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Toimeta, j. talita, i Pikk liu. 2. Kontot itatod 9—5.
Anjnbatuse kõnetunnid 9—ll. Andrestt ..Päevaleht". Tallinn,
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Päewaleht

Telefonid» Keakjaama väljakutse nr. 428*83 igal tööpäeval kella

1 kao postiga 1 kroon 80 senti

1 koo postita 1 kroon 55 senti.

üle 3 kan korraga tellides iga
järgneva kao eest 1 kr. 50 s.

üle ? iran korraga tellides iga
järgneva knn eest 1 kr. 25 a.
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3 knnd *4 „ 25 »

2 kand * 3 „ 60 «
3 kuud » 5 * »

Aadressi mõõtmine 25 s.

Välismaale 4 kr. kuos.

B—l 7. Kella 17*ne.t alale, kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti
en kasutada järgmised numbrid) nr. 428*84 tehe kontot, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplus) or 428*85 lehe ekspeditsioon! nr. 428*86 trüki

Knulutostebinnadt kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti

koja kontori or. 428*87 peatoimetaja Tammeti or. 428-88 toimetuse kauge*

Kuulutuste koha valikut ei kindlustatu.

kõned ja or. 428*89 arijuhatos. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal

Kuulutusi võetakse vastu tehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirju alal et hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud.

asetseva raamatukaupluse tel. nr. 446*11 ja 479*25.

Peatoimega H. TAMMER
Nr. 24

üksik number 7 SGffeti
Jlmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD)

ja teksti sees 17 senti mm veera laiuses. Kohaotsimise kuulutused

kuni Kt. 3. poole hinnaga.

XXXIII aastakäik

Teisipäeval, 25. jaanuaril 1938

3-dat nädfiatl I I nädalat!

Seni vaatas valaiustusaaa 1 külastalat filmi

Eeskujulik abielumees"

I Jlm usmüügilQ Saste ja noorte ajakirja
WM ASI JAANUARINUMBER
AJAKITII 99 W-U I Iv (pO V 32 Ihk. suures kaustas
LASTELEM
rikkalikult-mitmekesise-sisu, hulga siseillustratsioonide ja mitmevärvilise-kaanepildiga.

. Sisust : Vana hobune, jutustus • Linnud tulevad Eestisse talvitama O Haldjas Piripill, muinasjutt O SöögiJj-l- maja Pihlapuu, lõbus jutt • Spordiveste • Lugu pööningul, jutustus • Peep, veste värssides • .Seiklus Jäämerel, jutus
Äi tus E Kaks koera, jutustus • Noorte oma kaastöö • Poiste ja tütarlaste erinurgad • Filminurk • Päikese klubi • RikWj kalik mõistatuste ja ülesannete nurk • Jõevaim ja rätsep, jne. ja palju muud huvitavat E Muu hulgas huvitav ilu
lt| kirjanduslik võistlus auhindadega. Üksiknumber 35 senti.
fc.j . *TyJ| ~Päike" ilmub tiks kord kuus. Tellimishinnad: 12 kuud Kr. 3.50; 6 kuud Kr. 1. 80; 3 kuud Kr. 0.90.

Tellijate vahel jagatakse rida väärtuslikke auhindu, nagu raamatukogu, fotoaparaat, sirklikast, mänguraudtee jne. jne.
Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused, ajakirjanduse kontorid ja tellim. vastuvõtjad üle maa.

Toimetus ja kontor Tallinnas, Endla 52-a—l, telefon 410-47, avatud kella 10-—2; Tartu, Suurturg 15. Kirjade

/£>. T/, ~, .. aadress: ..Päike", Tallinn, pk. 462.

/Mnittta, 1938a\t12j)Ktod 35 senti. Tellige oma lemmikutele „Päike"l Väikese kulutuse teeb tuhandekordselt tasa õnnelik ja tänulik pilk teie laste
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Kasutage juhust! Seniolematu hinnaalandus!

i i rwi^

COGHAC _ m\g
FROMY

A.-S. „OSA" Estonia oli 11

ilBlS>3« peale tuntakse kõikjal
Asjatundjailt eriti põhjamaades

hinnatud prantsuse kvaliteetmark.

ioof iDVifliofliViSpioiik 151 31138

| Jafgige
j naoteqfecnt ?
PeamUUgikoht:
Sõjaväe Majandusühisus

ülikonnariideid: en.ne.: 11f-50'j-"; fj?
nuud: 15.—»1k.—,12.50,10.—, 7.—,3.60,1.90
Naister. mantliriideid: "•??» Hx nüüd: 9.—, 8.50, B.—, 6.—, 4,40
Kleidiriideid: s.«°. 2^..3.50
nuud: 2.50, 1.20, 2.—, 2.50
Siidkannaid: ««««- «.so,, 12.—, 1.80. s—, 2.40
. nüüd: 3.—, 2.50, 5.—, 1.10, 1.80, 1.50
Triiksärgiriideid: enne= 4—, 3.50,2.25,2—, 2—, 1.80
" nüüd: 2.—, 2.—, 1.80, 1.60, 1 ,—9O
Puuvillaseid kangaid: emu» 9.50, 6.50,3.20, 1.50, 1.50 jne, jne.
nüüd: 4.—, 3.—, I.—, —.95, —.BB

neljapäeval kl. 9 õhtul.

R \ \MO - KOOPERATIIV
TALLINN. b.KARJt, 9 • TARTU. VÕIDU 11 • PÄRNU. KALEVI 50 • VILJANDI. LOSSI 31 • RAKVERE,TALLINNA 25.

MÜÜGIPUNKTID KÕIGIS KESKUSTES..

Viini valsi grupi algus neljapäeval kl. 8 õhtul.
Eratunnid igal ajal.

Palume jälgida hindu! Miiiik suurel ja väikesel arvul!
Kino
PÄMiu nt* 41* Algus Mi. 5| püksp* kl* 1* I _* MM« MM *
——— —1 ES IE lEND U 51

\JtIA. POOLGAS
Lai tän. 5, tel. 436-52.
V Kavas kõik hooaja viimased tantsuJk uudised.
M f Uute gruppide algus algajaile
M | . teisipäeval k>. 8 õhtul,
W\V neljapäeval kl. 7 õhtul,
m- reedel kl. 8 õhtul,
J Uue edasijõudnute grupi algus

w Oiliv uit väiiaiik

#% I

Muusikaline liim tulvil meeltliigutavat rõõmujoo
vastust! üllatav näitlejate koosseis!

Täna viimast päeva

25 hinnaalandusega
ostate moodsaid naiste käsitasftuid,
rahataskuid, portfelle, kohvreid ja
kõiksugu reisitarbeid.
Kasutage juhust!
Palun tutvuda lindadega minu aknal,
AOOLF PüTS'l hLiukir^v/ruV^

eomm, ..Signaal öösi"
Film truudusest, ustavusest ning ühistundest.

Heinrich George» Viktoria von Ballasko, I
Heinz von Cleve, Elsa Wagner,. Ursula I
Wefzbach Ja t. H
. Muusika

See naine, kes loeb JfS M'
„Mare tit", saiomub JF# ä f
rahulikult ja kindlalt Bm äW #
oma elurada. J» Ä#, ttV* U

2' Mitmekesine lisa-1
eeskava. j

on müügil kõikjal. Hind endiselt 35 senti.
Huik lühijutte. Huvitavaid artikleid armastusest Moode südatalveks. Rikkalik käsitöö
osa. Nõuandeid majapidamisest, lastekasvatusest, köögist |a iluravist.

Valencia pommid Prantsuse ristlejale

Uus põnev armastusromaan „Kastaniõis'*,
pMareti" suur levik (35.000 eks.) on parim soovitus ajakirjale

Võitlused Terueli rindel algasid uuesti
P a r i i s, 25. 1. (ETA) (Havas) Perping
nanist teatatakse,'et Cerbere juures Prant
suse vetes üks lennuk on pommitanud
Prantsuse miiniristlejat „La Poursuivante'i"
Lennukilt, mis miiniristlejat tõenäoliselt
pidas valitsusvastaste sõjalaevaks, pilluti
alla kaks pommi; Samal ajal pommitas
13 lennukit läheduses.viibivaid valitsusvas
taste sõjalaevu „Canariast" ja „Almiran
tet". Õhurünnak kestis umbes 30 minutit.
St. Je a n d e Luz, 24.' 1. (ETA) (Havas) Va
litsusvastaste allikast teatatakse, et võitlused Te
rueli frondil algasid täna hommikul uuesti. Terueli
linn on praegu tühi. Kuna valitsusvastased on val
lutanud Alfambra linna, siis ei ole Teruelil praegi'
mingit strateegilist väärtust, Teruelist kirdepool on
vee] valitsusvägede käes kaks tugevat positsiooni

Santa Barbara ja Mansueto, kuid iga silmapilk on
oodata mõlema positsiooni ründamist valitsusvas
taste poolt.
Kuuldub, et valitsusvastased annavad oma vastu

pealetungile Terueli frondil ainult teise järgu täht

suse. Nende eesmärgiks seal olevat vastase löögi-

üksusi ainult väsitada ja kulutada, kuna peaoperat
sioon võetavat ette mujal.

