise juures pidada maavõistlus 80. jaanuaril, mil
aga pole võimalik ruume saada.
Edasi otsustati Läti vastavale liidule teatada,
et Riias läinud sügisel Balti poksiturniiril peetud
matsch Larentsi ja Tjasto vahel tulel» rahvusvahe
liste määruste kohaselt lugeda viigiga lõppenuks,
nagu oli kohtunike otsus, kuigi peakohtunik kuu
lutas Tjasto võitjaks. Läti liitu paluti saata vm st
lusprotokolli ärakiri. Kui selles on märgitud Tjasto
võitjaks, siis astutakse vastavad sammud.
Saksa poksiliidule vastuseks selle kirjale otsus
tati teha ettepanek pidada Eesti-Saksa esmakordne
poksimaavõistius Tallinnas oktoobri esimesel poolel

Maadlejate peahooldajale E. Kõppole valiti
abiks E. Aastalu. Eesti-Läti maadlusmaavõistluse
ärajäämise tõttu otsustati korraldada Tallinnas
23. jaanuaril katsevõistlused Euroopaesivõistluste
kandidaatidele.

prantslased katavad Euroopa esivõistlustele saade

Täienduskursused raskejõustiku juhtidele

koosolekul kaalumisele tuleva ettepaneku kohaselt

Raskejõustikuliit korraldab Tallinnas
jaanuarini 10. jalgväe pataljoni ruumes üleriikli
kud kursused ülesandmiste
tähtpäevaks on 20. jaanuar. Kursusi juhatab
spordiinspektor A. Kolmpere, kuna lektoriteks
on erialaõpetajad. Osavõtjate vanaduse alammää
raks on 20 aastat, kursustest osavõtjad saavad

tava 60 parima kergejõustiklase sõidukulud. Alul
oli kuulda, et Prantsuse liit võistluste korraldajana
katab koguni 100 välismaalase sõidukulud, JAAF-i

saaksid tasuta sõidu Euroopa esivõistlustele 14
sakslast, 11 soomlast, 11 rootslast, 5 inglast, 1
eestlast, 3 norralast, 3 poolakat, 3 hollandlast, 2
itaallast, 2 grccklast ja 2 iirlast, seega kokku
60 meest.

JSO—Kalev, Kuss—NMKü
Leedu korvpalli meistermeeskond JSO, mis on
Euroopa meistri Leedu rahvusmeeskonna selg
rooks, võistleb pühapäeva õhtul Tallinnas. Võist
lusõhtu peetakse Kadrioru tennishallis algusega
kell 10.00, kusjuures leedulastel on vastaseks Tal
linna Kalev. Teise mänguna toimub esmakordselt
tennishallis peetaval võistlusõhtul Russi ja NMKÜ
kohtumine rahvusmeeskonna koosseisu selgitami
seks korraldatava turniiri sarjas, milles täna õhtul
võistlevad Kalev ja Lutheri NMKÜ. Sellest tur
niirist võtavad osa kõik pealinna seltsid. Pääsmete

eelmüük pühapäevaseks käsipalli suurõhtuks on
avatud „Esto" ja V. Resev-Reseli spordiärides.
Tallinna Kalev ASK jäähokis
Kalevi jääväljal toimub pühapäeval järjekordne
jäähokivõistlus, kusjuures Tallinna Kalevi vastu
mängib külalismeeskonnana Tartu ASK. Mõlemad
meeskonnad on võitnud tänavust esivõistluste pea

konkurenti V. S. Sporti Kalev Tallinnas 1:0 ja
ASK Tartus 3:2. Matschi juhtima on korraldaja
tel kavatsus paluda Leedu jäähokikohtunike kollee
giumi esimeest Antonas Butaviciust, kes pü

JSO esindajana Tallinnas selle korvpallimeeskonna
võistlusreisi puhul.

TõStetagajargi Tartumaal

Tartumaal toimusid Aru sa Rannu tõstjate wahcl
tõstetvõistlused, kus Aru mehed näitasid mitmel alal

silmapaistvaid tulemusi. Tagajärjed: sulgkaalus 1.
'Suigussaar (Aru) 242,5 kg, 2. J. Jürgenson (Aru),
kergekaalus 1. A. Sõber (Aru) 272,5 kg. 2. Keerd
(Rannu), keskkaalus 1. A. Jürgenson (Aru) 302,5 kg.
2. Pcde (Rannu), poolraskckaal 1. E. Jürgenson (Aru)

302,5 kg. 2. lint (Aru), raskekaalus 1. Unt (Aru)

265 kg. 2. Tammoja (Aru).

raudteesõidul 75-prots. hinnaalanduse.

Maadlusvõistlused Pärnus

Kolmapäeval peeti Pärnus Kalevi korraldusel
maadlusvõistlused 16 osavõtjaga. Ühendatud olid
kaks kergemat ja kolm raskemat kaalu, et muuta
võistlusi konkurentsirikkamaks. Maadluses esines
Pärnu noorem generatsioon, kes teinud suuri edu
samme meeskonna spordiinstruktor Joli. Tamme
hoolel. Võistlused olid hoogsad ja mamus n tsche
lõppes seljavõitudega. Pärnu Kalevil on ees võist
lusrohke periood maadluses. 22. jaanuaril on klubi
maisel' Sindi Kaljuga kahe meeskonnaga; 30. jaa
nuaril on Pärnus Viljandi Tuleviku maadlusmees
kond ja 6. veebruari] Tallinna Kalevi teine garni
tuur.

Paremusjärjestus maadlusvõistlusel: Kärbes- ja
sulgkaal: 1. Põntson; 2 .Udikas; 3. Värav. Kerge
kaal: 1. Perens, 2. Saarsalu, 3. Sretkov. Kerge
keskkaal: 1. Kiika, 2. Võllas, 3. Sipelgas. Kesk-,
poolraske- ja raskekaal: 1. Köösel, 2. Laur, 3.
Kontson. Kõik osavõtjad kuulusid Pärnu Kalevi
ridadesse.

inglise-Daani poksis 4:4
Kopenhaagcnis peetud Inglise-Daani poksi»
maawõistlus lõppes «viigiga 4:4. Ainult poolraske

kaalu»matsch lõppes tehnilise k.-o-ga, kõik teised mal
schid punktiwõiduga. Wõistlesid swõitjad märgitud esi
mesena) järgmised mehed: kärdeskaalus K. Frcderikscn

<D) Kirsch (J); kukk»kaalus O Brian HFrederiksen; sulgkaalus Cerwin ID) Gallie:
kergekaalus lens Nielscn sD) Warley: kerge
keskkaalus Tockton (J) Kops; keskkaalus Park
(3) G. Petersen; poolraskekaalus Lehman (D)
Brindlcy: raskekaalus Prcston (J) Hermmijen.
Lydia Beicht, E. Baier ja Mari Herder
Saksa meistriteks

Kölnis peetud Saksa esiniõistlustcl iluuisutami»

1300 suusatajat Viljandi
Eeltööd kaitseliidu junrivüistlusteks

Weebruarikuus WUjandis peelaivateks lmitseliidu
iileriiklikeks suusamöistiusiks on jäänud ümmarguselt

wcei kuu aega. Selle tõttu Kttiwad praegu hoogsad
ettevalmistused suunvõistluste läbiwiimijeks. kuna need

ivöistlujed tõotamad kujuneda suurimateks, mis Wil
jandis üldse on peetud. Seniste andmete järele kogu
neb Wiljandisje ümmarguselt l3l)3-pealine suusatajate
pere üle riigi, kusjuures neile lisandmvad meel rahwus
mahelist sunsaivöistlusist osawõtwad ivälismaalased.

Nüüd on lõplikult kindlaks määratud ka suusa
rada, millel toimub Ecsti-Soome-Läti-Poola mees

kandade ivahcline patrull-suusatamine. Selle rännak

osa start on Wiljandi järwe ivastaskaldal Roni talu
juures, läheb üle Holstre ja Polli mägede Paistu
ja sealt edasi Loodi Pörguorgu. Lahingosa algab kas

Loodi algkooli möi Loodi rahmamaja juurest, kus

juures wüistlejail tuleb ületada Sinialliku mäed ja lõ
petada Wiljandi järwel supelmaja juures. Esimene lask

mine on ette nähtud Loodi laskerajal ja teine Wil
jandi Männimäe laskerajal. Igas patrullis on õ

meest, pealeselle patrultiwanem ja üks warumees.
Meeskonna lsikmetcl on igaühel kaasas 12-kiloiiuc
warustus. Suusarada on asjatundjate poolt iile ivaa»
datud ja leitud olcwat kõigiti ideaalne.

Politseipeegel
Wargus. Põllu tän. nr. 9—4 clutsew Maria Walk

atvaldas politseile,, ct tema korterist on warastatud pa
litu, kleit ja äratuskell, kokku 25 kr. lväärtuses.
Salaja iile piiri käimise pärast koostas politsei pro

tokolli Wiljandi tän. nr. 5—3 elutsevale Arnold Serc
nile, kes niöödunud sutvel ühe laelva söepunkrisse peide

tuna sõitis tvälismaale ja niiüd sealt tuli tagasi.

Joobnud autojuht. Wiinastanud olekus auto juhti
inise pärast lvõetaksc wastutusele Juureweo tän. nr.
14—5 elutsew Eduard Enden.

Kaklus tapamajas. Kappeli tän. nr. 11—1 elutsew
Saul Scher ja Poska tän. nr. 38—6 clutsew Hugo Urm
tvõetakse wastutusele wastastikuse kaklemise pärast liu
na tapamaja hoowil.
Peatusloata clannse pärast sai protokolli wälismaa
lanc Antonie Eckhardt.
Tarakan» saias. Rahukohtu tän. ur. 4 asetsema toi
duainetekaupluse omanik Helene Eidok atvaldas politseile,

Minu äsjailmunud teoses ..Minu mälestused" ja

et Toomkooli tän. nr. 9 elutsetv Arnold Nero ostnud te
ma kauplusest prantssaia, mille sees leidunud suur must

tarakanu. Poodnik oli saia ostnud Paldiski maanteel
asetsemast svreiliergi tööstusest.

