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Päewaleht

1 kun postiga 1 kroon 80 senti.

1 kuu postita 1 kroon 55 senti

Arijßhatnse kõnetunnid 9—ll. Aadre*»» „Püe va leb t". Tallinn,
postkast 433.

üle 3 knn korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 s.

üle 3 knn korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 s.

Keskjaama väljakutse nr. 428-83 igal tööpäeval kella
o—jl7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti
on kasntada lirgmised anmbridi nr. 428*84 lehe kontor, uksehoidja ja
•*'. /• raamatukauplus» nr 428*85 leke ekspeditsioon» ur. 428*86 truki*
kojakoatortor.42B*B7 peatoimetaja Tantmeri nr.428-88 toimetuse kauge

Kuulutuste binaads kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veera laiuses. Kobaotsimise kuulutused
kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlustate.

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 13

ühsih number SGliti
«Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD»
2 kuud N 3 „ 60 *
3 kond „ 5 ~ n

2 kand • 3 „ 10 „
3 kond , 4 . 25 .

Välismaale 4 kr. kuus

Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev ki 10.30,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kni
vastav postmark on lisatud.

Reedel, 14. jaanuaril 1938

XXXIII aastakäik

KAUBAMAJA TALLINNA TEKSTIIL v

Tähelepanu I *ri üleviimise puhul ruumidesse Tähelepanu I
alates 15. kuni 31. jaan, seniolemata odavate hindadega _ _

SUUR VÄLJAMÜÜK

Müügile oleme määranud:
Siididest

Suures valikus villaseid
moodsaid kleidiriideid
Kr. 3;SO kuni 4»00

Täissiid CrSpe de Chine

Kr. 4.00, 5.00

fflarocaine

Kr 2.40

Siidklokeesid
Krepp-satääne

Kr. 2.60, 3.00
Kr. 3.25

Kostüümiriideid

Kirjusid siide

Kr. 2.40, 2.75

kodumaa ja välismaa Kr. 5.50 kuni 18.00

Ingl. mittekortsuvaid siide
Kr. i.60 kuni 2.25

Ruudulist villast, 140 sm. Jai Kr. 3>50

Mantliriideid
kodumaa ja välismaa Kr. 4.50 kuni 15.00

Iqgiise ülikonnariideid
Kr. 6.00 kuni 19.50
Kodumaa ülikonnariideid
Kr. 6.25 kuni 12.00
Meeste palituriideid Kr. 7.75 kuni 9.50
Välismaa friihsärgiriideid
Kr. 1.40 kuni 2.25
Supelmantliriideid šenilje Kr. ?
Puuvillaseid kirjusid sammeteid
Kr. 2

Inglise puuvillaseid
kleidiriideid

Kr. 1.20 kuni 1.90

Välismaa hommik
kleidiriideid Kr. 1.1
Inglise markisette Kr. 1.25 kuni 1.75
Kodumaa markisette Kr. 0.80 kuni 1.80

Kõikide ladus olevate kaupade hinnad on väljamUUgi ajal tunduvalt alandatud.
Eelpoolnimetatud kaupade hinnad ja väärtus räägivad ise, seepärast kasutage Juhust ja ostke oma tarvisminevad kaubad nüüd ära
Kaubamai. VALLI NN A TEKSTIIL LTÜiI

p s Veebruarikuu algusest asub meie äri Pärnu m.B

/ZLORIA

Sellel nädalal lõpeb

VjPALACE

ülesandmine' Õhtustele
odavahirmalistele

-s-

ÜMBERKOLIMISE PUHUL

(12 senti tund)
Kuulus New-Yorgi Metropolitan
ooperi primadonna
m

fycaie, tHoõtc
menukaimas laulufilmis

SUUR
saksa ja vene keele kursustele
nii algajaile kui ka edasijõudnuile
Vene Gümnaasiumi ruumes (Vene 15),
õhtul kl. V*B—V-9.
Õppetöö algus on 17. ja 18. jaan.
Palutakse mitte hilineda.

ODAV

VKUAMOUK

Ainult häid mööbleid

r

VA LMISRIIETEÄRI

Merska mööblitööstuse
M.
esmakordselt koos härrasliku

ladus müüa
Uus tän. 28. Telef. 442-93.

CARY GRANT"»

Suures valikus magamis- ja söögitoad, suured ja
väikesed kirjutuslauad, raamatukapid, diivanid,

Lavastus R. RISKIN. Muusika J. KERN.
Liikumisjuht L LEONIDOFF.

Tallinn, Uus tän. 28.

r

See film pakub muusikasõp
radele meelejäävaima elamuse

kušetid, tugitoolid jne. Eriti kasulik on väljas
poolt Tallinna mööbli ostjaile. Mööbel on puh
tast ja kuivast materjalist valmistatud, lõhki
kuivamist ei ole karta ega parandust ei tarvita.

TANTSU- JA LIIKUMISSTUUDIO

F* M. JOSSELOV
TALLINN, KUNINGA TN. 6
Naiste talvmantlid alates Kr.
„ sügismantlid „ Kr.
„ suvimantlid „ Kr.

Meeste talvpalitud alates Kr.
.. sügispalitud „ Kr. ZH.„ suvipalitud „ Kr. AA.
„ ülikonnad „ Kr. A^..

Inglise „A QUAR O C K" impregneeritud vihmamantlid alates Kr. AH.
Välismaa ülikonnariided enne Kr. 18.—, NÜÜD Kr. mtr.

Laine Lind
Grace Moore laulab SCHUBERTI serenaadi valss-aaria ooperist „Roraeo
}a Julia'4, ja senikuulmatuid moodsaid lööklaule.
Laulab kuulus Doni kasakale koor Sergei Sharovi lubatusel.

(Mary Wigmanfi kooli lõpetanud Dresdenis.)

MOODNE LAVATANTS.
BALLETT. KEHATEHNIKA.

s©=

Registreerimine

Ostjaskonnale tutvunemiseks korraldab

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

uuelt avatud

Seniolematu hinnaalandus!

Kasutage juhust!

OSA" Estonia all 11
M

I.järgu valmisriieteäri
Jugoslaaviast saadeti välja
austerlasi
Belgrad, 13. 1. (ETA) (DNB) Jugoslaawia

MODELL, Harju 32,

siseministri häälekandja ..Slomcnets" teatab, et Jugoslaa
wiast on wälja saadetud hulk austerlasi, kes on arenda

MM

suure hinnaalandusega

nud Jugoslaawias laiaulatuslikku lcgitimistlikku tcge
must. Mõned neist olewat seletanud, et Slowcenia maa
ala eraldatawat Jugoslaawiast. kui Habsburgi crtshcrt
sog Otto peaks päasma Austria troonile, kirjutab leht.

tl
•

ülikonnariideid:

INVENTUUR VÄLJAMÜÜGI

Kokkupõrge araablastega
Hebronis
Kaubad moodsad kõrge=
kvaliteedil. G äsja vaimisrarud

Jeruusalem, 13. 1. (ETA) Hebroni lähedal

leidis neljapäema hommikul aset äge tulewahetus Briti
politseipatrulli ja relwastatud araablaste mahcl. Polit
scinikud olid ümber piiranud ühe araablase maja. kus
end peitis neli araablast. TulewahctuseS sai üks Politsei
nik suruta, kuna üks araablane sai surma ja teine haa
mata. Kahel araablasel õnnestus Põgeneda. Põgenikke

Naister. mantliriideid:
Kleidiriideid:

Kasutage soodsat võimalust end
üliriletega varustada!

jälgitakse lennukite kaaSabil.

Nimedemuutmine Saksamaal

Siidkangaid:

juutidele ja segawcrelistcle keelatud

Berliin. 13. 1. (ETA) (DNB) Nimemuutmise,

Triiksärgiriideid:
Puuvillaseid kangaid:
Palume jälgida hindu!

Müük suurel ja väikesel arvul!

õigust, unda korraldatakse Saksamaal esmakordselt sea
duscga. on täiendatud k„ eriliste juhtnööridega. mis on
antud siseministri poolt. Sedamööda ci anta põhimõttelt
selt käiku juutide ja segawcrcliste palwcilc. kes kawat
sewad muuta mna nime. sest sarnasel korral nad wõi
wad marjata oma päritolu. Sccwastu mõidakse aga mas

KAJA TANTSUÕPETAJATE KORRALE KUTSELE.
Eksiarvamiste ärahoidmiseks teatame meie, allkirjutajad, käesolevaga avalikkusele, et meie pole
kohtulikult ega ka administratiivselt karistatud ega kuulu nende pealinna tantsuõpetajate hulka, kes on
rikkunud vaikusepäevade sundmäärust.
Samuti ci osutu meie tantsuõpetajaiks, kes on levitanud ajalehtedes ebaõigeid teateid oma välis

tu tulla neile nimemuutmise palmcte esitajaile, kelledel on
wäga mähe juudiwcrd ja kes ci ole scgamercliscd. Nime

Reklaamis oleme pidanud kinni absoluutsest tõest ja avaldanud täpsed andmed meie osavõtust
välismaa-õppereisidcst ja rahvusvahelisist tantsuõpetajate nädalaist.
Tantsuõpetajad: V. RALBI.

muutmise juure? ci anta põhimõtteliselt käiku Palweile.
mis sisaldawad mõõrapäraseid wõi mittesaksa nimesid.
Ent on wõimalik wõõrapäraste nimede saksastamine.

maareiside kohta.

H. MUTSO.
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Päewaleht

Nr. 13

768.983 krooni wõitudeks

Norsoo-organisatsioonid tulewikus

Meie noorsoo-organisatsioonide tegewuse juh
timises on wiimase paari aasta jooksul toimu
nud pöhjapanewaid muudatusi, yaridusminis
teeriumi juure on loodud eriline uoorsoo-osakond
noartejuhi ja noorte-nöunikuga eesotsas, ning
kehtima on pandud noorsoo organiseerimise sea
dus. See on esimene samm korraldada noor
soo organiseerimist üleriiklikus ulatuses.
Täpselt kolm aastat tagasi kirjutasime noor
;oo kaswatamije riikliku juhtimise kohta järg-

Kuidas edaspidi kawatsetakse korraldada or
gauiseerimistööd, sellele andis noortejuht kol.
Wellerind kokkumõttes järgmise seletuse:
..1. Noorte organiseerimine ja kaswatami
ne noorsoo-organisatsioonides on tunnustatud
riiklikuks ülesandeks liii naZU kooli
deskt. Nii ei saa ükski noorsoo-organisatsioon
noorte kaswatamise küsimust wõtta ainult oma
organisatsioonile uute liikmete hankimise seisu
kohalt, maid ta pead lähtuma üldriiklikust seisu

Samal ajal kui peagu kõik mälisriigtd on
pööriutö suurt tähelepanu oma noorsoo kaswa
tamisele riiklikus ja rahmuslikus mai
mus. malitfeb meil nende aadete kaswatamises
loidus. Meil näib walitsewat arwamine, nagu
oleks küllalt kodu ja kooli kaswatamast mõjust.
Kodus hoolitsetakse paljugi lapse riietu

2. 3ga noor majad kõikkülgset aren
damist. See on juba wäljendatud noorsoo organi
seerimise seaduses. Sellega on öeldud, et noor
soo-organisatstoon. kes koondab noori, peab and
ma noortele laialdasi arenemiswöimalusi ning

mlse. toitlustamise ja koolihariduse andmise eest.

Kitid sageli punduwad seal älgteadmisedki jel
lest, mida majad lapse tundeilm ja millist ette
walmistust majab laps kui tnlewane riigikodanik.
Lapse waimne, kehaline ja moraalne kaswa
tuõ on seega jäetud kooli hooleks. Seal aga
pakutakse noortele peamiselt puhtmõistuslikke
ja kuiwi teadmisi, jättes waeslapse ossa hinge
lise kasmatuse. Noor majad seltskonda, kes te
mast aru saab, ja õhkkonda, mis paneks tege
musse ta seesmise töötahte. Hingeliselt üksi jae
tud noor on kui pehme sawi, mida wöib oma
tähte järele kujundada igaüks, kes suudab mölla
noore usalduse oma poolehoiuga.
Mõne aasta eest wöidi meil täie õigusega
Ütelda, et meie noorsoo ühiskondliku maailma
waate kujundamise eest tüünemad muret küll
Mõskma (kommunistid). Amsterdam (sotsialls
tid) ja Berliin (hitlerlased). kuna
peallmaatajaks on jäänud Tallinn."
Nüüd aga on olukord põhjalikult muutu
nud. Noorte organiseerimine, mida seni peeti
üksikute isikute sallitawaks eralõbuks, on mu
maks ometi leidnud täit tunnus t a m i st ja
isegi abist a m i st riigiwöimu poolt. Riik ei
jää enam passiiivseks pealtwaatajaks, maid ise
gi õhutab noorsoo organiseerimist.
Riigiwöimu ,vahelesegamine seni omapead
talitanud noorsoo-organisatsioonide tegewusse te
kitas alul paljudes kogenud noortejuhtides
kartuse, kas see ei too kasu asemel kahju. Kar
deti nimelt senise isetegewuse ja töömeeleolu
halwamist, liig kroonulikku ja koolipapalikku
suhtumist noortele ning mabatahtliku tegewuse
asendamist sunduslikuga. Õnneks need Karin
fed pole täitunud, ning seda pole karta ka tule
wikus, nagu seda mõis kuulda wastawate Mh
tide programmilistest kõnedest üleriiklikul noor
soo-organisatsioonide esindajate nöupidamiskoos
olekul.

Wiimane koosolek andis meie suuremate
organisatsioonide juhtuvatele tegelastele selge isie

mäate praegusest olukorrast noorsoo-organisgt
sioonides. nende omamahelise tegemusalade jao
tuse, üldülesannete ja koostöö kohta. Ning saa
dud informatsioon autentsest allikast peletas nii
paljugi kartusi ja kahtlusi.
Kõigepealt deklareeris haridusminister, et
riigiwöim tunnustab olemasolemate noorsoo
organisatsioonide seniseid taotlusi ning tehtud
tööd. Teiseks teatati, et noorsoo organiseeri
mine toimub ka edaspidi wabatahtlikult,
mitte sunnikorras.
Meie noorsoo-organisatsioonide edaspidine te
gewus tahetakse suunata sellele, et esijoones or
ganiseerida noori wäljaspool Kooli. Na
gu näitawad statistilised andmed, on meil seni
organiseeritud 8.—20. eluaastani olemast
215.773 noorest ainult 77.693, seega ainult 36,0
protsenti üldarwust. Wäljaspool koole olewaist
noortest on organiseeritud ainult 31,3 protsenti,
koolinoori 43,8 protsenti.
Noorsoo organiseerimise seaduse kehtima hak

kamise järele on juure organiseeritud 12.000
noort. Käesolewal aastal katsutakse juure tüm
mata meel 20.000, ja järgmisel aastal 30.000
noort, et seega üldarwust oleks organiseeritud
600/0.

Kuu lõpul algab klasslloterll kahenädalane rahajagamine. Piletite
ümbervahetamise tähtajaks on 22. jaanuar
Eile, 13. knttpäcwnl, mis wäga paljudele loterii' kestab 15 pliewa 2 pacwa wäbem kui warem. Iga

3. Lähtudes eelpooltähendatud põhimõttest
peab tunnustama, et mitmekesise sisuga
noorsoo-organisatsioonide tegewus on noortele ko

hasem. Nksikut tegewusala harrastawasfe or
ganisatsiooni noorte koondamine alaku nende
küpsemas eas. Arenenud noor wõiks neisse
astuda juba 16-aastaselt, teised 17—18-aastaselt.
Ei ole hea, et noor peaks käima 3—4 noorsoo
organisatsiooni mähet.

4. Tegewus noorsoo-organisatstoonides ra
janegu noorte isetege w u s e l e, mis toimu
gu wanemate järelewalwel ja suunamisel. stu'i
seltsi juures noorliikmete tegewus põle korral
datud omaette, siis pole see otstarbekohane.
5. Noorsoo organiseerimise seadusega on
noorsoo-organisatsioonide poolt tehtaw kaswa
wstöö iviidud ühte süsteemi koolitööga. Ei
ole möeldaw, et mõne meie noorsoo-organisat
siaoni tegewus oleks paralleelne kooli
tööle. Ta olgu küll miimast täiendaw ja
j a t k a w.

6. Kuna noorsoo kasmatamine organisat
sioones on riiklik ülesanne, siis peaksid kõik
ametisikud, asutused ja meil olemasolewad eri
teadlaste üleriiklikud wörgud tõmbama kaa
sa koostööks noorte kaswatamisel ja aren
damisel. Noorte tegewus tuleb lülitada täis
kaswanute tegewuse külge, et siin tekiks kat
kestamata üleminek ühiskonda noorte
küpsemisel.

7. Meie wäKemusrahwuste noortele
tuleb luua wöimalusi kaasatulemiseks meie ole
masolewates noorsoo-organifatsioonides. Selle
juures pole meie eesmärgiks nende ümberrah
mustamine. Neile tuleb wõimaldada omaette ko
halike üksuste loomine meie noorsoo-organisät
sioonides ning neid organisatsiooni kaudu tõm
mata kaasa riiklikule elule." *
Ülaltoodud põhimõttelised seisukohad on kõi
giti wastuwõetawad meie noorsoo-organisatsioo
uidele. Eriti tähtis on see, et meie noortejuht
kriipsutab alla noorte isetegewuse säilitamist
ja kõikkülgset arendamist. Samuti termita
taw on süstemaatilise koostöö loomine
organisatsioonide wahel. Kolm aastat tagasi
märkisime järgmist:

..Wõrreldes meil walitsewat olukorda mälis
maa omaga näeme, et meie noorsoo ühiskond
likus kaswatuses puudub kindel ja üht
lane jüsteem. Meie noorsoo-organisatsioo
uid pole küllalt teadlikud sellest osast, mida .neilt
nõuab ühiskond. Wälismaal moodustawad noor
soo-organlsatsioonid wastawalt oma liikmete wa
misele pidewa ahela, mille igal lülil on peale
oma erihuwiliste ülesannete täita oma kindel
osa."

Millist süsteemi kawatsetakse meil edaspidi
ellu wiia?
M sellele küsimusele anti wastus wiimasel
üleriiklikul noorsoo-organisatsioonide esindajate
nüupidamiskoosolekul. Ning üldjoontes wastab
see sellele süsteemile, mida soomitasime enne
noorte osakonna loomist.
Nagu esitatud süsteemi kamast näha. säili
tatakse kõik olemasolewad organisatsioonid ning
rakendatakse ühisele koostööle. Seejuures tehakse

sisulist mähet kaht liiki organisatsioonide waKel. Ühed neist arendawad mitmekülLset
tegemast, nagu skautlikud organisatsioonid.
ÜENÜ kristlikud noorte-meeste ja -naiste ühin

gild jne., teised aga eria la lift tegemust. nagu
Eesti Noorte Punane Rist, E. Noorsoo Kars
kusliit. spõrdinoored. loomakaitse seltsid, turis
tide ühingud jne. Kuna mitmekülgset tege
must arendawad organisatsioonid on kujunenud
enmn-mcihem wastamaks noorte. manusele, ki
ratsewad paljud e r i a l a l i s e d organisatsioonid,
kuna mitmekülgsema tegemusega organisatsioonid

suutsid pakkuda enam. Samal ajal oli aga eri
alaliste organisatsioonide eesmärk kõigiti tulus
ja terwitatam. Seepärast püstitatakse tulemikuks
järgmised sihtjooned:

Kummagi organisatsiooni grupi iseloomulik
ke sihtjooni tuleks meelgi sümendada. et nii
kaoks meil näiline noorsoo-organisatsioonide
rohkus. Esimeses grupis oleks mitmekülgse tege
wlksega noorsoo-organisatsioonid. Kuna teises
grupis eriala li stele Keskustele jääks was
tawa eriala üldine juhtimine ja'korraldamine ka
sulamiseks köi g i s noorsoo-organisatsioonides.
Seega esimese grupi organisatsioonidel tuleks
luua koostöö eriala juhtiwate keskustega.
Seega amarduks wiimaste tegewusmäli kõigis
noorsoo-organisatsioonides. 3a see on ka kõigiti
terwitatam. Nii ei oie knjutataw noorte mitme
külgne ja harmooniline arenenline ilma kehalise
kasmatuse, esmaabi, terwishoiu, karslmskasma
tuse, waeste ja nõrgeniate abistamise jne. nõuete
sümendamiseta.

Noorsoo-organisatsioonide ja eriala jllhtiwate
keskilste koostööks on püstitatud järgmised
põhimõtted:

1. Kui mingil erialal tegutsemine on
tarwilik mitmekülgse tegemusega noorsoo-organi
satsioonile, siis wõetagu see tegemuskamma ja
pööratagu selle eriala m a s
tawa keskuse poole. Korraldatagu wasta
maid erikatseid, antagu erimärke jne. Nähtagu
ette wastawa eriala harrastamiseks ja siiweuda
miseks eripäewad ja -ajad. nagu näiteks
karskusnädal jne.
2. Noorsoo-organisatsioonid, kes loomad
koostöö mingit eriala juhtima keskusega, re
gistreerigu end wastawa keskuse juures.
Selleks peaks kujunema wälja eriline kaasa
tüötaja-liikme mõiste. Eriala juhtiw
keskus peaks saama noorsoo-organisatsioonilt
näiteks aastas kord tarwilikke andmeid ja kok
kumötteid wastawal alal.
3. , Üleriiklikud noorsoo-organisatsioonid
peaksid andma oma all-organisatsioouidele su u
remaid mabadusi koostööks teistega.
Noortekomiteede juure kuulumad esindajad peak
sid mõima mõnel määral mabamalt otsustada ja
tegutseda kui nad seda siiski sageli on mõinud
teha.'Töö huwides ei ole so omita m. et esin
dajü oleks kohalikus koostöös liiga sül t u m
keskorganisatsioonidest. Sõjamäes on küll tsent
raliseeritud juhtimine, kuid nii mõneski noor
soo-organisatsioonis paistab fee mõnel juhul ole
ivat meelgi tugemam. sest kohapealsed tegelased

ei julge iseseiswalt palju otsustada ja ootawad
keskkohast ka algatusi.
4. Koostöö loomisel noorsoo-organisntsiooui
de ja eriala juhtiwate keskuste mahe! wüib kõne
alla tulla wastawa eriala juhtiwate nõunike
kohtade looming noorsoo-organisatsiovni
de suuremate koondiste juure. Nõunikuks oleks
wastawa eriala juhtima keskuse esindaja. Nii
oleks loodud tihe kontakt ja töö muutuks edu
kamaks. Sisulist tööd noorsoo-orgauisatsiooni
dos ilma erialasid wälja arendamata on möimatu
wiia kõrgele ning sümeudada.
.Ehkki meie noorsoo kasmatuse riiklik juhti
mine on praegu katsetamise ajajärgus, on tule
wiku suhtes püstitatud põhimõttelised seisukohad

Segadus, mis sündis nõndanimetatud
..Samba" laua juures, jäi ka lähimaile naab
reile arusaamatuks. Köik, mis nad möisid näha,
oli. et see tähelepanuäratamalt ilus daam. kes
oli tantsinud nii suure mõnuga, oli äkki hai
gestunud ja toodi tagasi oma kohale: et too
noormees, kes oli temaga kõnelnud, kadus äkki.
ja et midagi oli lahti klaasi eviani-weega, mille
peakelner ettewaatlikult ära wiis. .
Daam ise wiidi saalist ära körwalukse kau
du ja juhataja tuli tagasi ning kinnitas iga
ühele, et see oli maid tawaline minestus. Or
kester hakkas mängima üht õige kärarikast fox
trotti ja Sophy. mürisedes pönewusest. ,vedas
Davidi tantsupõrandale.
..David," hüüdis ta. ..sinuga on tore wälja
minna! Kas ikka juhtub midagi sellist, kui sina
oled lähedal?"
. ..On erandeid." nõustus ta, ..kuid need on

kes oli kogu aeg liikunud nende naabruses, tuli
ja kõnetas Davidi madaldatud hääli.
..Arst on selle eviani-mee läbi maadannd,
milord," ütles ta. ..See oli tõesti rikutud. Ta
tahaks teiega salongis kõnelda"
»,On ka juba aeg. et mujale liiguksime,"
tähendas Sophy.
Nad tõusid trepist üles ja Sophy kadus riie
tumisruumi. 3uhataja tutwustas hotelli arsti.
..Kas teate, mis sai noormehest, kes tollele
daamile selle tableti andis?" küsis wiimane.
..Praegusel momendil küll mitte." wastas
David. ..Loodan teda aga hiljem kätte saada."
„Ma ei saa aru. kust ta need sai," ütles arst,
..sest nad sisaldamad eriti haruldast uimastus
ainet. Ma ei nimetaks seda just mürgiks, kui
on tegemist terme inimesega, kuid kahetsen, kas
too daam tuleb meelemärkusele enne kahtküm
met nelja tundi, ja ka siis majab ta meel erilist
hoolitsemist. Saatsin ühe Halastasime ta järele

haruldased."

kombeliselt."

..Ega te saa teda tuua meelemärkusele na
tuke marem?" küsis David.
..On paljugi asju. mida möiksin teha." mas
tas arst. ..Too daam näib olewat täiesti üksi?"
tähendas ta.
..Sellepärast ongi mul hea meel. et saatsite
õe ta juure. Ma el ustt, et teie tasu suhtes tu
leks mingisuguseid eriarwamusi, aga tasun selle
ise heameelega. Newberry on mu nimi lord
Newberry."
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27. peatükk

Tüdruk raputas ta kätt.
..Ara ole upsakas, palun, armas!" palus ta.
..Mis oli lahti? Mis juhtus?"
..Lugu seisab selles, et ma ei oleks tohti
nud kõnetada toda daami." wastas David.
..Kliid miks minestas ta sinuga tantsides?"
tingis Sophy edasi. „3a kes õli see külm.
jäine noormees, kes ära kadus?"
„Sa nägid teda?"

vid.

~3a pärast seda?"
..Mida soowiksid sa pärast seda?" küsis Da

..St. George. Hannover square ja mesinä
dalad Capril."
..Oled wäga ettemötlik!"
..Mehed on praegusel ajal nii aeglased." oh
kas tüdruk.
Nad läksid tagasi oma laua juure. Juhataja,

esimcuc ja wiimane priew nina lanpäcwad, mu waya
wõetawate wõitnbe arw nn wäikscm. Puhapaewaocl

usetatnksc lvosirnttnsse juba l. klassi loosimise eel kõikide

„3ah, nägin teda."
..Panid teda eriliselt tähele?"
..Jah. usun küll. et panin." wastas Sophy.
„Ta näis natuke imelik. Kõik näis olewat te
maga muidu korras, aga midagi nagu puu
dus. Ta nagu ei oleks siia kuulunud. Kes ta
oli?"
..Gangster," sosistas David talle korwa.
..Tõeline, pesueht gangster. Arwan." jatkas ta,
„et ta oli hirmul, et too daam mind liiga
usaldab ja muutub jutukamaks kui see nende
terwisele on kasulik."
..Kui pönew! Ja kas see tüdruk on ka
gangster?"
„Ta on üks neist." tunnistas David.
..Soowin. et oleksin wöinud teda kõnetada!"
ohkas Sophy. ..Ta on küll kummaline tüüp.
aga minu meelest on tn ilusaim olemus, keda
ma iial olen näinud. Ja ta teemandid. David.
Kas nägid ta keed?"
„3ah, tal on palju teemante." ütles Da
vid. „Köik kogutud mitmesuguseilt aristokraa
tidelt wäikesed keskööõhwrid."
..Kas tahad ütelda," ähmis Sophy. ..et need
olid warastatud?"
..Suurem osa neist igatahes, arwan. Sa kii
sisid, Sophy. ja said ka wastuse. Oled tulnud
täna wälja niusta lambaga. Kuid ära pane
tähelegi. Pärast laupäewa olen malmis end köi
gest puhtaks pesema. Lõunatan pühapäemal po
litsei peakomissariga ja möibolla mainin talle
asju. mis ta silmad awawad. Mul on niisu
gune tunne, et ma lähemal ajal hakkan elama

E. Phillips Oppenheim

piicwa kvhtn wõetnkse wiilja 3200 uiõitii, arwatud walju

täideti loosirattad kuu lõpul nlgawa 5. klaSsilotcrii miini,
sc klassi wöiduscdclitcgn. See toiming sündis majandusmi.
nlsirilt määratud komisjoni ja politsei ning riigikontrolli
esindajate juuresolekul riigi trükikojas, teile walwe alla
luni loosimiseni jääwad ka pitseeritud loosirattad.
Klassiloteni lõpploostmtue toimub teatawaSti kolme

lvosiratta abU. üks neist sisaldub pilctinnmbreid, mis

kohast.

kaswatust.

mättgijatclc osutub eriliselt eelistatud õnnenumbriks,

maatama."

..Wäga kena teist," ütles David.
„Ma ei ole päris kindel, ma ei tea, kas
peaksin sellest ehk politseile teatama," jatkas
arst. ..Kas wõiksite mõtelda mõnd põhjust, mis
pärast keegi soominuks, et too noor daam oleks
kahekümneks neljaks tunniks meelemärkusetu."
David mõtles, kortsutades otsaesist.
..Mina teaksin üht põhjust."
..Well. mulle näib. et seda on tahetudki saa
wutada. Kõik oleneb ta organismist. Niipalju
kui mina nägin, on ta wäga tugema terwisega
ja niimiisi pääseb ta armatamasti halbadest
komplikatsioonidest."

klasside jaoks torniga. Kolmes esimeses klassis on wvi
dupilctrid wõetud wälja loosirnttast 3752, löpplovsimi

seks on neid weel loosirnttas 40.243. Niisama palju
sisaldab nüüd teine lvosiratns sedeleid «võidusummadega

kogusummas 708.083 krooni wänrtuscs. Lõpplvosimiscl

loosimist ci ole. ar,. ...
5. tlassiloteriilc jiiraneb kobe 0. klassiloteni. «e

-nistele uuingijatelc antakse jälle wõimnlus mangu JO**
kata loana pilctinnmbrign, mis tuleb müügikohas kinni
panna l. wecbrnnriks. Kinnipandnd piletid hoitakse alal

5. märtsini. Pärast seda tähtaega wälja ostmata Puc
tid lähemad wiibamiingile. Nagn selgub, cclistob inur
osa mängijaist miingn jatkata endise pllctitNlmbriga.
Seetõttu kasutatakse ka ohtrasti
panemise wökmnlnst. Kni aga keegi senistest mängijatest

soowib endale mõnd teist kindlat siiS on

wöidab seega iga piletirnnmnt. Niissnguuc wärw Pi«
lctiraamntns wöidab, selle määrab tolmas loosirntaS.

see wõimnlik ainult selle piletinnmbriga mängija loobu

mis sisaldab wiirwinimctuscga sedeleid.

riigi 2. wccbruaril. Otsustades seniste meeleolude särele
wöib arwcstada uue loterii niisama suurt menu,
on saamid osaks eelmistele. Juba praegu on kcskmuugi
kohta kogunenud suurel ärtuni ettetcllimisi üksikmangl
jnilt tui ka miiiigikohtadelt.
Klassilotcrii müügiwörk linnades osutub küllalt tihe

Klassiloteni lõpploosiminc ou lvtcriimängijailc suur
sündmuseks, mis kõikide meeli hoiab pingul kaks nädalat
aega. Lõpploosimise pcawõidnkS ou 50.000 krooni, mis
wöib sattuda kokku 30.000 krooni suuruse prccmiawõi
dugn ja feega anda 80.000-kroouisc suurwõid», nagu
see jnbtus eelmisel loteriil. Selle summa wöitsid wcn
nad Arcndid. kes wõidurnhadcgn ostsid pealinna suure
ma elumaja.
Piletite nmbcrwahctamine lõpploosimiscst osawõtnls
lõpeb 22. jaanuaril. WiimnseS klassis suure rahnjaga

misc eel wncwalt leidub mängust loobujaid. Siiski

jääb mõni üksik pilet wabnks unustuse tõttu wöi mõnel
muul põhjusel. Need wnbad piletid ou siis müügil Tal'
linnas kcskmüilgikohas ja peapostkontoris ning Tartus
postkontoris kuni 20. jaanuarini.
5. klaSsilotcrii lõpploosiminc algab 31. jaanuaril ja

luisel. 0. klaSsilotcrii piletid tulcwnd ule

dnks. mistõttu unel loteriil uusi müügikohti CI
awata. Maal ou muiigilvõrk üldiselt samuti juba wöljä
kujuttenud, kuid leidub siiski üksikuid maanurki, kuS pile

tid raskeSti kättcsaadawad. Seetõttu wõimaluSte awa
ncdcs niisugustes paikades püütakse soetada juure uusi
müügikohti. Kindlate müügikohtade arw praegu ulatub
umbes 420.1 c. Peale selle sünnib loteriipiletite müük
postiageutunridc kaudu, missuguseid on arwult 700
ümber.

si. klaSsilotcrii plaan ilmub meie lehe laupäewases
numbris, millele jnhimc mängijate tähelepanu.

Registreeriti 24 üliopilaskonwenti
Snksn korporatsioonid loobusid korporatsiooni nimetusest

Kümmekond konventi ootab veel järjekorda
RcljapäcMnl peeti ülikooli walitsusc koosolek, mille
päcwakorrns oli seniste üliõpilasorganisatsioonide üm
bcrrcgistrcerimine ütiõpilaSkonmcntidcks. Koosolekul rc
gistrccriti normnalpõhikirja alusel järgmised üliõpilas

kvnwcudid: «EeSti Naisüliõpilaste Selts", «Korporat

„seltsi" mõi «korporatsioui" sõna äramärkimiseks initfi
anli mõi lühendiga, kuna teised on eelistanud nende- sö
nadc täielikku mäljnlirjntnmist. Humitnma seigana pais
tab meel silma, et saksa rnhwuscst üliõpilaste korporat
sioonid on jätnud endal eest ära sõna «korp" ja leppinud

sioon Jndla", «Balti Saksa Naisüliõpilaste ühing".
«Eesti üliõpilaste Selts". „E. ii. S. Põhjala", „E. n.
S. ühcndnS", „ü. S. Liimita", «Korporatsioon Viro
nia", «Korp! FraternitaS EStica", «Korp! Sakala".

lihtsalt sellega, et neid nimetatakse üliöpilaökomvent see

~storp! Ugala", «Korp. Rotalia", «Korp! FraternitaS

LioiensiS". «Korp. Rcvclia", «Korp! FraternitaS Tak

Nagu kuuleme, on neljapäcma hommikul kolm hiljuti
asutatud üliõpilasühingut annud sisse täiendamast oma
normaalpõhikirjad, milles nad paluwad säilitada nende

tncnsis", «Ncobaltia", «Korp! Filiae-Patriae", «Eesti
üliõpilaste Selts Weljesto". „ü. S. Concordia". „ü. S.

nimetuste eel sõna «üliõpilasühing", nimelt üliõpilas
konwent «nliõpilasühiug Eün", nlivpilaskonwent «Eesti
meesüliõpilaste ühing ümcra". Kuidas kujuneb mme

Naimla", «Korp! Amiritia", «Estonia", «Livonia",
«Korp! FraternitaS Slawia".