üliõpttsseci
käitistesse praktikale

Rahvasteliidu ref ornti

Eesti Majandusteadlaste Selts ja Tartu Rotary-klubl
pakuwad seks oma kaasabi

küsimus
Sanktsioonide artikli tühistamine
kõne all
Oslo, 24. 1. (ETA) (Havas) Norra välisminister
Koht on annud intervjuu „Arbeiderbladeti" esinda
jale. Koht seletas, et Norra on esitanud Rahvaste
liidu peasekretariaadile juba mõne aja eest mõnin
gaid ettepanekuid Rahvasteliidu pakti reformi asjus.
Norra on arvamisel, et ei ole sugugi vaja Rahvaste

liidu üksmeelset otsust, kui on tegemist hariliku

Tartu ülikooli majandusteaduskonna dekaani and
meil on «võimalus tulewikus majandusteaduskonna üli
õpilasil olla tööstuskäitistes ja majanduslikes asutusis

praktikal. Kuigi sunduslikku p r a k t i \ c c r i lnijt kehtimas majandusteaduskonna öppckaivas ci

Terueli rinde kaart
Nooled näitawad ivaiitsilsnvastaste rünnakilte
innda.

Praktiseerimise wüimaluste hankimiseks iiliõpiia
sile on teaduskonna poolt juba möödunud aastal iihen

dusse astutud Tallinnas tegutsema Eesti Majandus

London, 24. 1. (ETA) (Havas) ..Manchester

teadlaste Seltsiga. Seltsi juure on moodustatud teatud
keskus üliõpilasile juwepraktika muretsemiseks. Möö
dunud aast.it muretsetigi 70 kohas praktiseerimise wõi

Prantsuse suursaadik ja Briti saadik Bernis on tea

maiusi, kuid möödunud aastal ei saanud üliõpilased
paliu neid wöimalusi Kasutada, kuna nad olid tegewad

vaheltsobitusega või rahvusvaheliste tüliküsimuste
ga. Teiselt poolt aga peaks majanduslikke küsimusi
arutatama Rahvasteliidus endas. Eriliste majandus

Guardiani" korrespondent Genfis arvab teadvat, et

ringute stabiliseerimise küsimuse arutamiseks. Edasi
Norra peab vajaliseks kõvendada Rahvasteliidu uni
versaalset iseloomu.

tanud Helveetsia valitsusele, et Prantsusmaa ja Ing
lismaa arvates ei ole praegune silmapilk kohane sel
leks, et sanktsioonide artikli tühistamise ettepanek
Genfis arutusele võetaks.

konverentside kokkukutsumist pooldab ainult vää

ole ette nähtud, peetakje siiski praktiseerimist soowita
ivaks ja koguni tarmilikuks.

majandusloenduse läbiwiimiscl.

On arwata, et nimetatud keskus ka eelvlewal su
wel majandusteaduskonna üliõpilasile praktikakohti
muretseb. Samuti on ka Tartu Rotary-klubi ringkon.

Kallio sõidab Rootsi
Helsingi, 25. 1. (CTA) ..Uusi Suomi"
teatel on wöimalik, et wabariigi president K.
Kallio sõidab eelolewal snivel juunikuus pool
ametlikule külaskäigule Stokholmi, et osa wöt
ta kuningas Gustafi 80. sünnipäewa puhul kor
raldatawaist suurejoonelistest pidustustest. Pi
dustustele oodatakse seniste teadete järele Daani

ja Norra kuningakodade liikmeid, Belgia ku
ningat ja tema wenda ja Rumeenia kuningat
Karoli. Knuldamasti ei ole ka Inglise kuninga
koja liikmed loobunud suwematka mõttest põhja
riikidesse.

dadcs awaldatud walmisolckut üliõpilasile praktika
kohtade muretsemisel kaasaaitamiseks. Alubi arwates
wöiks ta muretseda umbes 20 praktikakohta.
Dekaani arwates laheneb üliõpilaste praktika kü
simus tulewikus seega õige soodsalt ja praktiseerida

on wöimalik kõigil, kes seda waid soowiwad.
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Karskusliikumise päevaküsimusi
Jaapan ja walge rass
Viinamüüki tuleks piirata
..ptisvslsksls" Icirjulsnucl M. «on. «Ins,on Lkurcklll, p. c>, P.

kide wisiidid ja nõupidamised ning teelteksinnd pla

1920. a. wõttis wastll Briti, Ameerika ja Jaapani
merejõudude juhendid 3:5:3, kohustusega ton
naashi ja kahureid teatama! määral Piirata. Kuid

neel on walitsennd tnööbiniiiö nädalal ajalehtede
Weerge. Kuid ma tunnen endiselt, et Jaapani kai

see leping on raind lõpnud ja räägitabse, et Jaapan
on juba asunud mitme lahingnlaewa eh i tarni sele,

Prantsuse walitsuse langus, frangi ülalhoid
mins, wäikeliidnriikide ja teiste Kesk,Euroopa rii

tmrttue ittmt maailma suhtes nõuab meilt terase ta*

helepann jätkamist. On juhtunud hulk ebameeldi
waid asjti. Schanghai rahwnswahelises asunduses
peksid jaapani sõdurid briti politseinikke, mis näi
tnb. fui sügawasti jaapanlased wihkawad walgeid
Jaapanlaste n,avandused Aineerika kahnrpaadi
..Panan" põhialaskmise ja hulga Ameerika kodani
ke ning teiste nende kaitsele allunud wnlgete tap

niise pärast pole suutnud weenda ei Ühendriikide
walitsnst ega rahwast. Jaapani admiral Snetsugn
kellest maailm polnud enne seda -midagi kuulnud
seletas, et pooldab walge rassi wäljaajamist Kau>

gest.Jdast ja kohe selle seletuse järele anti maini
tnd admiralile kontrollini koht nende Jaapani Plaa
nide teostamisel. Need' Plaanid snnndnwad nelja,
äastäselc sõjale Hiinas ja wastnlöökide andmisele
igasugustele mälistele komplikatsioonidele, mis sel

lest wõiksid tekkida. '
Sest saadik, fui jaapani armeed murdsid
Schanghai piirkonda, on olnud hulgalisi wahoinh.
turneid, mis näitawad walgetele seisundi kahepaik
sust. milles nad asetsewad: näitawad meile, kui wä

he jaapanlased hooliwad Briti. Ühendriikide ja Eu
roopa õigustest Hiinas. On ilmne, et jaapani sõ
durite lugupidamatus hiinlaste wastn Pole weol
-midagi wõrreldes Põlgusega, mis nad tnuneüvad
mittekollaste wastn, eriti õnnetult britlaste ja
ameeriklaste wastn.

Jlõif icc on ronga hall', sest need olid britlased
ja ameeriklased. kes südaiirliknlt Pooldasid ja soo
dustasid jaapani modernljeerimist hulga aastate
jooksul. ükski rahmas tsiwiliseeritnd maailmas
pole sellise praktilise sümpaatiaga seiranud suuri edu

samme, mis Jaapan on astnnnd wiimase wiieküm
ne aasta jooksnl. Kindlasti Pole nhedki teised walit'
snsed nii Palju teinnd Jaapani wõitrniseks oma sõp
rade hulka. Pole olnud nii malmis lootma, et lääne
teadused ja oskused saaksid liitumks jõuks jaapan
laste ja nende. kaaslaste wahel -maailmas. -

mis tonnaashrlt ja kahurnnõõtndelt ületawad seni
Britis ja Ameerikas ehitatud lvewad. Ühendriiki
de mereministeerium on muidugi sunnitud oma
programmi salaowatüüpe.wäga hoolikalt rewidee
rima. President Nooseveldi deklaratsioonid osuta»
wad, et Ühendriikide walitsus ei taha näha, et ta
merejõnd oleksid Waikses ookeanis mõistleja poolt