Keelatud kohal. Müürimahc tän. asetsema resto

ses tuli Saksa meistriks üksiksõidul Ernst Baier,
teisele kohale Berliini meister Günter Lorcnz napi

eduga Horst Faberi ees. Naiste üksiksõidus oli konku

rcnts tiitlikaitsja Lydia Bcürhti ja Man Herderi

wahel õige pineiv. 1937. a. ei wõistelnud Herder jala»

«vigastuse tõttu kaaja ja tuli nüüd tiitlit tagasi
«vallutama. Bci c h t oli parem koolisõidus, Herder
«vabasõidus. Napi «võidu sai Bcicht. Paarissõidus
olid Baier ja Herder muidugi ületamatud.
Wiinis tulid Austria incistriteks meeste üksiksõidus

maailmameister Felir Kasp a r. paarissõidus Ilse
ja Erik P a u j i n id. jättes teisele kohale prl. Faul»
haberi ja dr. Eigli.
Krogh 42,9 sek.. Engnestangen 2.18,1

Oslos peetud kiiruisutamiswõistlustel saawutati

silmapaistwaid aegu. Krogh wüitis 500 m ajagu

42,9 sek., teine Engnestangen 43,7 sek., kolmas Harald

sen 43,9 sek., neljas Leslie 44,1 sek. 1500 m toõitis

Engnestangen ajaga 2.18,1, mis on uueks Norra

rekordiks. Teiseks jäi Haraldsen ajaga 2.19.8. kolmas
Lcslic 2.20,7. Engnestangen wüitis ka 3000 m. aeg
3.00,0. Sama ajaga tuli C. Mathijen teiseks, Harald

jen kolmandaks ajaga 3.00.6. C. Mathisen wõitis

5000 m ajaga 8.33,0. teine Engnestangen 8.37,8, kol

mas s>agen 8.38,7. Punktiwmtjaks tuli Engnestan
gen. teiseks Mathisen.

Lnrmitscjad puuwiljalaos. Pühawaimu tän. nr. 13
asetsciva Eesti Acdwilja Keskühisusc laotvalitseja Karl
Uudel aivaldas politseile, et Olohu tän. nr. 11—6 elut
setn Eduard Ehrlich ja Luha tän. nr. 3—2 elutsetv Alf
red PietS on pnntviljalaos lärmitscnud.

Peksis nniskodanikln. Willardi tän. nr. 36 eluk

sew Helene Wähhe awaldas politseile, ct teda on peksnud

Koidu tän. nr. 132—2 clniscw Aksel Sikk.
Walgustamata koridor. Paldiski mnt. nr. 38-b aset
selva maja omanik Alfred .Kiwj ivõctakse waStutusele see

pärast, et tema maja koridor oli pimedal ajal walgusta
mata.

Taskmoargus tänawal. Orase tän. nr. 9—i ehib

sew Alsrcd Pctmi atvaldas politseile, ct Pikk rän. nr 2
asetsema maja ees warastatnd renm palitntaskust peen
rahakott 3 kr. rahaga.

Alaealised korteri vargad Järvel
Ebaproportsionaalne saagi jaotus
Virumaal Jiirmc wallnS pandi kolmlitns ntõisakjooneS
clutscwn Meeri Naliwtali korteris toime mnrdnmrnnS ja
wiidi ara 5, kr. ralia ja mõned mäikicmad esemed. Hil

scm sclnuS. et ivarnStckS olid alaealised lapsed Lein.
Tiirna ja teised, lapsed olid jaotanud saani vmnwnlirl:

Lein sai tr. jn Tarna kui noorem senti ja tiidjn

plckk-karln.

ran «Pariisi" ees seisis töösaamise eesmärgiga Wõidn»

politseikomissar Nõmmel.

Austawalt
B! a r i R n a u« o t.

misega.

Inglise, eesti,
Keelte tunnid
saksa
Pärmi ntnt. 90—S.
leole
tunnid.
Siimuta
län.
Inglise ja saksa
3—2.
feel paralleelselt ununealgan iii 11 r
Kr. 3 kuus. iloditõ kella Punast [vaigult
keelte

vehklemine 25. augustist kuni 5. septembrini, jalg
pallivõistlused 20. augus'ist kuni 7. septembrini,

hapäeval viibib Leedu korvpalli meistermeeskonna

ALGAB 15. JAANUARIL S. A.

Vaade ulhnaakaevanduse raudteesõlmele, leus teatavasti taheti kraavi lasta põlevkivi-„ekspress".

septembrini, moodne viievõistius 25.—29. augustini,

kasutamises.

«vallamajas oma järjekorralise koosoleku. mille päciva

Kiwiõli saboteerimisloos pole weel selgust

Berliin, 12. 1. (ETA) (DNB) Nüüd on mää
ratud kindlaks Tokio olümpiamängude programm.
Olümpiamängude pidulik avamine toimub 24. au
gustil 1940. Võistlused kestavad kuni S. septemb
rini, millal toimub lõpupidustus. Olümpiamängude
üksikasjaline programm on järgmine: y.ergejõus
tikuvõistlused toimuvad 25. augustist kuni 1. sep
tembrini, maadlusvõistlused 25. augustist kuni 2.

tu tõstetud ka süüdistus vekslite teiseks otstarbeks

Endisele wallawanemale mvaldati tänu

nud terrorisiidcjõugu olemasolust Kiwiõli kaewandu
ses. Edasi olcwat Tcpp maininud, et säärased jõugud

Tokio olümpia kava

Kesknädalal paigutati Paide vanglasse kohaliku

kohtu uurija korraldusel Paides elav ehitusettevõtja
Jaan J a a g u m äe, 52 a. vana, kes toiminud mõne

Saboiccrimislood, mis ilmsiks tulnud Kiwiüli allmaa
kaewanduscs, muututvad päow-päcivalt üha keerulise
maks. Kogu teisipäowa politseiwöimud toimoiasid koha
veal juurdlust. Esmaspäewal käis k. t. ü. delegatsioon,
kuhu kuulsid Kohtla-Järwe iöölisnõukogu esimees Kauks.
ühingu abiestm. Otlot. inst. Webcrman ja sekretär Luha
kaewanduse juhataja Alliku juures asjaolud selgitamas.
Nagu kaewanduse tehniline juhataja ins. Allik mai
uis, on kaclvur Sepp siiski esinenud kõmulise paljastu
sega. mis ajakirjanduse kaudu juba üldsusele teatawad.
samuti seletab ühingu esimees Pluutus. et kaewau
dusc üldjuhataja on temale öelnud ühe töölisnõukogu
juhtiwa isiku juuresolekul, et Sepp on tõepoolest rääki

SPORT

võtja võltsis veksleid

Teenijat

Vaiatakse

teenijat
lc-> iiciiMäiunli fcctu oc-fnl).

jooksu tän. nr. 10—2 clutsew svidumoorimees Hans
Lust.

Linna ligidale tallu maja

teenijat

Vajatakse

majateenijat

perenaist tarvis maale. Kau kc? iseseiswalt loonu talitab. ,vene või saksa keele osku
belda 14 skp kella 2—4 Naubelda reedel kella 12—2 ssega, head tunnistused nõu
Luise tiin. 32 —l. , tavad Ilmuda äripäeval äris
Suur Tartu mnt 51.

Rätsepa
abilist

se Hirschfeld & Co, Vene

Tööslnsc kontorisse Maja- jti-rg 5

inffc saksa keelt maliis,

praktikanti,

Vajatakse korralikku usi

vaibategija

puhvptipreilit

Vastutav toimetaja .1

Väljaandja Tallinna Kesti Kirjastus-Ühisus
Kudujaid
nxtjn ja fiuöatiiölc.
12—7. kl mannale, sooirn
Kokka,
korral iilic* fovrcnua. Mirj
iil. ~20'71140" mõi tulin
isiklikul: illõuuuc. .õartn tiin

10-1.

Liuua Kiftodntc tiillu toa j :

toe- imtncli oõlilitlifult iroja

ja fiilina fiüifi, niini m;ntfu
vitooaijni toni1::- lUaiõirnU

Julia .Vila 5 rcr-tr:

Äilnnnd õpetajanna an
leo ka masinal kirjnial?. Kir- ,nat ja kohtu poolt karista
. ll?a->?<itrl'", 3aitua nin !.
Tulla PiNiul tn. õS, pudu-,
teenijat
nab hästi ja odawasti iakja valun lõifi endisi õpilasi fut mütsi- |a karusuahakaul'dipl. helikunstnik.
naisterahvast vaja laagripali jad sli. ..22 7312". , mata lasteta perekonda
ka
uusi
üles
anda
Wismari
ja irnnie keele nina
lusse.
Kotscbue It-b—6.
Raakida u:r:i o—ll
Õpetus õpilase kodus ja enda
majahoidjaks.
tulööle T ööd aasta läbi. Wajamkjc nooremal keeli
län. 28—18.
Sooviavaldused saata ühes Päi UU min. 21—S,
Teatada «tl ,14/7374".
klaveritunde
juures. Rääk. kella 10—12
walineim
•VUM
Keeli lvaliis. isikud leiaivad
elulookirjeldusega sll .33
ja 3—5.
Algebra
suknsilninric
iilnsvöljn
Nääkida
õ—7
õlu.
Lembitu
Rootslanna annab
iSõih iaata
puhvetipreilit : 7313".
Käthe Buhrmann.
teenistust
trigonomeetria. analüüsi,
M "v*ii:a. ü'lij-1 >väi ;v v
Pulivptijireilit
tän. 7—7, hoomis.
Uus Kalamaja 32—12.
siiüüka.
losmograafia.
tec
keslliniia '.eõlorani sliriad tfpfic mnviv iirrniVtiiif.:
elukutse või
rootsi keele
mia jne. tunnid, nõrkade pa Saniaš mtmiõ kaurselei
J • Wf. ;n y lil .'nrlr.nd'oaa.
Wäga odatvac-ti ja nätn
'Il .4 7444".
auwlnittu. Pakkuui. senise
rand., klassiiöiks ja igasugu
kõrvalteenistuse
ialu I *ä:pjU . •a a:" 7":; i
tunde Nõmme jaama was
BERLITZ
tegelvuse kirjeid, slr. ..38'
juuksurneiclu
õpetan
Tarroiõ
korralikku
tas. Raudtee tän. 28—t.
ia taua kella 1 ,u:c
algajad ja edasijõudnud saksa eks. [l3 a. pr.) Kentmani 7318".
une tööalu äraõpptmiseaa
lk—2.
teo ott miltiittid ttterc-ieir'r.-:hnti>a uiirinu:
SCHOOL
feelt rääkima. Tulen ka kojn.
tüdrukut
pesutiiclrukut
fpfit. Nöökida tönn jah
nais- ja ineeSisikuilc. Zomu,
Aadr.
palun
teatada
kuni
Sinna
lähedale
tallu
wa
Wilnnud õpetaja annab
Sakala 39—5. tel 438-20.
ja köögi.eenijai Tulla Nai kl. 3- 0. reedd k! 10 -1
v1 • ti t". Mi
kirj. M ..33/0273".
20. jaan. kirjal, slt. ,21/
„P ä e v a I e h e" jaiakse
* Moluu it: i
lon mnt 13. reotomni.
£nMa tiin V 2 =(5 fn 3.
SBksa ja
Inglise, prantsuse, itaalia,
•»:• lii.
7421".
üksiknumbrid
on
laili"'uno::'
hispaania, saksa, vene, eesti
prantsuse
Roafmees
teenijat
Wilnnnd
ITcd-HMüitcjnt
Preili annab faffn, prant
müügil
keelt õpetatakse kiirelt. Ber keele tunde läiskasw. ja õpi
tunnid