Nagu eeltoodud loetelust nähtub, on seni registreeri
tud kokk». 24 äliõpilaskonmenti, kuna kümmekond rcgist

reerimispnlmct, mis seniste siin nimetamata üliõpilas
organisatsioonide poolt on esitatud, ei jõudnud meel üli

ja see.

andmine nendele nliõpilaslonmrntidele, miS kutsutakse
ellu peale 15. jaanuari, ci ole meel lõplikult otsustatud.
Tõenäoliselt ci saa uued äliõpilaskonmcndid aga wõtta
enam endale pärisnime ette «seltsi", «korporatsiooni" mvi

tulcmad otsustamisele kõige lähemal ajal, tõenäoliselt
lanpäcival. Registreeritud nliõpilaskonmcntidc juures

«üliõpilasühingu" nimetust, maid nad peamad leppima
nimetusega, näiteks üliõpilaökonmcnt „NN". Praegu ei
ole ülikooli malitsuS langetanud ka meel lõplikku otsust
selle üle. mis saab senistest üliõpilasorganisatsioonide
liitudest, s. t. kaS neil mõimaldatakse samade organisat

torkab silma, et mõned üliõpilaskonmentidcst on leppinud

sioonidc konmentide liitudena edasi töötada mõi mitte.

kooli malitsnse neljapnemasc kooSolckn päcmakorda, maid

5 seotud lammast lumes
Wargad wiskasid põgcucdcö elusad lambad lumme

, NõminfiUrt mallo UndefiUas rungiii F. UuSorn lauta,
tust'mudi ära 5 laimnast S 0 tx. u>iärtuses. Hilljeul leiti

lambad 15 km eemal tee äärest jalgupidi seo
uilt lumest. ?!älumr>i-?ti nii leS karris tngaaja

ss

jäid. wisamid lambad ree ääre lumme.

selged. 3a need on ka mastumüetamad eriti
seepärast, et need teostatakse olemasolemate or
ganijatsivonidega, midagi maha lõhkumata, kuid
tegcmust otstarbekohaselt suunates. Ees on küll
meel huik tööd, et organisatsioonide wahelise
koostöö loomise! üle. saada mõningaist mõimali
kest puht-isiklikest küsimusist. K. Teder.
RAADIOAPARAATE
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UUDIS: Samad sigaretid (100 tk.)
õhukindlais alumiiniumist toosides.
Koosolekut Juhatati telefoni kaudu
Saaremaa wcckomisjoni poolt oli 12. jaanuariks

kokka kutsiltad Maasi wallamajja Karussoo weeühinigu
liikmed esimeseks peakoosolekuks. Kuna suurte tuiskude
tõttu igasugune korrapärane ühendus Saaremaal puu

parandab
Qipl. raadiomeister
ALEX.RÄHN
Tctflinn,Reimanhi 28 (Tartu m.nurk)

dub, ci saanud weckomiSjoui knltuurtehnik L. KentS
warcmkoostatud kama kohaselt Kuressaarest wälja köita.
Et Karussoo wccühingu koosolek iseloomult teistest

koosolekuist criucw oli. asus kttltuurtchnik Kcuts soos.
olekut Kuressaarest juhatama tclcsonitccl. Nii andis, ta
edasi kõik majalised selgitused ia juhtnöörid, millised
ta kolm peal isiklikult oleks annud. Sarnaselt juhatatud

koosolek õnncStus kõigiti hästi. '

Arst waatas teda uudishimulikult.
„Wäga armas teist." ütles ta. „Ufun, et
möin teile lubada, et homme õhtul, kella üheksa
paiku, on too noor daam. ütleme, peagu täiesti
terme. See nimastusmahend aga. mida tao noor
mees tarmitas, on keelatud. Kui te ta kätte
saate, annaksin ma ta teie asemel politsei hoole."

„Küi mina ta kätte saan." wastas David
kuimalt, silmad sihitud Sophyle. kes tuli just
wastasnksest, ..ei ole politseil temast enam min
git muret."
*

Sophy oli kojusõidu ajal ebaharilikult maik
ne. David möttis ta käe.
..Wälja sellega, lapsuke!" nõudis ta.
..Olen armukade sellele ilusale daamile."
usaldas ta. ..Miks tantsisid sa temaga?"
..Saatanlikknsest." wastas David. ..Ütlesin
sulle, et ta kuulub jõuku. Ta on pealiku hoole
alune. Nad kõik hoiamad kokku. Ta isa oli
kord nende eestmedaja. Wiimane on praegu elu
aegsel sunnitööl ja teised maatamad siis tüdruku
järele. Nad saatsid ta siia mind wõluma."
...Kas tal õnnestus?" küsis Sophy kergelt.
..Ei." teatas David. ..Ausalt öeldes, mulle
tundub, et natuke diplomaatiat minu poolt ei
olnuks halb. Armatamasti rahuldanuks teda wä
himgi flirt, ja olen täiesti kindel, et tal oli
midagi mõttes, mida mina peaksin teadma. Reu
ben teadis seda, see kaabakas. Seepärast mür
gitaski ta selle mee."
..3a mis teed sina nüüd. kui tead, et sinu
eest on midcigi marjatud?" küsis Sophy kartli
tuilt.

..Armatamasti jatkan esialgset kamatsust...
Mis! Kell on juba kaks?" imestas ta. kui auto
peatus. „Kas pean tulema sinuga kaasa ja
mabandama su ema ees?"
..Taema pärast mitte!" palus tüdruk. ..Ema
on kindlasti moodis ja mul on mõti iga sisse
käigu jaoks, pealegi laseb Anna mind taga
trepist üles. Ara tule wälja, palun! Kas näen
sind homme?"

..Kardan, et mitte." wastas David. hääle
tõsinedes kõigist püüdeist hoolimata seda lõbu
sana hoida.
Tüdruk miibis meel, olekus nagu midagi
ootamat. Siis majus maailm hetkeks ara. Da
vid tundis tüdruku pehmete huulte puudutust
oma põsel ja kaht kätt endale kaela ümber
keerduwat.

_ ..00, David," sosistas ta, „kas ma kas
mum ei suuda sind wöluda, armas? Kas ma
n suuda sundida sind jätma seda koledat märki?
See el ole sinu wääriline. Näd on sead. nad
on pannud sind kannatama, nad pole kohelnud
sind ausasti: nendega ei kituta kui omafugus
tcga. Kohtle neid nagu neid peab kohtlema.
Las politsei ja seadus hoolitseda nende eest.
Ara sea oma elu nende mastil! Sa murrad mu
sildame, kui sinuga peaks midagi juhtuma." ;
Hamar malgus paistis sisse läbi wihmast
marjaks peksetud akende, aga selleski malguses
nagi ta pisaraid tüdruku silmis, mis nende sina
tegi meel sügamamaks. Weelkord tundis ta peh
mete huulte puudutust.
Ta oli pooleldi püsti tõusnud ja hin
geldas. Tudruku nägu armas tiidrukunägu.
naeratuse ja pisarate kohtamispaik oli su
ninu tema oma wastu. Sophy kulmud olid
lwrgel la suunurgad tõmblesid
..Well. David?"
o 5 *00' nii ettewaat
vlu 1"!, Önn- CflU teistele mõtlema, kuid
i hen kullalt ettewaatlikult. Saame kindlasti
hakkama. ia kui saame kas tahad ?"
hüppamist ttda meel kord enne wälja
ncÜn- lirmas. enne kui küsisid
fU!UI' Ut!fs t". lehmitades käega. ..Mui
dugi tahan ma.
-La oli läinud, hõbedane joon ainult mäl
oue. Davidi süda lõi kiiremini, kui
alla kadumat. Wiimaste aas
hni pühitud. Kuid
teram sahin puie lehil tundus
Ylrmuaratawana \a koledana.

Reedel, 14. jaanuaril 1938
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Homme algad hooaja raadi o

Chautemps'i walitsus lahkus ametist

aparaatide ja gramm.-heiiplaatide
Sotsialistid kutsusid ära oma ministrid, kuna valitsus ei nõustunud valuutakontrolliga. Rahvarinne
lagunemas. Meeleavaldusi Pariisis

1
mm
valiamuuk

Kommunistil! nõuavad Leon Blumi valitsust
Pariis, 14. 1. (ETA) (Havas) Ehautemps' kabineti otsustas lahkud a ame
t i st. See otsus tehti pärast seda, kui sotsialistid olid otsustanud oma ministrid walitsusest ära kutsuda.

mis kestab kuni 1. veebruarini. Müügile

Sotsialistid otsustasid walitsuse st lahkuda seepärast, et kommunistid
olid võtnud endile tegevusvabaduse Ehautemps' walitsuse suhtes.
Äana hommikul kell 5.05 peaminister Ehautemps oma ministrite saatel sõitis Elysee'sse esitama
vabariigi presidendile walitsuse lahkumispalvet. Arvatakse, et president teeb Chautemps'le ülesandeks

tuleb huik moodsaid kõrgekvaliteedilisi
raadioaparaate ja huvitavaid gramm

asuda valitsuse ümbermoodustamisele.

heliplaate kuni 75% hinnaalandusega.

Sündmused saadikutekojas arenesid järgmiselt:

Kommunistid Pariisis

Pahempoolsete komisjoni koosolekul eile õhtul sot
sialistid seletasid, et nad ei wõi ilma oma rühma
arvamist ära kuulamata nõustuda selle kohaga pa
hempoolsete komisjoni Poolt väljatöötatud usaldus
formelis, mis käib «wääringuwabaduse säilitamise"

kohta ja mis sinna on mahutatud walitsuse nõud*
misel. Sotsialistide Parlamendirühm Pidas nõu ja
otsustas nõustuda selle lisandusega. See rühma ot

sus tehti 75 häälega 36 wastu. Kui saadikutekoja
koosolek algas uuesti, luges esimees Herriot ette
pahempoolsete komisjoni Poolt väljatöötatud usal
dussormeli. Wähemusrühmade nimel rahvasaadik
Barety pani ette Paranduse, et saadikutekoda kinni
taks usaldusformelis oma eelmisi hääletusi, millega

waluutakontroll on tagasi lükatud. Seda Parandust
toetas ka endine Peaminister Flandin, seletades, et

peaminister Ehautemps on alati waluutakontrolli
wastu olnud. Ta tähendas, et sotsialistid on kor
duvalt toonitanud waluutakontrolli tarvidust, ja
seepärast on tarwis, et kaotataks igasugune kahtlus

vääringu asjus. Sotsialistide esindaja Serol sele
tas, et tema rühm, soovides säilitida rahwafront!,
hääletab usaldussormeli poolt. Nüüd võttis sõna
kommunistide esindaja Ramette. Ta awaldas ka

„Mum võimule" ja ./Tööandjate
liidu juht Glgnoux võlla!"
Pariis. 13. 1. (ETA) (DNB) ..Liberte"
teatab, et kommunistid on Pariisis alarmiseisu
korras. Leht olevat kindlast allikast kuulnud,
et kommunistid kavatsevad neljapäeva õhtul
Pariisi lääne- ja põhjaosas toime panna meele
avaldusi ja wägiwallaakte, et põhjustada walit
stlfe tagasiastumist ja üldstreigi alustamist.
Neljapäeval kell 18 liikus Mandeid kom
muniste ja marksiste Internatsionaali lauldes
läbi börsilinnaosa. Nad murdsid läbi mitme po
litseitökke. Kogu liiklemine, mis sel kellaajal
on väga elaw, jäi seisma. Lärmitsew rahwa
hulk murdis endale tee läbi Suure bulwaari
Wabaduse platsile, hüüdes: ..Blum võimule!"
ja ..Tööandjate liidu juht Gignour võlla!"
Prantsuse saadikutekoja abiesi
meheks kommunist

hetsust, et Ehautemps ei taha täielikult täita rahva

frondi programmi. Ta loetles oma erakonna sot
siaalsed nõudmised ja lõpetas sõnadega: «Kui meie

ei hääleta usaldussormeli vastu, siis ainult seepä
rast, et meie ei soovi murda rahwafronti." Peami
nister Ehautemps vastas seepeale: «Ramette oli
väga avameelne. Mina nõudsin saadikutekojalt,
et ta koonduks walitsuse ümber frangi seisundi kõ
vendamiseks. Ja just sel tunnil Ramette loetles
terve rea tohutuid kulutusi, mida tema erakond
nõuab. Mina jään truuks antud sõnale. Ramette
nõudis ainult oma vabadust. Ta saab minult oma
wabaduse." (Elavad kiiduavaldused keskel ja osalt
ka pahemal tiival.)
Pariis, 14. 1. (ETA) (Havas) Asjaolu, et
peaminister Ehantemps oli annud kommunistidele taieUku wabadnsc usaldussormeli Hääletamise asjus, teki

taS sotsialistide ridades teatawat hämmastust. Ses
olukorras sotsialistid ja kommunistid nõudsid wahcaja
tegemist saadikutckoja koosolekule. Sotsialistid teatasid,
et nad lakkawad kooS töötamast walitsuscga, kui peami
nister Ehautemps ei anna neile rahuldawat lubadust, et

walitsuS tahab toetuda rahwafrondi enamusele. See
sotsialistide otsus Põhjustaski walitsuse lahkumise.
Kui saadikutckoja koosolek hommikul kell 4.45 algaS

Pariis. 13. 1. (ETA) Prantsuse saadikutckoja

abiesimeheks valiti kommunistide kandidaat Duclos 277
häälega 213 hääle vastu.

Uus valitsus loomisel
Kommunistid jäetakse välja
Pariis, 14. 1. (ETA) (Reuter) Ehautemps

lahkus Elysee'st kell 6.15. President Lebrun algas kett
lv poliitiliste juhtidega nõupidamisi uue walitsuse moo
dustamise aSjus.

Ehautemps' kabinet oli teine rahwafrondi walitsuS
Prantsusmaal, selle walitsuse langemine tähendab wä
hemalt ajutiselt rahwafrondi lagunemist Prantsusmaal,
sest rahwafront ci wõi püsida ilma kommunistideta, kel
ledcst radikaalsotsialistid nüüd on lahku löönud.
Saadikutckoja kuluaarides walitseb arwamine, et
uus walitsus luuakse radikaalsotsialistide poolt tsentrumi
pahempoolsete rühmade toetusel.

Pariis, 14. 1. (ETA) (DNB) ühenduses wa

litsuse kriisiga kõneldakse siinseis poliitilisis ringkonnis ka

võimalusest, et Sarraut moodustab uue walitsuse, kust
jäetakse kommunistid wälja. Ent kõneldakse ka weelgi
pahempoolsema walitsuse moodustamise võimalusest,
üldiselt seisukord on praegu segane. Suuri raskusi on
tekkinud eriti deviiside turul.

uuesti, olid walitsuse pingid tühjad. Esimees Herrivt

ÜaAnistahict puJJtA

teatas, et peaminister Ehautemps on temale teatanud,
et walitsus ei ole enaM huwitatud waidluste jätkamisest.

HAtunta£euiuisi\

Seega esimees lõpetas koosoleku.

Saalist lahkudes kommunistid hüüdsid: „Elagu
rahwafront!" Paremalt tiiwalt wastati neile: «Käige
Moskvasse!" Muid wahejuhtumeid ei olnud.

C«

Pariis. 14. 1. (ETA) (Havas) Sotsialistliku

erakonna parlamendirühm awaldas järgmise seletuse
sotsialistlike ministrite walitsusest lahkumise põhjuste
kohta: Sotsialistlik rühm, olles uuesti kinnitanud oma
truudust rahwafrondile ja olles seletanud, et ta on alati
walmis rahwa huwides toetama energiliselt walitsust,
keS tahab jatkata parlamendiwalimistel heakskiidetud
programmi teostamist, iseäranis praeguses olukorras,
kus seespool on tarwis kaitsta vabariiklikku korda ja
väljaspool organiseerida rahu, konstateerib kahetsusega,
et saadikutckoja wiimasel koosolekul kommunistlik era
kond seletas, et ta ei taha koos töötada enamusega, ja et
peaminister teatas, et ta annab sellele erakonnale tagasi

r. faktit c4iaüi@fa CU^,

Itaalia teeb kihutustööd Korsikal
London, 13. 1. (ETA) (HavaS) «Manchester

Guardian'i" diplomaatlik kirjasaatja kirjutab, et Itaalia
on nüüd laiendanud oma kihutustööd ka Korsika saarele.
Kirjasaatja teatab, et Livornos on moodustatud komitee

«Korsika ja Dalmaatsia", keS saab Itaalia walitsnselt
kuus miljonit lilrat toetust aastas. See toetus on mää
ratud ajakirjade wäljaandmiseks, mis peawad edendama

tema wabaduse, andes seega walitsuse poliitikale uue
suuna. Niisuguses olukorras walitsuS ei wöi enam toe

irredentsistlikku liikumist Korsikas. Kirjasaatja on ar

tuda rahwasrondile. Järelikult otsustas rühm, et sot
fialistlikud ministrid ei wöi enam jääda walitsuSse.

pisematki edu.

wamlsel, et Itaalia propaganda ei ole seni saawutanud

UTAGE JUHUST!
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alarmiseisukorras

Homsest päevast alates laseme müügile
suure hinnaalandusega

Tallinn, Viru tän. 2., tel. 478-40, 41, 42.

Kriis algas töötülide lahendamisest
C. Chauternps

Kriisi põhjused
Prantsusmaa on sattunud sotsiaalsetel
vastoludel jälle kriisikeeristesse. Praegu
sed teravused on saanud alguse õieti tühis
test põhjustest „Goodrichi" tehastes, mis
töötasid relvastamise alal (valmistades
muu seas sõjaväele lennukeid) vallandati
üks vene tööline Rivinoff töö alal ette tul
nud vastolude pärast. Tema vallandamise
pärast alustasid teised töölised protesti
streiki.
Nüüd selgus, et möödunud aastal sõlmi
tud n.-n. Matigneni kokkulepe tööolude
korraldamises osutus puudulikuks ja laie
mad töötavad kihid leidsid, et tööandjad
kokkuleppe ebatäpsuste tõttu on seisukor
ras, kus nad võivad annulleerida tööliste
poolt kätte võidetud sotsiaalseid soodus
tusi. Ametiühingud võtsid asja reguleeri
mise seepärast oma hooleks, _ kui valitsus
pealegi oli annud lubaduse tööliste õiglas
tele nõudmistele vastu tulla.
„Goodrichi" töölised alustasid see järele
jälle tööd, kuid tööolude üldine korralda
mise küsimus hakkas ametiühingutes kää
rima, tekitades üldiselt äreva meeleolu, mis
kajastus riigi rahanduslikul olukorral ja
kõigutas usaldust valitsuse poolt seni edu
ga teostatud rahaasjanduse saneerimise
vastu.
Kui valitsuse peaminister Chauternps
pani ametiühingutele ja tööandjate organi
satsioonidele ette asuda läbirääkimistele
uue üldisema töövahekordi reguleeriva
kokkuleppe sõlmimiseks, hakkasid tööand
jad sellest põiklema, seades lisatingimusi
ja venitades asja, mis omakorda ameti
ühinguid ärritas ja provotseeris radikaalse
matele seisukohtadele. Et tööandjatele ja
kapitalistlikele ringkondadele piirata või
malusi rahanduskriisi süvendamise ähvar
damisega mõjutada töötavaid klasse, hak
kasid ametiühingute ja sotsialistide ring
konnast tõusma hääled, mis nõudsid valuu
ta- ja väärtpaberite kontrolli sisseseadmist
riigi poolt. Valitsus oli kategooriliselt nii
suguste abinõude vastu.
Sel pinnal tekkis konflikt parlamendi
kokkuastumisel, mis nüüd lõppes valitsuse
tagasiastumisega. Kriisi lahendamine on
praegu seda raskem, et valimistel võitjaks
tulnud rahvarinne, mis koosneb radikaali
dest, sotsialistidest ja kommunistidest, on
omavahel lõhenenud, teissugusele enamu
sele toetuva valitsuse Ic—.mine näib aga ole
vat kui mitte võimatu, siis ometigi suuri
pingutusi nõudev.

daamide kingi

Ulster ei ühine liriga

InventuurväljamttUk kestab 15 31. jaanuarini

Londoni läbirääkimiste kavas
liri jaotamise küsimus
Belf a s t, 13. 1. (ETA) (Reuter) UlStcri Pea

amm

Pärnu m. 10 (Linnaapteegi kõrval) ja iCuninga 9

Müürivahe 2

raut'd.

Pariis, 13. 1. (ETA) (Reuter) Siin walit

duslik seisukord detsembrikuus oli rahuldav ja olid

wõetud tarvitusele kõik abinõud usaldusõhKonna
loomiseks. Eelarve oli tasakaalustatud ja vara
amet oli võimeline täitma kõiki kohustusi eelarve
aasta käesolevas veerandis. Ent sotsiaalne kihu
tustöö ja selle kihutustöö süstemaatiline käsutamine
kestis edasi. Levisid jutud üldstreigist ja sotsiaalse,

test rahutustest, niis panid rahwa närvid proovile.

Lnncks need rahutused on nüüd kahanenud. Avalike
käitiste streik lõppes tänu valitsuse poolt tarvitusele»
võetud abinõudele. Mina eitan kategooriliselt, et strei
gi lahendamisel mina oleksin talitanud kahekeelselt. Ma
kaalun töökonflikte inimliku arusaamisega ja arvan, et

avalike käitiste mäss ei olnud sihitud rahwa vastu.
Mina püüan täita oma ülesandeid töötülide lahendame
sel täie tõsidusega. Goodrich: tehaste tööliste ja Roucn':
meremeeste streik on lahendatud, kuid niisuguste wahe
juhtumite kordumise vältimiseks soovib valitsus, et par
lament võtaks vastu töõkoodi, mis kindlustaks sotsiaalse
rahu. Töölised peawad vastutasuks töö julgeoleku kind
lustamise eest tunnustama seda, mis parlament on tei
nud nende heaks, ja loobuma kõigist ebaseaduslikest abi
nõudest. (Kiiduavaldused keskelt ja paremalt poolt.)
Mina ütlen, et

kni teatavad isikud jatsiavad avaliku rahu ähwar
damist, siis langeb neile seaduse jõud.
Ehautemps käsitles seejärclc CsAß'i afääri. Teda kat
kestasid äärmiste parempoolsete ja kommunistide wahel

alanud hüüded. Jätkates Ehautemps ütles: Nii tõsiste

seb tunduv ärelvus, sest kardetakse spekulatsiooni
arenemist frangiga. Walitsuse tänane koosolek pü
hendatakse peamiselt rahanduslik» seisukorra aru

kriminaaltegude wastu wõitlcmisel ei ole olnud üksmeelt
siseministri sammude heakskiitmisel ja kurjategijate huk
kamöistmisel. selle põhjuseks olid rahutused ja usalduse
puudumine maal. Walitsus on otsustanud jalule seada

tamisele. Kuuld used rahaministri
Bonnet' võimalikust lahkumisest j a
asjaolu, etSarraut'd mainitaksetea
tavais ringkonnis kandidaadina
peaministri kohale valitsuse kriisi
tekkimise korral, ei mõju ju st rahus'
tavalt. Kaheldakse, kas vääringute tasakaalus

sotsiaalse rahu ja tasakaalustada celarwc. ühtlasi wa
litsus mõistab hukka börsi kontrollimise. Lõpuks Ehan
temps pöördus saadikutckoja poole palwcga põhjalikult
kaaluda ja kindlaks määrata oma seisukoht tema sele

tamise fond suudab hoida franki tema praegusel ta
semel.

Pariis, 13. 1. (ETA) (Reuter) Ametlikult
teatlüakse, etvalitsuseiastutagasi. Wa
litsuse kriis on ajutiselt lahendatud. Wa

tuste suhtes, eriti mis puutub rahanduse vabadusse.

Pärast Ehautemps' kõnet katkestati saadikute
koja istung kuni kella 21.30-ni. Hiljem Pikendati
vaheaega kuni kella 23.06-ni. Saadikutekoja kulu
aarides ollakse üldiselt arvamisel, et peaministri
kõne ei ale tugevdanud walitsuse positsiooni ega
leia täielikku heakskiitmist sotsialistide ja kõmmu*

nistide Poolt. Seevastu radikaalsotsialistide rühm
on otsustanud avaldada valitsusele usaldust. PÄ

kitsuses kaalutakse küsimust ajutiselt katkestada fran

jud kalduvad arvamisele, et Ehautemps walitsus ei

gi noteerimine, et tõkestada spekulatsiooni. Edasi
teatatakse,et valitsus on üksmeelselt otsustanud

ela üle tänast ööd. Blumi on nähtud väljumas
saadikutekoja saalist kahvatanud näoga.

energiliselt kaitsta franki.
Pärast valitsuse koosolekut seletas rahaminister

tasakaalustamine. Walitsns on kindlasti otsustaEesti luulet ungari keeles
Ungari luuletaja Geza Sl eP c § on avaldanud

selt arvamisel, et walimised peetakse maikuus. Sel pu
hul awaldatud tcadaauudeö ütleb peaminister, et Eirc
peaministri Te Balcra kawatsus, esile tõsta läbiraäki

toloogia sisaldab tõlkeid itaalia, prantsuse, inglise, sak
sa, saksa, austria, soome eesti ja vene luulest. Kõige
rohkem on tõlgitud inglise ja saksa, kõige vähem Prant

misil Briti walitsuscga Põhja-Jirimaa Eirega ühenda
mife küsimus, ou teinud tarvilikuks selgesti näidata
Ulsteri seisukohta. Sest saadik kui mina astusin oma

kcm luuletusi kui soome keelest. Esitatud ou järgmised

London, 13. 1. (ETA) (DNB) Eclsciswate
Jnglise-Jiri läbirääkimiste puhul Te Balcra seletas

musta kalamarja ja teiste lisandustega

deviiside kontrollimise ettepaneku. Seevastu asub
valitsus seisukohal, et on tingimata vajalik eelarve

möödunud jõuludeks kannimälimuslikn tõlgete antoloo

tus kinnitab meie senist seisukohta, üteldakse teadaandes.

bllnid

prantsuse senati esimees valiti
tagasi
Pariis, 13. 1. (ETA) Senati esimeheks ou tagasi

«Press Associationi" esindajale, et läbirääkimistel tu

levad arutusele peamiselt liri jaotamise küsi
mus ja kaitse- ja rahandusküsimuscd. Algatus läbi

gia, millele eessõna on kirjutanud Laszlö szabä. An

walitud senine esimees Jeannency, nimelt 218 häälega
7 wastu. Kuns senaatorit jätsid oma hääled andmata.

derlin, Stefan George, Raincr Maria Riike, F. Werfel,
F. 51. Giuzkey, A. Lernct Holcnia; Puschkin, Tjutschew,
Nikitin, Jesscnin (igaüks neist neljast ühe luuletusega).
Antoloogia on üle 8 trükipoogna suur ja sisaldab ka
bibliograafilisi andmeid iga esitatud luuletaja kohta.

Sama tõlkija poolt on ilmunud Marie tt nde r i

luuletuse „Ag«liS" tõlge Budapesti lehes „Szabadsäg".

O. V. Kask t

susc ja wcne autoreid. Eesti keelest on tõlgitud roh

luuletajad: Eestist Marie Utt dc jr viie luuletusega,
G. Suits, H. Wisna p n n, Joh. Scm P c r ja
Joh. B a r b a r u s igaüks ühe luuletusega.
Soomest: Eino Leino, W. A. Koskcnnicmi ja Lariit

jkyõski igaüks kahe luuletusega: O. Manuiucn ja

Uuno Kailas kumbki ühe luuletusega.
Edasi on esitatud, Baudelaire, Berlainc. Nimbaud,
Balery, Prudhommc ja Nonsard (ä üks luulctuS); M.
Bontempelli, Ada Negri, G. Lipparini j. t. itaallasi; W.

Shakespeare, J. Donne, T. S. Eliot, J. Webster; Höl

10. jaanuaril 1938. a. suri Kauaaegne Hageri ki

helkonna seltskonnategelane ja endine Kernu alg
kooli juhataja Otto-Vilhelrn Kask.
O. V. Kask oli Hageri Haridusseltsi, Hageri kihel
konnakooli, end. Hageri Rahvamaja, Kernu Hari
dusseltsi, Kernu Maanaiste Seltsi ja Kernu puhk
pillide orkestri energilisemaid asutajaid ja juhte.
O. V. Kask sündis 4. jaanuaril 1871. a. Torma val
las. O. V. Kaske mälestab tänutundes kogu Hageri
kihelkond.

räökimisteks on tulnud temalt. Läbirääkimistel ei ole
midagi ühist Inglise walitsuse seletusega liri uue põhi

uus eeskava Lory & Enrico
Välismaalt saabunud tantsijatepaar

tahetakse põhimõtteliselt selgitada ka vallanda
miste küsimust. Seda seadust tahetakse pärast
selle vastuvõtmist parlamendi poolt valjusti
rakendada tegelikus elus, ütles Ehautemps.
Peaminister Ehautemps'! on olnud läbirää
kimme rahaminister Bonnet'ga. Poliitilisis ringKõnnis antakse sellele läbirääkimisele suurt täht
sust. Arvatakse, et Bonnet on juhtinud tähele
pann sellele, et sotsiaalsete tülide tekkimine on
dewiiside turu! esile kutsunud tunduva pinevuse.
Bonnet olevat toonitanud, et praegune kriis
tuleb tingimata lahendada. Cyautemps'l on ol
nud läbirääkimine ka Prantsuse panga kuberne
riga. Läbirääkimisel on arutatud abinõusid, mis
tuleksid kohe tarvitusele võtta, et vältida speku
latsioone frangiga. Täna ennelõunat peetakse
mmistntenöukogu istung, kus Bonnet annab lä
hemaid seletusi rahanduslikust olukorrast. Saa
dikutekoja kuluaarides olid kolmapäeva õhtul
levinud kuuldused walitsuse kriisist. Oldi arva
misel, et rahaminister Bonnet on esitanud pea
minister Ehautemps'le oma lahkumispalve. Te
ma järglasena nimetati endist peaministrit Sar

minister Eraigavon teatas, et Põhja-Jirimaa parlamen
di walimised toimuwad 0. veebruaril. Seni oldi üldi

kohale, olen ma alati rõhutanud, et kõik ulsterlased on
selles küsimuses ühisel seisukohal. Uued parlamendiva
limised on wälja kuulutatud selleks, et wõimaldada rah
wale ise ütelda oma otsus ja ma ci kahtle, et rahtim was

Tänasest peale
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tähele panemata tehtud vahekohtu otsused. Edasi

Bonnet, et valitsus on üksmeelselt tagasi lükanud

suurema hulga mitmesuguseid

Öö lokaal

Kardeti spekulatsiooni frangiga.— Chauternps tõstis usalduskifsi
muse, kuid ei jäänud ootama hääletamist
nud säilitada avalikku rahu ja maha suruda igasu
Pariis, 13. 1. (ETA) (DNB) Katma
päewal pärastlõunat leidis Mätignoni lossis gunc kihutustöö.
tööandjate ja tööliste wahel aset nõupidamine,
Peaministri seletusi saadikute
mis oli kokku kutsutud peaminister Ehautemps'
kojas
poolt. Pärast nõupidamist avaldati ametlik
teadaanne, milles üteldakse muuseas, et nõu
Pariis, 13. 1. (ETA) (Reuter) Peaminister
pidamisel peaminister Ehautemps on toonita Ehautemps
esines neljapäeva õhtul saadikutekojas
nud, et on kavatsusel lihtsustada uut töötülide kõnega, mille lõpul ta esitas walitsuse usaldusküsi
lahendamise seadust lahendusprotscduuri kiiren muse. Ehautemps ütles oma kõnes, et tegelikult
damise mõttes. Samuti kavatsetakse määrata ei ole olnud mingit reaalset põhjust paanikaks ja
karistusi neile, kes saboteeriwad wöi jätavad kartuseks rahandusliku seisukorra pärast. Rahan

Kabaree algus igal õhtul Kell 10
Täna,
1 i cincij
|ädr 14. Jaanuaril

seaduse kohta, ütles Te Balcra.
Siinse.d lehed, käsitledes mainitud läbirääkimisi, on
arwamiscl, et Inglise ja liri wahel saawutatakse kokku
lepe kaitseküsimusis, ja et lõpetatakse Jnglise-Jiri kau
bandussöda.

NIYEA!
Beck peatub Berliinis

Warssawi, 13. 1. (ETA) Poola välisministri

Becki peatumise kohta Berliinis lehed kirjutawad, et wri

lisministcr peatub kaks päewn Berliinis selleks, et pi
dada Saksa juhtiwatc isikutega läbirääkimisi rahwns
wahclisc koostöötamise asjus, kuna Genfis ta ei näe

blinihooain
auamine

4

saksamaa esindajaid, saksamaa suhtumine rahvusvahe
lise koostöö probleemile huwitab aga suuresti Poolat.

Berliin, 13. 1. j ETA) Poola välisminister

Beck saabus täna hommikul Berliini. Tal oli keskpäewal
jutuajamine saksa välisministri von Nenrathiga.

Lapse õrn nahk vajab eriliselt pehmet kaitseva
hendit. Hoolitseva emana tarvitage selleks ikka
Nivea- kreemi. Nivea puhastab nahka, tugvendab

OA

teda, takistab ärrituste ja haudumisnähete tekki

mist ja annab lastele selle sametpehme puhta
jume, mida meie kõik imetleme neil nii meeleldi.

u

te

Hinnad alates 30-nest sendist. W. Mehks, Tallinn

Sl
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„Kui vähe ta hoolib oma heast nimest!"

Aruvälja Andres
istub koduse- arestis
Sedasinast peal
kirja lugedes mõni
lugeja kindlasti
muikab ja mõtleb,
et nüüd a'ab mana
Andres lorijuttu.
Mol on aga tõsi ta
rga, sest suure lume
pärast ei pääse ma
mette änam uma ta
lust wälja ja mo
obused raabiwad
tegewuseta tallis.
Waja oless wili meskisse wiia ja küttema
terjale koju mädada, aga teed on nii umbes, et
ära mine reega õuest wäljagi.
Jaan tuli praegu ka sepapajast tuppa ja me.
peame kahekesi aru. Ma ütle sedasi: ..Praegu
kiidetusse küll oiewat suur tehnika õitseaeg ja
motoriseeritud ajajärk ning uusi insenere kooli»
tatasse ühtepuhku juure, aga nüüd istume siis
ki lumewangis."
Jaan konstateerib: „ah, taat, pankrotis on
puha see märk. Seni põle osatud konstrueerida
sehuksetd lllmesahku, mis aitaksid maanteid lu
mest lahti rookida. Seepärast kaalu ma seda
asja, et kas peaksin õige ise üht lumesahka
tegema akkama."
Ma ütle omakorda, et ega see nõu laita ei
ole. ..Me wüime siis ometi oma tarwis teed
lahti ajada."
Pealeselle räägib Jaan: „See on ju tõsi, et
nüüd pole mitu aastat õiget talwe olnud ja ränk
lumi saabus nagu üllatusena, aga ma mõtle,
et maawalitsufed peawad ka malmis olema se
hukesteks iillatustess. Sest see ei möi mette nii
olla, et kui juhtub tulema lumerikas ta lm, et
siis kogu elu ja liikumine jääb maanteedel tõp

Kasutades
roogi,
aurikut ja
lennukit,
Minnl saabub
välismaisesse
pealinna
teadmata,
et see
keda ta otsib,

ei ole Miki,
> Vaid kuningas

Michael XIV!

ringwaateid
Inglise saatkond otsib vastavat puhkekodu
N.-Jõesuhu on asutamisel suurem puhkekodu
inglastele. Selles asjas pöördus Inglise saat
kond hiljuti Narwa linnawalitsuse poole päri
des andmeid, kas on wöimalik üürida wõi osta
suuremat maja puhkekodu asutamiseks. Linna
walitsus teatas saatkonnale, et Poska tänawal
leidub kaks maja. mis on mõlemad korralikud
ehitused ja milliseid on wöimalik ostu teel oman
dada. Seni pole aga weel saatkonnalt saabunud
wastust.