ähwardatnd. Ühendriikide merejõnd on praegu
Jaapani ees suures Maalris, kuid see ülekaali
ivöiks mõne ivähese aasta jooksul muutuda, kiti ci
wõeta õigel ajal tarwitnsele Mastawaid abinõusid.
Näib tõenäoline, et ühendriikides laiendatakse me
rejõudude wäljaehitamise Plaani ja Ameerika lae
wastik tahab töötada käsikäes Briti laewastiknga
iihewäärsuse Põhimõtete järele, mis walitsewad meie

suhteid.' Kumbki walitsus ei tohi karta seda, mida
'hiiiltaVse merejõudude wõidnjobksu alustamiseks
Jaapaniga. On kindel, et Jaapän wististi ei siin
da wöistvlda kninniagi inglise keelt rääkima vah
ina looina jõuga.
Wahonditn Probleem on erinema iseloomuga.
£onm lahendus oleneb täiesti waatest moraal
sest, Poliitilisest, majanduslikust mis ühendrii
kide rahwal on oma ivastutnsele Waiksel ookeanil.
On kindel, et ükski Ameerika walitsus ei lähe Briti
wöi Euroopa hnwide -eest Hiinas «kastaneid tiilest
wälja tooma". Pole kindel, et Ameerika ei tnn
neks oina huwisid ja kohustusi. Suure osa Hiina
neelamine ja organiseerimine Jaapani poolt suu
reks Aasia mere- ja maamäe wõimuks, millvl ' on
sajad miljonid elanikke, keda hingestawad põhi
mõtted, mis admiral Snetsngu nii aioameelse-lt

Tuleb toonitada, et ühendriigid, Smir-Briti
ja Euroopa, riigid Pole.töötanud, wystu. Jgapaui
julgMlkle ja rnajauduslikule õitsengule. Nad!on
olnud head Jaapani kaupade ostjad. Nad on hea
tahtlikult sirutanud käe Jaapani saadikuile ja kon
suleile. Neil Pole Hiinas muud soomi kui naha
hiinlasi õnnelikena ja wabadena, 'olla Ineile abiks
normaalse katibauduSliku tlvuistujc.ja ettewõtete
ga. Kuid kõige selle lõpus tuleb admiral Suetsu
gu oma Plaaniga ajada mälja kõik walged idast ja

load wõi n»'da nad' ei tee, see on täiesti ameeriklaste

Panna maksma rahu ja korra jaluleseadmiseks Kan

ges-Was, siis liituks Briti impeerium temaga, pak.
kudes talle oina südant ja kätt.
(Copyright by , .Päevaleht"
and Cooperation.) "

Olen siin peremees. Nad teemad maid seda. mida

mina käsen. Lukustan ukse ja õpetan sulle,
kuidas käituda."
Ta kummardus, ja keeras ukse lukku. Siis
kõikus ta wöiduröömsa irrnitusega tüdrukule
lähemale.

tähtsamat üleriiklikku org-i ja asutust.
Rahuldusega võime nentida, et viimasel ajal on

alkohoiiküsimuse vastu hakanud huvi tundma ka

sotsiaalministeerium. Sotsiaalminister on väljenda
nud arvamust, et

viinamüüki tuleks piirata ja öölokaalide
lahtioleku aega vähendada.
Häid tulemusi on annud ka meie poolt soovitatud
viinahinna kõrgendamise teostamine, mis
on viina tarvitamist vähendanud, riigi tulusid aga
suurendanud. Viinahinna tõstmisel oleks aga või
dud veelgi kaugemale minna.
Mis puutub meie seisukohtadesse, siis peame tä

hendama, et meie soovid ulatuvad märksa kauge
male. Kuigi alkohoiiküsimuse korraldamisel on

tähtsad ka vähemad parandused, on meil tekkinud

tunne, et me vajaksime meie riiklikus alkoholi- ja
karskuspoliitikas üsna põhjalikke reforme. Siin
võiks kõne alla tulla kogu meie alkoholi-

Habemeajamine on

vaevata Ja tülita

Klaastoos 50 senti
Peaiadu: 0-Ü «REMEDIA» Tallinn Pühavaimu tl

Pärnu pikendab suvitushooaega
Ettvwalmistnjed tulemaks hooajaks algasid
Ettewaimistuied tulemaks suwitttshooazaks alga
sid Pärnus jaanuari keskel. Wöeti wastu suwitusala
eelanve ja määrati lähemalt kindlaks küik korraldu
jed, mis suwitajate mastumütuks ja mahutamiseks
teostamisele tulewad.

Tänawu Pärnu taotleb eeskätt juwitu s h o o oja pikendamist. Warematel aastate» algas hoo
aeg harilikult juuni alul, kuld nüüd suunatakse rek
laam nii. et hooaeg peaks tegelikult algama hiljemalt

15. maist, kestes septembri keskpaigani. Selle aja
kestes on sumiseb asutused nagunii amatud jn ilmas
tikulijelt marane ja hiline hooaeg peaksid rahuldama.
Mkul miisil sumitajate läbikäiku suurendada ei saa,
kuna suwituskorteritc juurekastv on seisma jäänud,
kiik aga seatakse senised sumituskorterid paremasse

kohalikku keeluõigust.
See on üks hädatarvilisemaid uuendusi, sest ta an

Wälisreklcimn suunatakse peamiselt Rsotsi. Se
nistet andmetel tuleb ka tänawusel hooajal arwestada
rootslaste suure Äeaaluga.

' ÕUNA MAHL

ga, samuti ka raudteejaamades. Tuleb läbi viia
alkoholireklaami keeld ja lõbustuste keeld joogi
kohtades. Piiritusetööstus tuleb võtta järkjärguli

jookide koguhulk ainult 2.891.000 liitrile 17.826.000

lõpetada ka kauplustes, mis kauplevad muu kauba

sele ümberkorraldamisele.

Veel peaks tähelepanu pöördaym ka liikva
küsimusele, mis mõnel pool nuhtluseks on muutu
mas. Tuleks kaaluda üldse liikva müügi keelamist
apteekidest. Raudteejaamade einelauad tuleksid
muuta meil eeskujulikeks karsketeks söögikohta
deks, kust reisijad odava hinnaga saaksid süüa ja

karastavaid jooke. , Arvestades sellega, .et nendest
alati rohkesti rahvast läbi käib, tuleksid nad muuta
Õieti karskuspropaganda kohtadeks.

Kaiurid asutavad Üleriikliku
kalaeksportühisuse
Ühenduses kalakaubandusc tsentraliseerimise ka
maga Pärnu kalandusala tegelased algatasid suurema
tegevusraadiusega kalaühiskaubandusliku keskuse asu

inise, mille ümber tahetakse koondada kalureid üle
Eesti. Asutatawa eksportühisuse peakontor asuks Tal
linnas jn osakondade mörk lewiks iile maa.

Kas tahate moestläinud kaupa?
Kui ei, siis külastage Frits
Johansoni meeste-moeesemete

kaheks hooajaks. SuweKasiino läks H. Kulli kätte,

äri Harju 45. Me ei korralda
väljamüük!, vaid odava nä
dala suure hinnaalandusega
kõigilt kaupadelt.

kohwiku J. Raudsepp. Hotelli linn peab ise ja Ho
telli einelauda H. Kull lepingu alusel. Smoelokaali

sörmenukkides, kui need raksatasid teisele näkku.

Siis tundis ta Sophyt wedawat end hommiku
kuuest.

~Sa tapad ta. David. Las ta olla! 00. David!"
Sophy nuuksus Davidi käte wahel olles
esimest korda elus hüsteeriline. David toetas
mastil moodi jalutsit, rnaadates mõistuseta ko
gule põrandal. Kell helises ikka kõmemini ja
kõrnemini. Äkki see lõppes. Kaugelt kostis hääli.
David tundis oma põlrni järele andrnat.
..Sophyl Sophyl" ähmis ta õhku. ~Aita
mind, ruttu!"
Sophy hoidis teda püsti. David jõudis meel
toolini ja 'majus sellele. Pisarad jooksid tüdrukul
mööda põski, kui ta . maatasa stigamaid
jooni teise suuri musti ringe silmade
ümber, taibates äkki, et teine oli kõhn ja haige,
magu kõrges palarnikus.
~Sophy," sosistas Unees katkendiliselt, ..sa
tulid siia minu pärast siia õudsesse põr
gusse!"

..Leidsin teemandi,' hüüdis äüdruk. ..Tõin
selle'kaasa."