litzi meetod ja raamatud. Bro lastele, Nõmmel jaama suse ja tuette feele
tunde
šüürid ja proovitund maksuta tvasias Raudtee tän. 23/4,
Kõnet. kl. 5—6 Rata-kaewu
2. korral.
(Ettevalmistus eksamitele.)

(Tõlked. Ärakirjad.)

IllllllllllllllillllllllllilllUllillilllllllllilillllllllllilllllll

rän. 5—2-a.

Kose Tarvitajate
Ühisuse kaupluses

Palmaksc tulla 13. ja 14. 200—300 kr. ivõimclinc.
skp. kella i—s p. k. 3. Tar saab teenistuse lihakauplus
tu mnt. 51, hoowi.

se. Ka korter wõimalik. Kü, ! lpärsia rehnika) wõib mlla
sita W. Ameerika t. 30—1. Aullasepa tän. õ. kl. 10—6

ta fööattcentiaib iraja tes.
tor, ..Hipodroom".

lapsehoidjat

ke.i ema kadnn o'ciali käia

> Tarn: mnt. 12

fn. 14 kella 10—12 ja 5- 7i

injiira Giigcnjcnt t. 23—5

Päeva leht

l5. Jaanuaril 1958
Lp. tööandjad!

27-a. torralit mttieiuii
s-craja t

Palmi, «võimaldage 23-a.

Wajaiakse kohe Nõmmele
wäikescsic perekonda

teenijat

Kaks noormeest, kindlas

Korralik noor kaubandus- -

lp. tööandjad!

saanltekk

kaastiUriliseks

lvabrikusse ivõi kauvlusse, otsib kohta, mnneb puutööd. <Gonsiori tän. I—lo,
aa tvilmmd pagariäris, tööd ivõib ka lväiksema kautsjoni rmajas.
ei põlga. Kirj. pail. saata slt. matsa, nõus ka ära sõitma. '
'Kirjad slt. ..12/7492".
~36/7436".
Korterid

(roheline kalev ja karusnahk)

hoovi

Intelligentne lasteta abi
elupaar. ärioinanik. soowib
2 tuba ja köök ja 1 luba 2- luni 3-toalist

korterit

kooli haridusega neiu spliidiga, elcktervalg. ära anda

Kadaka teel 18, küsida Ka fcfffiHtcga majas. Zoolvitaw
Ntaanoormoes pallib tuugi
palub
kotita
!
loonu, parkett ja elektripliit.
daka teel 20.
tvõi passijat (wesi korteris). walt mingit teenistust, mis
Kirj. flt. ~9/7329".
Kaubelda Nõmmel. Waldeki ivõunaldaks äraelamise, on müüjanuaiks. kassasse, ki- '
tän. 31—3, telef. 316-94. vahul kõigega. Kirjad slt. nössc, töösnisse tvõi ükskõik
Keldriruum
Otsin

mis alal. Kirj. sll.„l/7481"
töötoaks üürile anda, 24
Hästi Milunud i r.-meetr. põhja, vesi, elekter
vorstltööline j ja pliit ruumis. Kopli tän.

..37/7437".

Soliidne importsirma tva
jab edasisaamise tvöimaluse,

l.p. tööandjad!

otsib kohta, tunneb tapmist ja

44—4.

aa kobale 29—23-a. kesk Korralik noovmees orsib töö-d samuti reisi töid. On poiss- '
kooli haridusega hea esine tööstusse, tisleri juure wöi
mees. karske ja korralik, Korralik
ükskõik luis tööle, on rahul nõus «väljasõiduks. ka kii
miscga
toiduainetekauplus

noor
meest

kõigega. Kvrj. pal. slt. „3/ resti. Pal. teat. slt. ~21/ 'elukorteriga kohe soodsast!
7403".
ära anda. Teateid saab Rae
7501". |
kojapl, ajalehekioskist.
Mööbli
Kiwimajas
I SUUSKI
ruumid
sadulsepp
tuiitja üürida, sobüvad pa
tuleb kohapeale ja teeb iga
garile. Soowiatvald. fli.
ja i

kcs sõnas sa kirjas täieliselt
walirseb eesti ja saksa keelt. suguseid polstertötd. Kirjad
Head soowimsed tarwilised. slt. ..33/7475".
Pakkn.miscd palutakse slt.
Oma korterist käija koeta
..31/7471".
ostaja

sidemeid
korrastatakse

otsib kohta lasteta perekonda

pagarit
tüöiß ka Zõrwaltööline ollcu

Tulla Liiwälaia 3. krt. 1.

Asja
ajajat
reLnilise wõi kaubandusliku

eelharidusega, tvajab kest

töüÄuKettÄvöte alatrsÄe

Keldriruum

Soovime kohta

Ettekandjat
tubade peale ja pesupesijat

tavtvis ärasõiduks. Tulla
Rüütli tän. 16, tuba 3,
2. korral.

KHe tvaja mehaanilisele

töö- ja PÄgatingim. slt. keelt. Pal. kivj. slt. ~37/
7477".

..40/7440".

Lp. taluomanikud! Töökas
noormees oisib

Raamatupidaja

sulasekohta

bilansitvöimeline, 20-a. tvi
limyisega. otsib alatist tvõi
õhtust tööd, nõus ka tvälja

Kirj. silt. ~1/7401".

Lp. tööandjad!

sõitma. Deai. slt. ~21/7461"

Maatbtarlaps

Gennem töötanud trükikojas palub loeinstust laste juure
ja kaupluses. Kirjal, slt. tvõi pereivaiseabiks. Kirj. slt.
„ 15/7495".
~32/7472".

Kuduja

Teenija

kes kötti majatöid mõistab, palub suivvtele töödele kohta
otsib kohta. Oma Arteriga. tvõi õmblejaks. Kirjal, slt.
..27/7597".
Kvrj. flt. ~6/7406".

meistrit

Palk kokkuleppel. Kirj. slt.
..14/7494".

Jlukarbitööstus Rüütli t.

16. tvajab weel tmlunud

IlZfdi
kleepijaid
ja õpipoissi. '

Aus karske

maapäritoluga

maapärttoluga töömees pa
lub mingit tööd. on raskes
seisukorras, rahul iga töö ja

soovib tööd
iifäfõif mis alal. Pal. leat.

palgaga. Teat. flt. ~20/

slt. ..24/7504".

Wäga aus ustaw keskealine

Ettekandjat

anda (üks tuba sobiks ka
kontoriks). Hind Kr. 4S.

lrunt. Andmed: Tondi 26.
t 2—5.
Pärnu mnt. rajoonis ära

seina- ja

sõidu puhul müüa

Vastused slt. ~26/7306".

Omaette

2-toaline korter

Wähese mööbliga

30—1.

hästi koeta, omab head t»m

nisiufeb. Kirsal, flt.

Ilus ruum ;

7417".

ära anda soliids. mneiisk.

härrale. Takala 48—2.
Korter ~~

etsib

kas pa Asijaks, asutusse kraa

Lp. Tööandjad!

tuba kuiw ja kolme aknaga.
Aus karske noormees palub Küsida kella 4—7 Waeste- imvt anda Malmi ja Wabriku
mingit teenistust tööstusse patuste 1-b. fri. 2. j tiin. nurgal 2/13—14.

tvõi lattu, tvõib ka hobuse

abielupaarile ära anda.
Wilmsi tän. BA—l. i

line ja usalldustväärnc. enese
wÄsaieenitud pensioniga lvõ

Tütarlaps toõib inlla

tottsri
kaaslaseks

keedan sööke ja pesen pesu.

Südalinnas ära anda en«

Kirj. slt. -, 11/7431".

dised

tütarlaps

slt. ~4/7364".

Mööbliga

Hiiumaalt palub kohta ma

korter

jatecnijaks tvõi tööstusse, on
ennemalt teeninud. Kirj. slt.

tuba ja köök ära anda

kindla teenistusega inimes

~29/7309". j

tele. wöi wäikc tuba pliidi

Vkranoormees soomib tallu tanvitaunsega. Teateid saab
Raekojapl. leheputkast.

sulaseks

Oga täu. nr. 33
korter vaba
2 ruba. Küsida f. 2. Sa

Moodne 3-realine

korter

Uus suur

mflbl. tuba

passikohta

Hästi

MW

7327". .
Vilunud
müürisepp?