Kuuldub, et N.-Jõesuhu asutatawasse puhke
kodusse tahetakse mahutada Briti kodanikke,

kes elawad praegu Nõukogude Wenemaal. Need
inglased on elanud Wenemaal juba kogu oma
eluaja. Nende hulgas leidub rohkesti arste,
professoreid j. t. kõrgema haridusega isikuid,
arwult 20 ümber. Inglastel ei olewat aga nen
de kodumaal isegi mitte sugulasi. Paar arsti on
pärinud andmeid, kas nendel osutub wöimali
kuks ka koha peal praktiseerida. Kui lahenda
takse elukoha küsimus, siis söidawad inglased
Wencmaalt N.-Jõesuhu. mis jääks nendele ala
tiseks elukohaks.

pama."

Neid sõnu kuuldes pidi ma Jaanile jällegi
õiguse andma, sest raskess läheb elu, kui ini
mesed ei pääse änam liikuma. Wanasti aeti
pärast suuri tuisknsi kogu küla mehed lund roo
küna, et postisaanid ei jääss seisma, nüüdki ei
saa teisiti, kui et teed olgu. lahti. Seda aga
pole teps mette. Raadio kaudu kuulutasse iga
õhtu/et lahti on need ja need tähtsamad teed,
suur osa teid on aga puha umbes.
Jaan ütleb: ..Kui praegu juhtuss tulema
sõda, küll oless siis äda sõjamäe ja mooride
mäoga. Ega kõiki sõdureid saa suuskadele
panna."

See on tõsi küll. Ma ole lehest lugend, et
sõja puhul peawad mobiliseeritud olema kõik
otomobiilid ja wäoautod, aga mis kasu neist
on, kui teed hanges.
Seepärast arwa ma oma talupoja inimese,
mõistusega, et lume mastu wüitlemisess, tuleb
wõtta tarwitusele energilisemaid abinõusid. Eesti
rahwas on käind läbi tulest ja meest ja lausa
äbi asi oless, kui jääme jänni nüüd lume ees.
Keegi ei wõi ütelda, et ainult tänamune talw
on juhuslikult nii lumerohke ja seepärast põle
mõtet matta suuri rahasid lumesahkade ja masi
nate sisse. Lund wöib tulla ka edaspidi, sest
looduse seadusi ei suuda lihalik inimene ette nä
ha ega seletada.
3a kuna me sii Arumäljal asume lumesahka
walmistama oma wäikses sepipajas, siis tehLagu seda ka suurtes tehastes, nõnna et rahwas
pääseb jälle liikuma teede peal.
Andres Aruwäli.
Kindlustusselts loobub tasumast
Kukruse kooperatiivis kõrvaldatud kauba
kahju
Kohtla-Järwe kooperatiiwi Kukruse harukaupluseS
toime pandud ..murdwarguse" selgitamise järele ilmuS
kohale kindlustusseltsi, kuS kaup mnrdwarguSte waStu
kindlustatud, esindaja, et kohapeal olukorraga tutwuda.
Nagu esindaja seletas, loobub selts kaeSolewal korral
kinnitussumma waljamalsmisest, sest murdwargust pole

ju üldse olnudki. Kooperatiiwi kahju körwaldatud ja
hiljem warastatud kauba naol tõuseb üle 3000 krooni.

Reporteri

N. Wenes elutsewad inglased kogunewad N. Jõesuhu

SSSR jatkab konsulaatide sulgemise nõudmist
Briti ei tunnusta pariteedi põhimõtet
Moskwa, 13. 1. (ETA) (DNB) Siinseist diplo

maatlikest ringkonnist kuuldub, et Nõukogude Liidu wä

tanbulis. Eriti üllatab siinseid diplomaatlikke ring

nõudmisega sulgeda enamik oma konsulaaresindustest

kondi asjaolu, et Nõukogude walitfuS nõuab ka Tschehho.
slowakkia peakonsulaadi sulgemist Kiiewis, mis Tscheh
hoslowakkia ainukese konsulaaresindusena Nõukogude Lii
dus awati alles poolteise aasta eest.

Nõukogude LiiduS. Nõukogude. walitfuS «Sudivat, et
Afganistan sulgeks kolm- konsulaaresindust. Seega ei

takse, on Briti ja Nõukogude Liidu walitsuSte wahel

liSkomisfariaat on Pöördunud ka Afganistani, Iraani,
Türgi ja Tschehhoslowakkia diplomaatlike esindajate Poole

London, 13. 1. (ETA) (DNB) Nagu teata

esindust, kusjuures Nõukogud sulgewat Iraanis on 11-st
konsulaadist kümme. Türgile olcivat tehtud ettepanek

praegu käimas läbirääkimised konsulaaresinduste pari
tcediküsimuses. Ametlikult seletatakse, et Suur-Britan
urn ei tunnusta pariteedi põhimõtet.
„Daily Telcgraph" kirjutab Nõukogude Liidu nõud

sulgeda oma wiiest konsulaadist neli. Nõukogude Liit
piirdnwat oma Poolt ainult ühe konsulaaresindusega Js-

mise puhul, et selle tõeliseks Põhjuseks on foow Puhastada
Leningrad kõigist wäliSriikide esindustust,

150-kordne varas langes lõksu
Tallinnast põgenes, Wiljandis warastas ja Walga
maal tabati

Viljandi pead vene keelt
soovitavaks
Haridusministeeriumi järelepärimine linnamalit

oleks Afganistani! Nõukogude WeneS enam ühtki konsu

laati. Iraan pidawat likwideerima kaheksa konsulaar

Läinud aasta sügisel oktoobrikuus pandi Wiljandis

Kantreküla linnaosas tõime rida märgust. Nii wiidi

susele

Marmori t. nr. 3 asetsemast Alma Orawa pagaritööstu
sest ära mitmesugust toidukraami, Kirikumõisa t. nr. 23
elawalt Helmi Hiiopilt kaks kirwest, samas clawalt Ann

Haridusministeeriumi kooliwalitsus on pöördunud jä
rclepärimisega linnakooliwalitsuste poole küsimuses, kui
das wnadatakse wene keele õpetamisele koolides. Wil
jandi linnakooliwalitsus kaalus nüüd seda küsimust ja

kraami Köstri taunivalt ühe maja aiast.
Wiljandi kriminaalpolitseil läks nüüd korda selgitada,
et Kantrekülas aset leidnud wargused on pannud tonne

asus seisukohale, et esimeseks wõõrkeclcks koolides peaks
jääma.inglise keel.

Kõresaarclt riideid jne. Hiljem leiti osa waraStatnd

wana retsidiivist Aleksander Wä li, 27. n. ivana, pärit
Saaremaalt Torgu ivallast. Wäli on legendaarse kuul
fusega wargapoiss, kelle patukoorem minewikus koosneb
ligemale 150 mitmesugusest wargusest, ja kes aaStaid on
istunud kinni wangimajades.
Möödunud aasta sügisel õnnestus tal pääseda põge
nema wõimude käest Tallinnas Balti jaamas rauduSkäst.

Mees oli seepeale liikunud ringi mööda maad ja peatu
nud ka WiljandiS. Kuna põgenik kannatas nähtawaSti
nälga, siis asus ta Wiljandis rewideerima kodanike pa
nipaiku, warastades eelkõige endale tööriistadeks kaks
kirwest. Aleksander Wäli tabati mõni aeg tagasi Wal
gamaal Walga kriminaalpolitsei polt ja istub praegu
wanglaS.

Elektriventilaatorid Käva allmaa
kaevandusse
Kohtla-Järwe põlowkiwitööstuse juhatusel on tekki
mid kindel kawatsus sisse seada oma suuremasse allmaa
kaolvandusse Käwas elektrijõul töötatvad wentilaatorid
tvõimega & ca 500 kantmeetrit õhku minutis.

Wene keele õpetamist üldhariduslikes' koolides
peetakse aga soowita ivaks ja tarwiliknks,

kuid selle teostamine näib kujuneivat raskeks. WUjandi
koolitegelased arwawad, et teiste ainete arwel wene keelt
cj oleks soowitaw õppckawassc wõtta. Kui aga saadakse
sisse seada waid üksikud wene keele tunnid, siis Pole sest
palju kasu, kuna keeleoskust ei saa sellega katte õppida.

Saatuslik telefonikõne
Tabati Knkrnse nhiskanplnse tühjendaja

Neljapäewal, 13. jaan., sattus Jöhwi kriminaalpõ
litsei Kohtla-Järwe kooperatiiwi Kukruse harukaupluse
tühjendamisel ja warguse lawaStamisel kaasaaitajale

Leho w a l e jälile õige omapärasel wiisil. Kriminaal

ametnik saabus Parajasti Kukrusele, kui Lehviva naine
oma mehega pidas telefonikõnet, millest sclgnö, et taga
otsitaw wiibib Aseris. Kriminaalpolitsei tegi kohe Aseri
piiriwalwekordonisse korralduse nimetatud isiku kinni

lootmiseks Hiljem toimetati mees Jõhivi trellide taha.
Teatawasti wiis L. Kukruse harukauplnsest üle 1000
kr. waärtuscs kaupa ära, mille ärijuht talle oli walmis
kannud sarasse.

Akadeemilistest nimedest

Algab N.-3õesuu suvitusmetsa
korraldamine

Sõda Korporatsioonide ja üliõpilasseltside m
mede pärast Tartus on siis nüüd läbi. ÕnneUku lõpuga nii Korporatsioonidele Kui Ka seltsi
Iga mahawõetnd pnn asemele kümme nnt
dele, Kes oma senistest nimedest pole Kaotanud
N.-Jõesuu suwituskoha uhkuseks on Uus liiwarand ja
ühtki tähte. Just wastnpidiselt: igaüks on wült
kauniS männimets. Okaöpuumctsa iga on aga ümuiar
nlld. Sest kellel see nimi juba ennemgi oli so
gttselt 100 naStat. Kuurordi mets on selle ivanusc kau
liidselt pikk, on nüüd saanud meel lisa. Nu
gclt üle elanud, mille tulemusena ollakse sunnitud kui
wama hakanud puid maha ivõtmn. Kuna wiimaStel aas
et kui seni oli, näiteks, organisatsioonil nimeks
katel kiliwama hakanud Puude hulk o„ üsna suur, siis
..Eesti Naisüliõpilaste Selts", siis peab ta
nende mahawõtmiuc wõib muutuda laastaivnks. Sellega
nüüdsest peale end kutsuma ..llliöpilaskonwent
ühtlasi häwikö suwituskoha ilu.
~Eesti Naisüliõpilaste Selts'iks" ". Wõi km
Nüüd on omaivalitsus aegsasti hakanud lahendama
seda ilumetsa küsimust. Wnstawa kaiva kohaselt luba
seni oli olemas, ütleme, ..Kõrporatsioon Fra
takse kinniSwaraomauikcl kuiiv a m a hakanud puid
ternitas Petseriensis", siis on ta nüüdsest peale
maha wõtta ainult tcataivatel tingimustel. KiuuiSlvara
..llliöpilaskonwent ..korporatsioon Fräternitas
omanik on kohustatud liuua metsaülema näpunäidetel
Petseriensis"". Nii et lisa on saadud mitte üks
mahawõctud puude asemele istutama uusi ja nii, et i g a
mahalv v e t u d puu asemele istutatakse nes sõnade, waid ka kahekordsete hanejalgade
kümme noort pnu d. Noorte puude eest hoolitse näol.
mine toimub omawalitsuse järclcwalive all. Selle kor
Nimede ja nimetuste htes on meil ju
ralduscga loodetakse, et suwituskoha mets jääb endiselt
N.-Jõcsuu iluks.
wiimastel aegadel oldud tem.!wasti wägagi ela
wad. Terwelt kümnedtuhanded kodanikud on
Välismaalased N.-)õesuu
muutnud oma perekonna- ja eesnimed, sajad- %
tuhanded on need perekonnakirjade korraldami
talikuurordis
sel selgitanud. Esimesed on seda teinud oma
N.-Jõesuhu saabusid kolmapäcwal Hollandi rahame
seniste
wõörakõlaliste wõi sündmatute nimede
hed, et wecta puhkcacga kuurordi tnlwewaikuseö. Hol
eestistamiseks, teised aga setteks, et õieti teada
landlastelc meeldis N.-Aõcsuu scdawõrd, et nad üürisid
korteri seal terme aaStn peale. Ärimehed on wnimusta
saada, mis su õige nimi õieti ongi ja kust
tud talivisest kuurordist ja nad kirjntnsid endi tuttawa
ning kes sa oled.
tele, kutsudes ka neid pnhkcncga wectma N.-Jücsuhn.
Olen kaalunud ja kaalunud, kumba tegutse
misalasse arwata too minule isiklikult nal
N.-JÕesuu saab oma postmargid
jakana näiw nimetsemine seal Tartus. Ons
N.-Jõesuu jaoskoiiuaivalitsiisel on kawaisiis lasta
fee eestistamine wõi selgitamine?
käiku suwituskoha postmargid. Selles asjas on juba vöö
Eestistamine see ei saa olla. Sest mis
vatnd postiwalivsusc poole, et saada luaõiwiuat luba post
rnauftde Iväljaandmiseks. Postmarkide pildiks jääks ema
eestikeelne wõi -külaline nimetus peaks olema
lapsega rannaliiwal, missugune rcklcraurpilr on tuutud
lohisew sõna ..üliüpilaskonwent"? See on täpp
ka wälismaal. Kui palju ja missugust liiki postmarke
täpilt samasugune wöüralüpuline poluwernik kui,
wälja lastakse, see on esialgu tvcel teadmata.
näiteks, perekonnanimed ..Uuspiipson", ..Laitiik
berg" ja ..Haljaspõldowitsch", millel ju ka esi
Tagaotsitavad ähvardasid tappa
mesed kaks kolmandikku on eestikeelsed, wii
mane aga weidralt wüöras.
Prefekti karistus järgnes teisel päeval
Nime ja seisuse selgitamine see aga ka pol- *
.Kesknädala õhtul ilmusid Kadrina alewiku lähedal
lindla asunduse talupidaja Fählma tt n i tallu kats nud. Sest tõlgime eelpool näiteks toodud nime
tüse ..llliöpilaskonwent korporatsioon Fraterni
luvhiwõõrast wcnclast, kes nõudsid wiiua ja selle mitte
saamisel hakkasid märatsema. Alguses sõimasid sõnn
tas Petseriensis" eesti keele milline weider
dega, siis tikkusid peremehele kallale ning lõpuks tõmbasid
umbes ühetähenduslike sõnade kogu see tuleks!
- pussi wälja ja ähwardasid Fahlmamn tappa. Peremehel
Umbes: ..Petserlaste üliõpilas- kokkutule
läks korda salamahti percrahwaga jaoskonna konstaablile
ku keha-kogumuse wennastus"... Aga ladina
sõna saata, kes kohale ilmus ja räuskajad arcteeris.
Isikute kindlakstegemisel selgus, et tegemist on üle
keelt su peab müistetama akadeemilisis ring
riiklikult tagaotsitawatc Wassili Borotkiniga, 52 kõnnis. Miks siis anti ja wõeti niisugune möt
a. w., ja Iman Nutiniga, 38 a. w. Öõ wastu tetu sünajorutus?
ncljapäewa puhkasid mehed Nndln walla arestikambris ja
Nii ei saa see kõik kokku olla ka mitte ni
neljapäewa õhtul toimetati nad edasi Nakwerc wälispolit
sei-jaoskonda, kus nad olid niikaua, kuni Wiru-Järive
prefekt mäaraS neile administratiiwkorras kummalegi 30

õö-paewa aresti wõi 69 kr. raha. Mõlemad mehed pai
gutati Nakwerc wnnglnssc.

mede akadeemiastamine.

Mis ta aga siis on?
Mina küll ei tea. Ütelge ise! Grlngo.

Vaikus Petseri linaturul
Oodatakse paremat linahinda

Madalatest hindadest on tingitud ka nähtus, et juba

Potseri linarurulc saabus tvaikus linahindade langu
sega. Põllupidajad,- kellel linad müümata, womad linn
turule iväga tagasihoidlikult ja ooiatvad paremat hrndn.
Linn tuuakse müügile lvaid äärmise rahapuuduse korral.

enne jöulu hakkasid keskmise jõukusega põllupidajad pan
kabest laene muuretjema, kuna tawalvselt tehti seda ke
madcl kas põlluharimiseks tavlvisnriuctvate hobuste ysi
iniseks ioõi seemnctoilja muretsemiseks.

Uuemõisa härrastemaja.

Eestimaa kuningas
I Mihkel Aitsama ajalooline jutustus s

rasid Kose lossi 1560. a.,
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„Sa valid muidugi haavapuu, see na konti
mooda?" nokkisid teised Tõnu, kes oli pikaldase
loomuga, mida mõned pidasid ka laiskuseks.
..Kurat, tammepuu toon! Kui matsu annan, siis
maa müdiseb."
..Ara sa kõhtu ära venita, kes siis veel Kirbu
Kadrit käib kontsimas," irvitasid teised.
..Kadri teiesuguseid ju ei lase ligi," sähvas Tõnu
vastu.
..Millal siis kosjaviina tood? Magatad tüdrukut
juba suve läbi, aga kosjadest ei tee väljagi."
„Ega ma sind ikka isameheks kutsu!"
Samal õhtul, kui teolised panid tööriistu ulualla,
askeldas keegi jääger oma koertega õues. Teopoisid
läksid talle appi ja aitasid koerad talli viia.
~Kuidas teiepool ka läheb? Kas hakkate varsti
rukkirehti peksma?" küsis jutukas jääger.
..Esmaspäeval minevat lahti, arvasid teolised.
„Kas ikka õhtul pärast päevatööd?"
„Ei tea veel, kuidas läheb. Uue seadusega olevat
küll õhtune rehepeks keelatud."
..Kes seda rääkis?" küsis jääger, kellele see tun
dus uudisena.
..Keegi vandersell olevat kõrtsis rääkind, et uus
seadus ei luba öösel tööd teha. Nii olevat keisri
tahtmine," vastati jäägrile.
..Mina olen seda seadust ka näind, aga niisugust
peatükki seal sees küll ei olnud."
..Miks ei ole? Ravila mehi on oma silmaga
näind. iga kolme rea järele olnud keisri allkiri."
„Uht keisri allkirja olen näind ja seegi oli trü
kitud."
# „See pole siis see õige seadus. Seda hoitavat
landstoa peal luku taga," kinnitasid teosulased.

Keskmine osa on püsti
tatud vanaaegse Kose
lossi kejdrikorräle. Võiv
keldrikord on tänaseni
säilinud. Venelased pii

Jääger kehitas õlgu ega osanud sellele midagi
vastata.
..Kas Seidla lugu oled juba kuulnud?" küsisid
teosulased. Ja lisandasid: ..Kuidas teie pool lood
järjed on?"
„Karinul hakati ka tõrkuma. Teolised ütlesid,
et nemad ei peksa õhtul rehte ja läksid koju. Teisel
päeval kordus sama lugu. Parun Rosen lasknud
peremehed mõisa kutsuda ja küsind, kas nemad on
sulastele keeland õhtul rehte peksmast. Peremehed
vastand, et seda pole nad keeland, aga õhtuse peks
mise vastu on nemadki."
..Mis siis edasi sai?" pärisid uudishimulwed
sulased,
..Midagi ei saand. Rehed on juba mitmendat
päeva peksmata, härra sõitnud nüüd Tallinna."
„Soo, või Tallinna! Kas ta mõtleb siis linnast
tuua rehelisi?"
..Ta luband tulla tagasi sõjaväega."
„Oi sa kuramus!" imetlesid sulased.
„Ega neid soldateid kerge pole saada. Härrased
rääkisid, et Punapart tahtvat Venemaale tulla ja
kõik vene vägi saadetud piiri peale ette," seletas
jääger.- Ta oleks veelgi vestelnud Uuemõisa mees
tega, aga aeg oli hiline ja oli vaja härralt võtta
vastu käske järgnevaks jahipäevaks.
Salkades mindi täna kodu poole. See, mis teo
sulased täna kuulsid, pani neid mõtlema ja asja
harutama. Ühelt poolt kupja teadaanne rehepeksu
alguse üle teispoolt jäägri jutt Karinu meeste vastu
hakkamisest.
„Nüüd on meil paras aeg vastu hakata," arvas
Raudsepa Jaak.
..Kuidas sa seda arvad?"

löödi sel korral suurte
kaotustega tagasi. Hil
jem hävitati loss siiski.

Foto M. Aitsam, jun.

„Mis seal arvata, kui sõjavägi on piiri peale saa
detud. Siis pole sakstel abi lootu ja me viime oma
asja ilusti läbi."
..Selle vastu pole kellelgi, kui see aga läbi läheb!"
„Kui tarvis on, lähme käsitsi kokku; kurat, kas
meie käsivartes pole jõudu?" See oli Siimu Ants
kes rinna ette ajas. „Peame siin ise välja astuma
Ega peremehed kaasa tule. pole nende asi, kuidas
sulased mõisas päevi teevad! Kas on Uuemõisas
keegi peremeestest meie kasuks sõna võtnud?"
Keegi ei võinud vastupidist tõendada.
Raudsepa Jaak peatas mehi enne lahkuminekut
mõisatee lõpul.

„Las Tiisna tuua sõjaväe mõisa, küll me siis
teame, mis teha."
„Mis sa siis teed?
„Ma ei tõsta jalgagi mõisa. Saab näha, kas
opman ja Tiisna hakkavad kahekesi rehele...' Kui
saaksime ka teiste mõisade teolised oma nõusse, siis
viime oma nõudmise läbi. Kust seda sõjaväge igasse
mõisa jätkub? Meie mehi on viidud soldatiks. Jumal
teab, kus nad teenivad, aga ma mõtlen, ega nad
teisel maal ometi mõisnikke hakka kaitsma. Ja kui
venelased siia tuuakse, siis peaksid nad samuti
tegema."
(Järgneb.)

Päevaleht

Reedel, 14. jaanuaril 1938

Skar jatina vallavalitsus

Soome sügis- ja

Täna saabub Soome haridusminister

kohtu alla?

jõulukirjandust
Minister 11. Hannnln saabnb „Tasnjal" koos abikaasa ja kvolinõnnik Alfred Snlmclaga
1937. a. lõpupool oli Soomes ilukirjanduse ti
puks, kui peame silmas trükitud algupärase ilukir
janduse hulka. Vaevalt kunagi varem on soome

Loome haridusjuhid viibivad Eestis 5 päeva

romaan esinenud nii laial rindel.

Hõimusõber

Seisukorra mõistmist kergendah, kui ütlen, et

Soomes on peamisel! 4 ilukirjanduse kirjastajat

Werner, Südcrström OY, Otava, Gitmmcrus OY ja
Karisto OY. Ses kirjutuses piirdun sügis- ja jõulu
kirjandtise vaatlusega ainult ilukirjanduse alal, jät
tes käsitusest välja memuaariteosed, reisikirjeldu
sed, esseed j. m. Kirjanike hulgast lugeja võiks
asjatult jääda ootama tuntud nimesid, kuid küsi
musesolevad kirjanikud pole aasta lõpupoolel mi
dagi avaldanud, üldpildi saamiseks esitame iga

Meil on rõõm külalistele ütelda südamlikult te
retulemast. Minister Hannula on meie rahwa sa
hõimuassa suur sõber. Soomel on aina olnud õnn
näha haridusministri mõjnwõimsal kohal mehi, kes

on olnud ka hõimuliikumise soojad sõbrad. Minis
ter Hannnlalc pole hõimnküsimnsed ainult oma
ametiülesandeks, maid on ta südamele lähedal.

kirjastuse väljaandel ilmunud raamatud omaette.
Otava korraldas möödunud aastal romaanivõist

Seda on minister Hannula praktiliselt näida
nud eriti ministri kohal. Saades Soome haridus
ministriks 1937. a. märtsis, asus ta kohe tööle
hõimusuhcte tihendamiseks. Soome ja Ungari toa
hel sõlmiti knltnurleping, millele Soonte walitsuse
nimel kirjutas alla minister Hannula. Soome ia
Eesti waheline kultnurlcping kinnitati 1. dets.
1937. Minister Jaaksoni klilaskäik Soome knjn
nes siis nagu rahwuspnhaks. Soome' «valitsus on

luse, mille võitja, Aune Nunlivara, jõuluks il
munud uus romaan ~1 sän t ä ja emä n t ä" (Pe
remees ja perenaine) on lühikese ajaga saanud
suure leviku; teda on juba müüdud üte 10.000 ek
semplari. Tema möödunudaastast auhinnatud raa
matut on müüdud ligi 20.000 eksemplari, millist
arvu Soomes on ennem saavutanud ainult praegust

sugupõlve suurim meister F. E. Sillanpää. Küt
kestava ja kauni joone kõrval romaan sisaldab
palju asendamatult väärikat kultuurajalugu. Lauri
H a ar 1 a „J um a 1 a n myrsky" (Jumala torm)
on võimas armasutsromaan, minavormis pihtimis
raamat. Ta sündmused on paigutatud mitme aas
takümne taha ja kirjeldavad vana, hävingu poole
sammuva sugukonna ainsa võsu dramaatilist elu
võitlust. Katri Ingmani „Oman leikkinsö
van ki" (Oma mängu vang) kujutab noore naise
saatust, ta mängu eluga,- langust ja uut tõusu.
Valter Kilpi, vana peene jutumeistri saarestiku
romaan „K irk o 11 e" (Kirikusse) käsitab ühtai
nust vene sõitu kirikusse, kuid neis raamides elab

mitmeti näidanud, et tahab töötada suhete kõwen
damiseks Eestiga. Seda iutensiiwset hõimntööd on

minister Hannula Palju mõjutanud.
Hõim««liikuminc pole siiski ainus küsimus, mille heaks
minister Hannula on energiliselt töötanud. Ta on «võim
saki tõstnud Soome rahiva seas tehiawat haridustööd.

väga rikas väikemaailm. Teos on läbi ja läbi peene

psühholoogi ja humoristi töö. Tähelepanu ärata
nud eluromaan on Erkki Kivijärve „K a u p p a
nonvo s" (Kaubandusnõunik), Viiburi suuranne
taja Jtiho Lalluka elavalt jutustatud elulugu. Jarl
L o u h i tore esikteos „Kaksiteräinen ra i ek
ka" (Ivahcteraga mõõk) on Soome keelevõitluse
arengut käsitav romaan. See kujutab Soome rootsi
üliõpilast, kes on jäänud keeleküsimuse ette seisma

ja kes viimaks võimsaid elamusi saades muutub
meelelt ja keelelt soomlaseks.

Ajaloolist romaani esindab Otava toodangus
Lempi Jääskeläise „Suomen valtija
ta r" (Soome valitsejanna) ja Lauri Haa r 1 a
„3larketan kosto" (Marketa kättemaks), aja
viiteromaanid, kahe suure huumorimeistri tööd,
Agapetuse «Hilman päivät" (Hilma päe
vad) ja Hilja Va 11 os e ~N yhyhetken
tyttölapsi" (Nüüdisaegne tütarlaps). Viima
sel kirjanikul on Soomes hüüdnimeks «tiraažiku
ninganna".

Laiemal rindel on aasta lõpupoolel siiski esine

nud Werner Söderströmi osaühing, kes aasta lõpul

kuulutas välja parima väikeromaani võistluse, mil
lele saadeti tervelt 246 käsikirja. Kuid enne, kui
asume vaatlema võistluse tulemusi, peab mainima

mõningaid möödunud aasta raamatutoodangu tä
helepandavamaid nimesid, võiks ütelda ka suu
remaid nimesid. Siin on esikohal Toivo Pekkase
romaan „Isänmaan ranta" (Isamaa rand) ja
Heikki Toppila „Siernaporin kuningas"
(Siernapori kuningas), Arvi Järventausi un

gariaineline „S yde n p o 111 aja t" (Söepõletajad),

Eino Railo „Koti virran rannalla" (Kodu
jõe kaldal) ja Selma Antti la „Pyryn perhe"
(Tuisu pere), kõik suured, tõhusad romaanid.
Toivo Pekkanen on Soome ilukirjanduse suure
maid nimesid, andekas, teravmeelne, koondunud
kunstnik, kes sihikindlalt käib oma* rada. Pekkase
kunsti tiivustab suur armastus ja ligimese mõist
mine. Tema raamat on suurepärane ühiskonnaro
maan, mis vahutab elust, veenvast, tõelisest, ela
vast elust. Väga omapärane kunstnik on ka Heikki
Toppila, kes kindlal käel paneb liikuma valda
vaid ainemasse oma romaanis. Siin käib vana

Haridusminister Uuno Hannula
Täna kella 3—l Paigu aadati Tallinna „Tasn
jal" saabinvat ametliknlc külaskäianlc Saame Kari
dnSministrit Unna Ha nnu l a t abikaasaga kaas
Saame haridusnõuniku Alfred Salme laga.
Sadamasse Saame haridusjuhtidele läksid mastn
haridusminister kal. A. Jaak s a n abikaasaga,
ministri abi W. Päts abikaasaga, Saame saadik P.
Hynninen, kaalimalitsnse direktar W. Alttoa j. t.
Sadamast sõidab Saame haridusminister ..Knld La
toisse", mis jääb tema Tallinna peatuspaigaks.
Pärast saabumist teotoad Saame haridusjuhid toi
siitc toalits««sliikmcilc. Õhtul kell 9 annab haridus
minister A. Jaakson külaliste auks dinee ..Kuld La
tois".
Minister Hannula Eestis «viibimise ajaks on tema
juure komandeeritud «välisministeeriumi sekretär E.

Pärli.

300, nr haridusminister Uuno ?)rjõ Hannula on siin
dinud 22. okt. 1891. a. Põhja-3oo«»es Alatornios põl
lupidaja Pojana. Lõpetas Helsitigi ülikooli 1930. n. ja
sai filosoofia «nagistri kraadi. 1931. a. U. Hannula töö
tas pikeumt aega ajakirjandnse-põllul, olles «Pohjnlan

-anomate" peatoimetaja ning hiljem Kemi lütseumi
soome keele ja ajaloo lektor. Edusknnna liige 1927. a.
alates. 3oo«»»c esindajana «võtnud osa parlatncntidc
«vahelistest konwerentsidest Londonis 1930. a., Bukares

tis 1931. a. ja Madridis 1933. a. Sooritanud Paljit

utatku Kesk- ja Jda-Euroopasse «ling külastanud «««ihnel

korral Eestit. Enne haridus«»«inistri kohale asumist oli
mõnd aega endise peaministri ja praeguse Presidendi
Kallio sekretäriks, missuguselt kohalt kutsuti haridus
ministrils Cajanderi kabinetti 1937. a. letvadrl.
Minister Hannula tunneb hästi Eestit ja kõneleb ka
eesti keelt. Ajakirjanikuna ««valdas ta kirjutusi Eestist
ja on tõlkinud sootne keele isegi eesli ilukirjandust.
Sootne algkooliasjadc juhataja haridusnõunik Alfred
Saltnela on sündinud Põhja-Soomcs 3. märtsil 1897. a.

10. mnt. afututi ZoetncS rawaülikooli loimtcc, millel
on ülesandeks määratella rahwaülikoolide ajakohased
ülesanded, jälgida nende õpctnssnundi ja mcetodc, kor
raldada rahivanlikoolide õpetajate ctteivaltnistust ja hoo
litseda tunde edasiharimise eest, et rahwaülikoolide töö
«võiks senisest lähedamalt liituda üldise Soome haridus
tööga. Minister Hannula on olnud komitee asutamises
kanstcgciu ja amiud suuna ta tööle.
39. aug. loodi teine komitee, mitte liikmeteks kutsuti
22 isikut, kellel kõigil on teeneid Sooine haridustöös.
Selle komitee ülesandeks ou õpetustöö kohandamine Prnl
tilisete elule, kutseõpetuse laiendamine, silmas pidades
majandusliku, ühiskondliku ja «vaimse elu «vajadusi, et
kehlvadele «võimaldataks haridust saada sa püütaks töö
rahiva üldise ametioskuse tõstmisele. Minister Hannnln
on sellegi komitee töö taga.
Weel kolmaski komitee on asutatud tema ametiajal.
Seda komiteed hüütakse scminarikomitccks ja tema üles

audeks on töötada rahivakooliõpetajate cttcwalmistusc
tõhustamise suunas.

Haridusnõunik Alfred Salmela
Nõuda püüab minister Hannula sntvcndada Soome

rahiva haridustööd. Kõili uuendusi uuritakse mitme
külgselt cnuc kui asutakse nende teostamisele. See üles
anne on komiteedel praegu käsil.

Minister Hannula on anvnmiscs. et uut «võib ehi
tada ja rajada ainult «vanale areneiilisnstmclc. Kõik jär
snd ja äkilised ««iiindntnsed «võitvad häirida rahulikku
arengut.

loo korral. Järventausi ungariainelises romaanis
võlub kirjaniku tihe, luulesügav ja põletavalt soe
esitusviis. Juha 70-aastane Selma Anttila on jak
sanud veel nii kõrges eas luua suurejoonelist ro
maani. Railo romaan on mõõtudelt valdav teos,
mille tausta moodustavad Soome viimaste aasta
kümnete ajaloo kütkestavad nägemused. Söder
strömi raamatuist tuleb veel mainida Elsa II cp o
rana romaani «Helena Saari ahti", Hilda
Huutovuore „Vaeltajan virsi" (Rändaja
laulu), Kaija Lintumaa novelle „P i 1 v e n var
j o", Martti Santavuori „Hiiltynyt lehti"

Paljus kaasa töötades on minister Haitnula*
mida tal nüüd on wõimalus kasutada Soome ja ka

Kas jälle sabotaash

hõiumrahtoaste heaks.

või ulakus Kiviõlis?

Käesolewa! matkal on minister Hannnlal juhus
tntmnda meie haridustööga. Usume, et ta suhtub
suure arusaamisega kõigele, millega mõime teda
siin tutmiistada.

Weel kord minister Hannulat ja tema kaaslasi
Eesti pinnal termitades oleme «veendunud, et see
külaskäik aitab kahe iveunasrahma kultiiursuhteid
sirmendada ja tihendada.

vKiimiinosiitmi kursuse lõpetas iseõppimise teel. kuna põl
«venedes kchtvnst perekonnast, polnud «võimalik giimuna

simni astuda. 1923. a. sooritas Hclsitrgi ülikooli lõpu
eksami ja omandas «nag. fil. ast»nc. 1924.—1928. a. te
gutses koolinõunikuna Lapi ringkoitmis. 1937. a. Sootne
nlgkooliaSjade juhataja.

Eestis on A. Saltnela tuntud suure Eesti sõbrana,
kes siin kordutvalt on «viibinud õpctajatc-päetvadcl ja
kursustel. Saltnela «valitseb puhtalt eesti keelt. EestiSoome kooli lähcndainisel kuulub A. Snlinclale kõigiti

nõuab erapooletut
uurimiskomisjoni
Kaewandustõõlistc ühingu juhatuse ülcSattdel palun
teie lugupeetud ajalehes atvaldada järgmine Kacivandns
tööliste ühingu ««valik seletus.
Kaetvandustöölistc ühingu juhatus aluseks «võttes
a.-s. «Eesti Kitviõli" käitise juhtiwatc ametnike seletusi
ja ajalehtedes ilmunud teateid, et

1) endine Kitviõli kaeivur Ewald Sepv on teata

«ind. et Küviõlis töötab 80-mcheline saboiccrijatejöuk,
kelle cllukutsnjaks ja juhtnööride andjaks on Kaetvan
dustöölistc ühing;

nemisega.