..Hüüdke rnüi terme maja kokku kui tahate!"
'..Mis sa ütlesid?"
pilkas ta. ...Sellest pole teil küll mingit kasu."
..Olin rnäga kena leedi Frankley rnastu."
Weelkord kõlas tüdruku hirmphüüd läbi
jatkas tüdruk. Ta kutsus mind taas enda juure.
maja. Uks. mis rniis teatrisse awati äkki .Sellal kui ta magaS' oma p.ealelõuna-uinakut,
Sisse astus.kummalisim kuju. niida wöib kuju . lnusisin mina jälle need'toad läbi. Ma ei tea.
tella - - Sophyle taemast saadetud kingitus. Ta millest mulle see mõte tüli. kuid esimese nurga
hüppas mehe poole-. ...
. millest, sa. möödusid, - raamaturiiuli otsas
..David!" hüüdis ta. ..Inmal tänatud, et on suur portselanivaas, täidetud kutrnatatud
oled elus! Too mees, ta lukustas ukse! Oh, roosilehtedega."

sellel"

Tüdruk noogutas pead.
David hoidis hetke oma pead.
..Sa leidsid selle teemandi. nii," pomises ta,
..aga kuidas leidsid sa selle mürgise urka,
Sophy?"
..Sain imeliku teate," usaldas too. ..Uks
Milani kelner tõi selle mulle. Sellel ei olnud all
kirja, kuid tean, kellelt see oli. See oli sellelt
ilusalt naiselt, kes seal tapeti. Ainult paar sõ
na oli sinna kirjutatud, nimetades selle aad
ressi ja üteldes, et kui ma pakuksin neile seda
teemanti, siis annaksid nad sind wabaks."
~'Kuid et sa tulid seda ise tooma. Riisugu
sesse kohta l"

..Ma ei julgenud seda anda politseile." kat
kestas tüdruk. ..Teadsin, et sa ise ei läheks
ammugi, ja kartsin, et oleksid mulle wihane,
kui mina läheksin. Tulin siia ja teesklesin mi
nestust. Kui 101 l ma olin! David, kas pääseme
siit weel kunagi?"
Mttrisew koputus kõlas uksel. Kummalgi
neist polnud jõudu püsti tõusta ja minna lahti
tegema.

„See on see kole arst," nuuksus tüdruk.
..David, kui 101 l ma ometi olin!"
..Awage uks!" hüüdis keegi wäljaspoolt.
..Kes te olete?" küsis David.
..Politsei. Awage seaduse nimel!"
Nad waatasid teineteisele.
..Milsom leidis meid!" hüüdis David. ..Kas
suudad ust awada, Sophy? Ma ei wõi püsti
seista."

Sophy keeras wõtit ja pääsis meel wiimsel
minutil eest. kui uks madises ja mõbises hiigla
löögist ning lukk ja hinged lendasid eest ära.
Awausse ilmusid kaks heatahtlikku suurt meest
ja nende järel ltiwakarwa juustega inäikc tedre
tähniline mees. kes peagu komistas Lemile.
..Jumal tänatud, me jbudsime oigeks ajaks!"
hüüdis ta.
Alt kostis remolmripauke. Nad kuulatasid
neid liikumatult. David pooleldi tõusis.
..Läheksin alla." ütles ta katkendiliselt, ..kuid
olen läki. Võitlemisega on mul täna lõpp.
Arman. et tapsin selle raipe."
. Milsom tõi nähtamale ühe pudeli ja sundis
Davidit sellest jooma.
„Arge teie enam muretsege," palus ta. ..Ole
te ainult päästnud ta sellega wöllast. Nad ei

sel ajal 926 ja riik sai tulusid alkoholilt 11.814.0 UU

krooni. 1930, a, vähenes märgatavalt alkoholi tar
vitamine. 1930. a. tõusis tarvitatud alkohotsets
krooni väärtuses. Müügikohti tegutses sus 996 ja
riik sai tulusid 10.142.000 krooni.

Siit edasi vähenes iga aasta järjest alkoholi
tarvitamine, saavutades oma madalseisu 1932. ja
1933. aastal. 1932. a. tarvitati alkoholi 2.272.000
liitrit 13.860.000 krooni väärtuses ja 1933 aastal
2.307.000 liitrit 12.669.000 krooni väärtuses. Müü
gikohtade arv näitas aga neilgi aastatel järjekind
lat tõusu. 1933. aastal oli müügikohtade arv juba
1064. Riigi tulud alkoholilt olid aga tublisti vä
henenud ja ulatusid 1933. a. 7.908.000 kroonile.

Siit peale hakkab aga alkoholi tarvitamine pi
devalt jälle tõusma, kusjuures tõuseb ka joogikoh
tade arv korraga 423 võrra. 1936. aastal tõusis
katsume neid võimalusi maksimaalselt kasutada.
tarvitatud alkoholsete jookide koguhulk juha
3.618.000 liitrile, ületades seega ligi 300.000 Intri
võrra 1929. aasta rekordtarvituse. Tarvitatud joo
kide koguhulga väärtus kroonides tõusis 1936. a.
juba 20.117.000 kroonile, kusjuures riik sai tulu
L. Kangur Tartu Eesti Laenu ja Hoiu
sid 12.320.000 krooni. Müügikohtade arv oli tõus
Ühisuse direktoriks
nud 2216-le ja möödunud aastal oli müügikohti
juba rekordarv ja nimelt 2382.
Ühispank Tartu Eesti Laenu- ja Hom-Nhi
kokkuvõttest nähtub, suureneb meil jär
suse uueks asjaajaja-direktoriks lahkunud Th. jestNagu
alkoholi tarvitamine, mis kahtlemata tuleb
Kuuemäe asemele on walitud õigusteadlane' L. kirjutada rohkete ja massiliselt juure tulnud müügi
Kangur, kes oli seni Pärnu Laenu- ja Hoiu- kohtade arvele.
Uhiftlse direktoriks. L. Kangur on asunud juba
oma ametikohuste täitmisele.
Atentaadikavatsus Kaunase
Uusi konvendivanemaid
linnapeale
Esmaspiiewa õhtul ivalisid viilmed jrliõpilaskon>
Kaunasest teatatakse, et Leedu kriminaal
lucubtb weel endale ivanemald. üliõpilaSkonwent ~u. S.
politseil õnnestus paljastada atentaadi-kawat
Raimla" wancmaks waliti Artur Ai ii g i, üliõpitaskon
wcnt „(5. ii. 8. iihendusc" wanemaks adj. prof. K. sust Kaunase linnapea Merkise wastu. Wande
Taagepera, üliõpilnskonwcirt ..Korp! Aironia" wa nöu aHatajaks on linnawalitsuse ametnik, kes
paigutati iimber madalamale kohale. Ta astus
nemakö õignStcadlane Eduard Jaan s o n, iiliõpilas
ühendusse ühe teise ametnikuga, kes samuti oli
konwent ...Norp! Revelia" manemaks dr. mcd. H. Nor
degradeeritud, ning mõlemad sepitsesid plaani
man. iiliõpilnskomvent „Korp! Ugala" wanemaks dir.
Merkise tapmiseks. Wiimasel hetkel aga kao
H. Karu. üliöpjlaSkouwent „Korp! Tartucnsifc" wane
tas teine ametnik normid ja teatas asjast üle
maks prof. A. L a as ja üliõpilaSkonwent »ü. 8. Con
musele. Mõlemad wandeseltslased wahistati.
cordia" tvaucmnks linnanõnnik ins. Jnl. Roo.

Suwelokaalid linnawalitsus andis tänawu rendile

David pingutas mälu.
..Laps!" hüüdis ta. ..Sinna ma paningi

aastani. Kokkuvõttest nähtub, et 1929. a.
tati kõiki alkoholscid jooke kokku 3.384.000 liitrit
20.707.000 krooni väärtuses. Müügikohti tegutses

Mahlade küsimuse arendamisele on seadus
andlus loonud head arenemisvõimalused ja meie

püssi jõujaama võimsus
kahekordseks
.tfciunbcl ehitatakse jnnre nus hoone

Wirmnaa elektriseltsi Püssi jõujaam ei suuda enam
rahuldada Wirumaa õlitööstuste kasivalvat woolunõud
mist. Arlvestada tuleb ka sellega, et õliwäljadel käib
kogu aeg kiire laiendus- ja suureudusiöö ning eelolewal
aastal hakkawad tööle suured õlitvabrikud K.-Jarwel ja
Sillamäel. Ka on ette näha talumajapidamistcsse mi
newa woolnhnlga suurendamist. Et suuta kõiki nõud
misi rahuldada, kawatsetatakse käcsoletval aastal jõu
jaama suurendada miivõrd, ct wõiks anda kaks korda

enam woolu kui praegu. Sealjuures on arlvestatud

nii, et ka töötamise ajal kogu aeg üks turbiin oleks alati
reserwis, ei wältida ootamatusi.

Jõujaama esimese laiendamisetööga tahetakse 1938.

a. jooksul lõpule jõuda. Praegu töötab Püssi jõujaam
Nartva abijaamana. Lõplikult Wäljaehitawna peab aga

Püssi jaam suutma ka üksi kogu ..Eesti Ruhri" Wiru

maa õlitööstuste tvoolunõudmist rahuldada.

dest linn saab hooajal ligemale 10.000 kr.