ärisse tvõi inõucssc niuusse

dula 15—3. j

kauplniessc õpilasoks. On

töökas, keedab ja aitab maja • Olude sunnil 2 suurt >
pidamises. Kirj. slt. ~12/ sooja päikcsep. pliidiga kniwa!

ja puusepp oisiwad rcmont 7432".
iröi ehitustöid. Kirj. slt. Noor tööavmastaja usklik
..40/7320".

Majaomanikud!

Vilunud katusepuhastajad võ

tavad enda peale katusepu
hastuse töid. Kirj. slt. ~14
7334".

Korralik, karske noorem

saarenelu
•ulub kohta tööstusse >vab
rikusse. passisaks tvõi mu ja

//

~29/7439".

wesi. üldwann ära anda

pagar
svewib
telua. seat. slt.
ta leivatööd. Kirj. slt. ..8/ ..10^7320".
6248". _
Häski Ivilunnd vesnvcsisa
Usklik neiu
pesukohtl

Nõmmel
üürile anda 3-toaline köögi

2 tuba, köök. esik. elekter, ja verandaga talvekorter.

Tunnistusega

,'vonüb kohra teenijaks la/te

tvõi lativäewiti kraannjaks. juure, vassijaks
saali. Kirjad slt.
Kirjad slt. ~37/6277".

Möbl. tuba

wõi iöögi

Küsida Tallinnas. Hollandi

elamt. wõi töötoa jaoks Sõja põiktän. 10—14.

t. 13. Küsida hooivimajast
krt. 13. pärast kella 13.

Äriruum

Nõmme. Mustamäe inõel
aim ust

kohvik

snur-e > vaateaknaga uues tmilja üürida õlle- sa iveini
keskküttega maias wiilja müügiloaga. Läbenralt Nõm

' üürida. Pärnu mm. 28—S.1 mel Lossi 11, tel. 520-28.

sub „19/7459".

1 „F ä e v a I e h e"
Üksiknumbrid on

Intell. sump. seltskondi,

JÄNEDA

positsiooniga, 40-aastane me

kõigi mõnusustega.

Teatada kirjal, slt.
~16/7456" või tel.

daamiga hea sõbra leidmi

/ . t,roeJ 'OO /
/ ""««.J, *" /
/ """'""«r* ***> ». /

447-28.

seks. Kirjad slt. ~18/6258".

Pianiino
korras, hea kõlaga,. üürile

/ r Ä' /

tuba

~17/7407".

Otsitakse kopsuhaigele

möbl. tuba
teenimisega. Teaiada Wene
10—4. teles. 43õ-41.
Kohe wajatakse 3—6-toal

korterit

Kindlapatgaline ametnik

Müüa

veteäri Jaama t 3

Töö- ja sõidu

Kr. 100hobuseid
3
kuuks.
Protsendid kokku
ja liiHia-fõidiisaaitc müüa
aa loa Ho sõitnud ja heas kaupluseruumida. Kiri. slt. Waua Äini I 5—4, teles. leppel. Teatada slt.
6261".
45.2-84.
korras, sõidumasin olnud ~32/7312".
omaniku ra rüütada. Nliha ja

Maja ~

kaubelda iga päew kl. B—l 28—12

Nariva ltuu. 26. pesnkojast müüa kesklinnas, hind 17.000

krooni, sissetulek 11 protsen

ti Soov. kirj. slt. ~19/

Omaniku ärasõidu tõttu 6259".

6253".

Müüa mabagonipuust

pesukapp ja söögitoa
sisseseade

läbi tammepuust (puhwet,

iutruudes korraliku kindlas
teenistuses härraga. Vanu?

jas, näha tl. 16—12 ja

i, töö

iv»älK* kannid, keskur, saledale

õmblusmasin

Tüinpaatitc daam hiljun
ivälisin-aalr 'aalniuud

inisoks. 'Kirs. sl:. ..5/7485".

Noor haritud koduannaS

raja. oma äris icgunew

preili soowib

tõsist tutvust

Kõrgema Haridusega, ma

selt ja usaldada foto ning
õiglase elulookirjelduse. Ta

kindlas ametis preili väljas
Müüa kolme uksega tam pool pealinna soovib usaldus saaka slt. „9/7449".
väärset
.Haritud preili annab edu
riidekapp

sõprust
ja türgi di iman. Pärnu m. iseseisvate
jõukate hea ise
10— 1.

loomuga härradega 28—40 a..

Põdra- ja

hirvesarvi

pärast tl. 6 õbtul.

3-kordns puumaja
relmaks võimalik. Pärnu Tatari tänawa rajoonis,

Pariisi ja
Berliini

iutcli. keskealisi jõukauia
härraga õhtuseltsilisc leid

janduslikult kindlustatud, ladus garanteeritud.- Kirjad

ja urnid asju müün
Kullases, 12—1. rätse p pilte
Nataskaemu 5—2. Näha
utcister Lepikson.

..Singer", hind Kr. 150. Jä

Sõidan 23. jaan. paigu

tutvuks

mepuust

Müiia vähepruugitud kabi kasmuke. odaivaoti müüa,
nett-

jad ilt. „ S/7-14 S".

karske, korraliku äri trio! tc*
sermiisikapp. söögilaud, scr ja võtan enda peale ülesan gutsewa wõi kindlas teenis
weorimislaud. 16 rooli). deid ja asjatoimetusi. Soo tuses h-iirraga. wan. 24—33
Gonsiori 13—11, hootvimü viav. slt. ~31/6271".
a. Kuulutust oal. wöt.n rõsi

3—4.

suta. Soov. kirj. slt. ~13/

Odatvasti müüa

kes on suutelised elu reaal

suseks. Kirjad elulookirjel
dusega ja soovitav fotoga
kuni 23. jaan. slt. ~17/7377"

kalt

eesti ja vene keele

tunde. Jõe trni.* 4—6, kella

2—4 jn B—^l9.

Korralik ivaenc noomueeS

kindlas teenistuses palub,
kes laenaks

Falun seda

»v kr.

udaami sinises"

edasiõppimiseks. Tagasimaks

või lesed, kes teist oleks

..Banga". Liepaja, Lotwija.
Pumpura iels 14.

keksiabi, malmahl, loož nr. 13, kellega pidi ole kolme kuu pärast. Kirs. pai.
hästi korras, oliitntnd 1031. laudpliii, inmuttalii, tarn ma kohtamine ..Gloria Pa slt. ~34/7514".
päriskrundil. 12 korterit meptinft timiK. Jakobsoni r. lece'i" ees 8. skp., määrata
ärasõidu tõttn müüa kaks 2s ja 3-toalisad. 1 kanplnse '.li—n.
Mittesuitsetajaks
uus kohtamine. Hilinesin.
ntttttt, sisseinlok naota oichuslikult müüa suur Kirj. slt. ~23/7383".
jsig
3 päevaga
.s6oo trooni, inüüa soodsa
Varanduslikult kindl. või alatiseks. Teateid saab 29 s.
pangaivõlaga. Wäljamaks
õmblusmasinat 26.000 krooni. Teateid saab
kaardilaud
kindla kodu omavad neiud kirjamärkide eest. Lador.

mnt. 54, J. Saar e äris.

Kärsa o—2-a. kl. o—l 2
Näha saad kl. 3—o p. I. ja5.>s—7.

Lintsaag
ja freeser

odmvastr müüa. Endla uiu.

Uus korras

maja miiiia
Pärnus fiiiiMlixVi täu., 2

rahuaegne töö. Rüürli tän.
>6—6.

KnrSke nnnemmetaja 45 mehega? Kirjad võivad olla aastane poissmees soowib

iad

eesti, saksa, inglise või vene
keeles. Kirj. slt. ~9/6249".

lapsevankrid
materjali hinnaga müüa.
Jakobsoni 4. Wabsntmn,

25s<t. noormees fooroifj
Noomitakse osta korras

maja

odawasti müüa
wähekantnd

frakk
'eskmiscle kasivtrle. Rüütli
näu. 16—6.

šokolaadi
munade
Rüütli 16—6.

müre kaugel kesklinnast, Kr.

30.000 wäljamaks. ?eat.
sll. ~5/7325.".

Briljante, kuld-, hõbe-,
antilkasju
ostab kõrge hinnaga

Müüa

Kuninga tän 6. telel 431-59

7,65. Teatada hind slt. ~13/
7373".

Soovin osta

veoauto
suurema ja korras. Telef.
Tartust

ostab kõiki manu mööbleid sa

lanüid riideid, saapaid, raa
mannd. grammofone, õmb
• - kaalud, lett. kanid. viiu lusmasinaid. jalgrattaid, ka
müüa Nahnmäe jaama juu-l lid kiiresti müüa Luise t. igasugust pööningukracrmi.
res, küsida telefonil 521-41.! I 22, krt. 17.
Kiri, slt. „31/7391".

Ehituskrunt

50 KROONI

kiimiswara kindlustusel, töö»
foirt asutamiseks. Tagasimaks

ja 7c kokkuleppel. Kirj. slt.
~36/7316".

abielluda
isikuga, mirte iile 49 a..

lasteta, et koos pidada ren

ditud majapidamist. Krrj.
slt. ..Poissmees A. B."

Daamid!
Odmvad Wella oletrrilakid
159—390 s., tattviiusel ai

,Laste RÕÕM'
esirinnas

nult Wella õlid. Tartu m
-12, sisssSäik Rei
mani tön., telef. 319-75.

.Härrad, 5eS laenaks noo
rele ausale pvouale

20 Kr.?
kokkuleppel. Air

suur r valge supeüvann. hea
walge reegliga kummut, pee 524-62.
gel mahagoniraamiga. pnnMoodi ivedrumadrarsiga. Nä
Ostja

ha Torlnpnicsteel 3—3.

kohr laenu

1. Krasnokutsky ta poes

Müüa

10—4 iga paew Kul
nmtsülda. Noor tviljapuu kella
lasepa tän. 3. raekoja tagant

Küsida reies. 521-41.

abielluma

harit. kena välimusega 32-a.