Pr. Hannula

probleeme

K. J. (lillilinetus OY raamatutoodangust maini
me järgmisi teoseid: Pentti II aanp ä <i „Lau
ma" (.Mass), sügavalt nähtud inimsaatusi, Helvi
Hämäläise ..Tyhjä 8) 1 j". luuleliselt kau
uist romaani naisest, kes eetiliselt võitleb ema
õiguse eest. Matti Kurjcnsaare „T i e II c 1
sinkii n", esikteost, mis haruldase sisemise lõõ

ma ja teravmeelsusega käsitab seda uut soome su

gupõlve, kes kasvas maailmasõja jalus ja pääsis
õpinguile fanaatilise ja vahelduva 19/20 a. ümber.
E. N. Mannis e „E räm a a n armo i 11 a"
(Kõrve arumalune), põnevat, õilist, teost, kus kir
janik on ehitusraamideks tarvitanud ühe põhjamaa

pioneeri tegusid, Hos i a „K ypsy n y 11 ä vi 1j a a", Rae s i „P iden n e 11 y aik a" (Pikenda
tud aeg), Sarkola „M ie s rakastas elä
mii ii" (Mees amastas elu), S ine rv n ~R 11 n o
Söörnäisist ä" (Luule Söörnäisist) ja T aula
„V ilk a s vuorokatisi" (Vilgas ööpäev). Gum
meruse rikkalikust luuletoodangust mainime Hn
mälä i s e „K uunso k e a" (Kuupime), Kaj a n

Välissuhete ühingu kõneõhtu
klub-„Centumis"
Eesti «välissuhete ühing korraldas eile õhtul klub
..Ecntumis" on«n esimese nmaliku kõnekoosoleku. Kõne

les Pros. A. Piip teemal «Välispoliitika põhiprobleemi
vest".

Kõneleja analüüsis niihästi «välispoliitika ideoloogi
lisi aluseid kui ka teostamise «vahendeid. Selles ulatuses

käsitas pros. A. Piip ka Eesti «välispoliitikat, nirkides
üldiselt tema reaalsust, nagu ka kinnipidamist riigi loo
mise alul üles seatud juhtmõtetest. Kokkmuõttcs tähcn
dns prof. Ä. Piip Eesti «välispoliitika eesmärkide kohta,
cl uccd on iscseismusc kaitsmine jn sõbralike «vahekor
dade loomine kõigi riikidega, mille jnurcS stlahmastcliit
on üheks knalmvaiiiaks «välispoliitika teostamise «vahcu
viks.

Prof. A. Piip uiniiiis, et Eesti on olnud tiudlnmnid
91al»vastcliidn pooldajaid ja peab selleks ka jää«na.

Söderströmi suure romaanivõistluse võitis noor,

Sest 91nh»vnstcliit ou kohaks, kus mc «vähemalt saame
nõnda, et meie sovmid kuulatakse ära. Kuigi neid sootut
igakord «võib-olla ci rahuldata, omab suure tähtsuse «väi
keriigi seisukohalt juba nende kmildatvnlctoominc. Rah

«vastrliidu enda kohta nnvns prof. A. Piip. et tema
tähtsus ou suureni, kui tn jääb «võimuorganiks ega
muutu ainult rahmnstc könetvolits, nag» «««önclt poolt
vil aivnldntud selleks soo«ue.

Veel «valgustas prof. A. Piip üksikuid aktuaalseid
miilispolktilisi prokdccinc, mille kohta tekkisid ka õige ela
«oad möttcmnhctnscd. Mötte>»a!«ct»scd keerlesid peamiselt

kahe küsimuse ümber Eesti «vahekord oma lähemate
naabritega (eriti Lätiga, «'eoses X Tõnissoni seisukoh
tadega) ja Rahivastcliidu tähtsus Eesti «välispoliitikale.

Tuntakse muret oskustööliste
kaadri üle

Grupp osavõtjaid rahvarõivaste ilustustehnikate kopeerimisel

liidu, Maanaiste Keskseltsi, Naiskodukaitse ju Eesti
Võimlejate Liidu konsuleute. Peale nende oli «veel õpe
tajaid nniskntse- ja täicnduskoolest. Esitatud olid ka

kõige kaugemad maanurgad, nagu Narma, Pärmi jn
Petseri.

Osnmõtjnte hulgas mõis märgata kogu aeg hnruldn
selt suurt tööindu jn mainnistust. mida knhttemnta püh
justas asjaolu, et kursus esmakordselt õli korraldatud

meie lahivarõiwnstc wmnfnfwc ERM-i juures, kus

leidub meel lõpmata palju tundmata materjali. Kur
suslased töötasid päemas 7—B tundi. Peale selle de-

monstrccriti mnnsciimiS mitmcs«g«isrid crirnhwarõiwa
tiiiipc, millest kursusest osniuötjad said kopeerida ihistnsi.

Teoreetilises osas. mida käsitas dir. Linnus, nuti ju
hifeid rahtvnrõiiva kasutamise ideoloogilistest alustest.

P.?ate dir. F. Linnuse töötasid kursusel lektoritena
kaasa lv. Ml. Muuseumid ametnikest prl. mnd. H. Kurrik
ja pr. L. Koern, kuna tegelikku tprnktilist) tööd juhtisid
Tartu Naisühingu kutsekooli õpetajad prl. S. 910 vinn ja

pr. L. Kõnvistv. Kurjuse juhatajaks oli, nagu eespool
iniirgitud, Tartu Nniöühiiign kutsekooli juhataja prl. A.
Koskel.
Kursuse lõppedes nsuivnd keskorganisatsioonide lv»si«leitdid kohe rahivnröiivnSte eluStnmistööle mitmesugustes

organis,itsioonidcs iile maa. kes on juba esinenud soowi
aliialdlisegn kvrsnst.? juhatajate saamiseks. Nii «võime
loota, et «vabariigi juubeliaastal iviign laialdased hulgad
iviirnstawad endid rnh»i»irõi«i>astegii. 3niitiiti «võime
loota, et eeloleinat üldlaulupeol lnululoorid 100-protseu
diliselt esi««ewad rahmaröiwaS. Settega oleksime edasi
jõudnud suure sm,unu meie rnh«vatnltm«ri ühe osa esile

Kaubanrius-tüüsttiskoju Tartu osakonna
esimene koosolek
Knubnndus-tööstuskojn Tartu osakond pidas nel

japäeva õhtul oma esimese koosoleku uues koos
seisus. Koosolekust võtsid osa peagu kõik kaub.tööstuskoja Tartu liikmed, keda 011 arvult 23. Osa
konna esimeheks valiti senine esimees dir. A. Pa
kosta 1. sektsioonist. Juhatusliikmeteks valiti K.
Ennus 2. sektsioonist, P. Zirkel 3. sektsioonist, dir.

A. Kõva 4. sektsioonist, V. Kuusloo 5. sektsioonist
ja A. Reedre (>. sektsioonist.
Koosolekul vahetati mõtteni oskustööliste küsi
muse üle ja leiti, et juba lähemal ajal võib meil
ilmneda puudus oskustööliste kaadri üle. Vanemad
oskustöölised, kes on saanud hea ettevalmistuse
omal ajal, on vanuse tõttu rivist välja langemas.

maid romaane, värviküllase nägemuse ja erksa sule

iihistulemus, järgmine on värske, sujuv romaan
Helsingi elust. Tcisist Karisto raamatuist maini
me: Jalmari Jyränkö „Korpi rout i i" (Kõrb
roogib), Outtoni Mi ihk ai Ii ~K a hden puo-

ke ja võimas teos. Loodan siiski, et see kirjutus
suudab anda eesti lugejaskonnale ülevaate põhja

Kihelkonna «vallas tint kaupluses wisati inimese Pea

jooksul, eriti aasta lõpupoole toodangust. Põhja
poolne vennasrahvas omalt poolt tunneb praegu
sügavat, karrast huvi Eesti vaimsete toodangualade
vastu.

JIARITI SANTAVUORI.

gu juhatuse poolt autud ci ole. E. oli lihtliige;

3) Kaetvandustöölistc ühingu juhatuse teadmisel ei

ole keegi praegusest ega endisest ühingu juhatute liikme

test E. 3cpvo saatnud ühingu juhatuse juure mingi
suguste ülesannetega.

Kac«va>«dustöölistc ühingu juhatus leiab, et sabo
taashi selgitamiseks on «vajalik moodustada erapooletu
uurüuiskomisjon, ««lillest osa «võtaksid ka Kaetvandustõõ
liste ühingu esindajad. Kui juurdlus peaks selgitama, et

a.-s. «Eesti Küviõlis" tõepoolest on ette tulnud sabo
taashi-juhtumcid ja sellesse segatud mõni ühingu liige,
mõistab ühingu juhatus nende liikmete tegutviisi kõige
karmimalt hukka ja teeb ettepaneku kongressile need liik
mcd Kaetvandustöölistc ühingust «välja beita.
Lootes teie lahkele «vastutulekule

Allkiri,
instruktor.

Suurem murdvargus Tallinnas
Kriminaalpolitsei tabas vargad mõne tunniga
ööl vastu tänast päeva pandi suurem murdvar
gus toime Köhleri tänaval elutseva J. T. korteris.
Ära viidi eesti ja välisraha, raadioaparaat, käekell,
sigarette ja muud kokku 1500 kr. väärtuses. Var
gus pandi toime kella 8 ja poole 1 vahel, mil kor
teriomanik oli kodust ära.
Tulnud koju ja märganud vargust, teatas kor
teriomanik asjast kohe kriminaalpolitseile, kes
varga tabamiseks kohe pani toime haarangu. See
andis ka tagajärgi ning täna hommikul kella ka
heksaks olid vargad tabatud ning käes ka kõik va
rastatud kraam ning raha.
Kabjahoop purustas näo
I'ääuc inaahainlasü' Haapsalus toimetati Piirsalu
«valla Kabeli tkülasi päritolciv taluomanik A. Andrei,
kellel raske «vigastus näos. Mehel on purustatud üle
minc lõualuu, mistõttu tema terivislikku seisukorda pee
takse tväga raskeks.

Piirsalu «vallas elutsew E. Tõnis näitas Andreile,
kui oma «vanale tuttawale ja sõbrale, oma uut hobust,
kelle «««ees oli ostnud mast hiljuti. Kui A. Andrei oma
talu õuel sõbra hobust «vaatama hakkas, lõi see temale
kabjahoobi näkku. Arstid peaivad õnnetu seisukorda
raskeks.

Paide ehitusettevõtja võlts
vekslite arv suureneb

kitsendatud, samuti jätavad soovida õppevõima

len raja" (Kahel pool piiri) ja Aili Sõmer
s a 1 o ..Kaarina H annun t y t ä r".
Nii piiratud ülevaates oleme pidanud leppima
ainult loeteluga, kuigi tahtnuks pikemalt peatuda
eriteoste juures. Väljaspool päris ilukirjandust en
poolse vennasrahva ilukirjandusest möödunud aasta

2) E. 'Sepp asudes Küviõlis kacwurina tööle, astus
ka Kaetvandustöölistc ühingu Kitviõli osakonna liikmeks.
E. Sepal mingisuguseid ülesandeid ci osakonna ega ühin

lused.

Uue maja ehitamiseks 011 vastav krunt juba oste
tud ja plaan valmistatud arhitekt N. Kusmini poolt.
Projekt ei ole seni veel kinnitatud.
Peaajupõrutus läbi akna visatud
kivist

nast oleks ka olnud mainida mõnigi üllatavalt värs

organiseerimises;

Uute oskustööliste juuretulek 011 aga pidurdatud,

osakonnale ehitada kavatsetava uue maja suhtes.

t o „S avu a v a rant a" (Suitsev rand), Un t o
Karri „Vainopurret" (Vaenupuhked) ja
Kerttu oks a s e „Y övalv o j a n taivasnä
kyj ä" (öövalvuri taevanägemusi).
OY Karisto romaanitoodangus kiindub tähele
panu esmajoones kahele romaanile, nimelt Viljo
IC ij o teosele „T a 1 o ka 11 io 11 a" ja Aili Valli
„Näköala y1 i kattojen" (Vaade üle katus
te). Eelmine on tuntud andeka stiilimeistri pare

3) E. Sepp on saadetud Kaemandustöölisic ühingu
juure ühe endise jnhatusliikine poolt eriülesannetega.
teatab Kaolvaudustööliste ühingu juhatus:
1) Kaetvandustöölistc ühingu juhatus kuni E. Sepa
awalduseni a.-s. ..Eesti Kitviõli" direktsioonile, ei olnud
teadlik, et mainitud käitises ou ette tulnud sabotaashi
juhrunteid. ühingu juhatus kõige kategoorilisemalt lük

kuna meil 011 õpilaste pidamine töökodades mitmeti

Osakonna esimees informeeris ka koosolijaid

toomises.

2) Eivald Sepp olewat olnud Kacivandnsiööliste
ühingu aktiitvsemaid tegelasi;

kab tagasi ühingu «vastu tõstetud süüdistuse sabotaashi

Laulukoorid üldlaupeoks 100-protsendiliselt rahvarõiväisse.

kirjanduses.

kunstilise sooritusena.

Arutati välispoliitilisi

Algab rahwarõiwaste elustamistöö üle maa

Reede lõuna ajal lõppes Tartu KodumnjanduSkoja
poolt torraldatud rahivaröimaste «valmistumise innus,
«uis keStiS 3.—14. jaammriiii. ühenduses tursuste lõ
pugn andis kursnöte juhataja prl. A. Koskel meie lehe
esindajale jutuajamise. milles ta «ualgiistas kursusel teh
tud töö tulemusi ja seda tähtsust, mis o«nal> säärane
esmakordne kursus. Ofmvõtt kursustest kujuueS harul
vaselt elamaks. Alul nrmestati 59 osaivötjaga, kuid paari
piieivn jooksul tõusis kursusest osatoötsate arm 70-ni.
Tsnmötjnslonda knulns eeskätt Kodumajmiduskoja, Nais

Kitita «viimati ilmsiks tulnud sabotccrimisloosse seni
«veel mingisugust selgust pole tulnud, on Kitviõli allmaa
kaewanditses jällegi ilmncirud nähtusi, mis uuesti «vihja
ivad kas tahtlikele tõõtakistu.tc korraldamisele «või ula
kusele. Nii ««vastati 112. jaan., et ühe allmaa-kaewan
duse «veomootori koldesse oli teadmata kelle poolt ja mis
põhjusel paildud peeni klaasitükke. Nähtawasti oli siin
eesmärgiks rikkuda mootorit.
Kaetvandustöölistc ühing otita erakorralisel koosole
kul 12. jaan. otsustas ühingu liiktnetc «nmckirjast kustu
tada oma endised juhtuvad tegelased Elmar Plaki ja A.
Numpi. Nagu teada, peetakse esimest kaasteadjaks «vii
mases sabotecrimisloos, kuna aga Rumpi kahtlustatakse
nllmaa-kaelvanduses põlcivküvickSprcssi röõpailt «välja
laskmise katses. E. Plak oli ennem ühingu sekretär, k«ma
Rump oli keskjuhatuse liige.

Kaevandustööliste Ühing

Teel Tallinna
Helsingi, 14. 1. (ETA) 600111 c haridus
minister tt. Hannula KOOS abikaasaga ja kooli
walitsuse rahwaharidusosakonna juhataja Sai
mclaga asus täna hommikul wcidi pärast kella
10 jäälõhkuja ..Tasujal" teele Tallinna. Teda
olid saatmas protokolliülem, riiginõunik Hekka
raineu, Eesti saadik Möllerson abikaasaga, saat
konnanõnuik Hõbemägi abikaasaga ja kooli
raadio juhataja Santala. Ebasoodsa ilma pärast
on tõenäoline, et ..Tasuja" jõuab Tallinna hili

1 eikk aaj a" (Pattude kirurg) ja Veikko Kor
ho s e ~31 iehet sen tekevät (Mehed teevad
seda) . Luule on armud kolm kõva, kirgast helme.
Saima H ar m a j a, hiljuti surnud lüüriku raamatu
„K auka i n e n maa" (Kauge maa), Elina
Vaara „Yön ja auringon kehät" (öö ja
päikese ringid) ja Einari Vuor e 1 a „U nho i
tuksen maa" (Unustuse maa). Esmakordselt
esineb Annikki Rästi luulekoguga ~Liimotut
silm ä t" (Võlutud silmad), Harmaja, Vaara ja
Vuorela raamatud on täisvereline, peen kunst, mil
lele kuuhib otsustav koht Soome möödunud aasta

Haavio) pooldas kaheksa teisele võistlusele saadetud

Kaks kaevurit kustutati ühingu nimekirjast

juhtuv koht.

(Söestunud leht), F. 31. K a r r a k os e „S y n t i e n

teose trükkimist, nimelt: Pentti Haan p H ii „S yn
tyykö uusi suku" (Kas sünnib uus sugu).
Esti Hein iii „31 ieh c n pitää lu np ii ma"
(Mees peab loobuma), Art turi Leinose ~Y rj ä
nän emännän s y n t i" (Yrjänä perenaise patt).
Väino Piir a i s e ~P ii iv ä laske liint e e n"
(Päike loojeneb läände), Laur! Pohjanpiiä
«Kesäyön laulu" (Suveöö laul), Reino
Rauanheimo ..Uhrisavu" (Ohvrisuits),
Tyyne-.Maija Salmise „K olme i, naise n
tal o" ja Salme Set ä 1 ä „S angen tavalik
sia virkanaisi" (Väga tavalisi naisametnikke).
Neist on eriti Tyyne-Maija Salmise ja Reino Rauan
heimo raamatud äratanud tähelepanu kiindunud

Sagriwje algkoolihoone põlemine lööb laineid.
Kool mahutati nelja eramajja
Ainetiwöimud on alustanud karmi juurdlust
Skarjatina walla Sagriwje algkoolihoone põle
mise põhjuste selgitamiseks. Juba tulekahju päe
wal kõneldi, et kohalik omawalitsus ei teostanud
küllaldast järelewalmet koolihoone ahjude üle.
Nüüd on selgunud, et koolijuhataja F. Was
siljew, kes on kohaliku tuletõrje kompanii
pealik, tegi juba waremalt mallawalitsusele teu
tawaks. et koolimaja ahjud ei wasta tulekaitse
nõuetele. Kuna suulisele seletusele wallawalitsus
ei reageerinud, siis tegi koolijuhataja seda ka
kirjalikult. Seegi teade läks ..kalewi alla".
Nüüd selgitatakse juurdlusega seda, millest
oli tingitud, et wallawalitsus jättis koolijuha
taja ettekande tähele panemata. Kui selgub, et
wallawalitsuse hoolimatusest oli tingitud tule
kahi, siis tuleb kohaliku omawalitsuse juhtidel
anda selles wastust kohtu ees ja muidugi ei
pääse nad siis ka tule läbi tekkinud kahjude eest
wastutamisest. Teatawasti oli tules häwinud
koolihoone kindlustatud tule wastu 10.000 kr.
Koolitöö algab Sagruvjes juba eelolewal esKooiltöö algab Sagriwjes juba eelolewal es
maspäewal. Kooli eesti õppekeelega klassikomp
lekt paigutatakse Skarjatina külasse, kuna wene
osa mahutamiseks üüritakse Sagriwje külas 3
erahoonet. Need hooned ei wasta küll wähe
malgi määral koolihoone nõuetele, kuid et mitte
koolitööd katkestada, siis tuleb nende olemas
olewate ruumidega leppida.

omandanud laialise rahwa haridusolude tundmise,

rahvajutt peenes helistuses romaani kangelase elu

andekas kirjanik 31ika Valtari raamatuga „V i e
ras mies tuli taloon" (Võõras mees tuli
majja). Valtari on viimaste aastate paremaid ni
mesid, viljakas ja andekas kirjanik. Ta auhinnatud
romaan on vägeva, kunstirikka kujutelu võit, tükk
soome jutustust, mis peaks pääsma Euroopasse.
Raamat on ilmunud juba rootsi keeles ja äratanud
suurt tähelepanu Skandinaavias. Ka Hollandist on
küsitud ta tõlkimisluba. Teise auhinna (auhindade
suurus oli muide: 1. 25.000, 2. 15.000 marka)
sai Martti Santavuori väikeromaan „Sen
täytyi kerran tulla" (See pidi kord tule
ma). Raamat käsitab ema-, isa- ja pojavahelisi
suhteid, abielu, kus puudub õiglus, ja sündmuste
lahendus on viidud vabadussõja aegadesse. Raa
matut tõlgitakse praegu saksa keele. Peale nende
kahe auhinnatud raamatu auhinnakomisjon (prof
V, A. Koskcnniemi, dots. R. Koskimies, dr. M.

5

Hr, 1?

suuruse kiiviga läbi akna pähe kaupluse müüjale Joh.

Nttute l i l e, kes ist«K? kaupluses akna all. Miüleli

«vigastus vn raske, tal vu peaaju põrutus ja katkeuud
üks wcrcsoonc haru. Zurmaiva hovlü hoidis ära sees
pool olciv nknalunk, mille «vastu põrgates kiwi kaotas
suurema hoo. 3uttbmitfc üksikasju selgitab kriminaal
politsei.

Paibe chituscttemõrju JV Jtaaguiniic ivekslite-aifääris

jatfab Paide liimtiiaalvoli.sci jiuiiMitit. Sitani cu sel

gunud käendajate allkirjade «võltsimist trgusummas 3410

kr. Kuid ei ole kindel, et see on lõplik summa. Võltsinud

on jy jlaagumäe oma õepoja, Minut «vallas elutieiva
taluperemehe Elmar Tiigi, oina endise üürniku August
Tiigi ja Paides clmsetva Näppi allkirju. Viimane töö

tas Jaagumäe hangitud Koeru arslimaja ehitustöö
del.

Võlisweksleist ett neli 3080 kr. wäärtnses diskon
teeritud Türil, kusjuures paari weksli diskon!ceri'aks 01:
olnud Türi tööstureid, kellel laagumäe kaest olnud sum
musid saada. Paar «vähemat «vekslit o„ sairmnid käi
bele ka Paides.
Peale ivekslimõltiimise süüdistatakse p>acrgumäed
ka tvekslite teiseks otstarbeks kasuimuises. Katmdajaie
seletusel teisseks otstarbeks kasutatud wsksleid on srtcmi
selgunud 1300 kr.
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Müügitehingud 13.000 st. metsamaterjalile

Suurtööstuse olukord kindel

A.-S. Eesti Metsatööstuse juhatuseesimees H. Talts sõidab Inglismaale
Vabrikud on varuslatud teiiirnistega. Produktsiooni tõusu ei ole ette näha. Tööliste paigad on
paranenud
absoluutsed armud valgaolnstikus kui ka Palgatõusu

Eesti Wabrikantide Ühijusje kl,n!uwate suur

protsent on tõelistes suurtööstuslikes käitiSteö tegelikult
kõrgem kui kogu, ka kõiki 20 töölisega cttemöttcid haara
mas, «suurtööstuses". Palgatõusu tähtsus on eriti mär
gitam seetõttu, et clumaksumusc indeks ou tõusnud 96,5-lt

tööstuslike ettewõtete tegewuspinget wõib lugeda

käesolewa aasta alul rahuldamaks. Vabrikud on
tellimistega kiillaldajel määral warustatild ja nõud
mine toodetele Püsib üldiselt normaalseis Piires.
Ehkki antud momendil ei ole ette naha tegrtvmse

96,7-lc, seega ainult Nõuda on ilmne töölise tcgc

likn reaalteenistuse tõus.
Kcsktõostuses on mccStõõlistc tuunitccniötus tõusnud

tagasiminekut, puudnwad samal ajal ka wälja-maa
ted prodnktsiooni tõnsnks, sest on raskesti oletatam.
et sisemine tarbimine tänapäeival Prodnktsiooni Pii

80.7 scildilt 32,8 sendile s. o. 6,8%, samal ajal ou

aga uaistõõliste keskmine teenistus langenud 20.0 sendilt

19.8 sendile tunnis. Siit nähtub, et käärid suur- ja

rid lähemal ajal ületaks. Teisest füljest Pakub eks

kcsttöõstusc palgaolustikuS, ja ulmelt uaistõõliste ojas.

porttegewus. seoses maailmaturul ilmnoivate dep

üksikute tööstusharude olukord ja töõliStc teeuistnic
"nkuminc ou alljärgnemalt iseloomustatud, kusjuures
mõrrcldiid on 1937. a. 1. ja 3. weerand ja andmed puu
sulamad kogu suurtööstust.
P ö l e m k i M i- ja p õ l e M k i M i õ l i t ö õ s t u s. Põ
emkiwikacwandustcs on mecstöõliste tuuuiteenistus 36,8
endilt tõusnud 45,1 sendile, kusjuures tcenistnsmSimaln
jcd üha areuriva tootmise mehhauisecrimisc tõttu o>,
iiudumalt paranemid. Teenistuse tase õlimabrikuis tõu

j» laienenud. . . .

ressiooni-tnnnnsmärkidega, mähe wäljawaat/id
awardumi-seks.

Tööliskonna inajandiislikn olukorra tõstmisi
püüete ühe osana on möödunud.aastal tööstnstöö

liötc teenistiismõimaliised küllalt oluliselt Para
nenud.
Ametlike armcstuSte järele, mis pShiucu».id üksikcltr
mõtteist antud ja kontrollitud andmeil, oli keskmine tun
niteenistnS kogu suurtööstuses 1937. a. kolmandal Mee
randil meestel 40,5 senti, sama aasta esimese weerandi
36,0 sendi waStu. ja naistel 25,3 senti 24,2 sendi maStu
esimesel wccrandil. Seega mördlemisi lühikese ajamahe

Tööliste arivlis pole muudatusi ette näha ia teenistus
on Pidcmalt arenenud tõusu snnnaS 38 sendilt 41,4
sendile tunnis, üks kolmandik tööliskonnast selles töös
tusharus langeb ühele suurettcmõttclc, millises keskmine

teenistus tõusis 42-lt 45-le sendile tunnis.

TekstiiltõõstnS. Kogu tehstiiltõöstnseS tõn

ns mcestõõliStc tiinnitkettistns 32,2-lt 33,7-le scndiilc
ia naiste teenistus 24,8-lt 26,2 iendile. Linatöötlcwad
mabriknd tootsid keskmiselt, lnSjunres eksportimise mäl
jawaatcd loetakse rahuloldamaks. Samuti pole ka kale»
witõostnscs ette näkin mingisuguseid muudatusi. Punmilln
tõöstnscs on laoseisud mõrdlcinisi suured, mistõttu on
oodata produktsiooni alal teatud piiramisi. Üha suurene
mal määral annab end tnnda madalate palkadega tööta
wate mäilrkäitistc Mõistlns.

'is 82,6 sendilt 36,3 sendile. Ekspordi-mäljamaatcid
võib rahuldamaiks lugeda, kuna tööstus lindlaid telli
nisi rahuldab. Tegewuse nmardumist on cclolcmal sc
-oouil oodata uute mabrikutc tööle rakendamise läbi.

miku mõttel on mecstöõliste teenistus 9.8% ja naistõö
listel 4,5% mõrra tõnSnnd. Tuleb meeles Pidada, ct nii

M i n e r a a l i d c t õ õ s t u s. Tclliskiwiwnbriknd
ou praegu tegewiifes Parandus- ja korraldustöödega ja
tscmcnditõõstus toodab eelolewa hooaja tnrwiS lattu.

A.-s. Eesti Metsatööstuse peadirektor N.
Talts sõidab tulema nädala lõpul Inglismaale,
et külastada sealseid metsaostjaid, kömeudada
ärisidemeid ja luua uusi ühendusi. Sama ees
märgiga peatub N. Talts ka Hollandis. A.-s.
Eesti Metsatööstuse juht jääb mälismaale mecb
ruari alguseni.' 1937. aasta toodangut on a.-s.
Eesti Metsatööstus müünud mälismaale 8000
standardi saematerjale. Tagawaras on meel ole-

Lugusid kohtust

Jalailvndc t õ ö s t u s c s on tööliste teenistus

kerkinud 45.8-lt 49,4-le sendile meestel ia 25,4-ln
26,0-le sendile naistel. Palkade taseme rbnühtlnse taga
järjel on tvõistlns iväikerttemõtete ja käsitõölistega knjn
nennd siinrtõöstnscle ebasoodsaks.

Puutööst » sc s. Teatud ebakõla puu kni toor

aine hindade ja saaduste eksportimisest saadumate tu
lude mahcl annab tillemikuks waemalt paremnsi tõotama
olukorra. Eksportimise mäljamnateid hinnatakse mõnede

cttcmõtctc poolt nörgrilemniks. SPcrrholz - tööstu

ses on tttttttiternistnsc keskmised mccStcl tõusnud 44,5-lt

sendilt 47.3-lc sendile jn naistel 29,3-lt 31.3-l sendile.
Tselluloosi- ja paberitööstuses ulatus inccstõölistcl tun
uitasu tõus 3,4-lt sendilt 37-le sendile.

Laskis oma isa maha
Raasiku mees Johannes P r i i s oli ringkonnakohtus
süüpingil oma isa mahalaskmise pärast.
See juhtus 3. oktoobril.

Pritsud elasid .Koba valus, Raasiku ivallas. Pere
mees Aleksander Prits oli lesk. Tema juures elas ta
poeg ühes oma naisega.

Siiivel tõi tvana-pcremecs tallu kellegi Meluni Põllu,
kellega ta kaivatses abielluda. Siis läks õlu talus ivaenuIlseks. Naised ei sallinud üksteist ja kuna kumbki mees
hoidis oma naise poole, siis oli ka poeg isaga sõjajalal.
3. oktoobri hommikul uoor-pereuaiue pesi köögis toi
ditnõusid, Põld aga tvalmistas Aleksander Põllule toitu.
Seejuures Põld ütles Marta Pritsulc. noor-perenaiielc.
et sul tuleks oma lambad ja kalkunid kinni panna, mili
du need paucivad peremehe kapsad nahka.

Nüüd arenes naiste ivahel sõuclus.
Sinna sekka segas end ka ivana-pcremecs. kes oma

Hiinlased alustawad "wõimsat pealetungi"

roast hüüdio kööki miniale, ct fui sul siin hea ci ole,
eks mine siis otsi endale paremat kohta.

Maailma suurim õhulahing Lõuna-Hiinas. 166 lennukit pildusid sadasid pomme
. Jaapani lennukid hävitasid reisijaterongi

teatab Halavatest, et jaapanlaled on kinni pidanud Briti

kindral Hanfutschnga.

2931-tonuilise taullacma ...Hnnnah Mollcrie" ja ühe

et jaapanlased kawatsewad edasi lükata sissetungi Lõnna-Hiinasse, knni wallntatakse Hankon.

London, 14. 1. (ETA) (Havas) „Daily Exprcssi" Hongkongi kirjasaatja teatel on jnnp a n
lascd so orit annd ei Icsnnrim a õ h n ka 11 alctnugi, m i 1 li st maailm ci ole
enne näinud. 106 lennukit pildus Lõnna-Hiinas alla sadandcid pomme. Jgasngnne liiklemine
Hongkongi ja Kantoni wahel katkes. Ni i ohwr i t c arw f« i k a materiaalsed kah j n d
olewat wäga snnrcd. Knanticni waksalis Jaapani lennukid ründasid üht rongi. Vedur sa
wiiS wagnnit häwiõ. Ellnjäännd reisijad, kes püüdsid põgeneda nnnbrnscs asetsewatclc riisipõldn
dele, jälitasid Jaapani lennnkid k n n.4 ipilduja t n l c g a. Kantonile jaapanlased sooritasid
kolm õhnrünnaknt. Wiis Jaapani lennukit tulistati alla.
Schantungi kuberner kohtu alla

Schang h a i, 13. 1. (ETA) (Havas) Hiina auto

riteetseist ringkonnist kinnitatakse sõnumit Schantimgi
prowintsi kuberneri kindral Hnnfutschn mangistamiscst.
Kindral on juba wiidnd Hankousse ja antakse sõjakohtu
alla.

kokkupõrge bandiitidega Tchanghais

S ch a n g h a 1, 13. 1. (ETA) (Reuter) Siin oli mc
rine kokkupõrge Jaapani sõdurite ja Hiina bandiitide ma
hel. kes tahtsid maraStatud kaubaga minna läbi okastraat
tõkke NantaoSsc. Kuna bandiidid jätsid tähele panemata

50 ametnikku surma
Moskwa. 13. 1. (ETA) (DNB) Smnaa
ras ilmuw leht ..Wolshkaja Kõmmuna" teatab,
et sealses pöllumajanduswalitsuses on surma
mõistetud 50 ametnikku. Neid süüdistatakse sa
bataashiaktide toimepanemises.

Kalastamine Panama vetes
keelati
New 3) ork, 13. 1. (ETA) (DNB) ..New Pork

leidmiseks valiti 25-liikmeline komitee, mille esime

heks on linnapea H. Soo, kes lähematel päevadel
peab kokku tulema ja otsustama, keda ta täisko
gule esitab Riigivolikogu kandidaadiks. Kandidaadi

vastuvõetavus jääb koos olnud seltside esindajate
otsustada.

Seltskondlikusse komiteesse valiti: 11. Soo, L.
Kangur, H. Silla, J. Jakobson, pr. Aleksandrova,
K. Lorents, M. Seiler, J. Sang, K. Normet, A.
Randvere, Ä. Tamm, J. Merel a, H. Lukk, E. Pe
doste, 0. Mälk, H. Kukk, H. Uustalu, A. Põltsam.
A. Lusik, J. Birnik, dir. Freymann, dr. Wreintaal,
J, Ümark, V. Klaassen ja J. Märtson.
Sündivus ja surevus Virumaal
100 a. tagas, siindis ja sari poole enam kui niliib

Wiru-N i g u l a kog. 1937. a. ristiti 61 (66)
poeg- ja 70 (71) tütarlast, kokku 131 last. Wäljas
pooi abielu sündis 6 poeg- ja 1 tütarlast. Suri
60 (78) meest ja 44 (59) naist, kokku 104 (137) ini
mest. Wanim lahknnuist oli Gust. Lectsmann. 86 a

S k. mana. Lcerituti 48 (26) poeg- ja 48 (89) tütar

prof. W. Martiuson ja mag. E. Salumaa. Filosoofia

Koosolekud ou Meel pidamata õigusteaduskonnal ja
põllumajandusteaduskonnal. Neis teaduskondades toi
mu ma d koosolekud juba lähemail pärmil.

Türnpuud hävitasid kaerapõllu
Viljandimaal Wana-Põlisamaa Ivallas asctseloa

Jaagu talu omanik Mihkel 2 a u põ l d protsessid juba
mõnd aastat oma naabri, Andrese talu omaniku Tõnis

Allajega türnpuude pärast. Mihkel Saupõld wäi

dab, et tema naabrimees Tõnis Allas pole häivitauud
oma maa-nlal kaslvalvaid türnpuid ja kukcrpuid, mille
tõttu need lelviiauud roostchaigust tema kaerapõllule.
Seetõttu kaiiuatainid wiljnkasiv ja talunik saanud 1609
kg teri ning 1120 kg põhku Iväbcm kui normaalse saa
gianni juures. Wastawad seadused ja määrused aga
uõuawad, et maaomanikud pidid türnpuud ja lukerpuud

häwitama hiljemalt 15. detsembriks 1935. a. Seda
nõu polnud täitnud Andrese talu omanik Tõnis Allas,
mis naabrimehele andiski põhjuse uõudeprotscssi alusta
iniseks. Nõudesumma suurus oli 198,60 krooni.