Kui haige sa mälja näed! Mis on nad sinule
teinpd, Kallis?"
V Lem lähenes neile aeglaselt. Kuid wöidu
rõõmsalt. Wiha mälkus ta silmist. Ta irwi
tus oli loomalik. David kõikus hetke jalga
del. Ta sulges pooleldi silmad, nagu palmeta
des. Oli ivale arwata. et ta oli nõrk. lollus
mõtelda, et ta põlwed mürisesid. Ta hingas
sügawalt. Wäga õrnalt lükkas ta Sophy eemale.
Lemi wüidukindlus muutus silmnähtamamaks.
Teise kella segaw helin oli unustatud. Siin oli
mees, keda ta mihkas, tema wöimuses. Ta
pooleldi meeres, pooleldi hüppas teise p001e...
David ei mäletanud iialgi, kuidas see kõik
algas, missuguse awalöõgi ta lõi, kuidas ta end
kaitses wöi mis ta oma jalgadega tegi. Ta tea
dis ainult, et sel momendil oleks ta nagu luge
nud Sinipsoni palwet jõud woolas ta ke
hasse. Ta tundis Lemi miski järele haiswat
hingeõhku peagu oma ninasõõrmeis, tundis walu

Eesti Karskusliidu poolt on koostatud huvitas

kokkuvõte alkoholimüüki arengu kohta 1929.-1937.

rannasalongi kohwlku wöttis W. Klaassen ja ranna
LUSCKER i MATIE5EN

20.117.000 krooni eest

nab võimaluse seltskonnal endal reguleerida alko
holimüüki. Edasi tuleks piirata alkoholi kättesaa
davust üldise joogikohtade vähendamise teel. öö
lokaalid tuleb täieliselt lõpetada. Kavatsetud lahti
olekuaja lühendamine ainult kella 3—4-ni ei tooks
mingit märgatavat paremust. AlkohotimUUk tuleb

korda.

Sellesse Punkti jõudes hakkad tcches-tahtmata

Kleit oli tal pooleldi seljas, kui uks awa
nes. Sisse astus Lem toores, habe ajamata,
haisedes kaugele wiski järele, mida ta oli joo
nud tund tunni järele. Ta waatas Sophy poole
ja irwitas. Siis sulges ta enda järel ukse.
„Sa näid olewat all right," tähendas ta.
..Tule, istu minu juure ja räägime natuke, noor
neiu. Oleme kaashaiged, eh? Well, sa näed hea
wälja. Ma pole küll enam see mees, mis olin,
kuid tunnen end praegu siiski ivördlemisi häs
ti. Tule, mtu minu juure!"
Ta näitas woodile. Tüdruk põikles körwale.
..Tule!" käsutas mees. ~läta körkus! See
koht siin on all right. Olen üks omanikest. Kui
tahan, et öed ära auraksid, siis nad ka aura
wad. Meeldisid mulle, kui tulid sinna wastu
wötutuppa. Tule juba!"
Ta wedas enese jalule ja lähenes tüdrukule
üle toa. .Wist esimest korda elus teadis Sophy,
mis tähendab hirm. Ta mõjutas sörme kellale
ia karjus. Kuskil helises teine kell. Ta karjus
meel kõwemini.
..Pagan rnütaks teid! Jätke see!" pomises
Lem rnihafelt. ..Abi ei saa te sellest nagu nii.

üleskutsele on alla kirjutanud veerandsada

„I)afkur''

wastu pidama eri-nernaid teid martides.
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Seekordse karskusnädala iseärasuseks on see, et
tema korraldamine nihkunud laiale alusele. Nädala

pehme seebiga

demokraatiatele. Ent me ei tohi kaotada julgust.
Wdstuoksa Peame wastu pidama, kuid Peame

VARGAKS

formeeris ligemalt ajakirjanikke esmaspäeva õhtu
poolikul, liidu esimees A. Kuum.

Britis ei haKa end wahsle segama sesse mõttepin
gniitsse' ' Keegi Suur-Britis ci' hakka. Washingtoni
walitsuse siihtcs äwäldarna läitiist-. Mis nad tee

nistama ränga PettiMusena läänemaailma suurtele

AADLIK

oleks see suur võit. Eelseisvast karskusnädalast in

Selle hädaohu kõrwaldamine oleneb täiesti

..Panay" merised tekid Ühendriikide meremeestega,

E. Phillips Oppenheim

- 30. jaanuaril algab järjekordne karskus» müügi süsteem, nõnda et reaalset arvestamist
Eestis juba 2332 alkoholi
nädal, mis tõstab meil karskusküsimuse jälle laie leiaksid karskuse huvid. Selleks vajaliste kavade
mas ulatuses päevakorrale. Seekord vaadeldakse kaalumiseks tuleks luua eriline riiklik alko
küsimust eriti noorsoo seisukohalt. Noorsugu on hoiiküsimuse komitee karskusliikumise
müügikohta
väga Vastuvõtlik kodu ja ümbruse mõjustustele, see
esindajatega. Säärased komiteed on olemas mit
pärast on tähtis ühiselt nõu pidada, kuidas teda mes riigis.
Alkoholi tarvitamine näitab suurt tõusu. 1936.
alkoholimõjustuste vastu kaitpta. Kui me
Meie tähtsamaist nõudmisist, mis meil kogu aja
selle küsimuse suudaksime rahuldavalt lahendada,
aastal tarvitati ära 3.618.000 ltr. alkoholi
on programmis seisnud, tuleb eeskätt nimetada

Ameerika walitsusest ja rahinast. ükski nieist Suur-

kes püüdsid abitult põgenikke päästa lennuki pom
mi de ja kuulipildujate ülle eest. Peaule seda tun

Jaapani merowäge wõrdlema teiste suurte mere
jõududega maailmas. Washingtoni konwerents

30. jaanuaril algab uute loosungite 2. karskusnädal

NÄljendas, ei wõi pikema aja jooksul olla kooskõlas
Ühendriikide rahiva sulgeoln ja wabadusega.

--- -Peame tunnistama, nii ivaStumeelne kui
endi asi. Kuid Briti walitsus on õigustatud ütle
meile ka on. et mikaado walitjus on Jaapani mere 'ma, et kiii Ühendriigid oma algatusvl eelistaksid
ja maamäe sõdurite iile aimelt puudulikuks autori asuda juhtiwale kohale rahu ja tsiwilisatsiooni säi
teediks, iveel wähcm on tal mõwnn oma lendurite litäMiseks Hiina merel ja ümberringi, siis ei kee
üle. salaseltsid Jaapani armees ja meremäes on laks Suur-Briti ega Briti impeerium talle oma
wäga laialdaselt haaranud enda kätte riigi poliiti' toetust oma jõu täies ulatuses. 1931. a. oli ing
ka. ??ad on tapnud niipalju poliitikamehi, kes laste ja ameeriklaste wahel arusaamatus, kuid
nende silmis on olnud nõrgad ja taganejad, et kõik
nüüd ci tohi seda arusaamatust enam olla. Kui
teised on terwrrseeritud. Seda 011 Piinlik ütelda, president Nooseveldi walitsus Peaks oma kohusin
kuid ou hetki, kus Peame tundma, uagu maatäk seks kas Ameerika wõi maailma eest oma kaalu

siine pealt Jaapani armee ja meremäe aniofijooffn.
See on wäga kahetsuswäärne.

ia öölokaalide lahtioleku aeua lühendada

maja seal all abi. Meil on küllalt mehi taga
ibaras... 00, David, lord Rewberry, miks te
ci awanud warem meile oma suud?"
..Sest et olin neetud tola," oigas David.
~Ütelge mulle, kes reetis nad lõpuks?"
Salapolitseinik naeratas niipalju kui sel
les olukorras oli wõimalik:
..Tottie Green," usaldas ta.
37. peatükk
Kell lõi kuus. Kergendusohkega kallutas
Sophy end kella poole ja helistas. Dowson,
kes ilmus ootamatult äkki. ei wajanud miugi
suguseid juhiseid. Ta kandis juba kokteilisegajat,
ja temale järgnes teener kandikuga, mil seisid
pudelid ning klaasid.
..Wötsin endale wabaduse ja tõin suurema se
gaja, milord," ütles ta, ..teie esimest korda all
oleku puhul."
..Pärast sellise 100 kuulmist," tähendas mar
kii, ..wöiksin kokteili juua kas-wöi pangest. Är
ge unustage gini, Dowson," jatkas ta. ..Andke
mulle midagi, mis tooks mind jälle maa peale
tagasi."