Ostan
toeel keediseid, pohlasalatit.
3-wal. korteriga. Zobiw ka wrtriin ja peegel. Näha saab vähepruugitud püstol-brow
ningu, firma „F. N.", kai.
ioiduaiu.-kaupl. Arunr 300

lambavillu

nõus kohe

Tööstuse ii tn berkorra lda miie rõ:n> meel mõned

23. Talliuu, töLMis.

numbreid Paul
Erna kooiitar

kindlustatud neiu raha/S
sõbra,

vajab laenu

Rakvere linnas käidavas

iveoauw, 1837. a. mudel, ja kohas müüa mansardkordne
tõld-sõiduauto. Masinad >vä
puumaja

võtab „P äe v a C. K.
Miiiia
lehe" ja „Laste

ja kuulutusi vastu
ning müüb üksik

leida i&sise. ljingclisf

Soov. pikem täidlane kasv.
Kirj* slt. ~36/7356".

aed. Hind Kr. 7500. Küsida sissekäik. 2. korral.
Pärnu, Laidoneri täu. 4—3,

Rõõmu" tellimisi

sõbra leidmiseks. Foto soo
vitav. Kirjad slt. ~29/6269".

2õ—32 a. Toomitnw foto
tutvuda
ia õiglane einlookirjelduS.
korraliku inteli. härraga. TnladuS gamiueeiinid. Kir

ia -jäneste plektworme müüa

TAPAL

suhtum ja waranduSlikulr

Proua keskm. aast.. tee

tvannitaaga, soowitaw kesk Jakobsoni län. 71—16.

Teal. sU. ~25/7465".

Noor haritud tõsiselt ellu

korraliku meesolevusega hea

nistuses käija, soovib

linnas. Tearada Nigulisrc
l—4, P. Belikow ivöi kiri.

töötoaruumi

7490".

tutvuda

vaheseinaga või köögiga.

korterit

tutvust
abielu mõttes kindlas iee

raga. Kirjad pal. õige aad

Kindlas teenistuses intelli
gentne preili otsib

flt. ~10/7400".

teS aastates, sooivib tõsist

Haritud iseseisev daam ressiga ja nimega fll. „10/

soovib

korterit

tööks fotrdiihile, fcat. kiri

Üksik beflproua. majandus
likult kindlustatud, keskmis

anda Hospidali 2-a—9, kella nistuses korral jfu keskmistes
aastates mitte jocdiku här
6—9 õhtuti.

Wanem abielupaar otsib
4—6-toolist.

pagaritöötuba
iüõi iwiiwfefij

jaama vastas

tutvuks

>v«ilget

ja Iväike korter üürile anda
keldrikorral korrekts. kind Nõmmel, omnib. Liitva peat.
las teeni st. isik. lvälja üüri Wabaduse vsl. B—2.
da. Raua 43—6.

se. On,a korter. Kirjad slt, : Poolkeldrikorter

pagar
«oovib kohta, tunneb koogi

valub

, mähi. tuba

zu richten a. d. Exp. d. Bl

hine mees .

Wajamkse iväikest sooja

NÕMMEL JA MUJAL.

43 j. geb. Sorr in restsr
Bekanntschaft

Zrellung wünichl d.

I müügil kaupluses

korterit

slr. „28/746 d".

neiu peiud
Armastab valitust ja oskab i oiduaiuet
elaupl.. pagari erasissckäiguga, soliids. ha
, ritud härrale ära anda. Koi
keeta. Pal. tont. slt. ~7/

Intelligentne lõbus daanr
soowib

kandejõud 3—5 rn. Pakkum. efner' wliden mmp, Tame
ühes firma ja hinnaga saata i Ztv. '«pärerer Heira.. Äntvv.

3—4-toalist

Toownaw südalinnas. Kirs.

mttbl. tuba

abielluda

20—30* ö. talutütrego, kel
lele meeldib linnas kauple

(laudu ja toole) soowitakse, mine. Foto soownalv, kuid

Noorpaar otsib

ruume

Kaupluse omanikud! Meel

mööblit

flt. ..20/7500".

~12 6252".

diw aus sooivitusega

30-a. noormees kindla

teenistusega, sooivib

veoauto

kõigi mugawustega ära au
Soovin kohta
Maja
.Kki. Jli. .7/7457".
südalinnas telefoni, klaweri da. Küsida Pärnu mnt.. 21, slr. „22/7õ02".
laste juure
müüa Nönnncl. teateid saab
Korralik tugevajõuline > ja ivani ni tarw. ühes kostiga krt. 9. telef. 431-16.
mõneks tunniks päevas, va
2 korralikku anietihkäijat Pühaioäimu kiriku juures
ära anda ühele wõi kahele.
lits. täieliselt saksa keelt, 24-o. noormees
preilit wajawad kohe
Sutewimägi
2—lo,
relcf.
loheinüüjali.
Majaomanikud!
võin ka inglise keeles ja
korterit
teistes ainetes järele aidata. soowib ükskõik mis rööd. , 473-81.
Korralik uus
Kirj. slt. ..39/7319".
Kirj. slt. ~2/6242".
mba pliidiga, ivöih olla
Uaba korter Teie maja
diivan
ka inba köögi larwitnsega.
tSilnnnd nais
Korter
saab kiiresti üürni k i Teai. kirjal, sli. „3S 7.*ilS"
Töökas mees
müüa
oda
ma hiiumaa.
rätsepaabiline
päikesepoolne, 2-toaline, van
kuulutuse kaudu
palub tööd
Siimuta täu. .53—4.
Wajarakse
kiiresii
suure
ükskõik mis alal. lepib vä otsib palim- ja pintsatutööd. niga, välja üürida Videviku
tän. 18—7.
hema palgaga. Kirjad slt. Kirj. slt. ~3/7483".
O ~Päevalehes" maid ladu- ja kontori
Noor naine soowib

Kohviku

lihtsameelse, sump..' arene
. mrd noormehega. AäStufed
pal. flr. „40/6280".

..31/7431".

/

kala tän. nr. 12 korter ivaba

2 tuba. Küsida k. 9.

25—5, teles. 310-00.

..4/7404".

restoraniruumid 'ära anda üksikule härrale

tari tän. 4.

jaan. pal. õige aadressi ja
Ostan
fotoga joata flt. „89/6279"
Lõvge hinnaga Lautud rii* Noor preili
de id, jalatseid, mööbli: ja
1 tutvuks
teisi tvanu asju. Tartu mnt.

Soowin õeta wähepruugi
ind läie-ti korras

mööblita tuba.

pärast kella 5 Roopa rän.

majas. Tatari tän.
Küsida Pärnu mnt. 17/Tä uues
58-k>-^-2.

Korralik

wara omanik, prouade ja
prellideya üle Eesti 25—
40 a. Klivtijäid pal. mitte
tülitada. Kirjad kuni 20.

kirjutuslaud
tutvust
ühes tooliga wöi ilma jai samasuguse härraga, muie
raaanatukapv. Pakkum. ühesl alla 30 a. Kirjad saata kol
mes kohalikus keeles slt.
hinnaga slt. ..4/7434".

Keskealine lasteta abielu? küsida.
teise tütarlapse juure. Tulla baar sooivib

Mööbl tuba

foowib wanem härra. kinnis»

Soowitakse osta hästihoi
md tvõi uued

Ametiskäija naisterahwas

üksiku naisterahwa juure. ' ühes fiuti 4 latriga talli ja
kaasüüriliseks
Eootvm
Wõib ka õpilane olla. Luha ! kõrwalrumniga >Mja üüri ju merele sõidu karral wõrab
Raamatupidamise oskus wa
paulkohta
da.
2.
Rael
valla
täu.
51.
tän. 15—9. 1
imim rnivmnari oma hoiu
jaline. Pakkum. Wäike- onuwt kauaaegse tviluimrse.
alla. Lahked pakk. pai. sli.
Ikaarja. postk. 9.

võib ka pidudele tööle min
na, töötab ja kaunistab uue
ma aja süsteemi järele. Kirj.

Kitru

soowib

Teat. ,,37/7357".
Soowitalv kovsetitööstusele
Wajataksc kiires korras
sest koht on hästi sisse
- 3-roolist hästi möbl.
töötatud. Pakk. slt. ~15/ ' 1 tuba, köök, esik
ivälja üürida lapsega ini
7335". I
btlrooruumi
mestelc. kuuüür 22 kr. Astri
kesklinna. Pakkuni. ühes hin
üfietocilrine I täu. 17—2.
naga slt. ~37/7317".
korter
Khülel on iira anda wöi
Lihakauplus
pooUeldrikorral iha anda,
tviilm iiiiribn
waateatuaga üürile anda.

Töökas puhas naine

Tõsist tutvust

Ostan korras pruugitud

oSia. Pakk. kirjal. flt.' mirte nöutaiv. Flirtijaid pa«
lun
mitre tülitada. Kirjad
~B. 136".
flt.

Tuba
büroo- ivõi wastuivõtunlu
miks ära anda uues majas

-68 a. Kirj. flt. ~25/7425",

„16/7416".

Õunu miilis

tuba tvaheseinaga

pliidiga kindl. teenistuses
abielupaarile tvälja üürida.
Wana Wiru ö—6, hoowis.

I; tUtVUSt
raamamid jne. Kirj. sft.L tõsiste meestega, wan. ZS—

kella 3—B Rüütli 13—7,

Antikvariaat A Pastarus,
garaaž. Krundi suurus on nad. Ligemalt:
Vana Posti t. 7. tel. 445-56> 4900 m*. Kirj. slt. ~4/6244". saam. postkast 31.

daam

täiesti tvanu ning

telefon 484*80.

W ajatakse

töÖjuhatajat.