Riigikohus, samuti kui kõik teised kohtnasutused, jäi

tis Mihkel Saupõlln nõude rahuldamata. Kohus leidis,
et kahjusaasa oleks pidanud türnpuude hälvitamist imab

rilt nõudma Waua-Põltsamaa ivallawalitsuse kaudu,
c-eda aga Saupõld pole teinud. Edasi pole saadud lind
laks teha, kas roostehaigus, mis Häwitas kaerasaagi. te
ivis just Allase metsas kasivamatelt türnpuudelt. Türn
puud wõilvad roostehaigust lewitada kuni 10 km ulatu
ses ja seepärast pole wõnnatu, ct taluniku põld jäi „hni
geks" ka nmjal kasivamatest türnpuudest. Kohus jättis
tähele panemata ka nõudja poolt ette toodud mäitc, et

kokku 2503 (2620) hinge. Lmilatati 70 (52) paari

roostehaigusest ou nakatanud olnud just see osa faeraiväl
jast, mis asetses kostja türnpuude naabruses, kuna kan
gemal kaer kasmanud korralik.

kut. wäljaspool abielu 4 p. ja 3 tüdr.. kokku 259

Kiri toimetusele

last. armulaual käis 932 (938) meest ja 1551 naist

Täpselt sada aastat tagasi, s. o. 1837. a.. sündis
jamas koguduses abielulaps, 126 poissi ja 126 tüdru

last, feega peagu kaks korda enam kui 1937. a. Suri
109 meest ja 123 naist, kokku 232 inimest, seega enam

kui kaks korda rohkem kui läinud aastal, öaulatati
Sl paari, leeris käis 174 noort.

Kadrina koguduses sündis läinud aastal 110
(112) last, neist 58 poeg- ja 57 tütarlast. Suri 182

inimest. 69 meest ja 68 naist. Leeritati 84 poeg- jn
31 tütarlast, kokku 65 noort; armulaual käis * 1862

inimest ja laulatati 65 (74) paari.
Sada aastat tagasi oli sünde 261, surmaiuhtumeid
213. seega mõlemaid umbes 2.5 korda enam kui

nüüd. Weelgi suurem on mahe leeris* ja armulaual
käijate wahel, millised arwud 1337. a. olid wastawalt
178 ja 5584.

Haljala kog. oli sünde läinud aastal 100, neist

44 poeg- ja 56 tütarlast, surmajuhtumeid aga tublisti

rohkem 140, neist mehi 69 ja naisi 71.' Laulatati
40 paari. leeris käis 90 last ja armulaua! 1922 im
mest. Annetust tuli kokku 301 kr. 97 senti.

W. a. ..Pöewalehe" toimetusele Tallinn
Teie lugupeetud ajalehes 12. skp. nr. 11 ilmunud
teade „Kohtla-Järmel ei täidetud sundotsust" sisaldab
ebatäpseid andmeid.

Kohtla-Järwe laewandus on täitnud töötülide la

hendamisc komisjoni otsuse ja seega ci ole allmaa kae
waudnse töölistele mähem palka maksetud.
Kõige austusega
(allkirjad)

Loodetav ilm
laupiiewal, 15. jaanuaril
Keskmisest koivani kagust lõunasse ja edelasse pöör

dutvaid tuuli. Pillvcs ja sombane. Lund ja tuisku.
Temperatuur tänasest tveidi kõrgem.

tvälja.

.Kui Põld oli saanud õues mõne sammu astuda lauda
poole, kõlas köögis juba püssipauk ja selle järele hakkas
kostma ivana-meremehe oigamist.

Põld jooksis nüüd lähedastesse taludesse abi otsima.

Kui ta teistega tagasi tuli, siis oli Mana-peremees koja

niiel maas. surnud. Peos ra hoidis ainult piipu, mis
näitab, tema omalt polt ei olnud kallaletungija.
Toas oli ivaua-pereiuebc elutoa uks kuulist läbista
tud. Nõuda oli peremees saanud lasta just ukse kohal.

Järgmisel hommikul kella kaheksa aial leiti Sauga
ivallas Uudiku talu lähedusest warastatud bobuue ühes
kaariku sa jalgrattaga. See oli ivargusckohast umbes
40—45 kilomeetrit.

Vargaks osutu? Jnlins-Nikolai Pulk. kes oli mõne
päetva olimd tööl Kullima talu läheduses.

Pulk tabati Pärnus.
Ta ou warcmalt karisiaiud.
Kohus nrõistis ta neljaks aastaks sunnitööle.

Taluperemehe tapja 6. aastaks
sunnitööle
Viljandi ringkonnakohus neljapäeivasel lväljasõidu

istaugul Pärnus mõistis 6 aastaks sunnitööle Tori

ivallas clutsciva noormehe Arnold Lingi, kes möödunud
sutvcl tappis Tori-Saarisoo Isanda talu peremehe Mih
kel Tilga.

Isanda talu peremees Mihkel Tilk pühitses möödu
und aasta juulis oma sünnipäcwa. mis puhuks oli kut
suund kokku sõpru ja iuttaivaid. Külalistele anti tviina

ja koduõlut. Parinal alanud koostuiibimine lvenis

keskööni ja siis olid nooremad pidulised juba purjus,
nende hulgas ka Arnold Link. Külaliste wahel tekkis
tüli. mis arenes lööminguks kaigaste ja kiividega. Kak

uold Link. kes seletas, et saatnud teo korda purjus-päi.

vst.

kuid tvihawaenuta.

rast haalvara saamist ia oli läinud toast koja-ukseni

merised jäljed olid järel. Kuna kuul oli purustanud

lnse massiliseks kujunedes peremees M. Tilk läks rahus
tama. aga sai tvarsti kaks pussihaatva. millest üks ula

tas südamesse ja tõi surma. Pussitajana selgitati Ar

ühtlasi Hiina mäed ou pannud seisma jaapanlaste edasi
gil, sundides jaapanlasi taganema.

Operett võlub endiselt tartlasi
..Vanemuises" käis möödunud poolaastal

kokku 119 korda, kusjuures publikut oli 32.131 ini
mest ja tulu on saadud 19.754,37 krooni. Keskmine

Enamik ülikooli teaduskondi pidas kokmapäemal ja

Nüüd aga ruttas ka lvana-perenrecs oma toast

Ööl Masin 11. noivcmbrit ivarastati Vigala walla?
Kullima talus tallist hobune, mis oli rakendatud kaariku
ette, karjaköögist tõstetud Maukrile Meel jalgratas ja siis
ära sõidetud. Jäljed lätsid Pärnu poole.

kast teatatakse, ct Hiina mäed ou tagasi mõitund Tsiuiu

giti sõna- ja muusikalavastusi ning lastenäidendeid

Teaduskonnad valisid uusi sekretäre
ja esindajaid ülikooli nõukokku

läks kobe tegelikuks. Ta tuli kööki, wõttis puuhalu ja
wiskas sellega Mclani Põldu. See sai haluga tvasnr kärr
ja jooksis karjudes õue.

Hobusevaras 4. a. sunnitööle

ta kaenla tuiksooned, siis tuli surm suurest wcrckaotu

Hnllf o h, 13. 1. (ETA) (TNB) Hiinlaste nlli

..Vanemuise" direktor 0. Aloe informeeris nel
japäeval ajakirjanikke ..Vanemuise" 1937./38. a.
hooaja esimese poole töö tulemusist ja käesoleva
poolaasta kavatsusist. Möödunud poolaastal män

Ülikooli teateid

ras."
Seda jiiitu kuuldes oli noor-pcreutces oma ioas juba
lärmid iceina. Tema ei hakanudki sõim tanvitama. waid

aastaks sunnitööle.

Kuul oli läbistanud peremehe enda rinna kobalt. Pä

iile 32.000 inimese

tikku.

Naiste sõnasõda aga jätkus.
Minia ütles lvaua-peremehele, et töid ka selle lvõõra
tvamrnioori siia. oli seda ivaja.

Noor-peremccs seletas, ct isa on talle ütelnud, km
ia puuhaluga Põldu MiSkaS. et küll ma iulle näitan. Ja
on läinud oma tuppa.' Tema siis ärrituses armanud.
ct isa ehk tvõtab rclwa. Et isast ette jõuda, ta wõtnud
warnast wimPüssi ja kihutanud uksele ilmunud isale
kuuli rindu.
Kohus mõistis Johailiics Pritsi. 38 a. ivana, kuueks

mallutaund Tschvutschril. Jangicni, Fcihsinngi ja Kv
mangpingi linnad Lõunn-Hopcis ja ähmnrdamad nüüd
Jaapani ühendusteid piki Pcling-Hnnkou raudteed.

keelatud mälismaa kaluritele kalastamine Pannina mc
tcS. See korraldus tabab raskesti Jaapani kalalaemns

teaduskonna sekretäriks maliti adjnukt-prõsessor A.
Koort ja esindajateks ülikooli nõukokku prof. H. Kruus
ja prof. P. Tarmcl. Matemaatika-loodusteaduskonnas
maliti ülikooli nõukokku esindajateks prof. T. Lippmaa
ja adjnukt-profcssor A. Humal, kuna sekrötär jäi maki
mata. Arstiteaduskonnas maliti sekretäriks Prof. N.
Weiderpass ja esindajateks ülikooli nõukokku Prof. W.
Wadi ja prof. M. Tiitso. Loomaarstiteaduskonna sekrc
täriks maliti prof. W. Ridala ja ülikooli nõukokku
prof. A. Laas ja prof. W. Ridala.

Neljapäeva õhtul toimus linnapea kokkukutsel
Pärnu linnavalitsuse ruumides seltskondlike orga
nisatsioonide esindajate nõupidamine ühenduses eel
olevate valimistega. Koosolekule ilmus üle poole
saja tegelase. Nõupidamist juhatas linnapea ase
täitja P. Suve.
Pärast elavaid sõnavõtte otsustati aktiivselt
Riigivolikogu valimistest osa võtta. Kandidaadi

kinnist Tsiningist olcwat tänamlahinguis tapetud 2000
jaapanlast. Edasi teatatakse, ct Hiina mäed ou tagasi

Times" teatab Panamast, ci riigiprcsidcudi lasul on

Doo r n, 13. 1. (ETA) (Hauas) EkSkeisri Wil

Pärnus moodustati «rahvarinde"
asemel seltskondlik komitee

saatkonnale teatati .Oankonst, ct enne Hiina mägede lah

tungi piki Luughni raudteed. Hiina mäed on pcnletnu

Wilhelmi pojapoja pulmad aprilli
lõpul

meid.

Tänavalahingus tapeti 2000
jaapanlast
London, 13. 1. (ETA) (Havas) Hiina siinsele

gi. kusjuures jaapanlased ou saanud raSkeid kaotusi,

teaduskonna esindajaid ülikooli nõukokku. Usuteadus
konna sekretäriks maliti senine sekretär prof. W. Mar
tiuson uiug teaduskonna esindajateks ülikooli nõukokku

osa wõtma hulk Saksa endiste kuningapcrekondade liik

teise lncma, kuna mainitud laemnd olemat rittuund Tsu
garu kindlustatud tsooni määrusi. Aimatakse, ca lacmad
olid eksinud tugemas lumetormis sellesse tsooni.

bandiiti on saanud surma ja kaks haamata. Seoses selle
mabcjnhtumiga ou Nantaos kuulutatud wälja sõjaseisu

neljapäcival oma koosolekuid, ct makida uusi sekretäre ja

helmi pojapoja prints Louis Ferdinandi laulatus Wenc
suurhertsoginna Kira'ga on kindlaks määratud aprilli
lõpule. Laulatus toimub Toornis ja sellest on kutsutud

Jaapanlased pidasid kinni Briti laevu
Tokio. 13. 1. iETA) (TNB) Domri agentuur

Jaapani sõdurite hoiatused, awnsid miimascd tule. 20
kord.

Samal ajal jõudis õuest tuppa uoor-percinec-? JoHannes. Ta läks oma ruppa.

Põld aga ivastas: „Kui siira siia tulid, olid la ivõõ

Schang h a i, 13. 1. (ETA) (Reuter) Hiina allikaist teatatakse, et Hii » a wä e d knma t s c
wad alata wöimast iv astu pealetungi piki Tientsin-Pnkvn raudteed. Marssal Tschinng
Kai-schek lendas Hsutschvnõse, kus ta waatas üle Hiina rinde ja pidas nõn Schantnngi knberneri
Hiinlased kawatsewad ette wötta nne rünnak» ka Tsiningi lunstn. Tee lin it o n lv iimns c n e 1ja päe lv a jooksul kolm korda käinud käest kätte. Kumbki pool on neis ivõitlnstes
kaotanud umbes 10.000 meest. Hiinlased saadalvad sellesse sektorisse snnrj toctnswägesid. Knnldnb,

litas 500—600 standardi, lmid see hoitakse sise
turu nõuete rahuldamiseks.
Käesolcwal hooajal walnnstali a.-s. Eesti
Metsatööstus ekspordiks 13.000 standardi, mille
kohta eellepingute sõlmimine armutakse toimu
wat käesolewa kuu lõpul. Suurem osa sellest eks
portmatcrjalist lähed Inglismaale, teiste turgu
dena on arwestatud meel Hollandit, Prantsus
maad ja Itaaliat.
Metsatööd on praegu üle riigi täies hoos.

Katkes telefoniühendus. Linna gaasi- ja MeeMärgi
töölised purustasid töötamisel Pärnu mnt. nr. 49 aset
seiva maja juures telefonikaabli, mille tagajärjel ühen
dus katkes 6 abonendil. Süüdlasele koostas politsei
protokolli.

Lärmitscjad naised. Kindla elukohata atvalikud

naised Johanna Smtsepp ja Eierda-Alide Lepp ivõetakse
loastniusele seepärast, et nad Raekojaplats nr. 16 aset
seira maja koridoris lärmitsesid. Politseis esines Sark
sepp Ivale nime all, mispärast talle koostati meel eraldi
protokoll.

Korratu leimnmnuker. NarMa mnt. nr. 142 asetse

vaatajate arv etendusel oli 270 inimest ja kesk
mine kassa 166 krooni. Sõnalavastusi mängiti kok
ku 70 korda ja neid vaatas 16.988 inimest. Sisse

iva tarivitaiaicülüng ..Oma" kaupluse juhatajale koostas
politsei protokolli seevärast, et turule saadetud leitva
lveolvanker oli korratus seisukorras.

tulek sõnalavastusest oli 9269,27 krooni, kusjuures
etendust on külastanud .keskmiselt 242 inimest ja
keskmine kassa on olnud 1-2 krooni.
Muusikalavastusi oli 47 korda 14.953 vaatajaga,
kusjuures sissetulek muusikalavastusist oli 10.416,20

hanna Kobrusepp sai protokolli seepärast, et ta Ivärskcte

krooni ja keskmine kassa etenduselt 221 krooni.
Nagu nendest arvudest nähtub, eelistavad tartlased

ikka veel operetti. £'õnalavastusist oli menukai
maks tükiks 11. Raudsepa näidend „Lipud tormis",
mida möödunud poolajal mängiti 17 korda ja mille

keskmine kassa oli 147 kr. etenduselt, kusjuures
vaatajaid oli kokku 4598 ja keskmiselt igal eten
dusel 270. Menukad on olnud ka L. Fodori «Küp
sustunnistus" ja 11. Vuolijoe «Niskamäe naised".
Operettidest võlub tartlasi ikka veel ..Rohelisel
aasal", aga ka 0. Straussi „Viimne valss".
Esimese lavastusena sel poolajal tuleb esieten
dusele Läti kirjaniku Rudolf Blaumani lauludega
rahvatükk „R ätse p a d Si 11 ama t s i 1", mille
esietendus on 20. jaanuaril. Teisena kannab teatri

õpperühm ette Gabriele Zapolska komöödia „Mo
raalne proua" 3 vaatuses. See on tükk, milles
..Vanemuise" õpperühm esineb esmakordselt tervik

näidendiga, kuna seni on ta õppinud vaid katken
deid. „Moraalse proua" etendus on 26. jaanuaril
ja sellele järgnevad juba Kosztolnnyi „Anna Edes",

milles on peamiselt tegevad naisnäitlejad, ja LutsSärevi „Kevade", mis hõlmab omakorda peamiselt
meestegelasi. Peale nende sõnalavastuste tahetakse

sel poolaastal lavale tuua veel Wegeneri „Tütar
laps Irene" ja Lakatosi ~18-aastasod" ning Tamm
saare-Särevi „ Andres ja Pearu" ja F. Karl soni
„Seesam". Nendega lõpeks tänavusel hooajal sõ
nalavastuste repertuaar.

Muusikalavastusist pidi tulema esilavastusena
ettekandele ooper „Faust", kuid E. Kruuda haiguse
tõttu tuli selle harjutused katkestada ja ettevalmis

tusele võtta I.ehari operett „Ciuditta". See tahe
takse lavale tuua 8. veebruaril. „Fausti" esietendus

Pctmisi turul. Metalli tän. nr. 20—1 elntsciv Jo

kanamunade pähe müüs konserMeeritnd mune. kuna

Võrgu tän. mvi elutsetv Feodor Malahoiv saatis tn

rule müügiks kilusid, mille sees leidus üsna rohkesti
räimi.
Keelatud kohal seisis töösaamise eesmärgil töötvoori
mees Johannes Sontka.

Kallaletung „Marcelle'is". Kimgla tän. nr. 28—12
elntsciv Voldemar Kask aivaldas politseile, ei teda ou
restoran „Marcclle'iS" rusikaga rindu löönud ja hiljem
pintsaku hõlma rebinud katki Wolf Eruchmanoiv, kelle
elukoht Rüütli tän. nr. 2—7.
Mürgeldaja Asunduse tänamas. Asunduse tän. nr.
B—3 elntsciv Juulia Pihl aivaldas politseile, et Tartu
mnt. nr. 89—17 elutsetv Aleksander Dawidson on pu
nistannd tema korteri akuarnudu, awaldajate seejuures
sõimates ja täuamal lärmitsedcs.
WnrnstaS liha. Eduard Pootsmani: aivaldas polit

seile. et tema lihakarni Lennuki tän. nr. 4 ilmunud

kindla elukohata Oskar Hansen. kes sealt näpanud kilo

sealiha 1 kr. Määrtnscs. Karuiomanikul õnnestus Ma
rast tabada Luua tänaMal.

Lõpuks direktor märkis, et koos õpperühmaga
korraldatakse kõigile näitlejaile sel poolaastal 32
loengut mitmesuguste teoreetiliste küsimuste üle.

Loengute teemadeks on nähtud ette: kommete aja

lugu, teatritöö eetika, kirjanduse ja kunsti voolud,
lavakeel, teatri ajalugu, stiilid, kombed jne. Loen
gute läbiviimiseks on teatrivalitsus assigneerinud
mõningaid summasid.
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6% Eesti Hüpoteegi

Panga pantlehed 100.— 90 91
1927. a. 7 % Välis
laen (dollarites) 8 1000.— 3650 3750

590 Eesti Maakrediit

seltsi pantlehed 100.— 96 97
Kõrged karistused Belgia
rahandus-afferistideie
BrnSscl, 13. 1. (ETA) (DNB) Täna awal

na ta on mahepcal surnud. Wõltsimistc, kuritahtlike
pankrottide jne. pärast mõisteti Heinrich Barmat ncl

Takistas trammi liiklemist. Kopli trammi kontrolör
Alfred Napp aivaldas politseile, et eile õhtul kella 7—B
Mahcl ou takistanud Kopli trammi liiklemist Vene Bal
ii as. nr. 67—16 elntsciv August OstroM. Vaatamata
kordumatcle signaalidele ei ole mees rööbastelt lahku
nud cmie, kui tramm peatunud. Sarnaseid liiklemise
takistusi on OstroM sooritanud Krnlli ja Balti puuwilla
wabriku juures.
Kinost mäljnmiskamisc rest aken Puruks. Kopli kino
teenisa Pauline Lepik aivaldas politseile, et kesknädala
õhtul iviibinnd kinos ulakad ponid, keda tema korrarik
kumiste pärast lasknud kinost misata Mäksa. Veidi hil
jem misatnd kättemaksuks iänaMalt puruks atvaldasa

korteriaken. Juurdlusega selgu?, ct selle teo sooritas
Veue-Balii as. nr. 99—13 elntsciv Nikolai MlsaMoiv,
kellele politsei koostas protokolli.

Tühjendas kojakappe. Eile tabas politsei kindla elu
kohata Jegor Peetri p. Minul, kes Koplis on sooritanud
rea Margusi kojalappidest. Politseil on seni läinud lor
da selgitada juba 4 sellist süütegu.

Mürgeldajad Kopli kinos. Kopli rand nr. 7—2
elutscm Mihkel Vakk ja Vcne-Balti as. nr. 107—15

wäärtujes.

oma sisult on mitmeti päevakohane.

2 London 1 £ 18.11 18 35
1 New York 1 § 3.61 3M
4 Berliin 100 Rmk. 145.60 147.80
4 Helsingi 100 Smk. 7.98 8.10
2,5 Stokholm 100 Rkr. 93.40 94.60
4 Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82 05
4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92/15
6 Riia 100 Latti 71.40 7230
6 Kaunas 100 Litti 60.70 62.20
2 Amsterdam 100 Guldn. 201.20 204 70
3 Pariis 100 Pfr. 12* 30
1.5 Zürich 100 Sfr. 83.50 84.90
2 Brüssel 100 Belgat 61.10 62.10
4,5 Milaano 100 Liiri 19.01 19.36
4,5 Varssavi 100 Zlotty 68.60 70.30
3 Praha 100 Tškr. 12.69 1291
3.5 Viin 100 Šillingit 68.50 7020
4 Danzig 100 Guldnat 68.60 70.30
Berliin dearing keskm. kurss 146.63
Milano dearing keskm. kurss 19.23

näo Meriseks ta iveud Roland Must, kes elab samas kor
teris.

mõni hea laulumäng.

nõuab näitlejailt osa suvepuhkuse ajast ja seetõttu

-2 Tsekrd Olijad Muujad

Q

dati kohtuotsus Julius Bnrmati ja tema kaaslaste prot

elutselv Jaan Loit ivõetakse ivastutuselc seepärast, et

alatakse arvatavasti sügisel tööd veidi hiljem. Va
bariigi aastapäeva puhul kantakse ..Vanemuises"
arvatavasti ette H. Raudsepa „Lipud tormis", mis

14. jaanuaril 1938. a.

Vend peksis õde. Bekkeri as. nr. 23—31 elutselv
Hildegard Must aivaldas politseile, ct eile peksnud tal

on ette nähtud 28. veebruaril. „Faustis" esineks
peale vanemuislaste veel külalisi, kuna teatril en
dal puuduvad vajalised muusika jõud. Külalistena
esineksid „Faustina" R. Jõks ja A. Moks ning
„Mephistona" N. Suursööt ja L. Maksim. Keva
deks tahetakse ette valmistada peale nimetatute
veel üks muusikalavastus (operett) või vähemalt
Võidupüha puhul korraldatakse kavatsuste ko
haselt vabaõhuetendus, mille ettevalmistamine

Tallinna fondibörs

Politseipeegel

nad Kopli kinos eile õhinl joobnud olekus uapsitasid, lä'.
mitieiid. ropendasid ja iuitsetasid.
Joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja 3.

Vargusi pealinnas
Luha tiin. nr. 11 asetsema maja hoowilt warastati

Aleksander Prakmanni auto tagumine ratas 230 kr.

Estonia puiesteel nr. 15 asetsema maja ees
kojast warastati Mihkel Truusöödi palitu, müts ja

kindad, kokku 250 kr. wäärtujes. Margad tabati.
Tarmitajateüh. ..Tarbia" kaupluse aknalt Tartu
mnt. nr. 12 warastati aknaklaasi purustamise teel

stiistunbi ja piima, kokku 10 kr. wäärtustis.
Aleksander Luiski jahwrist Laial tän. nr. 1 wa

rastati toiduaineid.

Niguliste tän. nr. 13 asetsemas söögisaalis wa
rastati Peeter Laursfeni palitu taskust nahkkindad
10 kr. «väärtuses.

Hilda Mihkelsaare korterist Luise tän. nr. 18
warastati 80 kr. wäärtujes pesu.

Gustaw Kürwstsa tisicritöökojast Koidu t. nr. 16
warastati 62 kr. wäärtujes mitmesugust winceri ja

tööriistu.

sessis. Menetlus Julius Barmati tvaslu lõpetati, ku

jaks aastaks Mangi. Peale selle määrati talle meel

14.000 sranki raliatrawhi. Lõmcnstcin mõisteti samuti

neljaks aastaks mangi ja 14.000 franti rnhatrahmi
maksma. Tcvrccsc mõistis neljaks kuuks mangi, üht
lasi määrati talle 350 franki rahatrahwi. Gysclinck
mõisteti miicks aastaks Mangi. Talle määrati raha
tarhwi 14.000 franki, ühtlasi kohus andis käsu kacbc
aluste kosckcs mangiStamiscks. Ent Mangistada wöidi
ainult Ghfclinck, kuna teised kaebealused wiibiwad prae
gu wäliSmaal.

Toimetusele saadetud kirjandus
K. E. Sööt: ..Kuusirbi õsu". K.-0.-ü. ..Loodus"
Tartu. Hind köites 5 kr. 50 senti. '
Luuleluskvgu ..Kuusirbi osti" ilmus K. E. Söödi
75-daks sünnipäewaks ja sisaldab rea uusi. seni

awaidamata müstilise sisuga luuletusi ning ballaade
Vanameister tõendab selle koguga, et ta oma loomis

wõime on säilitanud tänapäeivani ja ilma pingutus

teta on suutnud sammu pidada meie iviimase aja luule
jõudsa mormilise ja sisulise arenemisega.
Wnstmvalt lilnlemcistn kõrgele juubelile on luuletus

kogu iväljaanuc eriti luksuslik. ..Kuujirbi õsu" wõib
täie õigusega nimetada Eesti kauneimaks raamatuks,

sest selle iga lehekülg on illustreeritud kunstnik E.
Kollomi poolt kolmcivärivilise puugrawüüriga. Teo°!
on suurekaustaline ja trükitud eriliselt paksule vabe'-

riie ning on lastud müügile ainult köites. Sellisena
on see sobiwaim kink kõigile kunsti- ja luule
sõpradele.

Andres ja Pearu. Andres Särcwi kolmcwaaluslik
dramatiseering A. 5). Tammsaare ..Tõde ja õiguse"
järele. Eesti Haridusliidu kirjastus.

See lamateos on kirjutatud A. 5). Tammsaare
60 a. sünnipäeivaks tema suurromaani ..Tõde sa
Asguse" 1 ja V jao järele ning kujutab Kahe kange

Wargamäe naabri wüitiusl õigusest kuni nende sur

mani. Teose peaprobleemiks on maa- ja sellega ühen
duses jumalamotiiw. Tegelaste, eriti Andreie ja Pearu
karakteritest leiame aga eestlaste põhilisi iseloomu-'
omadusi: tublidust, töökust ja sitkust, aga Ka kanae
kaelsust ja jonni.

..Andres ja Peani" on ivõctud ka ..Estonia" teatri
repertuaari ja see tuleb seal esietendusele wabariiai

aastapaewaks.,

Ree9el, 14. jaanuaril 1938
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Siseriigist

Klassiloterii

teadaanne
Harjumaalt

RIIGI 5. KLASSILOTERII IV KLASSI PILETITE
vahetamine lõpetatakse laupäeval, 22. jaanuaril
Ümbervahetamata jäänud piletid müüakse edasi uutele
ostjatele ja on saadaval Klassiloterii Keskmüügikohas ja
Tallinna peapostkontoris kuni 29. jaanuarini.
RIIGI 5. KLASSILOTERII IV KLASSI VÕITUDE
LOOSIMINE
peetakse 31. JAANUARIST KUNI 16. VEEBRUARINI
igal äripäeval Tallinnas, Kaubandus-tööstuskoja saalis,
Pikk tän. 20. Loosimine algab 31. jaanuaril, kell 8.30, ja
kõigil teistel päevadel kell 8 hommikul.
Loosimisele kuulub 46248 VÕITU KR. 768.983 VÄÄRTUSES,
KUSJUURES IGALE PILETINUMBRILE LANGEB UKS
VÕIT JA VÕIMALIKUKS
SUURIMAKS VÕIDUKS ON KR. 80.000.
RIIGI RAHALISTE LOTERIIDE DIREKTOR.

Uus aianduse assistent Tallinna ümbruses. Tal
linna ümbruse talupidajate ühingu aiandusringi uueks

assistendiks on kinnitatud Elmar Kalmus, kes on

lõpetanud Jäneda põllutöökeskkooli ja Wahi aiamajan
duse kooli ning tegutseb praegu aianduse õpetajana
Jägala täienduskoolis.

Põllumehed tahawad kiwipurustajat. Tallinna

põllumeeste konwendi juhatus otsustas meel kord esi
neda ajutiseta maawalitsusele palwega, et Tallinna

soni mälestussambale. Algatus kamatsetakje kujun
dada traditsiooniliseks kombeks.

Generaatorite ülesseadmine Kohtla-lärme uues
õliwabrikus lõppes. Generaatoreid on üldse 16. Wab
rik rakendatakse tööle 1. aprillil.
lärwelc elektrimalgustus. lärwc mõisas elutsemad
Kukrus? kaemanduse töölised esinesid mabrikuwalitsuse

agarus: mullustest kuritöödest amastati 69,8<y0, kuna
eelmisel aastal see °/o oli 67,8.

ees palwega, ct mõisa sisse seataks elektrimalgustus.
Nüüd on ka ümbruskonna talupidajad hakanud tegema

Lihula komitee pühitses oma 10-a. tegcwuse päewa.

ettemalmistusi elektriivooln taludesse sisseseadmiseks.

Viljandist

ümbruse põllumeestele antaks kiivide lõhkumiseks ka

sutada maawalitsusele kuuluni kiwipurustaja. Ware
malt jäi sarnane palme maamalitsuscs rahuldamata.

Rapla wald sai uue sekretäri. Siseministri reio
lutsiooniga 13. skp. kinnitati uueks Rapla walla

sekretäriks Rapla mallaivanema k.-t. ettepanekul, mil
(ega ühines ka Harju ajutise maawalitsuse esimees,

praegune Nehatu matta abijekretär Leo Pro m m.
Kandidaate oli mallasekretäri-kohata üles antud 15.

Tartumaalt
Sündide (vähenemine. Ka maa perekonnaseisu

ametnike andmed näitawad sundide tagasiminekut möö
dunud aastal. Seitsmes perekonnaseisuametis registree

ritt mullu sünde 114, kuna aasta enne seda see arm
oli 157 (tagasiminek 27°'°). Surmajuhtumite arm (vä
henes 160/0 mõrra (123-lt 102»lc).
Retstdiwistide-kolmiku laadahaarang. Otepää laa

Elaw osawütt elektrotehnilistest kursustest. Wil>.
Rahmaiilik. Seltsi korraldusel algasid Wiljandis clektro
tehnilised kursused, mis toimumad linna 2. algkooli

ruumes. Kursuste wastu (valitseb elaw huwi, sest

juba esimesel õhtul kogunes osawõtjaid 30 ümber.
Kursuste kcstmus on 40 tundi ja lektoriks on linna
elektriinsener A. Unt.

Purjus peaga margaks. Wiljandis. Tartu tän.

nr. 1 asetsema miljakaupmehe s)ans Toi aidapöönin

gult (varastati ära pruugitud jalgratas, miile määr

tus on 60 kr. Kriminaalpolitsei selgitas, ct jalgratta

warguse on toime pannud Kirikumõisa tän. nr. 15
Tcodor Mali n g, kes ratta oli müünud
edasi 25 kr. eest. Omapärane wargusloos on asja
olu, et Maling oli sattunud majapööningule purjus
peaga ja toime pannud ka (varguse joobnud olekus,

(lina et oleks mõtelnud teo tagajärgedele.

dal tabati kolm retsidiwtati A. Lõhmus. D. 9iaa

ris ja A. Gustawson, kes ühiselt sooritasid jultunud
kombel (vargusi. Otcpäälase Tobro taskute tühjenda

Kohalikke teateid
K. E. Söödi teoste õhtu
Laupäewal. 16. jaanuaril, kell 20 korraldawad Tal
linna seltskondlikud organisatsioonid linna tütarlaste
kommertsgümnaasiumi aulaS K. E. Söödi teosta õhtu,
luuletaja 75. smmipaetva tähistamiseks. Ühtu awab
Eesti Kirjanike Liidu Tallinna koondise esimees Henrik
Visnapuu, peokõnega esineb arwustaja Oskar U r -

g a r t. lõppsõna ütleb Eesti Haridusliidu
peasekretär Ewald Vend e r. K. E. Söödi luuletusi
kannawad ette Hugo Laur ja Felix Moor ja Laine
Vaga, lauludega lugupeetud luuletaja sõnadele esine
wad Isamaaliidu Tallirma osakonna segakoor Herbert

Roosmaa juhatusel, Helmi Betlem ja Johannes
Reintam. .Lhtttt austab oma isikliku osawõwga ka
lugupeetud autor, saabudes Tallinna laupaewa hommi
kui. Õhtule järgneb kooStviibimine Estonia (valges saa
lis, osawõtumaksuga 3 kr. 50 senti. Kooswiibunisest osa
wötta soowijaid registreeritakse Eestt Haridusliidus lau
päewal kella 16-ni, telefon 462-64.
Pääsmed teoste õhtule 26—60 sentt on eelmüügil
«Päewalehe" ja „Rahl(vaülikooli" raamatukauplustes.

Tapaloomade ja lihahinnad
reedel, 14. jaanuaril

Põllutöökoja Tallinna alatisel looma- ja lihaturul
(valitseb üldiselt elaw tendents. Kauba pakkumine on
kestmisest (veidi suuvem ainult sealihal, mille tõttu peale
pühade hooaega kujunesid ka sigade hinnad möödunud
aasta teise poole kestmisest 5 s. piires madalamaks. Ar
westades meie sigade tunduwalt suurenenud arwuga, s. o.
möödunud aastast suurema pakkumisega, ei ole lähemal
ajal oodata uimetaniiswäärset piisiwat hinna kõwenemist.

Veiseliha osas on praegu tegcwus kõige elawam.
Kauba pakkimiinc wastab waelvalt nõudmisele ning peale

pühi kõwencnud hinr.ntase püsib. Veiseliha hindades
püsitvat tendentsi on loota pikemais ajaks.
Lamba- ja tvisikaliha osas on kaupa püsuvalt (vähe,
nagu see kesktalwise aja tõttu tawaliue nähtus. Vähesest
pakkumisest tingitum on ka hinnad püsiwad.

Eile ja täna maksid suurmüugil suured rammu
snd piill i b 64—66 s. ja keflmised 62—65 s. i&pa*

kaalu kilo. Suurte pullide eluskaalu hinnad 32—34 s.
kilo.