Dowson näitas mis ta wöis. Isegi klaasid,
mida ta ümber pakkus, olid suuremad kui ta
waliselt. Kummardus, millega ta Sophyt austas,
ulatades talle kandikut, oli peagu aukartlik.
Wiimane istuv oma lemmiktoolts. Nende ühise
jutustamise pönewus oli toonud uut sära ta
silmisse. David. hoolimata haigusest, näis noore
mana. Jooned olid ta näost kadunud. Ta wöt
tis Svphy käe. kui tõstis klaasi huulile.
..Jumal õnnistagu teid mõlemaid!" lausus
Glendower kuumalt. ..Olen küll ainult kuus
kümmend kuus aastat wana, kuid siiski pole
mul elus juhtunud midagi sellist. Nüüd weel
paar küsimust, kui teil midagi selle wastu ei
ole?"
..Pingutuste ajajärk on möödas/' ütles Da
oid. „Wöin ühendada nüüd kõik üksikasjad.
Olen kindel, et wastan missugusele küsimusele
tahes."

~l!ks sigarett!" palus Sophy. „Suur tänu."
..Too jeli. Kahurikuul Lem," küsis markii,
..ta ei paranenud wist iialgi sellest löögist?"
..Ta oli juba enne läbi." mastas Daoid.
..Nad miisid ta haiglasse, kuid ta siiri kaks päe
wa hiljem. Ma ei taha kiidelda, kuid arwau,
et sel õhtul mu! oli kümneks minutiks kingi
tud Simpsoni jõud. ja kui miim edendasin ta
surma, siis on mul sellest ainult hea meel."
..Missugune tore haarang see oli!" hüüdis

Glendower. „3a see mees. keda nad nimeta
sid Renbeniks?"
..Tema puuakse, ja seda au ta Ka ära tee
ninud," wastas David lühidalt. ..Nad said kätte
peagu kõik teised salga pealiikmed, tegid nende
peiduurkad maatasa ja Scotland Pardi kalleim
warandus praegusel momendil on Tottie Greeni
seif. Sellel jubedal mehel olid aruanded kõigest
sellest, mis ..lambad" olid iial teinud: iga wägi
tükk, iga wargus, iga tapmine, sest ajast peale,
kui too jõuk oli asutatud."
..Ilks selle sajandi suurimaid kurjategijaid,"
tähendas markii.
David pani oma tühja klaasi ära.
„Ma ei wöi siiski jätta ütlemata." sõnas
ta, „et Tottie Greenis oli sellegipoolest midagi
suurt. Ta oli küll must, õel, wägiwaldne, hal
bade kommetega wana mees, ja kirjutas kelle
tahes, kes üle ta tee läks, surmatunnistusele
alla kõhklematult, ilma ühegi kaastundmuseta.
Näha teda, nagu mina teda nägin, istuwana
ja täitwana end weini wõi muu alkoholiga,
suitsetamas halba tubakat, plaanitsemas kuri
tegusid silmade joostes mett. wõiks mõtelda,
et ta oli jõle wana kärnkonn. Kuid, tuletage
seda meele: ta hoolitses selle tüdruku eest
oma partneri tütre eest ei hoidnud raha kok
ku teda koolitades, tegi tema jaoks kõik mis
wöis. See tüdruk oli ta silmatera, ainuke rõõm
sam koht ta elus. Pidage ka seda meeles: ta
oli uhke oma jõugule, ta ei wihanud midagi
maapeal nii palju Kui reetmist, aga niipea kui
ta kuulis, et Reuben oli tapnud tüdruku ar
wake. mis ta tegi? Ta lõpetas oma elu! Ta
läks üles, kohta, mille nime' ta wihkas kui
katku, Scotland Pardi enesesse tema. Tot
tie Green ja seal ta istus ning reetis "nad
kõik üksteise järel. Ta lõhkus omaenda üles
ehitatud hoone ja saatis Reubeni wolla ainult
e e tüdruku pärast. Ei. oli siiski midagi suurt
selles Tottie Greenis, markii."
Markii täitis uuesti klaasid.
kes saadab korda ühegi suure teo "
ütles ta, tõstes oma klaasi huulile. ..lepitab sel
lega kõik oma kuriteod."
..Tn wihkas mind." ütles David. ..Ta plna
mtfes mu surma. Ta oli mõrtsukas ja elajas
kuid nnnagl tõstan meel-kord oma klaasi
tic Kreeni termiseks."
„3n mina samuti." ütles Sophy, sest lüv
->i fcc tema, K-- päästis vaZi
(Lõpp.)

Teisipäeval, 25. jaanuaril 1958
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= ILMUS MUUGILE ~ .
V. Vihervah, E. Gepesoo 2-kolieusest
Ingiise-eesti Ja eestl-ingflse sõnaraamatust

Peakomiteele esitatakse kandidaate

„~}ne}Us&-£e#U sfacusaatnat'' i
Täna keskpäevani pandi kirja 56 kandidaati

Häälda misjuhistega Rahvusvahelise Foneetika Ühingu foneetika süsteemi
alusel ja eesti- ning ingliskeelse grammatilise osaga.
Teos sisaldab ligi 70.000 üksikut sõna
Trükitud suures formaadis (135X200 mm) esmaklassilisel trükipaberil
Miirostjaite Är. t.öO odavam (kuni 2. veeõr. s. a.):
'I Kr. 4.25, II Kr. 1.65, lII. Kr. I.—. IV Kr. I.—, kokku Kr. 7.90 (Kr. 9.50 asemel).
Kalirigurköite kaaned Kr. 1.25, poolnahkköite kaaned Kr. 2.—.
KIRJASTUS E.G. PIHLAKAS TALLINN, POSTKAST NR. 473. Posti Jooksev arve nr. 767.

Eile algas valimiste peakomitees kandi
daatide esitamisnimekirjade vastuvõtmine.
Täna keskpäevani olid esitatud järgmised
kandidaadid:
Tallinnas: 2. ringkonnas Johan Suurmets (rah
varinne).
Järvamaal: 20. ringk. August Jürimaa (rahvar.),
21. ringk. Nikolai Viitak (rahvar.),
22. ringk. Mihkel Reiman (rahvar.).
Läänemaal: 23. ringk. Friedrich Espenbaum
(rahvarinne),

25. ringk. Ignas Tõrmaküla (rahvar.),
ZS. ringk. Artur Kasterpalu (rahvar.),
27. ringk. Aleksander Saar (rahvar.).
Tartu linnas: 43. ringkonnas Voldemar Siil
(rahvarinne),
44. ringk. Karl-Ferdinand Karlson (rahvar.),
45. ringk. Aleksander Tõnisson (rahvar.) ja
Jaan Tõnison,
46. ringk. Hans Ainson (rahvar.).
Tartumaal: 47. ringk. Karl Roomet (rahvar.),
48. ringk. August Jiirman (rahvar.) ja Fer

Õnnetuste rohke päew raudteel
Tondil sai Paldiski rongi all surma sõjakooli allohvitser Ja Keilas must
lane. Õpilase raske vigastus liikuvalt rongilt väljahilppamisel.
Jõgeval jooksis rööbastelt maha 2 vagunit
Elle oli raudteel jälle järjekordne õnnetuste
päew. Surma sai 2 inimest'— Kella jaama lähe
duses mustlane Lüdwig Koslowsky uing Ton'
di peatuskohal sõjakoolis teeniw üleajateenija all
ohwitser August Küt t. Raskesti fai Kaarepere
jaamas wigastada 14-a. kooliõpilane Maimu
Kink ning Peale selle jooksis Jõgewa jaamas roo

dinand-Robert Kaba.

49. ringk. Ernst Haabpiht (rahvar.),
50. ringk. Mart Sõrra (rahvar.),
51. ringk. Jüri Uluots (rahvar.),
52. ringk. Henn Treial (rahvar.),
53. ring. Albert Kevend (rahvar.) ja Rudolf
Riives,

54.' ringk. Artur Tupits (rahvar.) ja Johan
nes-Oskar Lauri,
55. ringk. Mart Rõigas (rahvar.).
Valgamaal: 56. ringk. Jaan Kokk (rahvar.),
57. ringk. Juhan Uuemaa (rahvar.),
58. ringk. Värdi Vellner (rahvar.).
Vii 1 j andimaal: 64. ringk. Mihkel Hansen
(rahvar.) ja Johannes Veske,
63. ringk. Märt Martinson (rahvar.),
60. ringk. August Laur (rahvar.),
61. ringk. Jaan Põdra (rahvar.),
62. ringk. Tõnis Kind (rahvar.).
Narva linnas ja Virumaa valdades:
65. ringk, Leonhard Vahter (rahvar.) ja
Adolf Roode,
66. ringk. Karl Algvere (rahvar.), Vladimir
Mölder ja Aleksander Ossipov,
68. ringk. August Leps.
Saaremaa): 39. ringk. Aleksander Rei (rahvar.),
40. ringk. Otto Pukk (rahvar.),
41. ringk. August Mälk (rahvar.),
42. ringk. Joh. Perens (rahvar.).
Petserimaal: 28. ringk. Jakob Kalju (rahvar.),
29. ringk. Ivan Gorškov (rahvar.),
31. ringk. Mihail Tang (rahvar.).
Võrumaal: 75. ringk. Paul Tirro ja Theodor

Ae riigi on ainult 4 walimisringkonda, kus seni on

77, ringk. Ernst Ottan.
Virumaal: 67. ringk. August Vann (rahvar.),
68. ringk. Arnold Tartu (rahvar.),
69. ringk. Richard Känd (rahvar.),
70. ringk. Karl Pajos (rahvar.),
71. ringk. Juhan Piirimaa (rahvar.).
Harjumaalt 15. ringk. Jaan Uudelt.