1 järgu restoranis töötanud,
soovitused ja diplom olemas,

kasukmantel
mälismaa nahkadest. Näha

korter.
saada toanas majas. Elek
ter, toosi, klosett korteris.
T. Tartu mnt. põiktänawal.
Sooiv. kirs. slr. ~23/7423".

ostab parima hinnaga iga >- Wanem ja
suguseid fanhib riideid, koa soowiwad «kindlat

Majas on keskküte ja auto umbes 700 kg. ilusad sibula

1 tuba köögiga wöi mba välismaale hästi sissetööta
s—lo.
Kolmetoaline
wcchsseinaga Pelgulmnas tud suurte tellimistega kind
Pesurull
Sõidu puhul ära anda wöi selle ümbruses. Pikema lustatud tulutoov
tvõi m. s. ülesande. Kirj. slt. toricr ja kaupluserumn saa
ritanud
iviie tän. kohta ainuke
..30/7430".
aia
üüri
etrentöf-s
wõimalit.
da. Küsida Paldiski mnt.
väike tööstus
noormehi
lEhaärl
Kirj. s>tt. ..7/7407".
43—4.
iiriiiia Tehnika tän.
Noor andekas noormses
kohe müüa või vahetada ob toas.
ühes kaub.. 350 kr. Kirjad
Teat. slt. „A. 243".
etsid tööd
ligatsiooni,
taiupantlehtede
Kindlas teenistuses käija i flt. ..32/7512".
Kas leidub Tallinnas
majaomanik wöi karteri või mõne muu väärtuse vastu. jyrakf ia smoking
Suurtalusse Virumaal ükskõik mis alal, oit nõus korralik naistcvahlvas tvõib . Loomapidajale
tulla
tvajaiakse 1. märtsist s. a. kõigega. Kirj. slt. .33/
onimv isik, kes wötaks n. Tööstus sobiv mõlemast
2-toalfne korter
7433".
ülikond
soost isikuile, väljaõpctus ta
kaastiUrllfseks
niawmche l—2 fuufs
eestöötegijas

soovib kohta

vahwa

Pakk, flt. ~29/7389".

majandustkooli lõpetanud taks enda peale
majadevalltiemlie
ning söjawäeteenistuse soo

Naiskokk

Müüa täiesti uns naiste

iikslkelamu.

laualühtreid

Korralikku mugavat

- Kalewi 32«a—9.

pimie-masin, sadulfepamasin,
mnrsitrgijamasm. perck. jalg

Aia tän. 3-b—7, kl. 2—V2 4 Teatada ühes hinnaga slt.

Möbl. tuba

otsib kohta, oSkab isesei Swalt

ja nõudepesijal waja Wene meheks olla. Kirjad slt.
Korter
iän. 9 hoowil, rääkida kella „38/7458",
tuba
ja
köök,
kindl. ametis
4—5.
W. daam. algatusvõime

Suurim karusloomade
-sastvandus tvajab karja

Krundid
müüa, 250 r.-s. suured.

kroonlühtreid,

möbleeritud toa

Näba õhtul kl. õ—7, teles.

mees- tvõi naisisik 300—
Kirjad slt. ..36/7516".

Odavasti müüa

5. linnajaos. Kirj. slt. ~20/ suures valikus stiilseid kris
6260"
Tondi jaama juures, päris
tall- ja pronks
Intelligentne preili soovib
üürida kiiremas korras

Ostji P«ti«rl»t

Iväljamaksuga müüa. Sisse
tisleripingi
tuile/ Kr. 9600 aastas. Tea masin ja masinajalgu tväga
tada kirs. slt. ..4/7Ä24".
odawasii müüa. S. Roosi Teat. flt. ~33/7433".
krantsi B—ls, Kolso juures.

Kindlas teenistuses tütar
laps soovib tulla

464-60.

majateenija

inijaks tvõi lihtsamar õmb
lustööd oma kopk. On tvilu
nud kootud tööde õmbleja.
iifit-fn naister. juure ärisse Kirj. pal. slt. ~19/7419".
1000 kr., kaasatööimnisega.

panga wõlaga Kr. 40.000

kõigi uues

majas, üksikuile isikuile ära

W. Karja 9—20, 3. korral

Koha saab

Äri asub käidawas kohas.

SmdluBmsBin
ühes 500 r.-s, suuruse (ruu
diga ja suurema hüpoteek sit-sat-masin, kingsepa lap

~13/7093".

kaasUUrfliseks

talu

pesu. jalanõusid,

l(S8i-

korterit

tuba
Aus kovralik noormees ära anda. Naviva mnt.

puutöösnrsele kutsetmmiÄrt 7420".
sega

A. Mei.
2 suurt maja

tisleritööioaks tvälja üürida
2 tvõi 1 suurt tuba ja
Lennuki tän. 54—5.
köök, esik ja W. C., noorele,
tallu: üks perenaiseks, teine sootvib kohta, keedab iseseis
kindlas ametis käijale abi»'
Hästi
teenijaks, soow. Lõnna-Ees toalt, oniab sooiviiused ja
elupaarile. Teatada slt.
tisse wöi mujale. Kirj. ühes tmmtstiried. räägib ka toone
möbleeritud toad
~36/6276".

tavtvis. restoran ..Passcvash"

Sauna tän. 1.

Salu asundus, Sulewi talu,

erisegud

ühes korteriga. Teatada üt.

Uksiteenija

niSmst, üWõik mis alal.

preilit

ristikheina-,
Koera pojad
timutit |a
Müüriivahe 33. tisleritöö
kartuleid kojas.

headuses | ' ©
KOHVI h

või telef. 444-07.

wöi üksiku juure. Kirjad pal.
flt. ..2/7442".

iseseiswale ametile. Kirj. slt. Palun, tvõimaldage haritud
..23/7433".
tütarlapsele mingisugust tee

Puhveti

Lfhakaupluseks
või mõne muu äri jaoks

Vanas
tuntud

poodi

üksiku lihtsa vanema daami
juure, soov. kesklinna 4. või

totud

maja

2 spindelpressi

9

Kõrrel ja hästi hoones

Sõowin osta tožrtfefe

odavasti müüa. Pärnu mnt. Teateid saab kl. 9—20 Teh Nõmme. Rahumäe. Tondin 2 7-ha. hea liiklemisühelüms.
62—7.
ümbruskonnas. Teat. ftrjj. Tallinnast 30 km. sootoÄokfe
nika tän. 20, töökojast.
ühes hinnaga ja täielisi:c tvahetada maja tvastu Nõm
Suuremal avwul müüa
Müüa tväikcsl tõngu
mel. Lähemalt: Tallinn.
andmetega silt. „L 9/7399".

toiduainete

ruum ära anda linna sees.
Pühavaimu 15 ' Teat.
kl. s—lo Kodu tän. südalinnatuba
vajab soliidne
16—7.
.
Tõrvamine. Parandused
üürnik. Kirj. slt. ~39/6239"

majateenija
Wajatakse

..8/7320".

Äüüa

Kena pruugitud

teenistuses, võivad tulla

maanoormees

neiule õpilaskohi töösuisse,

Mr. 12

„Laste Rõõm" algatas
laste näopiltide avalda
mise nüüd teevad se
da ka mitmed täwkas
vaautele määratud aja

kirjad kõige huvita
vamaks jääb aga selle
poolest „Laste Rõõm".
Lapsed ise, kõige taie
maist rahva kihtidest,

jad slt. ~29/7460".

Kiires korras fooivira>''e

Isenu
209—300 krooni.
Head protsendid, hea kind

lustuS. Kirj. ilt. ..49/7489"

saadavad neid pilte,
ühes kaaskirjadega.

Sri sisseseade

T

Tumehall siiurc kaswuga

hundikoer
ja unist ivntf koer leitud.

Lopmakairse seilrS Pikk 39,

M-SS.

Päevaleht

10Nr. 12

Neljapäeval, 15. jaanuaril 1958

H Unustamata armast isa H
Teisipäeval, 11. jaan. s. a. läks igavesse rahusse minu
armas poeg

I Jaan Hansu p. Virla't I
siiad. 13. dets. 1878, surn. 9. jaan. 1938,

r härra Salomoh Lerman'i I

mälestab valusas leinas tüfap.
Ärasaatmine Erahaiglast 16. ]aan. kell 11 .Pühavaimu kirikusse ja sealt Rahumäele.

surma puhul tema abikaasale ja lastele.

H Ärasaatmine Kaarli kirikust 16. jaan. kell 12 vanale ;
Kaarli kalmistule.

Äriteenijad ja töölised

Sügavas leinas ema.

Kõiki meie õe
AisoMrei

Julie Treuberg'i
Inglise, prantsuse,
saksa ja vene
keelt õpetab edukalt, valmis
tab kolledshi eksam, üksik,

Surma läbi lahkunud tegewkondlast
I WALERIAN I

Noljapäetval, 13. jaajmaril,

kell %S õhtul
10. korda

harilike hindadega

I PODOLSKI't I

Nõmme Linna Vabatabtl.

Saksa keele

Pääsmed. 20—125 s.

Tuletõrje ühing, 111 komp.
II rühm (end. korrapidajad)

daamidele. Tunnen hästi
saksa ja teiste keelte'kirjan

Reedel, 14. jaanuaril,
kell V2S õhtul

TEATER

„Mehe küljeluu"

lutakse tulla kl. V>õ—y>7
Niine 7—3. Teles. 475-27.

M. Jotuni naljamäng laulu
dega 3 vaat. 15 pildis.

Saksa keele

viimseks võõrusetenduseks

(Tallinna Llnnakoolivalitsuses registreeritud.) -

iga päev kl. 5—7, Lühike jalg 6—4, büroos, tel. 472-72.
Sügisel moodustatud gruppides algas töö.

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.

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

NOORMEES

soovib mingisugust teenistust

pärast kella 3. Kiri. slt.
~24/7384".

Ehitustisler

filoloog, õpetab

~13/7333".

Inglise ja saksa

Improve Your
English.
Lessons given by expert

Kes soovitab

Reodel. 14. jaanuaril,

kell pool 3 õhtul
Marje Parikaste

15-aastase latvategewuse
tähistamiseks esietendus

Hea praktikaga

1-A-liigi autojuht
noorele naisterühmale kas
wabrikusse wõi mujale töös otsib wastawat tööd. wõib
tusse kindlamat teenistust? La osanikuna kaasa, töötada.
Tasu kokkuleppel. Kirj. slt. Pakk. saata slt. ..12/7332".