Tallinna koolinoorte maie
esivõislused
Tallinna maleesiwõistlustel koolinoortele on seni
mängitud 3 wooru.
Esimese grupi eesotsas on: Wiidik (pranis. lüts.) ja
Rosenfeld (juudi ühisg.) k 3 punktiga. Tõrw (tehnikum)

L. BraschinSky (juudi g.) 2 (1), Kiivi (tehn),
Wörk ja Jertvan (mõlemad Wesch. g.) k 2, Merits

Väiksemad pullid olonewali rammususest

62—65 s. tapakaalu ja 30 s. piires eluskaalu kilo.
Mullikad maksawad wõrdset hinda pullidega.

Rammus a d lehmad 62—66 s.. keskmised

55—58 s. ja lahjad 32—55 s. tapakaalu kilo. Lehmade
eluskaalu hinnad 20—28—32 s. kilo.

Tapetud wasikad ühes nahaga maksid: rcnn

musad 68—75 s., keskmised 55—65 s. ja lahjad 50—55
s. kilo. Eluswasikad sordi järele 30—50 s. kilo.

Tapetud lambad ilma nahata ja pudemeteta

(prants. l.), Renier (Prants. l.). Rooni (Gust.-Ad. g.)

60—75 s. kilo. Eluslambad 35—43 s. kilo.

ja Hiloebvand (wene erag.) k 1% PmÄti. Wanak (kom«
merisgümn.) 1 (2). Kerw (komm.-gümn.) ja Külwand

piires kilo.

(Westh. g.) k 1 (1) jne.

Tapetud sead ühes pea-jalgadega 70—78 s.

Teises grubis juhib tevwe rida noori 100-protsen

Sadamas on laevu

diliselt: 3 punktiga Klomeut (Westh. g.). Kotschenowskh

(linna wene g.), Muste (Gnöt.-Ad. g.). Elango ja
Randsin (tehn.). Järgnewad: Martinson (komm.-g.)
Sari (drants. L), Wiilep (Westh. g.) ja

(tehn.) k 2, Lehiste (Westh. g.) 1 Vi, Sergajew (wene
erag.). Stürmer (linna tvene g.), Kauber (komm.-g.)
ja Stscherbakow (wene erag.) k 1 punkt.

praegu töös-tcgewuses 10. Suuremaist auriknist on ko

hai Bremeni liinimirik ..Standar" ja Hamburgi liinian
rik «Desdemona". Sadams on küllaldaselt n.-n. jää
suippi.

Apteekide öövalve

Võistlejate wanns kõigub 1(3 ja 19 n. tvahel.

Nehatu rahvamajast ei saa põllutöökooli
Tallinna konwendi juhatuse eitaw seisukoht

Teatawasti esines Nehatu algkooli hoolekogu hiljuti
wastawaile asutusile ettepanekuga, et hwridusministee
rium omandaks pooleliolewa Nehatu rahwamaja ning
sirma ellu kutsuks põllutöökooli Lääne-Harju ja Tallinna
ümbruse tväiketalude pidajaile.
See ettepanek oli nüüd 13. skp. arutusel ka Tallinna
põllumeeste konwendi juhatuse koosolekul, kus leiti, et
Nehatu rahwamaja kasutamiseks põllumajandusliku koo
lina pimduwad koolile Majalised põhilised eeldused, kuna

maa-ala rahvamaja juures on wäike ja ohihis ise ei
wasta põllumajandusliku kooli nõuetele.

Kui aga leitakse wõimalusi tvajalike hoonete juure

REEDEL VA.STU LAUPÄEVA:
Suur-Pärnu apteek, Pärnu mnt. nr. 68. Tel
463-21. E. Matsoni apteek, Niguliste tän. nr. 5.

Tel. 436-06. E. Thubergi apteek, Pärnu mnt. nr. 31.
Tel. 459-54. E. Urmi apteek, Sakala tän. nr. 3. Tel.

308-55. R. Vallneri apteek, Narva mnt. nr. 24.
Tel. 304-27.

Nõmmel
Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

täpsed tekitasid tulekakju

„Jääkarhu" tuleb teiskordselt Tallinna

küll aga hätvisid korteriomaniku woodiriid-ed ja sai rikutud
toakraam.

kütte äratarwitcmnst.

„lääkarHut" oodatakse siia 18. wõi 19. jaanuari

Juurdlusega selguS, et Weera Öõlnk oli hommikul
läinud poodi, lukustades ukse ja jättes tuppa 3- ja 5aaStase Poja. Lapsed üksinda olles olid leidnud tikud ja
süütasid nendega põlema ühe Paberi, mille küljest leegid

sattusid woodiriieteSse ja sealt edasi seina külge. Ln
nekS tuli aga ema kiiresti tagasi, mistõttu jäi tulemata

tel kawatsustel tänawu ehitama uut raudteejaama
hoonet. Seepärast on postimalitsuscs päeivakorrale
kerkinud postkontori ülemiimine raudteejaama, milles

postiwalitsus päris neil päemil Paide linnawaiitsuse
ja Lärma maawalitsuse seisukohti.
Wiimased asusid kesknädalal seisukohale, et post
kontori ülemiimine raudteejaama pole soowitnw, kuna

sellega postkontor jääks kesklinnast, kus on ameti
asutused, liig kaugele. Ka ei suudaks sel puhul posti
agentuuri amamine kesklinnas täielikult nõudeid ra
huldada. Seega tuleks siis postkontorile ehitada uus
hoone kesklinna lähemale, milleks ka krunt on rcser
meeritud, kuhu (varemate kawatsuste järele oli ette

Virumaalt
Karvastu koolijuhataja P. Rootalu lahkus oma

kohalt ja asus Rakweresje elama. Tema asetäitjaks

määrati Rägawere algkooli õpetaja A. Palmisto.
Sama kooli teine õpetaja pr. L. Saage on lubatud
pikemaajalisele terwiseparandusc puhkusele.

Kiire abi hoidis tuleõnnetuse. Wihuia iv. Wergi

külas süttis põlema August Uustalu maja katus

korstna juurest. Kiiresti alarmeeritud tuletürjeüksuscl

läks korda tuld algidus kustutada, millega suurem
õnnetus ära hoiti. Tuli tekkis katkisest korstnast.
Rongkäik wabadussüja sangari samba juure. Alu
taguse skautide malcw korraldab 23. weebr. suuska
del törwikrongkäigu Iõhwist umbes 10 km kaugusel
asetsemata wabadussöjas langenud kpt. Jiirg e n«

Kohtas jumalateenistusel ..tuttawa" rahakotiga.
Tanvastu malta neiul Salme Ilwejel (varastati (vada
riigi aastapäcmal 1937. a. Tanvastu rahwamajas pidul

(viibides ridiküt, millesse oli peidetud kuld-käekett

ja üks kuldsõrmus. Kui nüüd Ilmes hiljuti miibis
jumalateenistusel Tanvastu kirikus, silmas ta oma

rahakotti kellegi omawalla neiu kaenla all. Ilmes

teatas kokkujuhtumisest «tuttawa" ridiküliga ameti
(võimudele, ja neiu sai oma käekoti- kätte. Natata
rahwas, kelle käest see ära wõeti, seletas, ct tema on
ridikiili leidnud.

Kuressaarest
Kaupmehed toetawad ItaHmi lapsi. Kuressaare
Kaupmeeste Selts koos kaupmeeskonnaga korraldab
kehwade laste toetuseks piihap.. 16. jaan., pritsi-,
majas jõulupuu umbes 160 kehmalc lapsele. Selleks

Haapsalust
..Tühjad hällid" Haapsalu koguduses. s)aapsalu
em.-luteriuju Koguduse möödunud aasta aruanne Kõ
neleb õige kurba keelt sündimuse suhtes Haapsalu

linna kohta. Nii ristiti aasta jooksul koguduse eesti

osakonnas 21 last ja saksa osakonnas 2 last, kokku 26
last, kuna sama aja jooksul maeti eesti osakonnas 19
ja saksa osakonnas 12 surnut, kokku 61 surnut.
Lein linnapea perekonnas. Neljapäcma hommikul

suri s)aapsalu linnapea dr. 5). Alw e r i äi Robert

Sternberg. Kadunu oli 80-dates eluaastates ja põdes
juba pikemat aega.

Läänemaalt
Kuritegewus maheneb. Zlagu uäitawad Haapsalu
kriminaalpolitsei 1937. a. kokkuivötted, näitab kuri
tegewus Haapsalus ja Läänemaal wähenemise ten

Nõmme teateid

Prrssiballi loterii täieneb jõudsasti. Wäärtuslikkc

riku raadioaparaadile lisaks on ka „Ret" annetanud

raadioaparaadi. Lutherilt oli tcescrmiirlnud,
«Nkassoprodnkt" on annud bridshilana. Lisaks Pärnule
ja Kuressaarele on ka Pärnu linnamnlitsus annetanud
10 mudawarnn. «Kalandus" on hoolitscinnd soolase
südamekinnitusc eest kolme ämbri Islandi heeringatega,
janu kustutamiseks on Lnscher-Maticsen saatnud 10 pn
dclit mahumiina ja Pcttcnbcrgi mcinikcldcr 3 pudelit
wcini.

Firma «Mcrcatura" kinkis lv paari kalossc jn bo
Ilmastikuoludele mastupanemiseks on Gcntlcman lähe
tanud oma poolt kaks wihmaknnbe. K.-m. Rnbanomitsch
Harju iänawal on annud palituriide, k.-m. Berkomitsch
shorshett-klcidiriide, k.-m. Roimas kaks lastctckki, Tal
linna Tekstiil riiet. Firma Wieckmann on hoolitscinnd
perenaiste pesu eest 20 paki ..Lnmimalgcga", kompmeki

tehas Klausscnilt on wiis karpi schokolnadi. Malmis
klcidiarid «Mocilm" ja «Eliit" õmblemnd tasuta kleidi
ja moeateljce «Malle" malmistab tasuta suufakostiiümi.

Fotoari Parikaselt on ilusaid albumeid Tallinna maa
dctega. Jnnkscärid Elerda ja Ilotar on annud elektri

lokid, Frieda soengu. Hambaarst pr. Knarlimäclt
kolm misiiti, Margcnsilt kolm raamatupidamise kursust.

H. Jacobhlt puudrit, T. H. WitiSmann hoolitseb pere
naiste kecduoskusc eest. saates prii kecdukursusc. Prii

tellimisi on lubanud «Uudisleht", «Jutuleht", «Nädal

wastawast kokkuwöttest nähtub, on möödunud 1937.

a. kestes Nõmme linnnwaUtsuics läbi waadatud ja
kinnitatud terwelt 318 ehitusprojekti uute elamute
vüstitamiscks. Ka wiimajcl linnawaiitsuse koosolekul
kinnitati ehitusprojekte, mille kohajeit hakkaivad uusi

elamuid püstitama T. Sikku Tähe tän. 11 ja K.
Mihkla Puhke tän. 5.
Tuleb üleriiklik metsaülemate
koosolek

Põlltttööministeriumi riigimaade ja metsade Malitsus

on 22. jaanuariks Tallinna kokku kutsunud üleriikliku
metsaülemate kooSolcku. Settel koosolcul wõctaksc aru

tuse alla metsakaitse- ja katscaSjnduslikud künnised,
metsamaterjalide ülestöötamise- ja mäljaweo korraldu
scd uiilg rida teisi cclsciswaid ülesandeid ja päcma
küsimusi.

Kaalutakse põllutööliste seadust
Tcatawasti on sotsiaalministeeriumis mölla töötatud
põllutööliste seaduse kama. Seaduse kama üksikasjaline

meel aega.

ran) ja Mari Laug (metsosopran). 20.23 „Rahwa
ivaenlane", Henril Ibseni järele kuuldemänguks seadnud
A. tiksiv. 21.25 inglise helindeid. RR orkester. Juh.

Smirnoffi mõõnlteisndusvks Tschaikowski ooper
Dresdeni keelpillide Kvartett

valivus Jaani kirikust kand. mag. L. Teder. 8.35

jääteade wõi heliplaate. 9.00 perenaistele. Tuvuteade.
16.55 reklaam. 17.05 mudilastele. ..Kust see laps

need kingad sai?" Jutte ja laule. 17.2(1 muinasjutt

Teisipäeival. 15. jaanuaril, esineb ..Esroma" kont
sevisaalis kuulus prantsuse klawerikunstnil Mazda Tag

muusikas. (Heliplaadid.) 17.35 jääteade wõi heliplaate.

liaferv, kes oma hiljutisel esinemisel ..Estonia" sümsoo-

uus raadiokuulaja teadma kehtimatest raadiomäärustest.

eelmüügil teatri kassas.

17.30 üleriiklik raadiokoutrolör R. Efop: Mida veab

Laupäeval, 15. jaanuaril, õhtul kell 148 toob
teater publiku ette veel kord J. Jäigi „Põrgu", mis
rambivalgust nägi vana-aasta-õhtuses meeleolus.
Sellele vaatavalt oli tükile lisandatud vahepalu,

Töölisteater
Täita «Mehe küljeluu" ai nuka») selt iildhindadcga.
Aleksander Teetsowi haigestumise tõttu jääb «Metsa

lise raja" etendus ära ja mängitakse „Mehe küljeluu"
ainukordselt üldhindadega. KÄk «Metsalise rajale" os
tetud päaSmed on makStvad ..Meche küljelmi" etendusele.

Laupäewal ..Tootsi pulm" 11. korda.
Pülsapäkival päewal «Mehe küljeluu" 31. korda.
Pirhapäctva õhtul «Kolmckrossi ooper" 18. korda.
Esmaspäewal «TagOhooivis" ülehindadega.

toodud laadale rohkem kui ühelgi eelmisel laada
päewal. üldse osteti seekordsel laadal kokku umbes
10.000 kg linu. mille eest läks raha põllumeesteta
umbes 850.000 senti.

Tõrwas pole töötuid. Nagu eelmisel aastal, nii

ka tänawu pole registreeritud Tõnva tööbörsil süda
taimel mitte ühtki tööta töölist ja tööbörsil (valitseb
täielik (vaikus.

Valgamaalt
Holdres massiline metjamargus. Põhja puupapi

madrikul ja firma Rubinowitjchil on Holdres tukk

metsa, kust on warastatud puid vikema aja kestes

ja üsna suurel hulgal. Warastele ollakse nüüd lõppeks
jälile jõutud.

Pärnust
Ajutatt noortekomitee. Linnapea kokkukuttal Pärnu

noorteorganisatsioonide esindajad pidasid iihiie nõu
pidamise noorte tegewuse kooskõlastamise probleemi
arutamiseks. Otsustati ellu kutsuda alatine noorte

komitee, kes hakkab organiseerima eeskätt kooli
lõpetanud noori.
Petserimaalt
Luuakse UENU maakondlik keskkorraldus. lär
jest suuremat hoogu wötwa UENU tegcwuse puhul

korraldatakse Petscri UENU tegelaste ja juhtide
päew. kus luuakse maakondlik keskkorraldus.

Satjerinnas asutati UENU osakond. Kesknädala
õhtul peeti Satsermna algkooli ruumes UENU osak.
asutamise koosolek', millest osa wöttis iile 40 asja
huwilise, KnKii wiibis ka keskjuhatuse instruktor hr.

Uudeküll. 'tlutati Satscrinna osakond ja waliti 8liikmelim

Jää kandis uisutaja merele
13-liastasc uisutaja hirmurikaS teekond. Isa
Sillamäe rannas läks merele uisutama kamp koha
litte alaealisi noormehi, kellest 13-a. Mango Männik
sõitis kaaslastest eemale kaugele merele ja jäi seetõttu
seltsimeestest maha. Hiljem randa uisutadcs selgus, cl
tuul oli jää rannast lahti kangntanud ja maalc-pääsmine
oli wõimatn. Snncks märgati poissi rannast ta mõne.
tunnilise pingutuse järele suudeti poiss elusalt kaldale
tuua.

Männik sõitis heal merejääl rannast nii kaugele, ct

teda wncwalt weel näha oli. Tciled poisid tulid kal

dale ja läksid koju ning Männik pöördus koduteele alles
umbes tund aega hiljem. Selle aja jooksul oli tuul jää
lahti murdnud ja rannast üle poole kilomeetri eemale
kannud. Poiss karjus kõigest jõust appi. mida aga ci
kuuldud. Umbes tund aega hiljem märkas keegi Kannuka
küla elanik liikuwal jääl pisikest tumedat tompu, millest
tcataS kaluritele.

Binokliga waadatcs selgus tõsiasi ning poisi isa A.
Männik asus sõudepaadiga teele. Kuna rannaäärne meri

on ligi poole km ulatuselt jääs, tuli paat lohistada üle
jää, mis jää pragunemise tõttu oli raske ja riskantne
cttetvõtc. Suurte jõupingutustega läks korda paati siiski
lahtisesse mette toimetada ning Männik sõudis rannajää
piirist juba kilomeetri kangusele nihkunud jäätüki juure,
kust poolkiilmanud poisi kaldale tõi.

„Elektrisaun" Jõhvis
Seinad ja aknaraamid täis voolu

Jõhwi otcivi sininaS oli wiimascl saunapäetval lõbu

segadust ja ehmatust ning kilkeid olid kõik kohad täis.
Äremusttekitaw olukord kestis ligi tund aega. alleS siis
läks montööril korda leida juhtmetes tekkinud rike, kust
kaudu wool seina tungis.

Sünnipäewalapsi
Julins Pragi, tööstur, sündinud 11. 1598. a.

Esna w. lärivamaal. „Ippc" kristalliröösrusc omanik

Tallinnas.
Karl Unt, ühistegclauc, nudinud 15. jaan. 1889. a.

2aatre w. Valgamaal.
Jaan Waga, õpetaja, sündinud 13. jaan. 1(377. a.
Muhu saarel.

Narva koolimehe juubel
11. jaanuaril vühirscs Narma wene gümn. õpetaja

A. Obrastsow 30. sünniväema. O. on sündinud

Tweeri kub. preestri pojana. Lõpetanud öveiajäteseminari

aegne linnawolinik. Praegu O. on ka kohaliku mene seltsi
esimees. Tubli töömehena on Q. hinnatud nii koolis kui

Lanpiiemal, 15. jaanuaril.

Magda Tagliafero kontsert

Etüüd walsi mormis, Ravel lour d'eau, Alberade del
grazioso s. ni. Kontserdi algus kell 8 õhtul. Pääsmed

Osteti 10.090 kg linu. 11. jaan. Tõrwas peetud
laat kujunes täiel määral linalaadaks, kuna linu oli

Nnadiosaatejnama «Nõmme K. 2. S." saatekawad:

7.00 äratusmäiig. Võimlemine. 7.20 Hommikkont
sert heliplaatidelt. 7.35 päelvauudiscid. 8.15 hommik

op. 100, Tschaikaivski D-dmrr op. 11. Kontserdi algus
kell 8 õhtul.

mi (väga kiitwate arwustuste osaliseks.

Tõrvast

ka seltskonnas.

15.00 heliplaate. 16.00 heliplaate ja teateid.

ril s. a. Kaastegetrad Gustaw Fritschc (1. wiiul),
Günther Weigmann (2. (viiul), Heinrich Probst
(bratsche). WoAmar Kohlsstüttcr (tschcllo). Kont
serdi katvas: Dittsrsdoirf Es-duur, Reger Es-duur,

Teisiväewme kontserdi temas Mozart sonaat la
majcur, EHcrtn sonaar si mintiir, Saint-Saens

on aasta jooksul juure ruinuv 82 elanikku. Kõigi
elanike arm oli juulis ja augustis 10.072.

ja hiljem Warsiami ülikooli. Narma asus £. juba hulk
aastaid tagasi. Koolitöö körwal O. on wõtuud osa ela
mall scltskonnatööst. Ta oit olnud riigikoguliige ja kaua

Reedel, 11. jaanuaril.

esineb «Estonia" kontsertsaalis lau-päwval, 15. saa-nua

1. jaanuaril elanikke 10.484, neist mehi 4677 ja naisi
5807. l. jaan. 1937.a. oli aga 10.402 elanikku, seega

prof. R. Kull. 22.00 õige aeg. päelvauudiscid. 22.10

23.00 Saint-Sacnsi-kviitserl RR orkester ja August
Karjus (tchcllo). Juh. prof. R. Kull.

«Eugen Onegin".

Valgast
Walga elanike arm suureneb. Walga linnas oli

Raadio

sisepoliitiline ringmaade. 19.53 duette. Helmi Oert (sop

Pühapäewal, 16. jaanuaril, kell pool 3 p. l. Dimitri

listele kooswiibimine ja kontsert dr. Zwinewi juhatusel.

Eriti naistcosakonnas tekitas ootamatu ..elektritool" suurt

spordist. 19.20 harfisoolosid. Splvia Tobias. 19.10

mani operett «Tugismanõõwer".

lis, kuhu oli kogunenud rohkesti kohalikke elanikke
ja seltskonnatcgeläsi. Pärast aktust oü kutsutud küla

märga seina wõi niisket aknalauda, said elektrilöögid.

tcadc. Hinnanotecringud. Homne saaickaiva. 19.10 tali

rikas. Harry Paris, Voldemar Tohwer, Mbert üksip.
Laupäewal, 13. jaanuaril, harilike hindadega Kal

wõtnud oma tegewusse weel gaasikaitfe ala. Ko
mitee tegewus on piirdunud 500-kr. summaga aastas.
luubcliaktus oli Lihula uue algkoolimaja jaa

dajatc osamõtul. Koosolekul saamutati kokkulepe seotuse

18.00 nõunik ins. G. Werrct: Põllumajanduse meha
uiscrimiscst. 18.15 .fiobaly: süit ..Hary Janas". (Heli
plaadid.) 18.10 päelvauudiscid. 19.00 õige aeg. Ilma

näitlejad Botiy Kuuskemaa, Ants Lauter. August
Mihkli,oo, näitlejad Reet Aamia. Ants Jõgi. Morce
des Kamp. Jüri Koger. Theodor Krull, Valentin Lind.
Sergius Lipp, Meta Luts, Valli Olbrei, Mavje Pa

(vaesematele haigetele. Möödunud aastal on komitee

kama neis osades, kus marcm oli lahkuminekuid põllu
töö sa Põllutööliste kodade Mahcl. Seaduse lõplik wälja
töötamine sotsiaalministeeriumis arwatamaSti wõtab

heliplaate. 17.50 põllumajanduslikest päcMaküstmustest.

chais' komöödia «Figaro pulmad". Kreastegewad: teen.

mitee kulul antud arstiabi ja arstimeid ka teistele

said wahcjuhtumcid: saunaliscd. kes toetasid käega wastu

16.55 reklaam. 17.05 lastetund. Võn-lelle muinas
jutte Jaan Vahtra- „Ohmriki(vift". 17.33 jääteade wõi

tase lawategewwfe tähistamiseks esietenduseks Beaumar

abi andmine komitee kulul. Wöimalust mööda on ko

läliimaataminc toimus eile põllutööministri juureS sot
sinalmiuistri ja põllutöökoja ning maatööliste koja csin

Reedel. 11. jaanuaril.

„Estonia" teater
R vedel. 14. jaanuaril, Marje P äril ase Iõ-aas

Tema tegewusalaks on olnud peaasjalikult tuberkuloosi
wastu (võitlemine, haigete wäljaselgitamine ja nendele

päästiS lapse

Möödunud aastal 348 uut ehitusprojekti. Nagu

Eesti Draamateater
J. Jäigi ..Põrgu" repertuaari vahepalana

Teater • Muusika

Komitee on asutatud dr. Ernesaksa algatusel.

otstarbeks annetasid kaupmehed 200 kr.

Uusi annetusi pressiballi loteriile
loteriimõite tuleb kui küllnscsarmcst. Tartu telcfonimab

Lihula Punase Risti juubel. Eesti Punase Risti

Viljandimaalt

nähtud ühishoone ehitamine posti- ja kohtuasustustele.

Pildis" ja «Film ja Elu".

ka suurem õnnetus.

paigu.

Postkontor raudteejaama? Paides asutakse senis

kuna «Owaldilt" on order ühele paarile kingadele.

Matus põhimõtteliselt nõus põllumajandusliku kooli asu
taimsega Nehatu rohivamana.

Soome jäälõhkuja ..Jääkarhu", mis detsembrikuu tei
sel poolel külastas Tallinna, tuleb sel talivehooajal juba
teiskordselt siia oma tcmke meie kstviöliga täitma. ..Jää
karhu" siiatulekut põhjustab asjaolu, et Soome raimas
on praegu tugeto jää ja jäälöhkujail rohkesti tööd ning

Paidest

tiknid ..Quadrat", kotikuid on samuti annud «Uranus",

Eile hommikul kella 11 Paigu tekkis tulekahju WencBalti as. nr. 100 elutsewa Weera L-õbiku korteris. Lee
gid kustutas Kopli tuletõrje. Maja kamiatada ei saanud,

ehitamiseks ja maa juurehankimiseks. siis oleks konwendi

misel sattusid margad politsei kätte. Kaht esimest ka
ristati 3-kuise (vangistusega, kuna (viimane mõisteti
kolmeks aastaks mangi.

dcntji. Aasta jooksul tuli politseil juurdlusi toimetada
657 kuriteo asjas, kuna eelmisel aastal see arm oli
774. Wähenenud on maakonnas eriti raskemad kuri
teod. nagu tapmised, rööwimised jne. ühes kuritege
must (vähenemisega on tõusnud ka politsei tegewus

KINO

missugused aga nüüd ara jaavad, nagu ka viimas

pildi kärbe.
Pildil stseen «Põrgust".

Pühapäeval, 16. jaanuaril kell 143 p. 1. ..Kevade"
105. korda ja õhtul kell 148 „Must suvi" 37. korda.

laeva, kus õpib tundma elu karedamat külge, aga
ühes sellega ka toredaid meremehi. Endisest helli
tatud ja jonnakast poisist saab hoopis uus inimene.
Raske töö ja võitlus merega teevad tast kaluri, kes

Film meremeeste elust
hiljem võõristab oma isagi. Filmis leidub mitu õn
nestunud tüüpi, nagu vana kapten ja kalur Manuel.
"Bi-Ba-Bo's" läheb praegu põnev ja suurepärali Kuna teose põhi voorusteks o-n töö, võitlus ja au
selt lavastatud film «Julged meremehed", mis ek sus, siis kuulub kõnesolev film kahtlemata tänavuse
raanile on seatud R. Kiplingi samasisulise teose jä hooaja väärtuslikemate hulka.
rele. Filmi peategelaseks on Ameerika rahatuusa
Lisapalaks kultuurfilmi ülesvõtteid uue aa*ia
hellitatud poeg, kes satub mereõnnetusel kalurite vastuvõtmisest ja muudest päevasündmustest.

18.10 Viini muusika. RR orkester. Juh. F. Nikolai.
18.10 päewauudiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade.
Saatekawa ulclvaade. 19.10 ajawiiienmusika. RR or

kester. Juh. Nikolai. 20.10 lugemiõtund. Karl Ader
loeb Gogvli ..surnud hingi". (Tartust.) 20.33 waua

tantsumuusika. tMäugimad ..Lõbusad Ivcllcd". 21.2(1
lõbus lanpäewa-öhtn. Kirew sõnalis-muusikaline katva.
22.00 õige aeg. päelvauudiscid. 22.10—21.00 tantsu sa ajalviitemuusika. Kurt Strobeli orkester..Gloriast"
ja heliplaadid.
Raadiosaatejaama «Nõmme K. L. S." saatekawad:
Laupäewal, 13. jaanuaril.
13.00 heliplaate. 1'3.30 noortenmd. 16.00 heliplaate

9.15 bouunittoiitsert heliplaatidelt. 9.55 Tallinn sa Türi:
Zuiiialateentatuo Kaarli kirikust. Praost A. Kapp. 10.00

Tartu: Imnalaieei'- :us ülikooli kirikust. Lp. pros. J.

9õpp. 12.00 ballelinniusikat ooperitest. iHclivlaadid.)
13.00 ..Poiss ja liblik". A. H. Tammsaare miuiaiüürc.
Loeb Lea Rand. 13.10 soololaule. Hilde kaldmaa (wv
rail). 13.30 toimemia Arnold Ionson: Pöhja-Hiiua. icri
mana mõillusre-maa. 13.50—15.00 lõunamuusika.
Mängib ajawriteansambl.
16.50 reklaam. 17.00 lähtekohti vabaharidustööks.

Johani: Raamatukogu ja wabaharidu-likud vvingud.
i Tcmun.) 17.20 kella-3-tee mumika ..Glorimt". Män
gib Kurt Srrobeli orkester. 15.00 luzemistund. .Hugo
Laur loeb Man Raua romaanist ..Turg". 18.30 miiuliProf. dr. Karl Briickner. 19.00 õige aeg. Ilma
icade. Homne saatckawa. 19.03 ..Kingsepp (Sakcnaise
hurtsikus", Kaarla A. Tunise kuuldemäng. Eestistanud
staan Rummo. 19.50 waua tantsumuusika heliplaatidelt.

20.20 ajalviitemuusika. RR orkester. Juh. prof. R. Kull.
21.05 tenor Valter Ludmig laulab. (Heliplaadid.) 21.00
muusikat põlvamaast ja -merest. 22.00 õige aeg. päcwa

uudiseid. 22.10—23.00 moodne tantsumuusika ..Esto
nia" wal ae st saalist. Mängib J. Pori orkester.

ja teateid.

Raadiosaatejaama «Nõmme K. L. S." saatekawa:

Piifjapiiewal, 16. jaannnril.
5.30 ämiusmäug. Võimlemine. 8.50 põllutöökoja
turbaiiõuuik ius. L. Kangro: Kütteturba saamist möima
lusi põllumajanduses. 9.10 põllumajandulitte teateid.

15.00 heliplaate. 15.30 Karl Nõmmiste Ivestlus po

Piihapäetval, 16. jaanuaril.

iitiliscst päeiväküsimusiest. 15.15 soololaulu Penil

Mägi (tenor). 16.00 heliplaate ja teateid.
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Naiskodukaitse Järva ringkond 10-aastane

Anton Ohaka maadlusõpetajaks
Eesti Spordi Keskliidu juhatus oma eilsel koos
olekul valis uueks maadlusõpetajaks kohalt lahku
nud N. Kursmani asemele Anton Ohaka. Raske
jõustikuliidu juhatus tegi teatavasti keskliidule et

Sport
Euroopa korMimeister Tallinna

tepaneku palgata ametisse kaks maadlusõpetajat,
kellest üks arendaks maadlustaset provintsis, teine
hoolitseks meie paremate maadlejate ettevalmista

mise eest Euroopa esivõistlustele. Teise kandidaa
dina esitati raskejõustikuliidu poolt K. Kullisaar.
Keskliidu juhatus asus seisukohale, et tema üles
anne on hoolitseda üldise taseme tõusu eest üle
riiklikus ulatuses. Kui aga raskejõustikuliit tahab
treenerit rahvusmeeskonna jaoks, siis peab ta ise
selle palkama, nagu on talitanud jalgpalliliit.
Maadlusõpetajaks valitud A. Ohaka on meie
omaaegseid silmapaistvamaid sportlasi. Ta sün
dis 8. aprillil Tallinnas ja oli pärast vabadussõda

eedu meistermeeskonnas mängib kaasa ka Ameerika olümpia
meeskonna kapten

sõjaväe spordiinstruktor 1024.—11929. a. Edasi on
ta olnud õpetajaks sõjaväe ühendatud õppeasutuste
kehalise kasvatuse kursustel, korduvalt kehakultuuri

sihtkapitali valitsuse spordiinstruktor ja juhtinud
spordikursusi üle riigi. Maailmasõja päevil oli ta

silmapaistev kergejõustiklane ja omas rea rekorde
heidetes. Hiljem siirdus maadlusalale, tulles 1916.
aastal vene esivõistlustel kolmandaks raskekaalus.
Lurichi õpilasena siirdus ta 1017. a. elukutseliseks
maadlejaks.

Jäähokimehed Rootsi võistlema
ERILINE VALGUSTUSSEAD KALEVI
JÄÄVÄLJALE

Talispordiliidule on saabunud rootslastelt ette
panek saata Rootsi võistlema Tallinna koondus
meeskond, kes peaks Rootsis kaks jäähokimatschi.
Rootslased lubavad tasuda kõik sõidu- ja ülespida

iniskuiud. Tähtpäevadena on nad esitanud 28. veeb
ruari ja 1. märtsi, kuid vajaduse puhul on nõus neid

ka muutma. Esimene matsch oleks meie jäähoki

Tallinnas .õistlevad leedulased. Vasakult: JSO spordijuht A. Butavicius, Variakojis, Jeršovas, Mykol
tis. šaci" i, Nikols-kis, Budriunas ja Baltrunas. Pildilt puudub Ühendriikide olümpiarneeskonna kapt
A. Ljubinas.
Tänavuse korvpallihooaja tulipunktiks kujuneb
Leedu meistermeeskonna JSO külaskäik Tallinna.

Butavicius, kes on JSO spordijuhiks. Tal

meistriks. Leedu korvpalliinternatsionaalid võist
levad Tallinnas pühapäeval Kadrioru tennishallis

lussarjas, milles eile õhtul Tallinna Kalev hiilge
vormis olevana võitis Lutheri NMKÜ suurelt
38:15 (30:2). Võistlusõhtu algab kell 10 ja vahe

JSO meeskond oma ameerika-leeduiastega on selg
rooks Leedu rahvusmeeskonnale, kes korvpallimaa
ilma .jahmatamapanevalt tuli läinud aastal Euroopa

Eesti tänavuste esivõistluste teise meeskonna
Kalevi vastu.
Tallinnas võistlevat JSO meeskonda tuleb lugeda
praegu tugevamakski, kui seda Leedu meeskonda,

kes läinud aastal tuli Euroopa meistriks. JSO
meeskonnas mängib nüüd kaasa 2.06 m pikkune
ameerika-leedulane A. Lj übinas, kes oli Ber
liini olümpiamängudel kuldmedali saavutanud Amee

mcestcl Eskilstunas, teine Mariefredis.

Tallinnas võistleb Sooine rahvusmeeskond jaa

nuari lõpul, kusjuures 28. jaanuaril on Eesti-Soome

maavõistlus ja 29. jaanuaril Tallinn-Helsingi linna

võistlus. Siit sõidavad soomlased veel edasi Tartu,
kus 30. jaanuaril peetakse Tartu-Helsingi linnavõist

linnas paigutatakse leedulased Palace hotelli.
Eelmatschina toimub Russi ja NMKÜ kohtamine
rahvusmeeskonna selgitamiseks korraldatavas võist

lus. Eesti-Soome maavõistluseks valmib Kalevi
jääväljal eriline valgustussead, mis võimaldab jää
hoki treeningut ja võistlusi pidada õhtuti. Valgus
tuse seab üles talispordiliit spordi keskliidu toetu
sel. Valgustuse ülesseadjaks on firma AEG, kes

aegadel mängib Kalevi malevkonna orkester.

omapoolse suure vastutulekuna yalgustusseadc paneb

üles nettohinnaga. Valgustusscad läheb maksma
1000 krooni ümber.