Weel.eile hommikul oli selliseid walimisringkondi
7, neist 3 Viljandimaal, 3 Petserimaal ja 1 Saa
remaal- Kuid eile hommikul esitati Petserimaa
neis-walimisringkondades igaühes weel üks kandi
daat - ja ühele neist koguti nõutawad soowitusall
kirjad - juba sama päewa õhtuks. Kui tänase wõi

bastelt maha kaks kaubawagunit, mis kuulusid ron
gi nr. 516 koosseisu.

Tondi Peatuskoha juures juhtus õnnetus eile
õhtul kella Poole üheteistkümne Paigu, millal Au
gust Kütt koos kähe kaaslasega oli teel Tondi kasar

muisse. Silmapilgul, millal allohwitserid Pärnu
maantee raudtee ülesõidukohal olid minemas üle
Kodanikud Linna statistika büroos soovitusallkirje andmas

raudtee, ilähenes Nõmme poolt rong. Knna mehed

avwasid, et on tegemist hariliku Nõmme rongiga,
mis peatub ka Tondil, siis arwasid nad, et jõua
Ainukandidaadid ainult 4 ringkonnas
Tallinnas ja Nõmmel anti eile õhtuks 6782 soovitusallkirja
Kohku mõttes üle riigi saabuwaid andmeid Rii
giwolikogu kandidaatide-esitamiskirjade ja neile all
kirjade '.kogumise, kohta, wõib nüüd ütÄda, et
esitatud' allkirjade kogumiseks ainult üks kandidaat.

Randvere,

homse paewa -jooksiÄ' ei juhti: samasugust üllatust ka

pM.

mainitud' Wiljandimaa.ja Saaremaa ringkondades,
siis Pääsewad iile Eesti' wälimisteta Riigiwvlikogusse

ainult' 4-ringkonna esindajad. Sest näib, et

Konstaablile 58 kr. autasu

169 woeil polnud täis, kõigub allkirjade arw'79 ja 140

lvahel. - '

Täna hommikul tekkis - linna stanstikabüroos . jälle
allkirju andjate saba. Sama on oodata õhtult jvalimis
ringkondades, kuna kandidaadid just' tviunastol allkirjade
kogumist päewadcl'panetvad tväGr miimase. et mitte
lmigcda tvälja juba enne walmnsi ja nii kaotada' 269-

kroonine kautsjon. _ .

mehe pikali, purustades tema õla, mispärast surm
oli peaaegu silmapilkne.

Wnbimata kutsuti õnnetuskohale sõjawäearst,
kellel ei olnud aga tcha muud, kui konstateerida
surma. Rong Peatus sündmuskohal 20 minutit,
mille kestes köha peal toimetati juurdütst. Küti
laip toimetati lahkamiskambrisse.

Nagu selgus, on Kütt üleajateenijana sõjakooli
laskurkompamis teeninud waid lühemat aega. Ta
oli 23 a. wana. Õnnetuse põhjustas tõenäoliselt
mehe ettevaatamatus, kuna rongi pidurdamine lü
hiksse tvahomaa tõttu ei osutunud enam tvõima
likuks.

Tallinnas oli Rähtvnskogu tvalimiste ajal hääleõi

umbes 16.999 Mõrra, nii et

mis teda sundisid uädälapäowadeks koju jääma. Es

Tallinna ja Nõmme walijate üldarwuks wõib ümmargu
selt wötta 100.000.
Seega on nüüd juba allkirjade andmisega timunabld tva

maspäcwast Peale viigihoidja töötab jälle harilikul
wiisiil Toompeal. ....

õhtuni antud kokku 6782 soowitusallkirja.

Walimiste Peakomitee otsuse «kohaselt tuleb • kan
didaatide esitanliskinjad ühes sooivimsallkwjadega. pea
komiteele esitada juba honmie -hiljenmlt kella-9-õhtul.
Postiga saadc-talv csitamiskmi peab komiteele jõudma
kätte hiljemalt 27. jaanuaril.

Toowitusallkirjadc andmine on wöimalik wecl.täna ja

enne lõunat -kui ka öhtick tvalimisvingkandades

tades, mis olid toodud mest . eilses lehes. i

homme:

kella 9—15 päcmal linna statistikabüroos ja õhtuti kella
17—19-ni tvalimisvingkoi> dades selleks ntäärcrtnd .koh

paSecossid

Täna hommikul jätsid Krulli tehases
katelsepad, valajad ja treialid töö seisma
Töölistel oli olnud tehase juhatusega läbi
rääkimisi palgakõrgenduse asjus ja kuna
need läbirääkimised ei annud töölistele
soovitud tulemusi, siis järgnes tööseisak.
Töötüli läks lahendama 1. jaoskonna
tööinspektor.
Viimaste tööiis vanemate koosoleku
aruande järele töötab Krullis 850 töölist ja
tunnipalgad on 29—50 sendini.

Zõeiektme Põllumeeste Selts
tervitab peaministri asetäitjat
Peaministri asetäitja nimele tuli järgmine telegramm:

„Kõrgesti austatud hiirra peaministri asetäitja ja
ifcmmiSter K.' Eenpalu. Jõelchtme Põllumeeste Selts
ma pidulikul kooswiiliimiscl 25. a. junbeliakiuse puhul
Jõelchtme algkooli ruumides awaldah oma südamlikku
tanu Teie poolt üles näidatud teenete ja tõhusa tõõ eest,
mis on tehtud põllumajanduse mitmekülgseks arcndami
seks' ja sihikindlaks cdendamiskes. Soounme Teile jõudu
samas sihis tööd jatkaia, et ka tulcwikns (scsti põlluma

jandus, mis on riigi tähtsamaid aluseid, kosuks ja kas

waks. Jõelchtme Põllumeeste Seltsi nimel J. Toom,
esimees."

Instituut saab töo alganiiseks 100.000 krooni
riigi eelarwe korras fa' .25°/ o maapöuewarade
kontsessioonimaksust.

Vabariigi walitsuse otsuse. kohaselt eralda
takse maapouewaradelwntsessioonimaksudest rii

Kuna maapõuewarade kasutamisest käesole
wal aastal loodetakse kogusummas 150.000 kr.,
siis eraldatakse sellest walitsuse otsuse kohaselt
Looduswarade Instituudile ligemale 40.000 kr.
Röhuwa enamiku maapõuewarade kontsessiooni
maksust annab pölewkiwi. mida sel aastal loode
takse toota miljon tonni. Igalt tonnilt makse
Diplomaatlik kroonika
takse kontsessiõonimaksu 15 senti.
Bulgaaria fioisiul N. Wöhr nr a n n-H i li.jõi
Looduswarade Instituudi sisustamiseks mää
dab neljapäewal, 27. skp-, Paariks nädalaks So ratakse riigi eelarwe korras 100.000 krooni. .
jiasse, ja wõtab enne ärasõitu isiklikult weel-wastu
Sellega on loodud teatud aineline alus. mil
kefknädälal ja nöljapäeival kella 11—13.
lele Looduswarade Instituut oma tegewuses
wõib toetuda.
Muhu väinas vesi jääl
Vabariigi walitsuse otsuse Kohaselt luba
Eilse kõva tuule tõttu on Muhu väinas jää-kattu
takse Looduswarade Instituudi liikmeil ja töö
nud veega. See raskendab tunduvalt ühenduse jõududel kasutada uurimustöödeks Tallinna teh
pidamist hobustega, kuid esialgselt pole see -siiski
nikaiilikooli. Tartu ülikooli ja teiste riiklike
veel katkenud.
asutuste laboratooriume, seadiseid ja raamatu
kogusid samadel alusstel ja ulatuses, nagu seda
wöimaldatakfc wastawa asutuse õppe- wöi töö
N.-Jõesuu Valge park
jõududel.

planeeritakse ümber välismaa eeskujul
N.-Iõesuu suvituskohas on. oodata eeloleval .ke
vadel ulatuslikke ümberkorralduse töid ilupärkides.