Matemaatikas,
ladina,

aurik »ALKff.
Lähemad juhused umbes iga 10 p. pärast.
Läbisõidukonossemente kõikidesse maa
ilma sadamatesse.
Kaubaülesandmisi võtab vastu
BALTI LLOYD
(Curt Schiller)
Tallinn. Pikk 62. Tel. 442-75 ja 442-77.

teachers from England. Ja ..21/73^1".
kobsoni 45—1.

Wilunud

korrespendent

Kummikindad

stenografist

tunde
korralduses 15 a. jooksul
ikönet. kella 10—12 ja 5—6
algkooli ja keskkooli kava miljonkToonilised summad ol

Jootsl pulm"
Pääsmed 20—125 s. |

laadib siin umbes 17 /18. jaan. s. a.

20-aastane neiu

taja. TelliÄiwi t. s<l-A—3.''

kell Va 8 õhtul
11. korda
harilike hindadega

kaitsevad Teie käsi.

(naižter.), kes on suuteline
ulatuses. Tehnika . 21—5, nud, otsib mingisugust
La täiesti iseseiswalt tööta
- teenistust
kõnet. 4—5 p. I.
Head tunnistused ja' soovi ma - kwalitseb täielikult eesti,

Tähtis perenaistele!

saksa, inglise ja wene keelt
ning - omab häid teadmisi
Pühapäcwal, 16. jaanuaril,
..17/6257".
' eesti, wene j. t. keelt, tval
prantsuse keeles), omanda
kell %3 p. l.
mist. kiiresti ülikooli, wõist kiirkursused sa harjutused.
Härrad põllupidajad!' Põ mid mitmeaastase praktika
s 31. korda
lus-, küpsus-, kolledshi j. m.
Harju 35—1

„Flgaro pulmad"
Pierre-Augustin Caron de

harilike hindadega

Beaumarchais' komöödia
5 Maotuses.

Pääsmed Kr. 2 kuni 30 s.
Pääsmed 20—123 s.
Laupäewal, 15. jaanuaril,> Pühapäetvali 16. jaanuaril,
kell pool 3 õhtul
kell VsS õhtul
9. korda
18. korda

harilike • hindadega

Masinakirja

eksameile.

„Mehe küljeluu"

„Kolmekrossi ooper"
J. Gay B. Brechti lugu

J. Kalmani operett 3 wäat. . lauludega 3 traat. 10 pilvis

Nõrkade

Tegelik kutsega • keskkooli

järeleaitamine

õpetaja annab' '
eesti keele

tused olemas. Kirjad slt.

Tunnid

. Saksa keel.

K. WeM muusika.
Annan saksa k. tunde, eriti
Teatri kassad awatud kellat Pääsmed 25—150 senti. gramm, seletus. Koju käies Konversatsioon. tõlked, koo
12—4 p. l. ja õhtul kellar Kassa atvaiud iga päetv> 40 s. tund. Teat. slt. ~12/ lik ava. Rüütli 2—5, tel.
433-86, k. B—VA 11 ja VA3-8.
! 6-st poole S-ni.
kl- 12—4 p. ja.6—9 õht.. 7372".

A-s. F. O. Treublut,
Pikk 18, Tartu mnt 2,

llutööline perekonnaga vajab wälismaal heal kohal, soo
wib ivahetada kohta. Pakkum.
teenistust

tunneb igasuguseid töid.

Soovi korral* iseseisev juhti
mine ja raamatupidamine.

Kirjad 20. jaanuarini slt.

Kentnuani 14—2, kõnet. tl. tunde. Kõnelda Nunue B—2,8—2, ~20/7380".
S—lo ja 3—5; tel. 472-05. ictta 10—11 e. l. ja 4—5
Lp. töösturid!
P. l.
Võimaldage ausale, täiesti

Pääsmed Kr. 2.50 30 s.

ruinatupidaalse Jt

tele Niine 7—3, k. 9—lo

BREMENI

Korralik

likvideerimise toi
„MüUdud mõrsja" .. Pääsmed 25 ja 30 senti. tunde õpil. ja täieseal. ott* Pedagoog, haridusega prei tuAsutuse
tööta jäänud 42-a. intell.
B. Smetana ooper 3 vaatuses. Laupäetvaly 13. jaanuaril, ; nab wilunud. noor. naisõpe li annab
usaldusväärne mees, kelle
järeleaitamis

„Siigismaniföver"
1919. a. asutatud täielikumad

kuni. Läbirääkimistele Pa

ainukordselt üldpindadega

kell pool L õhtul

PETER RAITSCHEFFi

Lektoriteks vilunud õpetajad: 1) EESTI KEELES
(muulastele); 2) VENE K. eesti, (oma õpperaama
tute järele). õpet. J. Kivisilla; 3) SAKSA-K.
end. kooli juh. insen. V. V aher; 4) INGLISE K.
õpet. M. Uis so n; 5) SOOME K. (3-kuine lühi
kursus algk. 4.—6. kl. õpilastele) õpet. E. Me
si ai nen; PRANTSUSE K. M. Tieseit
hau sen. õpetus kiire,, huvitav, loomul, õppe
viisi järele. Saksa ja vene.keeles erigrupid amet
nikele. õppemaks 5 kr. sem. Uute õpil. registr.

ka wäikesi gruppe kuni 4 isi

Neljapäeval, 13. jaanuaril,
Bulgaaria riigiooperi tenori ,

Õhtused keelte kursused,

»

homm., *£s—Vj7 õhtul. Te oisib tööd fas ehitusele. On

dust, seltskonna ja majan toelt. Ettcwalmistus oksami
duse küsinmsi. Wõtan wastu tele. Tõlked. Weue 3—l.

30. korda

maetakse 16. jaan. kell 2 Püha-Waimu kalmistul

VEND JA ÕDE.

Andres Säretvi dramatisee
mingit teenistust,
tunde soowin andu ametni lef. 475-27.
tvõimcline igasupuste re soowib
ring Oskar Lutsu jutustuse
monttööde alul. Pakk. - kirjal, majateenijaks mõi muud.
kele ja teistele intelligents,
iiltfcolt haridusega preili, slt. ~19/7339".
järele 3 tvaatuses 8 pildis. edasijõudnud härradele ja
oskab teeta. Kirsad slt.

mälestab

Rahumäe >, mitte Keilas. OMAKSED.

täname südamest.

lema Inglise Kolledshi ja

lütseumi kava)
klaveri- ja saksa
diplomeerit. vilunud heade
keele tunde. SSona Wiru t.
soovitustega õpetajanna. Pa
5—7.
lutakse tulla ' läbirääkimis

„Tootsi pulm"

Ell Depman

ja grupp, (tunneb hästi mõ

Antakse odawasti

Richard Adler &

matmisest osavõtnuid ja kaastunde avaldajaid

karskele töökale noormehele

Nõmme. Turu ääres.

EN GROS 6 EN DETAIL.

slt. ..38/7398".

Majandus
teaduse
naisüliõpilane

mingit tööd või õpilasekoht otsib mingit teenistust. Va
ükskõik mis alal, kohaneb rem töötanud kontoris, äri
I kõigega kiiresti. Kirjad slt. alal ja ajalehe juures. Teat.

Loengud
tervishoiu alal akad. rahv. juurelõikuse

kursustel Niguliste 16, algavad täna
õhtul kel' 8 kursuste ruumides Endisi
õpilasi,kes neid loenguid pole kuulanud
palutakse ilmuda.

Juhatus.

slt. ~14/6254".

1 ~8/7368".

(Teie vajate usatdatavat
tööjõudu,

mistamine kõikid. raamatup. süsteemidel ja ala

del. Kaub. üldteadus, aritm., kirjavahetus ja
seadused.

mina vajan tööd. Olen 27-a. haritud neiu. Tunnen

Kavad maksuta. Soodsad tingimused.

inglise ja saksa keelt, valitsen masinakirja ja raama-

Soovitame oma töökodades heast paberist, maitse

Masinakirja kursused 10-sõrmel. pimed. süsteemi)

uutel masinatel. õpilaste vastuvõtt iga päev

Olen valmis ka teiselaadiliseks tööks.
Teat. slt. ~11/7371".

kella 9—B.

rikkalt, tugevas köites valmistatud igasuguse.
. AM K n fl /Ph\

Tallinna K. N. N.Ü.

V" <pn/7 &Mi M J'U 'b 1/7,'^

Cand. rer. mere. HANS MARGENS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Bilansid. Kaub. rehk. Kirjavahetus. Kiirkiri.
Kõnet. kl. 11—1 ja 5—7. Viru tän. 14—8.

yrn Ir"- f'j f'* / / // /?/

£&* £h* / i /*7 - /*•:* */.* • ;v/ f\*V--'./ .i, / 4 - \+ " ' > » /{

|Uv võimluskursused

MUUa

fA.^ia/iV ' , *;' w. ii- V---"

- %&* *&>*' ' ......

algavad esmaspäeval, 17. Jaanuaril
Juhatab prl. A. Prass.
K N. N. Ü. kodunduskursus noortele

siirei üiiiim

la valikurikkas headuses kõiki

14—20 a.

Tartu kesklinnas. Teateid saab vann. adv.
A. BROCK'i juures, Tartus, Suurturg nr. 1.

Kon.orW.rt».!.. |. pab.rK.opu

Kavas: kodu korrashoid, keetmine, - lauakatmine

ja serveerimine, käitumine ja riietamine, isiklik

r -». £ ö t?JP ifT, jf*«/ jCrl $Ei $3 õ
-5 ... /i jh 0* fCI Ci b sü-L-'L - «
• s9}y**£kU3C* Ui Bii Pikk t. 2, kõnetr. 428-83.
siaria .. 23, R6n.tr. 44«. m. 446-2», Tallinna Eesti Kirjastus-Ohisus

tervishoid, esmaabi ja kodune . haigetalitus, võim

lemine. Registreerimine K. N.- N. Ü.'s, Pikk 67,
kella 10—12 ja s—B. Ajgus lähemal ajal.