Läti tahab jäähokimaavõistlust Eestiga
Talispordiliidule on Lätilt saabunud ettepanek
saata Riiga võistlema Eesti jäähoki rahvusmees
kond maavõistluse pidamiseks. Talispordiliidu ju
hatus on otsustanud lükata lätlaste ettepaneku
maavõistluse suhtes tagasi, kuid anda tätlastele
nõusoleku Tallinn-Riia linnavõistluse pidamiseks,
milleks liit on valmis koondusmeeskonda Riiga

Suusamärgivõistlused Mustamäel

Noorkotkaste Tallinna malev korraldab püha

päeval Mustamäel algusega kell 11.30 suusamärgi

rika rahvusmeeskonna kapteniks. Tallinna saabu võistlused distantsiga 1%, 3 ja 5 km. Start on
lasketiiru hoone juures, osa võtta võivad ka need,
vad leedulased pühapäeva hommikul, kuna laupäeva
õhtul võistlevad nad Tartus ASK-ga. Meeskonda kes pole noorkotkad. Registreerimine toimub ma
kuulub 8 mängijat, neist 4 ameerika-leedulast, 2 leva ruumes Kaarli 8 ja kohapeal pool tundi enne
esindajat ja 2 ekskursanti. Peaesindajaks on A. võistluste algust.
Keskealine abielupaar otsib
Waja kondiitriärisse wi
lunud
majahoidjakohta
müüjannat
Soliidne importkontor Iva
teeb majas kõiki cttctulcmaid
jab kontori õp ilaseks kauban
kes mõistab 3 kohalikku keelt dusliku- !või keskkooli hari töid. Kirjad sli. ~4/6324".
Waja kella 7 kuni 19 oma Tcat. slt. „4/7604 r".
dnsega
Lp. tööandjad!
korterist käijat
teenijat
Keeduoskus nõutaw. Kirjad
ühes wanaduse märk im. slt
~14/6294".

Wiisi

Perenaist
30—40-a. talutööle tavivis

halikku keelt valitsejat; 2)
suure tutvusringkonnaga kau

bapakkujat trikookaupade
alal. Teat. slt. ~23/6303".

Noor preili,

mingisugust

maapäritoluga töömehele?
Kirjad pai. slt. ~40/6320".

kes tvalitseb eesti ja saksa
koelt. Head soovitused wa

kohta
Otsin kohta
On teeninud, omab hcad
raua töö alal. olen Zvälis tunnistused.
walits. 3 kohal,

nisse kargetele abitöödele. jalised. Pakkumised (ciluloo maalt sõitnud. Teatada slt.
koolt. Kirs. slt. ~3/7603".
Isiklikult ilmuda esmaspä-e kirjeldusega) palutakse slt. ~6/6280".

-ival. 17. saau. kl. 9—lv

~26/7666".

Poissi

Wilunud

Wilnnud

lokkijat

naisjuuksurit

I.p. tööandjad!

tiiviuiv hobusega kergemale
tööle, pikeumks ajake, kindla Palun wüimaldage kolmele
palgaga. Katusepapi B—s.8—5. noormehele mingit tööd. tun
pikivad ka ehitustööd. Kirjal,

Palun

iarwis Ilus Kalantaja t. 9-b kohe waja mecstetööle. Nõm wõimaldage ausale neiule

me. S. Pärnu mnt. 127

llllllllllllllllllllltlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vajatakse vilunud

õpilaseks

; kohe ia rivis kasiinosse. Lääne

apteeki lvõi rohukauplusse.

iü«. 5, Nõmmel, teles.
523-10/45.

joHlajaiil

Sulaseid

Läbirääkimiseks tulla kella hobuscmehi tarwis maale
9—15 Lennubaasi aviotöö rallit. Kaubelda ..Uudis
lehe" juures täna kell 16—
kotta Lasnamäele.
18 ja homme kl. 9 hommi-!
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimmiiiii

Lauväcwaks

juuksurit

kul. I

slt. ~5/7G4f>

1 Lp. tööandjad!

Samas daamide-ruum tvälja

kindla
palgalised

tän. ajalehekioskist.

kohad

Tarvis

Teateid saab Linna kivilaost
Veerenni tänavalt.

Otsitakse maale Nakivore
Liuna ligidale maale tar ligidale tublit keskealist
tvis

teenijat,

Sksiteenijat

Lissesõitnud haritud

preili otsib

Tööotsimised

On varem äris töötanud. Kirj.
sh. ~17/7577".

Söögisaali iva ja jakse lvi
lumtd

kokaabi
Kirjad sli. ~7/7607".

risse. Pikk 28/3.

Veoautosid

3-aastnsc Maret P ä ä r o riided, millest tekkis tüdruku
kehal.? raSkcid tnlchantvu. Kohalerutanud wanematcl
läks korda tuld kustutada ja laps toimetati Nakwcre era
haiglasse ratvimisclc. Tüdrukul on jalgadel kerged, kehal
rasked tulchaawad, kuna tugewasti on põlenud ka juuk-

-Kõigi mõnusustega

Viru malev korraldab malevkonna liikmetele

kolmepäevase suusalaagri 28.—30. jaan. s. a., mille
sihiks on suusatajate ettevalmistamine üleriiklikele

kaitseliidu suusavõistlustele. Osavõtjaile antakse
maleva poolt tasuta korter ja lõunasöök. Laagriga
käsikäes peetavatel kursustel võetakse läbi suus
kade määrimine, sihtvõimlemine, tervishoid, esma

abi, massaaž, suusahüpped ja suusa rivi. Laagi?
viimasel päeval peetakse Viru maleva suusavõist
lused, mis peavad selgitama maleva nime kaitsjaid
üleriiklikel võistlusi!.
Virumaa esivõistluste

korraldamine maadluses, poksis ja tõstmises on
raskejõustikuliidu poolt antud Kiviõli spordiringile.

wabrikusse wõi kontorikma
mijaks. Olen nõus kõigega,

wäga ränulik. Kirjal, slt.
~11/7531".

Korralik usaldusväärne ju
huslikult vaba

Töökas keskealine

~0/0326".

Lp.
majaomanikud!
Mitte wäga noor korralik
lasteta abielupaar otsib

Büroo

puutööstus

autojuht

ruumid

Sootv. tear. kirj. slt. „ 13/ Atm of a ad i f c iva stuwõtuks

6203".

Ilus tuba

mõi kaubanduse kontoriks.

Küsida samas ..Tallinna
jiiditöösins", teles. 472-37.

Õpipoisiks

rääkija tüdruk, 20—25 a.

ivana, kes on wilunud keet

inises ja lihtsas majapida
inises, saab kohe koha kahest
räiskaswanust koosnetvas pe

Kohe tavwis ivallalist

karjarawiisejai

karja-

witused. Kirjad slt. ~27/

alal pikemat aega tegelnud

7517".

Täiesti wiluuud kutsetun

nistusega

neiu

Kirj. slt. „17/

Ilus

möbleeritud tuba

MAMM
TALLINNAS
1 suur soe

mööbl, tuba

anda Koidu tän. 43—1.

müüjannat

mõneks mnniks. Teat. slt. kes tunneb hästi 3 kohalikku
keelt. Kirj. slt. ~20/7660".
~6/7606".

oma pilliga otsib teenistust.

KaasUUriliscks

Välja üürida päikesepoolne

passikohta

Pakkumised kuni 17. jaan.
s. a. kirja/l. slt. ~14/7614". Kirj.' slt. ~10/7530".

tapetud jäneseid 50 senti tükk niisama palju maksab
ka jänese nahk. .

Vastutav toimetaja J. TARLAJA.

Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastu s-Ü hisu s

»«

Ka alu tööstus
TAARA"
tei. 315-09.

Riigiteenistuses lasteta kol
"""
meliikmeline perekond vajab detsimaal-

korterit
2 eraldi tuba köögiga,
1. või 5. linnajakku. Kirjad

müüme kõik

ia KAALE

klaas-,

Vanade kaalude rihtimine

portselan-,

ja templi alla seadmine*.
Võistluseta hinnad.

fajanss-,

email

ära anda. Teateid saab

Raekojaplatsilt leheputkast.
Ko vra likku ameti ekäi ja t

5—7 p. 1. (pühapäeval h.
10—12), telef. 303-61 samal
ajal.

korterit

iarivis. Willardi 22—1.

korterit

korteri

nuge-kahvleid

Pandimaja I 'kpl., Maneeshi

ja palju teisi

tän. J.

majatarbeid

erilise '

Müüa pesnkant

kasukas

suure

hinnaalandusega

karaknlkraega. Nnnne mu.

IS—6, kella I—7.

A.-s.

D. Mirvitz & P-ti.
Inventuur

Estonia pst. 13.

V.

Lasteta abielupaar vajab
korterit

diitvaucid jn luschetre. Ka

tuba köögiga (vaheseiua
ga) või 2 tuba köögiga. Kirj.
slt. ~33/6313".

soomil' kaasüürilisckS üksiku

juure Tartrt nutt. ümbruses
Kindlas teenistuses olem Kirj. fli. ~7/6327".
härra Mõib saada
1 tuba, eraldi sissekäigu

nõud, f

CdMuaõH müüa moodsad
üks tuba, köök ja esik. namterahma talwmantlid.

Korralik tüdruk

6—14, uues hoovimajas, kl.

alumiinium-

Juhus!

üksik riigiteenija soovib

Pudukauplus

nis!. härrale. Näha Tina

igasugused tellimised. "Teod
Niüügilc ütleb tvabriku

praaksukki
ja trikoopesu
ja teisi kaupu
Moe- ja pudukauplus

Ametntk otsib t väikest plii

kesopoolser

ga. Tartu mnt. 77—24.

korterit

99

sad tingimused. Inwaliidi i,
:ulla lutž Tatari tänamast.

Jalanõude
vßUamliDk

Elida"

Pärnu mnt. 76

A. Qobovitsch')

end, «Fortima")

(iif.s ittba köögiga lvõi tuba

iifji), Kalamaja kaini. Vali

ked pakkuiu. slt. ~2-1/7381".

korter vaba

iiris Piimu mnt. 45.
Elnmnninse miin

MÜÜ»

Zooivin üle lvötta mingi

kuga

2 suurt tuba

Korter
Rõmmel. Harku iän. 17,

sida Tatari 2—l.

kaupluse

ivanaaegseid mahagoni punsi

Nõutinel. Teatada ült es

söögi toamii ri i n. itfual i f

MUUa
rutuliselt 3 riiulit, lett.

3 tuba köögi ia wanniga
ja üksik tnba tvälja üüri

abielupaar otsib iibe ivõi
korterit

Korteriotsimised

da. Kaupmehe tiin. 10—1.

rajoonis. Kirj. slt. ~36/

Otsin 2 toa, köögi ja esi
tuga

korterit

päikesepools.. 4. wõi 3. liu

väike tuba

pudukauplus
ära anda. Sootv. kirj. slt.
~2/7642".

Wäike puhtam köetaw

tööstusruum
töõsiuswooluga. 32 r.-iu.

~21/6301".

Zoow. kirj. slt. ..16/6200"

ja regi

Kaasüüriliseks
soomib üksik uaisier. oma

woodiga munema uaisie

Müüa

müüa. Wacorepaliiõle iän.
6—2.

Nanva mnt. 23—2, . teles. tuba köögiga, soovitav Juh

kcntali rajooni, leat. slt.

Poäljamaks 50.000 kr.

Hobune

Tartu mnt. wõi Narma mnt.
7366".

kella 3—5.

Ilus

hinna ja iiugitttustega slt. kroonlühter 16 küünlaga,
Nküüa heas rajoonis uus
vornelani ja määtluelikud moodne 1-kordne keskküttega
..6/628!)".
nmalid. Narina mm. 23—2,
KiudlaS teenistuses noor teles. 317-11.
maja
lahe toa ja köögiga

Korter

mööbliga tuba
Wõib ka koolilastele täiel,
kostiga. Omuibusepeatus crasicsokiiigilga ja ivanniga

talitajat

ivaja wilunud

Tänmvu tastvcl on Petserimaal eriti rohkesti janc
scid ja jahimeestel hea saagiaasta. Seepärast ott tanetud
jäneste hind langenud äärmuseni. Petsori turul müüakse

7623" tvõi teles. 322-27.

erasissekäiguga kindl. tee

võivad tulla 2 kindlas teenis 317-11.
tuses meesisikut läbikäidasoolvib kohta meesteiöö alal. VBSse tuppa, oma voodiga.
Laadaplatsil
Kirsad slt. ~0/7649".
Raudtee tän. 11—6.

akordeonist

tvaba fee õmiapuuaedadcsse, kus nad on igaöised külalt
sed, rikkudes noori ja ira uu õunapuid.

Laos suur valik

odatver hinnaga. Reimani t. (ToowitaM iil)cc- atttogaraa
37—9-a.
shiga.) Pal. teat. slt. ..23/

koosscisivalt. ära anda. Kii 4 minttti tee jaamast.

öpipoisikohta
üürile anda
socwib ettekandjaks kvõlvi
rekonnas. kus perenaine on
kusse wõi söögisaali. Wõib wõi muud tööd palub aus
üks tuba
korralik maanoormeeZ. Kirj.
Põhja-Wiljcmdiumale. Pakk.
tegetv tväljaspool kodu. ühes palyatrngim. postkast ka hotelli toatüdrukukoht Lille. Rulliukoffi kpl. „ Noor
olla. Kirjad slt. ..27/7387".
Soow. kirjutagu: ..E. H.". 2-a. Jmawere p.-ag.
köögi tarwitusega. Küsida
mees".
Box 17. Tiireverg. Sverige.
Gonsiori 29—5.
Noor iväljast sõitnud
Toowin
Worsti- ja deltkatessärisse
Passijat
tavwis üks kord nädalas

Sügaira liitne tõttu et leia jänefeb endile metsast toi

tu, ja nüüd, Ins Hanged nlatuwad üle aedade on nett

Tallinn, Narva mnt. 43,

ta. sealsamas müüa nais
ter. lalivmaniel S kr., gi
tarr ja kõiki teisi riideid,
laswkleite ia müuguasju

äri ruum

juuksurneiu

Aus korralik 19-aastane

Petseris tapetud jänesed 50 senti
tükk!

2 tnba. Küsida k. 2. Sa NÕMMEL JA MUJAL. kas pudu-, toiduainete-, puu mööbleid: kirjntnõland too siilii, 2 lauda, sohwa. sohwe
luku sepa juure sooivib 16- kala tän. nr. 12 korter ivaba
lvoodi. lvoodi, clektrilamr
aastane kormlik lööarmas
Välja üürida soe päikese tviljakaupluse lvõi söögisaali, liga. raamamkavr. 2 poõta
2 tuba. Küsida k. 0.
ja teisi asju. Pärnu uu,
küllane 3 toa. köögi ja esi asukohaga Tallinnas ivõi inenii. iluaojade ivitriinid, o—o.
taja noormees. On olemas

Terase- ja rauakaubanduse kiudlapalg. iutell. isikule ära

sootvib kohta, kas keskküttele, härra

lööSnis", postkast nr. 5,

Tallinn.

soovib tööd
Ümbrikusse wõi ladnsse. Kir
ära anda Liitva tiin. 20. najakku, kohe wõi esimesest raüiva juure Tartu mnt. ja
Vajatakse iäicsii ivilunud iarlvi S 11 toi sama terjalide jad pal. saata slt. ~16/6376" Valitseb täieliselt eesti, sak ukse ees.
1. korral. Näha õhk. kl. meebrnarist. Kirj. slt. „30- vakobjoni >än. ümbruses.
iveoks. Tcat. slt. ..39/7639"
sa ja vene keelt kõnes ja kir
Kirjad flt. ~38/7368".
juuksurit
Kaks karsket noormeest ¥j7—lo. (Keskhaigla süun.- 73.70".
jas. Inglise keelt tunneb kau
osak. tvastas.)
wõiwad
Korralikku
Kormlik
banduses
vajalisel
määral.
vanemasse ärisse, kes ka
neermeest
Kindlas ametis käija otsib
Pakkumised kirjalikult Nõm
aednik
kaasiiüriliseks
hästi tangilokke teeb. Kindel
.Häsij korralikult möbl.
150 kr. kautsjoniga tarivis
me,
Kirsi
7;9.
„AH".
korterit
ralk 12 kr. nädalas. Teatada
tiiba ivälja üürida soliidsele
kauplusse.. Küs. Loode t. 1. sootvib kohta, on lviiunud
tulla. Tõnismägi 7—S.
Kt. ..13/7613".
poest.
1 suurem või 2 vähemat
kõigis aiatöödes. Head soo
isikule. Wann ja telefon.
Aus ja korrailik rootsi keelr

riietesse, mis otsekohe tuld tootsid. Wäikc plika hakkas
karjuma, mille peale õuest jooksid tuppa wancmad, kes
kiireSti asusid riiete kustutamisele, mis omakorda wõttis
hulk aega, sest mett ei olnud käepärast ja riietega tule
lämmatamiscst ci olnud wancmad teadlikud.

'•

Tasuta korteri
Tcat. sh. „9,7569".
saab saksa ja inglise keelt
rääkija pr. wõi daam, kes
Waja 4—3-walist
wöib 4. kl. õpil. järele aida

Wäike

Ehitustisler j

Lp. wabrikandid ja iöö

Kirj. slt. ~21/7581".

kütja

PoisS sai laualt kätte jõuludest järele jäänud küünla,
mille süütaS. Küünlaga mängides pistis ta leegi õe

elmuuntuse iõitu ära anda. nälja üürida Rkundi 3—2. sh. ..15/7575".

1. järgu restoranis, wõib kule välja üürida Sakala

majahoidjakohta. Teeb iga sooivitused.
suguseid remouttöid. Kirj. 7617".
slt. ~1/6321".

nemonttööd

Merimees

Päärod ou Järwcl talupidajad ja waucmad wälja

mitmes jätsid Maretl koos 5-aaStasc poja Pauliga tuppa.

Wajataks-e

ühes keskkütte ja Maimi iar-

Suine»!

olla ka wirtinaks, kelneriu-- 39—5.
naks wõi . rschekikoutwlliks.
Toat.. slt. ..õ/6285".

tuba

36—1).

Tuba
wähcfe mööbliga, erasisse
otsib
tööd
ehitusele,
:ööstu-j
saareneiu
käiguga. ära anda korrali
teenistust
soolvib vassi- lvõi kraami sesse, töökotta lvõi ükskõik knle härrale. Kesk-.Kam
missugust.
Teeb
ka
igasu
või mingit muud puhtamat mivkahto, wõib ka majatee
passi riiu. o—2.
tööd. Pakk. saata slt. ~30/ nija olla, keedab iscseiswalt. gust reiuoutiööd. Kirjal, slt.
6310".
Olga tiin. nr. 3
käib oma korterist. Kirj. slt. ~12/7012".
Wõimaldage üksikule uaiste

sed, tekitades pähe kergeid wigaStusi. LoodctawaSti jääb
laps ellu.

Kesklinnas juhuslikul: ära

Mir. intell. isikttite üürile
I—2 ilusat tuba
anda. Januseni 9-a. krt.
kohe ivälja üürida Sakala 1 !>. näha kella li3—3.

Pakk. slt. ~25/6305".

rahivale mingit teeniswst

Ringkonna esimeseks esinaiseks oli prl. A. Luss
tnann (praegu pr. Sööt Haapsalus), kes lahkus
1930. a. Sellest ajast on ringkonna tegevus arene
nud pr. L. Eilarti juhtimisel.

Viru malev korraldab suusalaagri

Ameerika 10—5 kella 5—7

pubvvtlp^sili

Haritud daam, tunneb 3 sooivib wasmtvat teenistust,
kohalikku ja prantsuse keelt, wõib. ka uuemale taksole
juure wõi ! otsib mõneks tunniks päevas swareni Tallinnas sõitu.),
iuuueb kõiki Eesti mnt. ja
toonistust
tegevust
iliuuu. Kirs. Tartu ..Pressa"
käin oma korterist. Kirj. slt.
seltsidaamina või kontorisse. rmtkpl., ..Juhi".

toawauenmd 1 Wõimaldage
kes talutööd tunneb. Kau
noormees
karskele 27-a. tugelvale töö
belda laupäoival, 13. jaan., kes iveidi keedab ja pesu pe
ükskõik
ükskõikmis
mis tööd. Kir mehele pnuseva-lukusepa
kella 9—ll '3. Tarm mnt. seb. Dooivitaw tunnistuste palub
jad sh.t.~2/7562".
~2/7562".
wõi
52, poes.

ga. Tulla 15. taati, -kella
10—2 H. Paulseni fonio

Vend süütas 3-aastase õe riided
Jõuluküünla kuri temp
Jnrwc wallas Järwc külas süttisid ncljapncwal

ajalehekioskist wõi kirjad slt.
inised asukoha, põrandapinna
~33/7638".
suuruse ja tingiuniStcga esi
2 koosa setsoluat mööblita tada märgusõtia all ..Trüki
kiiiie ja tvalgustuscga Kesk-

Täiesti karske ja korralik ära anda. kohane ka tööstu
diks ametiasutuse või ärisse. kauemat aega sõitnud hea seks. Teat. S. Tarm mnt.
21—1.
poa?tika-ga

Lp. töösturid!

Teated elulookirjeldusega
saota slt. ..A. 295".

vaadata täie rahuldusega see on olnud kõigiti
viljakas ja intensiivne. Ringkonda kuulub praegu

mingit tööd, kas praktikan

kaga preili otsib vastavat

Teateid saab Nunne ja Laia

klompijaid

..8/7528".

Kauaaegse koritoriprak ti

osakonda vajatakse

raudkivi

slt. „B. 152".

~2/7522".

Juukselööstusse härrade

praktikanti

tvõib wilumata olla. Pakk.

10 a. tegevusele võib Järva naiskodukaitse tagasi

tuba

Noor tuiluuud

Suurim kindlustusselts an
Soowin laste
nab tasuta õppust kindlus
tusmehe kutseks ja wõimal mingisugust

kohe tariv is meesietööle. dab edasipüüdlikele

üürida. Heeringa 3. äris.

saowitatv keskkooli haridus,

viibimisega.

1185 naist. Ringkonna juures töötavasse ke/dutütarde
ringkonda on koondunud praegu 1140 tütarlast.

gustusega. Küsida «Grand esik ja ivannitnba ühes klo
triikitööstuse
setiga. Mareni oli õmbleja
korter; tavmiliscd õmblus
jaoks ruume
Ära anda korralikult iööriis.ad on ka oletnas. Pa
maksjale maitsele kaasuün luu küsida Raekojaplaisilt
südaliitua
läheduses. Pakku
liscle eraldi mööblira

Wõib ka maale. Kirjad sli. Imlub teenistust, ou teeuiuud köögiga I—2 korralikule isi

lvan. mitte üle 46 aasta;

Naiskodukaitse Järva ringkond pühitseb püha
päeval Paides oma 10. aastapäeva aktuse ja koos

anda
tuba
korter
ära anda ühe tiine ja ival mööbliga 2 tuba. köök,

koht koloniaal-. toiduainete Keskealine mees palub tööd,
könetr. 521-38.
lvõi uuijale kauplu-sc. On | on tööta,uud katlakütjana ja
3. linnajaos 3 toa ja köö
Vajatakse korralikku tervet
Naiskokka
wilunud. Kirjad slt. ~26/ ; puuiööstuses kautsael, sei giga, vanni ja parketiga,
tütarlast
7516".
meril ja kappsael. Teeb ka
Wajatakse ausat korvaliku
korter
ja naiskokaabi tarvis kohe.
korterite remonti lvõi ükskõik
»
lapse juure. Tulla Pärnu Veerenni 39—9.
©iiuni. harid., ladina kee
üürile anda. Kirj. slt. ~27/
mlis tööd. Kiil. flt ..13/ 6307".
mnt. 91—2.
le oskusega neiu soowib
nais
7573".

Keetjat

(abisekretär).

keskkooli haridusega, korrali
Hotelli" uksehoidjalt.
ku Mäliimlsega. palub

Kes Teist võimaldaks mingi

tvg mnt. 63—11.

Vajatakse
14—15-a. tütarlast toös

Täiesti omaette

suguse kehalise töö tugevale

Piritale. Knub. laup., 15.
jaan. kl. 9—ll homm. Nar

hommikul Tallinna portse
lauitöostusse Weue 12. >
1) vilunud naisraamatupida
jat«korrespondenti, kolme ko

S

••

saatma.

Naiskodukaitse .Järva ringkonna juhatus. Esireas vasakult: pr. M. Liivik (sekretär), pr. L. Eilart (esi
naine), pr. H. Sillamaa (laekur); tagareas pr. M. Saarest (abiesinaine) ja pr. L. Puupill

kahed raudväravad ja ai
luugid. Pärnu mnt. ja Li
laia nurgal.

ümargnsed

söögilauad
müüa odamate hindadega,
ramme- ja kasernnsr. mal
mioiaind kniinasr inalerjalijk
2embiln 16. lööloaõ.

UN«»UV»»SW»«»>E»E

Müüa uned moodsad
>ega

lapsevankril
Ur. 20. ..Modern". Wii

2. hoowimajaõ.

Müüa

2 hobust
(Ülo odairam). Wcc

Paremaid

3-kordse

län. 26.

puumaja,

ehitatud 1633. aastal, müük
Otsitakse

möbl. tuba
omaette, eraldi sissekäig
päevas tarvitada ajutise
terina. Kirj. slt. ~36/631

Preili soowib

mööbliga tuba

köögi tarvitusega. Videviku suur, ära anda Wabritu t.
tän. 3—7.
41—L.
Teat. slt. ~35/7595".

maksuraskustes lesk. Pila
laenu Panga ja teiste rait
kade mõlaga, sissetulek aas

snnreo ivalikno leiare margi

..sdilatelia". Vana
tas Kr. 7000, luud \h. ärisi
60.000, wäljamaks Kr. turg 6—4 (Viru 2).
30.000. "Scoro. kirjal, slt.
..B. 137".
Müüa must

Iziisarnkasukas
ja uteester. luld-taskulell.
Näha iga päcm kella 12—6
Kunderi S—7.

Heinu müüs
muremai ja m.iitiemal lnil

aa! odawaõli. Küsida Kada
ta tcc 15, roiduainetepoest.

BBaSaBffiBBBBIBHE
Miiüa juhuslikult odavasti
Cl

diiirair öösel kahe inimese
moodi, ja kahest toelist iif;

moodi. Narma mnt. li
pandimaja kauvluõ.

uus naisterahva

talvmantel
karakulkracga, suuremale kas

vule Nõmmel, Apteegi tän.
14—1.

Reedel, 14. jaanuaril I?sö

Päevaleht

Nr. 13

9

I Pceteli kogudus.

Pühapäewal, 16. jaan.. kell 16 homm. jumalateenis
tus; kell 12 lastejumalateenistus; kell 7 õhtul kuulutuS

tund. EsmaSpäewal kell õhtul noorte piiblitund.

Teisipäewal kell 8 õhtitl eelleeriealiste piiblitund. Nelja

WaÄ. flt. ~24/7624".

m

Sootvin osta käsi- wõi
jalaga
õmblusmasina

Kauaaegset kaastöölist

Pühapäewal. 16. jaan., jumalateenistus kell %11

hommikul. Kell 3 päewa! lastejumalateenistus õp. A.
Eilart. Esmaspäewal, 17. jaan., noorsootöö koosolek kog.

»Singer". Teatada kirs. slt.

&
Käsi
ömblusmasina

Nihkel Cinmonni

£

twrookpcmqa laen. Teat.

Harju täu. 22, fotttor
..Enno".

mälestavad

Ostan

Ostetakse

Pühendage

otse omanikult Koidu täna
was wõi selle lähemas ümb
ruses. Wäljamaks 20.000—

oma waba aeg
enesearendami
sele, lugedes

, saata kuni 20. jaan. slt. „B.
, 150".

Sooiviu osta

kinki

Õiglase hinnaga

ostan ja mUiin
palituid, ülikondi,
pandipileteid,
raadioaparaate,
jalgrattaid,
õmblusmasinaid,
grammofone jne.
Tartu mnt. 1. Ost-müük.

Raske haiguse järele lahkus rahulikult siit maailmast
Miina Hermann, id. Grünblndt
sünd. 10. juulil 1057. suru. 12. jaanuaril 1938. a.
Kirstupanek reedel, 14. I, kell 6 Õhtul Kuu tän. 6—lo. Matmine pühapäeval, 16. I, kell *U\.
sealtsamast Kalamaja kalmistule.
, , e . , . « . Vaikses leinas ttltai*.
Jssand, Sa tead, mis Sa teed .

Brlljante, kuld-, hõbe-,
antllkaaju
ostab kõrge hinnaga

tund õp. P. W. Koppel ja kand. L. Teder. Kopli tän.
22 pühap., 16. jaan., kell 6 noorteõhtu õp. J. Juhken

saoiv»» osta Tallinnas ivõi

ohiwskntndi. Müüjaid pa
lnn teatada slt. ..8/S288".

(neiuna KARRO),

Pianiino

sünd. 25. XI 1878, surn. 13. I 1938.

foatvin osta. Firma ja hind
pail. teatada ManeeM 9—2,
Sital.

Leinaja kasutütar

kõnetraat 446-lt Ja
479-25. Pikk tün. 2

tüseda paksu prl. wõi p
Noor iseseisev intell. daam,

turgiajumalatcenistus armulauaga kell 10, piht kell

Haritud, isrseisav 38-a. hiugepalwe piiskop Platoni haual. Teenib mitrop. Alek
scwivib
smtder ühes teiste tvainmlikcga. Kella 4—6 koguduse
tutvust
saalis noorteringi tunnid. Kell 6 õhtul hiugepalwe piis

RIItSIKAOSI

karske haritud hm Im tvauc kop Platoni haual slaawi keeles. Peab mitrop. Aleksander

ma härraga. Zoowitaw

valmistab
asjatundlikult

wöövkccltr oskus. Kirjad flt.
„10/6200".
6000-kr. varandusega ja kin

nisvara pärija autoomanik,
33-aast. meester., soliidse

keskm. kasv, sale, võib olla

vaene kuid aus, korralik,

dusega, mis mittesobivusel 20. jaanuaril, kell 7 õhtul õpetlik teemaõhtu.
tagastan. Igapäevased vasta
Jmmaanneli kirik, Jõe tän. 12.
jad ei huvita. Kirj. slt. ~38/
Pühap., 16. jaan., kell 10 homm. ja kell 5 p. l. kõne
7558".

Tutvust

kivimaja
6309".

Sofiibitc iirccidiii) noor
radu vastega abielu otstar
boks, tvmi. 30—40 a. Kirj. brünett proua
tutvuks
slt. ..7/6287".
iva uruta lapsi aruiastmva
Korralik noormees, pike härraga, teo aitaks tütarlast
mat kasvu, kindlas teenistu kortli rada. ainelist abi
ei iva ja. K irj. slt. ~25/

ses. soovib

7625".

tutvust
kirjavahetust lõbusate tütar
lastega. Kirjad slt. ~16/7576"

Kaks waranduslikult kind
lustatud noormeest

dudeaa pikkade talweöhtute

lõbusamaks möödasaarmi
Puuehitimajbonis soovitak saks. Kirjad, soow. fotoga,

se osta

ehituskrunt

Tallinnas. Kirjad ühes hin
suurus 24% hekmari, sellest naga slt. ~20/7580".
Päldu 4 hektaari. ülejäänud

heina- ja karjamaa, sellel
kaswawa noore kase- ja

kirjäl.: Johannes Lampe,

Kadrina.

mälestab Tapa Naisselts.

fotoaparaat
24 X3O sm, hea objektiiviga
müüa pandimaja kaupluses,

Soovitakse osta
pruugitud suurem
tulekindel

raudkapp.
Teatada

Maneesi tänaval.

0.-ü. .Esto-Muusika"
Grammofone i« Plaate

Tallinn. Wiru 2

D snur tvalik odalva hin
tß napa. alates 25 s.

w Müük, ost. tvahetus,
ö üürimine.

f ELISE REMMA

juhuslikult odawasti müüa

ilma. Roopa län. 23—3 pä

Leinawad stigawas kurbuses

abikaasa tütrega, wanemad |a wend abikaasaga.
Matmine Tflril 16. jaanuaril

3mw odmv

riidekaupade

P

Dr. B. Vahtrik
Elan niliid
Pärnu mnt. 8-3
(Urla maja kõrval).

Kõnet. kl. 3-5.

Telef, 455-70 (endine).

ui*

valjamuuk

| Dr. Lydia Luik

Paldiski mnr. 15 ja Tarni
mnt. 58. H. scremctli.
rvlüiia suur vähetarvitatud

kontsert

Naistehaig. ja sünnitusabi.
pianiino
Wastutv. kl. 11—2 ja 3—7
väga hea kõlaga, palisandri
Pärnu mnt. 16—11.
puust, pianoolaga. Vaadata
Tel. 153-28.
äripäeviti kella 2—5 Toom
peal, Piiskopi 2—5.
Müüa uns moodne

puumaja
WAjamak? 22.000 kr.

Elwas käidawas tänawas
3- toallne korter
Ura anda ühes aida ja kõrwa ruumidega, kauemat
aega lina- ja wiljatfriks o'nud. võib saada ka suure
pagariahjuga. Teateid saab Euvas. Kesk 27, oma
nikult .1 Tammin

Müüa odavasti
mubrvid ja kraed, mantlid,
jakid ja fõiflt karnsiiahawö
de wasmwõtmine. Kiirtclli

mijed 2—24 nmniga. Gir
genfoni tän. 6—3.

rast kella 6 öht. tvõi kirj. slt.
..31/7531".

sa»w. kirj. sli. „11 /6291

Rahakapp

KANTAVAD LÕHNATA
JA HÄÄLETA
PETROOLEUMI
AHJUD
SUUR
SOOJENDAMISVÕIM
AECULEERIV
Petroleumi' Kulu
tunnis l-£ senti.
M-URBÄNI&C
TALLINN RATASKAEVU !

kõrlvalsaalis. Neljap., 20. jaan., kell 7 öht. kiriku suures
saalis ewangccliumikoosolck, kõnelctvad H. Aimson ja J.
Laks.

Allika kog., Allika tän. 5. __
Piihapäctval, 16. jaan., jumalateenistused kell 10 c. l.

ja kell 5 p. 1., jutlustab kog. tvancm O. Tärk j. t. Teisi

Intelligentne tüdruk soowib päetval kell 7 öht. piibli- ja pallvctund. jnh. A. Tammo.
Karmeli wabakogudus. Luise tän. 11.

tutvuda
Pühapäcival, 16. jaan., kell 10 homm. waimulik koos
daamiga. Kirj. slt. „25/ olek. Könclclvad P. Sink ja A. Pitkjaan. P. l. kell 5
7585".

Sinise Risti perekonnaõhtu, kõneletvad K. Marley ja (F.

Ader.

Piiskopl. Metodisti kiriku Petlemma palwela
Kopli tän. 92.
Laupäewal, 15. jaan., kell 7 öht. palwekoosolek. Pü
hapäewal, 16. jaan., kell 10 jumalateenistus; kell 1 pae
ival pühapäevakool; kell 5 p. l. äratuskoosolek. Teisi
Kadunud must lühikese päewal, 18. jamu, kell 7 öht. piiblitund.
cömisjon, Maakri tän. 8.
karmaga isane

Kadunud

koer

Reedel. 14. jaan., kell 7 õhtul kodututele koosolek.

Päikese tän. 5.
Laupäewal, 15. jaan., kell 7 õhtul kuulutustund, kö
kikkis kõvwad. sabaots wal neleb kand. B. Blum. Pühapäewal. 16. jaan., kell 4p. l.
ge. Pail. peatada Koidu tän. kuulutustund, kõneleb õp. R. Uhke, laululehed. Kesknä

realiseerimiseks. Võimalus
reaalselt, ilma riisikota, tee
nida 10.000 kr. ja rohkem.
Turg kindlustatud. Tõsised
kirjad aadress, leiavad vas
tuse. Läbirääkimiseks kirj.

kurgualune ivalge, pikk saba.

slt. ~35/6315".

tast nahast

58—2.

dalal, 19. jaan., kell 7 öht. piiblitund. juhatab õp. A.