Rakwere Linna Haigemaja
wajab kutselist

iii iiNiuilil,

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD

y.- ' -jV'-' - ',' '

palgaga Kr. 50.— kuus -j- priikorter, -küte, -val
gustus ja toit Sooviavaldused esitada Haige

v1-1 [-J-*.* "-i ~ _ v - * .
* • ' f' ' "-' * " f*.r '*r

' *- ' ' * * ''* "" i

maja juhataja nimele hiljemalt 20. jaanuariks s. a.

12. Jaan. aiste tulnud kirjad.

1/6161 6 1/6961 8
1/5801 1 1/6721 2
1/6841 1 1/6641 1
2/5362 1 2/5962 1
2/6162 2 3/6963 4
3/5843 1 3/6123 1
3/7003 1 3/6843 1
4/6924 18 4/6964 3
4/5844 1 5/7005 37
5/5885 1 5/6005 1
5/6805 2 5/6725 1
5/7045 1 , 5/6965 1
6/6966 2 6/6766 1
6/6926 1 6/6646 1
6/5406 1 7/6927 46
7/6127 4 7/6977 1
7/7009 1 7/6847 1
7/6967 2 7/7007 1
8/6968 1 8/6908 1
8/6608 1 8/5848 2
8/6848 1 9/7009 2
9/6809 5 9/7049 5
9/5289 1 9/6929 1
10/6170 6 10/4730 1
11/6931 13 11/6971 7
11/5731 1 11/6811 1
12/6972 4 12/5812 4
12/6772 1 12/6932 2
13/6893 24 13/6093 2
13/6053 1 14/5334 1
14/6894 2 14/5774 4
14/4734 1 14/5734 2
14/6934 1 15/6975 5
15/7055 4 15/5575 1
15/6895 1 15/4535 1
15/6935 3 16/5936 3
16/7056 2 1 6/6136 2
16/7136 1 16/6656 1
16/6896 2 16/5736 1
17/6897 4 17/7057 14
17/6137 2 17/6977 11
17/5377 1 17/6177 1
18/5938 1 18/4788 1
18/6058 1 18/6818 1
18/6858 1 18/6f78 1
18/7018 1 19/6170 1
19/6979 1 19/6739 1
19/6939 1 20/5580 11
20/7870 1 20/5340 2
20/6900 6 20/6940 1
20/7820 . 1 20/7020 2
21/6981 2 21/5981 4
21/7021 7 21/5931 1

21/7021 1 21/6701 1
21/6021 1 22/7022 7
22/7062 3 22/5902 2
22/6182 2 23/6823 1
23/6943 28 23/6063 1
23/7023 2 23/5543 1
23/5383 1 23/5863 1
24/69.44 1 24/4464 1
24/6064 2 24/6784 1
25/6185 8 25/5905 1
25/6105 1 25/7065 2
26/6706 1 2676946 1
27/5627 2 27/6907 7
27/6827 3 27/6987 5
27/5347 4 27/5867 1
26/6908 24 28/5748 1
28/5868 1 28/4588 1
28/6788 2 28/7068 1
28/6988 1 28/7033 1
29/7029 3 29/6949 3
29/4549 1 29/6829 1
29/7039 1 30/6190 9
30/6150 1 30/6870 1
30/5830 1 30/5870 1
31/5831 2 31/6151 1
32/6952 12 32/5952 1
32/6992 4 32/5752 1
32/6632 1 32/6912 1
32/6192 1 33/6153 3
33/6113 3 33/6993 4
33/6959 1 33/6753 1
33/5713 1 33/5433 1
33/6633 1 33/5373 1
33/6913 1 34/6154 3
34/6914 4 35/5555 1
35/6155 1 36/9656 3
36/7036 2 36/6716 1
36/6196 3 37/6677 3
37/6157 16 37/6977 1
37/6917 6 37/3757 1
38/6998 4 38/6638 4
38/7038 7 38/5718 2
38/6078 1 38/6673 1
39/6839 . 3 39/7039 18
39/6879 2 39/6999 7
39/6959 2 39/6079 1
39/6919 1 40/6760 2
40/7040 1 40/5400 1
A.158 1 A.119 1
A.lBB 3 8.28 1
8.85 1 M.1225 2
Kokku 660 kirja.

Dr. V. Huik, haigemaja juhataja.
English 1

Alfred Rode
hiigel-mustlasorkester

suures muusikafilmis
Neljapäetval. 13. jaanuaril,

kell õhtul

„Hustlas

42. korda

„Suvi"
A. Särewi -O. Lutsu dra

Matemaatika

Kaks energilist vilunud

tütarlast
või soovitaks kahele tütar
conversation lessons given htrtbe antakse edukalt. Kaua by an Englishman.
aegne praktika. Sõja tän. soovivad kohta ettekandjaks lapsele koha haiglasse, vab
või ettekandjaks,
Harju 29-8
11-B, krt. 2, kõnet, kella: puhvetisse või ükskõik mis rikusse
võib - olla väljaspool Tallinna
alale.
Kirj.
slt.
~9/7369".
S—6-4>.-r.
hoovis.
Kirj. slt. ~15/6255".
Eesti keele

"=ö=

kell Vz% õhtul

wee.

Pühapäewal. 16. jaanuaril,

Dr. B. Vahtrik
Elan nüüd.
Pärmi mnt. 8-3
(Ulla maia kõrval).

Kõnet. kl. 3—5.

Näitejuht Leo Kalmet.
Latvapildid P. Raudwee
Pühapäewal. 16. jaanuaril,

' kell õhtul
37. korda

„Must suvi"
Rudolf Sirge näidend

... . 3 waatuses.
Näitejuht Andres Säretv.
Latvapildid P. Raudwee.
KaSsa oävatud kl. 11—1 e.l.

ja õ—B õhtul.

maatütarlaps

korrespondent,

Soovin

kirj. saata slt. ~34/7394".

kaasosanikuks majaehitamisel

Lp. pagarid!

Tehakse korralikult

masinakirja
tööri.
' Kirj. slt. ..18/7378".
Kas eaks aastaid 5 või
3X5, kas tasuks kroon
või sente 25, kuid

,Laste Rõõm'

Oman puuehitusmaterjali.

Kirj. pakk. Narva, Pressa „Kaasosanik".

palub tööd vabrikusse, töös
tusse või ladusse. On enne
50 kr. tasuks
27-a. väike neid palub
sel alal olnud, kõigi töödega väikesesse perek. või üksiku sellele, kes soovitab mingi
on rahul. Kirj. teat. slt.
teenistuse 26-a. korralikule
juure !

~2/7362". o

kes põhjalikult valitseb eesti, ing
lise ja saksa keelt, võib leida tee
nistuse suuremas ettevõttes I Ma
sinakirja ja stenograafia oskus
nõutav • Sooviavaldused ühes ha
ridus- ja teenistuskäigu kirjeldu
sega ära anda slt. märgusõna all
„R. 1078" .

palgaga Kr. 74. kuus ja priikorter, küte,
valgustus ning teenistusvanuse tasu.
Sooviavaldused ühes tunnistustega saata
kunt 22 jaanuarini 1938. a. sanatooriumi
juhatajale..

tekaupluscsse müüja abiks.

On selles wilumusi. Pal.
Koor tütarlaps

Telef. 455-70 (endine).

kell %3 p. l.
105. korda j
~Kevade"
A. Särewi -O. Lutsu dra
matiseering 3 w. (6 pildis)

Aus korralik

palub pudu- wõi toiduaine

Vi lunud

dIIMM

Lp. kangrud!

passikohta
tunnid. Samas järeleaitamis
tunde
Kes teist tvajab õpilast?
tunnid õpilastele.. Fählmanni
üksiku
härra juure või kon «ootvin õppida kudumist
Kõnet. 9—ll ja 15—18
7—7 (Kreutzvaldi tänavalt). Kreutzvaldi 13—15, sisse torikraamijaks. Kirj. slt. ~16/ soome telgedel. Kirsad pa
luu saata kuni 23. skp. slt.
6256".
käik kangialuselt.
Rääkida kgUa 5—7.

meloodiad"

Näitejuht Leo Kalmet
Lawapildid— P. Raudwee
Laupäewal. 13. jaanuaril,

Taagepera sanatoorium vajab

Noor ja korralik naiste

Ulik.har. pr. annab saksa, rahvas palub

prantsuse keele ja matemaat.

matiseering 3 waatuses.

Juhan Jaik'i
„PSrgu"
Näitejuht Leo Kalmet.
Dekovatsioontd P. Raud

Kes võimaldaks

• teenijaks
perenaiseks; võib ka äris

noormehele. Palun võimal

dage mulle edasiõppimist jat
abistada. Teat. slt. ~7/7367". kata. Oman soovitused Teat
sh. ~10/7370".
Haritud energiline
preili
Praktikaga

Noormees soovib pagaripoi
siks. Veidi vilunud sel alal.
Kirj. slt. ~22/7382".
otsib mingit tööd, kas konto

Keetja

Valitseb peale 3 kohal, keele

rekonda. Omab tunnistusi. võib ka ainult p. lõunat. Kirj.
slt. ~26 7386".
Pai. kirj. slt. ~21/7381".
Keskm. aast. naister. otsib

sena

ka vahetusesse. Teat -I»

inglise k., tunneb hästi ma ~5/6245".

soovib keedukohta kasiinosse, sinakirja ja raamatupidam.,
saatkonda või suuremasse pe eriti tööstuse asjaajajana,

üksiku või leskhärra (laste
ga) juure iseseisva perenai

autojuht

risse või advokaadi juure. soovib kohta taksole. Võib

Tislerid,
puutöösturid!
Võimaldage 26-a. korralikule

Korralik

15-a. poiss
palub jooksupoisikohta. Nel
gi tan. 7—4.

i Vilunud
kokaabi

teenistust,
noormehele tööd ja õppe soovib vastavat kohta, tunneb
oma kort. käies. Kirj. slt. võimalusi tisleritöö alal. vene kööki. Teat. slt. .34/
~6/7366".
7314". " '
Teat. 17. skp. slt. ~5/7365".

saab ostet.

Tallinna Eesti KirjastuS-Ühijuje triiS