Kaotatud naistcr. mus
muhv'

Horn.

Lasnamäel, Tasnja 6.

Pühapäetval, 16. jaan., kell 11 Päetval pühapäewakool,

kell 5 p. l. kuulutustund, kön. Linnamisjoni õp. A. Horn.
Ewang. Prii usuühingu palwelas, Willardi 29.
Äratuskoosolekud neljapäclval, reedel, laupäewal, al
pal. ivavivatasu eest tcatadn gnscga kell 7 õhtul; pühapäewal kella 10—12 ja 5—7.
Palun teata mulle otna aad Raviva mnt. 44—10. Teles.
Adwcntpalwelas, Telliskiwi 56.
Pühapäetval. 16. jaan., kell 5 p. l. järjekordne kõne
rcss. Kopli. Liuda. 311-46.

Raua ja Kreutzwaldi iäna
ivaie ivahel. Ausat leidjat

Arno!

MMttuH teateö.
Piiskoplik Toomkogudus, Toomkirik.
Pühap., 16. jaan., kell 16 homm. jumalateenistus

piiskop H. B. Rahamägi. Lauluraamatud. Kell li 12
lastejumalateenistus kirikus koguduse toas õp. 05.
Klaus. Lastelauluraamatud.

Tallinna praostkond.

walgnspiltidega. Lmllukoor. Teisipäewal, 18. jaan.,

kell 7 öht. kõne walgnspiltidega. Laulukoor. Soololaul.
Neljapäetval. 20. jaan., kell 7 öht. kõne walgnspiltidega.
Soololaul.
Adwentkirikus, Merepuiestee 14-a.

Reedel, 14. jaan., kell 7 õht. kõne. Muusikalisi ette
kandeid, kõneleb E. Ney. Laupäewal. 15. jaan., kell i
õhtul noorte ewangelisatsiooniöhtu, katvas kõnesid,

muusikalisi ettekandeid jne. Pühapäewal, 16. jaan., kell

6 õhtul kõne walgnspiltidega. Laululehed. Kooruaul.

Kõneleb A. Aug.

Kaarli kirik.
Pühapäcwal, 16. jaanuaril, kell 10 honmi. jmualatce

Saalemis, ASpc tän. o.
Gaup>. 15. jaanuaril, kell 7 õhtul kuulutustund, w

Pühap., 16. jaan., kell sp. l. pidulik kouisert-jumalakohale Suur Karja 3—B. »teenisws
Kaarli kirikukoori 5. aastapäeiva puhul. Altari
Sooiviu osta Nõmmell kõne õp. A. Kapp, jutlus õp. P. 28. Koppel, paltve
otse majaomanikult ühe ivõiii— õp. A. Soomee, lõppliturgia õp. F. Stokholm. Lau

10 homm. palwc- ja pühitsustund, kell 12 laste pühapäeIvakool kell 6 õhtul paltvetund. .Kesknädalal kell 7 õht.

Parima hinnaga
ostan

iako korras rutt

puumaja
Väljamaks umbes Kr.

30.000. Pakkumised kirj. slt.
~12/6292".
Väiksemat tüüpi odavama

Pärnus, kesklinnas, ilusal

nistus pihti ja armulauaga öp. A. Kapp.

piibliõppetund. Pühap.. 16. sekp., kell 5 p. l. uue pal
lab Kaarli kiriku koor org. ?l. Karindi juhatusel. Sisse wela atvamine Metalli tän. 5, keelpillikoor, laululehed.

pääs katvadega-laulrrlehtedega, mille sissetulek ou määra Järgnnsel nädalal igal õhwl äratuskoosolekud kell 7 õht..
külaliskõnelejad, laulu ja nmusikat.
wd Kaarli kiriku koori tegewuse soodustamiseks.

Jaani kirik.

Pühapäcwal, 16. jaan., kell 16 HOMM. jumalateenistus

arnmlauaga õp. J. Juhkental. Jutlus kand. L.
Teder. Kell 3 lastejumalateenistus öp. J. Juhkental.

Püha-Waimu kirik.
Pühapäetval. 16. jaan., kell 16 homm. koguduse 61.
auto
soovin kohe osta, võib ollat aastapäeiva jumalateenistus arnmlauaga. Laululehcd
korrast ära. ka asukohagai koguduse 1937. a. aruannetega. Jutlustab Keila kog. õp.
väljaspool Tallinna. Teat. praost A. Köögardal. Laulukoor. Piht ja arumlaud õp.
ühes firma ja hinnaga jätta' T. Tallmeister. Kell 1 lastejumalateenistus õp. T.
Tallmeister. 19. jaan. kell 7 oht. koguduse saalis Prot.
slt. ~37/7557".
. ühingu ja noorte koondise liikmeile ühine loeirg, õp. T.
Tallmeister. Noorte koondise laulukoori harjutused pee
hinnalise

Kellel on

maja

kohal,

takse igal esmaspäewal kl. 7—B ja kolmapäewiti kl.
B—9 õhtul.

Pauluse kogudus, Toomkirikus.

Päästearmee, Karu tän. 16.
Reedel kell 19.30 sõdurite koosolek. Laup., kell 18

laste terwituskoosolek; kell 19.30 päästmiskoosolek. Püha

päewal kell 10.30 pühitsuskoosolek 2. karpuses; kell 1j
pühapäewakool erilise katvaga ja teega; kell 19.30 pääst
miskoosolek. Teisip. kell 19.30 koduühingu töõõhw; kestn.
kell 19.30 päästmiskoosolek.

Päästearmee, ToomPSt. 19.
Laupäewa õhwl kell 7.30 päästmiskoosolek. Pühwi.
kell 10.30 homm. pühitsuskoosolek; kell 12.30 gruprwoSA
lastele; kell 7 õht. äratuskoosolek. Teisip. kell 7.30 Zht.
päästmiskoosolek. Kolmap. õht. kell 7.30 koduuhmgu lwoS

olek . Neljal, kell 5.30 õht. koosolek lastele; kell 7:30
päästmiskoosolek.

Rooma-katoliku kirik. .
Pühapäewal. 16. jaan., kell 9 homm. puha

loõi ehituskrunt müüa Pal* Pühap., 16. jaan., kell 12 päewal jrmialateenistus
saksa- ja Poolat, jutlus; kell 10 jumalateemsws laÄSc.
s õp. G. Klaus. Lauluraamatud. Kell 10 homm. koguduse eestik. jutluS; kell suurmissa ja poolak. MuS; kell
diski
mnt.
ääres,
alates
kinnisvara
Tälliskilrn t. kuni Mustjõenii majas lastejumalateenistus-pühapäewakool. Kell 6 õhtul 6 palwews ja eestik. jutlus. . . .
Teat. saata slt. „36/7638".. koguduse majas, .Kreutzwaldi tän. 23 koguduse pühapäewa
Koplis: kell ¥jll püha nuSpi Äicflfl.
koolilaste jõulupuu. Lasteettekauded. Laululehed. Kõ
Nõmmel: kl. Püha nliSsa MKyega. 18.-2?.
kaks korra? maja clukor
Ostan manu raadio
nelewad öp. R. Uhkc ja öp. G. Klaus. Kesknädalal, 19. jaan. ülemaailmlik palweoktaaw; missa lõpul palurakie
teritc ja kauplusermimide

pa kiiresti müüa. Hind
Kr. 16.000. Hinnale lvas
taiv sissomlck. Pool ivõib

müüa Kotsebue tön. 7, tel. jääda mõlgu. Liqemalt: Pär
314-23.

teisipäewal samal ajal koosolek noorsoole, mõlemad kiriku

nelewad õp. Tannebaum ja w. Rannut. Pühap. 11. 6 Sht.
Laupäewäl, 15. jaan., kell 7 õhtul Tatari 26 kõneõhtu, kuulutustund, kõnelewad õp. Tannebaum ja w. Rannut.
Siioni palwela, Pärnu mnt. 92.
kõnelewad öp. kand. B. Bluvr ja õp.-diak. P. W. Koppel.
hdüüa
Pühapäewal kell 10 homm. pühitsustund, kell 12 pu
Lauluettekmideid. Pärast fci>a kell 5.30 lastejumalateepruugitud riideid, ülikondi,
jahipüss
hapäewakool, kell 6 p. l. koosolek. Teisipäewal. neljapae
kai. 16, kukkedeta. Lennuki palitutd, pesu. saapaid. pan«I nistuse abiliste ettewalmistustund. Pühapäcwal, 16. wal ja laupaeival kell 7 õhtul äratuskoosolekud.
kell 1 lastejumalateenistus gruppides, õp.-diak. P.
tän. 19—33, näha kella dipileteid. õmblusmasinaid, . jaan.,
Saaroni palwela, Graniidi tän. 33.
28. Koppel.
16—21.
jalgrattaid mööbleid Tulen
Laupäetval kell 7 õhtul kuulutustund. Pühap. kell

hi-nnaalandusega 20—50%.

ameerika

Mälestavad valusas leinas
õde ja vennad perekondadega.

tisleripingi

ja üks puutrepiuk ühes ivas Kirjad slt. ~8/7568".
tatva cloktermoowriga tvõi

* 15. apr. 1913 a., + 13 jaan. 1938. a.

Ootamaia lahkus siit maailmast
meie armas vend

Soovin osta või üürida

elektrlarmatuure

| sünd. KULL,

flt. „IS/75SS".
Haruldane Juhus!
Vajatakse mees- või nais
osanikku 1000 kr. kauba

leivad K. L. Marlcy ja teised. Kell 1 pühapäewakool las
tele. Esmasp., 17. jaan., kell 7 õht. piiblitund meestele,

päelval kell õht. noortctund körwalruumis. Kolma

Piiskoplik Toom kogudus.

Jj Knllasepa tän. 10—2-k>.

Pühap., 16. jaanuaril, kell 10 e. l. pühitsuslik jumala
teenistus. A. Parkja, «. Tonibo j. t. Kell 5 p. l. õde T.

Wiitini mälestuskoosolck. Teemalised kõned A. Parkja.
tutvusringkonnata. Kirjad ?l. Pitkjami ja F. Tombo. Koorilaul, laululehcd-katvad.
jätta fotoga ja elulookirjel Teisip., 18. jaan., kell 7 õhtul noorte koosolek. Neljap.,

sooloni jõukamate naiste

kordse keskküttega

PiiSkopl. Metodisti kirik, Wccrenni 4-a.

prouade hulgast, soovitav

raadio
Teat. ühes hinnaga flt.
..23/7583".- - *
Osteialse pesurull
Loovin osta moodsa 4-

13. jaanuaril kell 18 õhtutcenistus. 16. jaanuaril

kell 9.30 piht, kell 10 liturgia armulauaga. Teenib ülem
preester A. Angerjas diaakonite kaasteenimisel.

soovib tutvust
Reedel, 14. jaan., kell 7 õht. koguduse täiskogu. Laup.,
ainult kenade, noorte prl. või 15. jaanuaril, kell 7 öht. naiste kutse- ja äratuskoosolek.

Tallinn» Soo 27

Ostan tattvitaktd odawanm

7529".

ühes teiste tvaimulikega.
Toompea Aleksandri katedraal.

välimusega,

Sõiduauto

Paklunnsed saata slt. ~9/

teenib ülempr. M. Ilusna. Pühapäctval. 16. jaan., li

~22/6302".

või vastava krundi kiviehi
tutvuksid
tusrajoonis. Teat. slt. ~29/ mecileldi kenade noorte nei

nrännimetsaga. Lehtse jaa
mast 2% km eemal. Teat.

tal. Laululehed. Kuulutustunnid keskn. ja laup. kell 7.
Lennuki tän. 43 kuulutustunnid kesknädalat! ja laupäe
witi kell 7, pühapäewiti kell 6. Katusepapi tän. kuulutus
tunnid laupäewiti kell 7, pühapäewiti kell 6, piiblitunnid
kesknädalat! kell 7. Pühapäetvakool pühapäewiti kell 12.
Ewangecliumi palwela, Liimalata 4.
Laupäetval, 13. jaan., kell 7 õht. palwetund. Pühap.,
16. jaan., kell 3 p. l. pühapäetvakool, kell 6 õht. noorte*
tund. kõnelewad õp. P. W. Koppel ja werntad. Laulab õp.
P. W. Koppel! noortekoor, laululehed. Kesknädalal, 13.
jaan., kell 7 õht. ödedctund. Ncljapäewal, 20. jaan., kell
7 õht. piiblitund.
Tallinna Linnamisjon, Kcntmani 6.
Reedele 14. jaan., kell 7 õhtul piiblitund. juhatab öv.

A. Horn. Laupäetval, 15. jaan., kell 7 õht. kuulutus

keda tavaline flirt ei huvita

wõi teai. teles. 452-48.

EliSse Remma't

cõnetr 429-83.

Zöanus tähtsuseta. Kirj. sl
wl6/7580".

Pall. jaata s!t. ~32/7552".

Tapa linna lasteaia juhatajat

raamatukpi
S. K*rja tän. 28

36-a. karske mees soowi

sootvin • osta, uuem mudel.

talu

Soodus ostukoh
, Päewalehe

9—12 jõudu. 5-istmcline.

Müüa hooneteta

1 pühapäetvakool. Esmasp.. 17. jaan., kell 7 kuulutuS

tund, kõneleb õp. A. Horn ja lvennad, laululehed. Püha,
päetval, 16. jaan., kell 12 päetval pühapäewakool, kell 6
õhtul kuulutuswnd, kõneleb õp. A. Horn ja wennad, lau
Kuninga tin. 6. telel 431-59. samasuguse härraga van.
lulched. Ncljapäewal, 20. jaan., kell 7 õht. piiblitund.
32—45 a. Kujad slt. ~18/ Palunneid isikuid
Ew. Jeesuse Sõprade «hing, Tartu mnt. 44.
Sooivin osta paremas 7578".
ja seda härral, kes aitasid
Pühapäctval, 16. jaan., kell 6 p. l. waimulik koosolek
linnajaos ivätlsemn
30. dets. kukkunud naiste ja ewaugeeliumikuulutuse tund. Kõnelewad lvennad.
maja
Jssanda-Mnutmise peakirik.
rahvast Sakala tänavale,
teatada oma aadressid slt.
Laupäewal, 13. jaan., õhtune jumalateenistus kell 6.
iv/Äjamalsuga Kr. 15.000.

LMulskyii

Maja

Sügavas leinas mälestavad
kaasteenijad,
Tapa linnavalitsus.

Kell 12.30 eelleeriealiste piiblitund õp. R. Koolmeis
ter. Kannikese tän. pühap. kell 2 pühapäetvakool õp. R.
Koolmeister. Kell 6 kuulutustuud kand. L. Teder.

maja krundiga wõi krundi.
Pakkum. ühes hinna ja suu
ruwga slt. ~14/7054".

13. jaan. s. a. suri minu hea kasuema

EI.ISE REMMA

kirikus. Diakonissihaigla kirikus pühap., 16. jaml., kell
10 jumalateenistus. Kell 11.30 lastejumalateenistus.

Peale selle kuulutustunnid laupäewiti kell 7.
Wabriku tän. 10, linna 9. algkooli ruumes pühap. kl.

1036. a. slt. ~33/7553".

Puusßrkipanek laup., 15. I kell 7JB õhtul.
Matmine pühap., 16., I kell 3 Kaarli kirikus, sealt wanale Kaarli kalmistule

Balti puuwillawabrik. Laupäewal, 13. jaan., kell

%8 õht. palwewud. Pühapäewal kell 1 pühapäetvakool.
Paljassaarel maja nr. 53. Pühapäctval kell 6 p. I. ju
malateenisws lastele ja täiskasivanuile.
Tallinna praostkonna korraldusel.
Naadiohommikpalwused igal hommikul kell 8.03 Jaani

Wõi selles ümbruses lixiifcfc

Pai. teatada luni 17. jaan.

Aline Marie Kairo

Kopli kirik.
Pühapäctval, 16. jaan., kell 10 jumalateenistus, kell
lastejumalateenistus, kell 4 palwewnd. EsmaSpäe
wal, 17. jaan., kell 6 p. l. hool«kaudeseltsi töökoosolek
japäetval kell 8 noorte piibliringi koosolek õpetaja korteris.

25.000 krooni. Kirj. Pakk.

A-s. A. H- Lutheri Kasti- ia Remont
jsk. kaastöölised ja teenijad.

õpet. juhatusel.

Wene-Balti 48—7. Kesknädalal kell 7 piiblitund. Nel

Kadrionis juhtumisi minia ja naister. jalgratta ostan.
Kirj. slt. ..33/7033".

UUS maja
8 torteri ja äriruumiga.
Hind Kr. 28.000. Oja Hü«

päetval kell 7 Õhhtl üldine piiblitund.
Nõmme Rahukirik.

valju

hääldajaid.

uu. Laidoneri 4, f. 3. O. K. Teat. slt. „A. 300".

jaan., kell 8 õhtul koguduse majas hra 28. Pabsoni loeng kogu maailma kristlaste usuühtluse eest.
„Elu mittetundmisest tingitud kannatused".
ChriStian Science Socletp.
ShtukoguduS' „Emmaus", Toomkirikus.
Kristliku teaduse jnmalateenisws pühapäewal kefl 10

Pühap., 16. jaan., kell 6 p. l. jumalateenistus. Jut eesti keeles. Endla tän. 10. T,mniÄu4iOn i«t üm ch
mesel kesknädalal kell 7.
lus õp. P. Kuusik, soololaulud.

10

Reedel, 14. jaanuaril 1958 .

M•val • li t

Nr. 13

Firma
hooajast järele jäänud kaupade

suur odav väljamüük

algab laupäeval, 15. jaanuaril s. a.
Müügile tulevad igasugused siid-, villased, puuvillased ja linased KLEIDIRIIDED ning suures valikus
palitu-, mantli- ja Ülikonnariideid.
Peale selle suur kogu meeste ja naiste V&lmiSPliClGlCl enneolemata odavate hindadega.

Firma M. Jänes. Tartus- Kaubahoov 8-9-10-11-12. Telefon 5-91.

„B»tonla" kontsertsaal.
Laupäeval, 15. jaanuaril 1938. a.,

tjmsmü
ronirTEAATH

Dresdeni Keelpillid© Kvarteti
ainus kontsert.
Kaastegevad: Gustav Fritzsche (I viiul)
Günther Weigmann ((II viiul)
Heinrich Probst (bratsche)
Volkmar Kohlschutter (ceilo)
Kavas: Dittersdorf Es-duur, Reger Es-duur
op. 109, Tschaikovski D-duur, op. 11.
Algus kell 8 õhtul.
Estonia kontsertburoo.

..ESTONIA" KONTSERTSAAL.
Teisipäeval, 18. jaanuaril 1938. a.,

„Mehe küljeluu"

Laudade ettetellimine telefonil 445-87.

osanikku
kapitaliga 3000—4000 krooni. Kasu kapitalist 15—20%.
Seat. 111. .10/7570"

piduõhtu

ESTONIA

11. korda
harilike hindadega

13. jaan. sisse tulnud kirjad.

vitav, loomul, õppeviisi järele. Saksa ja vene keeles eri
grupid ametnikele, õppemaks 3 kr. sem. Uute õpilaste,
registr. iga päev kl. 5—7, Lühikejalg 6—4, büroos, telel.
472-72. Algus 20. jaanuaril.

TEATER

nloolzi pulm"
Pääsmed 20—125 s.

harilike hindadega

J. Kalmani operett 3 waat.

Pääsmed Kr. 2.50 30 s.

Pühapäewal. 16. jaanuaril,
kell pool 3 p. l.

Dlmitri Smirnoffi

ainsaks wõõrnsete»ld»seks

„Eugen Onegin"
P. Tschaikowski ooper

3 waat. 7 pildis.
Harilikud hinnad.

Pääsmed Kr. 2.50 30 s.
Kell pool 8 õhtul
2. korda harilike hindadega

„Flgaro pulmad"
Pierre-Augusrin Caron de
5 waatuses.

Pääsmed Kr. 1.50 20 s.
Teatri kassad awatud kella

12—4 p. l. ja õhtul kella

TsmaspäawÄ. 17. jaanuaril
kell Vi 8 õhtul
103. korda
üldhindadega

..Tagahoovis"
lndres Särewi dramatisee»

ing Oskar Lutsu jutustuse

ärgi S waatuses 5 pildis.
IZääsmed 25 ja 50 senti,

wõsa awatud iga päew

l. 12—4 p. ja 6—y29 õht.
Linna Tütarlaste Kom

ühes tantsuwöistlusega

VÄLJAMÜÜK

Wiini tvalsis.
Algus kl. 29. Lõpp kell 04.
riietehoiuga.

ENNE NUUD

• Välismaa tälsslldi t 6.—kuni 15.—1 1.50 kuni 7.50
crepe de Chine'l \ B. 22. | 2. „ 10.—
2.25
18.—
6.50
O Kirjusid tfilsstlde
• Täfsslld-vuaale
• Suures valikus kodu
maa mikonnarllet

4.90

6.75

8.75

• Inglise, Ulikonnarliet
• Inglise triiksärglriiet
G Kodumaa marklseiii

6.50

16.

16.50

32.

12.50

2

4.75

1.45

1.60

2.60

Ja vuaale
• Triibulist kleldislidi

2.20

2.90

3.50

5.50

kell 20

K. E. SOODI
TEOSTE ÕHTU

[tema 75 aasta sünni
päeva puhul).
H. Visnapuu

2. Koorilaule K. E.

Söödi sõnadele (Isa
maliidu segakoor H.
Roosma juhatusel).
3. Kõne—Oskar Urgart

1.70

2.50

1.15
1.60 .. 2.80
• Inglise puuvillast
O Daamide kodumaa
mantlirliet \ 7.50 „ 16.50 \ 4.50 »» 13.
• Daamide ingl. mantli
riiet ,\ 15. .. 22.—1 8— „ 14—

1.90

Värske kaup
eht norra kalamaksaõli
provanksõli
päevalilleõli
pähkliõli

Väike Karja 7-7
Wastuwõtt 9—lo ja
4—7 p. l.

Ji-f. £ fJ. Treublut
Pikk 18, Tartu m. 2
Nõmme, Turu ääres
En gros En detail

3.75

Tunnid

2.

Vajatakse
järclcaitajat-wnniandjat
inglise keeles ja matemaati

Suur valik restidest kuni hinnaalandusega.

Cand. rer. mere. HANS MARGENS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Bilansid. Aruanded. Kiirkiri.
Kaub. aritm. ja kirjavahetus Viru tiin 14—8.

kas 2 keflk. õpilasele. Soo

witaw Nõmmelt. Tulla

Raudtee tän. 61.

lital üra

Villas, kleidirlldeid Kr. 1- alates.
Laulu
tunnid

Kasutage juhust, sest väljamüük kestab ainult
2 nädalat!

Konservatooriumi kava. Koo
liõpilasile hinnaalandus.

peetakse 17. la 18. jaan. 1938. a.
Linnavalitsus.

M. Pirker-Arro
dipl. helikunstnik.
Kotsebue 11-b—6.

Ärakirjad
ja kursused

Betlem, Johannes

Reintam, klaveril

kirjutusmasinatel kohakuula
misega asjatundl. ja odavasti

Paul Indra).
6 Lõppsõna
E. Vender.

1/6201 3 1/7281 6 20/7140 5 20/7111 1
TfiATeR+
Pääsmed: 25—50 sendi
1/6961 4 1/7201 3 20/6900 1 20/7100 2
ni eelmüügil ..Päevale
20/5580
4
21/7061
1
1/7321 2 1/6841 1
he" ja ..Rahvaülikooli"
1/6961 1 2/6162 4 21/7021 3 21/5981 1 Laupäewal, 15. jaanuaril,
raamatukauplustes, koo
kell õhtul
2/4562 1 2/6882 1 21/5781 1 22/6222 ' 1
liõpilastele sissepääs va
Juhan Jai!'i
3/7243 10 3/7323 10 22/7262 4 22/7142 4
ba õpilastunnistuse ette
•3/6963 2 3/6203 2 22/7022 1 23/7143 7
..FSrgu"
näitamisel.
3/6723 1 3/4723 1 23/7103 14 23/6223 3
3/6123 1 4/7124 1 23/5543 1 23/6943 1 Näitefuht Leo Kalmet.
4/7204 2 4/6924 3 24/6024 1 24/7224 2 Dekoratsioonid P. Raud
4/6964 2 4/6764 1 24/6944 1 24/7144 2
wee.
4/7164 1 5/7005 22 24/6864 1 25/7305 2
Pühapäewal.
16. jaannaril,
25/6985
2
25/6225
1
5/6205 2 5/5885 1
677166 3 7/6927 5 25/7065 1 25/7145 3
kell %8 p. l.
7/6967 1 7/7087 2 26/6146 1 26/7146 3
105. korda
7/7167 1 7/6127 2 26/7066 1 26/7186 4
„Kevade"
7/6767 1 7/6847 1 26/7226 1 27/7107 3
8/5848 2 8/7288 8 27/6147 2 27/7187 3 A. Särewi -Q. Lutsu dra
3/7248 2 8/6848 1 27/6987 1 27/6907 2
.9/6209 4 9/7249 6 28/6908 19 28/7108 4 matiseering 3 w. (6 pildis)
9/7089 6 9/7289 3 28/6148 2 28/7188 3 Näitejuht Leo Kalmet.
9/6809 2 9/6929 2 28/6988 3 28/6228 1 Lawapildid P. Naudwee
9/7049 1 9/7169 2 28/7068 1 29/7029 2 Pühapäewal. 16. jaanuaril,
10/7090 5 10/7130 3 29/6229 2 29/6949 2
kell õhiul
10/7210 5 10/6170 2 ; 29/7269 6 29/6829 1
37. korda
10/6210 1 10/7250 3 1 30/6630 1 30/6190 1
11/7171 4 11/6931 3 1 31/7231 11 31/6231 2
„Must suvi"
11/5731 1 12/7132 66' 31/7191 2 32/6152 2
Sirge näidend
12/6212 2 12/6932 2l 32/6952 2 33/5873 1 Rudolf
3 waatuses.
12/5812 1 12/6772 1 : 33/6753 1 33/6193 1
13/6893 5 13/7293 14 33/6993 2 33/7153 4 Näitejuht Andres Särew.
P. Raudwee
13/7253 5 13/6213 1 . 33/6113 1 33/6999 1 LatvapillKd
kl. 11—1 e.l.
13/7133 8 13/7093 2! 34/7274 16 34/7114 14 Kassa awatud
ja s—B õhtul.
13/7173 1 13/4333 1 34/6914 1 34/6194 1
13/6093 1 13/6813 1 , 34/6154 2 35/6235 2 JkkAkJk AAAAAAAAAAAA
13/4573 1 14/7174 2! 35/6195 2 36/6876 1
14/6214 5 14/7134 1 36/6756 2 36/5756 1
EJÜUihiiit
14/6894 2 14/7229 1 36/6716 1 37/7157 2
15/6975 5 15/7135 31 37/6237 1 37/6157 7 .»
15/6935 1 15/7295 1 37/6197 2 37/6757 1
korraldab laup., 15. jaan..
15/7055 1 16/6896 3 ; 37/5477 1 37/6792 1
Alfred Rode
16/6216 3 16/7296 2 : 37/7114 1 38/6918 2
16/7056 2 17/5377 1 38/7038 1 33/7198 3
tantsupidu
17/7217 5 17/7057 3 ! 38/6998 1 38/6078 1 Hiigel-mustlasorkester
17/6137 2 17/6217 3 38/5718 1 39/7039 5 suures muusikafilmis Zai täit. 5 (Poolgase ruu- '
17/6817 , 1 18/6978 2 : 39/6839 2 39/7099 1
utes).
18/6058 1 18/7298 15 39/6959 1 39/7159 4
„Mustlas
'llgus il 21.00, lõpp kl. 3ö. :
18/6218 1 18/7018 2 39/6919 1 39/6999 1
santsuks piäugib To-re-mi. '
18/7218 5 18 5938 1 40/7160 2 40/6760 2
llääsctähcd daamidele 45 s.,
18/7178 1 18/6178 1 40/5880 1 A. 188 1
härradele 55 s.
18/5178 1 19-7179 2 A. 119 1 M. 1225 2
meloodiad"
Einelaud.
19/7259 3 19/6979 3 ! kl. 1237 24 M. 1228 1
19/6939 1 19/7099 1
Juhmus.
Kokku 668 kirja.
20/5340 1 20/7300 11

elab nüüd

2.90

1.

5. Soololaule K. E. Söö
di sõnadele (Helmi

V

19.

Kavas:

1. Avasõna.

J. Kuusk

13.50

• Välismaa marklsetti

(Hugo Laur, Feliks
Moor, Laine Vaga).

4

Vann. adv.

.BO

te

Adwokaadid

mertsgümnaasium.

Laupäeval, 15. jaanuaril,

m

6

Pääsmed 50 senti ühes

4. Deklamatsioone.

TULNUD
KIRJAD

järele) õpet. J. Kivis il I a; 3) SAKSA K. end. koo
lijuhataja, ins. V. Vaher; 4) INGLISE K. õpet. M.
Ilisson; 3) SOOME K. (3-kuine lühikursus algk. 4.
—6. kl. õpilastele) õpet. E. Mesiäinen; 6) PRANT
SUSE K. —M. Tiesenhausen. õpetus kiire, hu

kell VtB õhtul

6-st poole 0-ni.

KUULUTAJAILE

huwipakkutva oeskawaga

lääsmed 25 ja 60 senti,
aupäewal, 16. jaanuaril,

Beaumarchais' komöödia

Elujõuline ettewSle tvajab suurendamise otstarbeks

seniolemata suur inventuur-

1. Joiuni oaljamäng laulu
dega 3 vaat. 15 pildi».

„Siigismanööver"
Mustapeade klubi (Pikk tän. 26.)
Laupäeval, 15. jaanuaril s. a.,
VENE ÜLIÕPILASTE SELTS
Tartu ülikooli juures korraldab
TRADITSIOONILISE
TAT)ANA-BAILI
KAVAS: pr. Lia Llbor, N. Endelin, hrad B. BH
noff, W. Petschorin, duo Kalde, Kirillovi
kvintett ja teised.
TATJANA VALIMINE. Algus kell 10 õht.

(endine Põhjala) korraldab
15. jaan. 1938. a.
Puhkekodu ruumes S. Dartu
mnt. 88.

30. korda
nnukordselt üldhindadega

Õhtused keelte kursused
Lektoriteks vilunud õpetajad: 1) EESTI KEELES

(muulastele)} 2) VENE K. eesti, (oma õpperaamatute

meeskond

kell %8 õhtul

PZühapäetväl, 16. jaanuaril,
„Estonia" kontsertbüroo ja Alliance
kell %8 p. l.
Roe-del, 14. jaanuaril,
31. korda
FrangaiseH korraldusel
kell paol 3 õhtul
harilike hindadega
kuulsa prantsuse klaverikunstniku
Marje Parikas'e
„Mehe küljeluu"
15-aastase lawatcgewuse
MAGDA TACLIAFERO
Pääsmed 20—125 »
tähistamiseks esietendus
GALA-KONTSERT
Sühapäewal, 16. jaanuaril,
„Figaro pulmad"
pra/ntsuse saadiku patronaaži all.
kell ViS õhtul
Pierre-Augustin
Caron de
18. korda
KAVAS: MozartM, BachM, Chopin'i, Debussy, Beaumarchais' komöödia
„Kolmekrossi
ooper"
Francls Pouleng'l, Saint-Saens'i, Ravel l
5 ivaatuses.
j. t. helitöid.
Gap B Brecht, lugu
Pääsmed Kr. 2 kuni 30 s iaukudega
3 waat. 10 pilvis
ALGUS KELL 8 ÕHTUL.
15. jaanuaril,
K. Weilli muusika.
Pääsmed Kr. 2.60 kuni 60 s., õpilastele k 50 s. Laupäewal,
kell pool 8 õhtul
Lääsmed 26—150 senti
eelmüügil Estonia teatri kassas.
0. korda
..Estonia" kontsertbüroo.

jalgpalli

Rocdel, 14. jaanuaril,

Pääsmed Kr. 3.10 kuni 60 s>. õpilastele ä 35 s.

eelmüügil teatri kassas.

Puhkekodu

Pidud

on BERLITZ SCHOOLu,
Sakala tän. 39—5. Telefon
438-20.

Inglise, prantsuse, saksa,

,-ene, itaalia ja hispaania
teelt õpet. kõrgema harid,

Vee vallasekretäri koht
on vaba. Isikuid, kes soovivad sellele amet
kohale kandideerida, palun esitada minule aval
dused hiljemalt 25. jaanuariks 1938. a. Avaldu
sele lisada tõendused Vallaseaduse § 79 ja § 80
p. I—3 nõuetele vastavuse ja endise teenistuse
kohta algkirjadena või tõestatud ärakirjadena.

Kohasoovijail soovitav ilmuda 25. jaan. 1938. a.,

kella 12, Vee vallamajja. Lähem raudteejaam
Vigala, lähem autobuseliin Pärnu-Jaagupi.
VEE VALLAVANEM.

meesõpetaja

Berlftzi ja Mertneri
mect. kiiresti ja põhjalik, TYYYYYTYYYYYYYYT?
Masinakirja
rääkima. Ladina k. tunnid.
Laulu
Lõiked. Tatari 24—6.
kiirkursused ja harjutused.
Harju 35—1

Sakslanna
annab õppe- ja kõnel, tundi
täiskaÄv. ja lastele, ka kojr

VALMISR lIETE-ÄRI

..Dernier Cri"

õpetus

Pedagoog. Haridusega prei

tulles. Lembitu 27—7 hoo
li annab
tvis. 2. korral.
algajaile #ja edasijõudnuile.
järeleaitamis

H. Christiansen, Gonsiori

End. Odessa muusikakooli 11—3.
tubli õppejõud annab põhja
AAAAAAAAAAAAAAAAA
likku

Improve Your
English.
given by cxpert
iumi. S. Tatari 19—3, Alli Lessons
teachers from England. Ja
klaveriõpetust

tunde
algkooli ja keskkooli kava
ulatuses. _ Tehnika 21 5,
kõnet. 4—5 p. 1.

Ettevalmistus konservatoor

u 29

ka tän. nurgal. Kõnet, kella kobsoni 45—1.

6—7.

Antakse odawasti

vene ja saksa
keele tunde. Süda 14—4,

ielef. 467-10. Kõnet, kella

10—1 ja 4—7.

ERITI ODAV

Saksa keel.
Konvcrsatsioon. tõlked, koo

likava. Rüütli 2—5, tel.
433-86. k. ja %3—B.

Vaetama kõrgema hari

dusega proua annab edukalt

eesti keele tumie
täiõkaewanuile ja õpilasile,

parandab nõrku. Rääkida
Walgeivase 7—S

(iiiiaiiiiiniiHi

Kohtla-Järve kaevandus vajab oma haiglale
korralikku

VÄLJAMÜÜK
WWW

JHitmefiesiseim taste lugemisvara on
„£aste (Rõõm"
Tallinna EeSti ZNrjaStuS-ühijuie trüA

Palk kokkuleppel. Sooviavaldused ühes elulookirjel
dusega esitada kaevanduse juhatajale hiljemalt 20 skp
aadr.: Kohha-Järve, telef. Jõhvi 5, kust saab kä
lähemaid teateid.