A.KAMPUS
NATUREL TALLINN, VENE 1. TEL. 435-04

Esijoones tahetakse ümber planeerida Valge park
ja vastavalt sellele ka kuurhoone park. Planeerimise
kavandi valmistavad Saksa eriteadlased. Loode
takse, et Valge pargi kava jõuab kohale juba lähe
mal ajal. Nagu kuuldub, valmistavat sakslased N.-

Jõesuu Valge pargi ümberplaneerimise kava vasta

Rätsep tarvitas maja sarikaid
ahjukiitteks
Ema kahe lapsega rusude wahel
Eelmises numbris teatasime Wirumaalt, Wohnja
wallast, et seal langes alla S. Kitvilaidi ühise katuse
all olewa elumaja, loomatalli ja rehealuse katus. Nagu
nüüd selgus, langes maja katus lumerõhumise all fiSse
tänu külarätsepa „kirwetõõle". Nimelt elas mõni aeg
tagasi samas majas rätsep, keS küttepuude puudumisel
saagis ahjukütteks maja sarikapuud, mille tagajärjel sa
rikad ci suutnud rasket katust ja lumekoormat enam kanda.

Katusest jäid Püsti ainult otsmised sarikad, teised
kõik murdusid, ümber kukkus ka korsten. Majas elas
õnnetuse ajal ema koos poja ja kooliskäiwa tütrega, kes

õnneks keegi wign ci saanud. Kuna Kiwilaididcl puu
dub wöimalus uue pcamarju leidmiseks, clnwad nad

valt Lääne-Euroopa suuremate suvituskohtade ilu

E. Roosiku matus homme
T. 'E. K.-N. trükikoja juhataja abi Ernst
R 010 siku' matusetalitus leiab aset homme.
E. Roosiku wiimne teekond -algab erahaigla
kabelist kell i/o 3 p. l. Matusetalitus on Kaarli
kirikus. Lahkunu põrm sängitatakse wiimselc
puhkusele Kaarli manale kalmistule.
Lumi ja jää purustas autokatuse
Eile kella poole nelja paigu kukkus Harju ja
Kuninga tänava nurgal asetseva maja katuselt

möödasõitvale taksiautole nr. A—1240 lund ja jääd,
mille' tagajärjel sõiduki katus ja samuti ka jahutaja

sai tugevasti kannatada. Autos viibinud sõitjad ja
samuti ka juht aga vigastada ei saanud. Politsei

Praegu kokkuwarisenud majas rusude wahel. Loomade
osas ptuutus aga maja täieliseks rusuhunnikuks ja loo
mad asetati kergesse ainult suwel loomade ulualuseks

koostas majaomanikule protokolli ettevaatusabinõu
de mittetarvitusele võtmise pärast. Nagu pealtnägi

kasutatawaSse külma hoonesse.

sattudes mõnele inimesele selle kindlasti surmanud.

jad teavad jutustada, oleks katuselt langev lumi

wiimsel silmapilgul ja nii jäi suurem õnnetus tule
mata. Ähwardawas õnnetuses on süüdi Kohal, jaama
roopaseadja. kes ei ilmunud pöörangute rongi - läbi

Mesinik

nr. 1 ilmus.
Huvitav sisu, rohkesti pilte.

teerium.

Tööseisak Krulli tehases

Kui pühapäewa-lõunane Riia kiirrong oli Puka
laamast wäljunud. märkas wedurijuht enne pööran
gule jõudmist, et pöörang oli wale ning rongi ähwar
das rööbastelt mahajooksmine. Rong pidurdati weel

varade Instituudile

gile iaeküwätest summadest> 250/ o Looduswarade

LEMMIK

Veduri juht hoidis ära suurema
õnnetuse

Kindlad ainelised alused loodus

Instituudi /tullideks. / Kontsessionäärid peawäd
oma maksüawaldistes Eesti Panga osakonda
dele wõi majandusministeeriumile eraldi näi
täma summad., mis kuuluwad riigile ja Loodus
waräde Instituudile^; Lähemad juhised sisse
maksude Korraldamiseks annab majandusminis
4

waguneid weel 23 m edasi, kuid raudtee ega ka wa
gunid sellejuures wigastada ei saanud.

limistomnngüsse 6.8 protsenti kodanikest.

Eilne päew allkirjade andinisc elamuselt oi jäänud
palju' taha pühapäevast. Linnas ja Noinmel kokku anti
eile umbes' 1800 allkirja, enamus neist pärast lõunat

walmnspingkondades. Nii linna statistikabüroos

Walt rongilt wäljahüppamisel. Seejuitres laps kuk
kus ja sai raskesti wigastada peast ning seljast.
Ta toimetati sama rongiga rawimisele Tartu iili
kooli haawakliinikusse. Maimu Kingu elukoht on
Tartus Kvuba tän. nr. 3.
Wagunite rööbastelt wäljajooksmise JõgSva
jaanms põhjustas jää, mis ülesõidukohal oli tekki
nud roobaste wahele. Wedur lükkas mahajoosnud

Rügihoidja K. Päts

guslikke kodamkkie -193:924, ' Nõmmel'- 'ümmapgüsttt

- . lised tõO soowitttsallkirjn,
wÄjamrwatud ai-nult waheft mõned üksikud neis
ringkondades,: kus.on esitatud rohkem kiu 2 kan

Niüst. 1. ringkonnas 489, 2. 771, 3. 435, 4.
©17,: 5. —540,-6. 430, 7. 411, 8.—583, 9.
410,'10. 825, lil. 581 jn Nõmmel 686.

• Õnnetus kooliõpilase Maunu Kinguga juh
tus eile õhtul kella poole üheteistkümne Paigu liiku-

laskma.

on nüüd täiesti terwenenud Killmetuse tagajärgedest,

nes Hidnurmele.

kamiskambrisse.

9läii'B aga siiski, .et -monodel kandidaatidel on! .õige
Mähe lootust homme'õhtuks.saada kokku 169 .'allkiiviaj

13:399. Kuna nüüd on tvalmnsõiguslike wanuZ-kõr

Tallinna ja Nõmme 12 walimisringkonnas oli cilc

tes 1. veebr.

semaks arwuks oli 26. • Enamikul neil, kellel inõutmmarw

said ka surmasaanu kckks kaaslast hädawaewu raud

teest üle, kuna Kütt jäi rongi ette. Wedur paiskas

gendatnd 29 aastalt 22-le, maheneb häälcõ!g:iSlike artv

Politseivalitsuse direktori otsusega määrati ener
gilise tegevuse eest kurjategija jälitamisel 50 kr. au

Uus konstaabel Eesti Kiviõlisse
Politseivalitsuse direktori otsusega määrati Vii
jandi-Pärnu prefektuuri Abja rajooni konstaabel
Hugo Kivi Narva prefektuuri a..ü. Eesti Kiviõli
rajooni konstaabliks, ütnberpaigutus toimub arva

19-ni, siis suleti u«!sedi Oli kohti, kus tviimane sabas
seisja jõudis allkirja anda alles kella 29-ks. Rõutawad 169; allkirja tvõi üle selle oli eile õhtuni
Tallinnas-Wmmel kokku 24 kandidaadil. Kõige; väik

Nagu hiljem: selglls. oli aga tegmiist Paldiskist
tulewa rongiga, mis Tondil ei peatu. Seetõttu

enamus maal esitatud kandidaate saab kätte waja

didaati.^

tasu Talliona-Harju prefektuuri konstaablile Johan

tekkisid allkirju andjate sabad.
.Kodanikke allkirjade andmist ruumidesse lasti, sisse-kella

wad ilusti raudteest enne rongi möödumist üle.

Keila jaama läheduses jäi eile hommikul Haap'
sälust tulema kiirrongi alla teatawasti mustlane
Ludmig Koslowsky. Mess oli kindla elukohata ja
umbes 70 a. wana- Eestis elutses ta Nanseni pas
siga. Rongi alla jäi ta, nagu juba eile teatasime,
seetõttu, et raudteel liikudes, ei märganud lahene
wat rongi. Wedurist saadud tõuke tagajärjel sai
mustlane nirwõrd raskesti wigastada, et ta teel
Keila jaama suri. Laip saadeti Tallinna linna lah-

parkidele.

28. jaanuaril astub kokku Looduswarade
Instituudi täiskogu, et wötta wastu eelarwet
ja tegcwuskawa käesolewaks aastaks.

Saavutusi ja lootusi A. Prima. Enam ettevaatust
ja objektiivsust mesilastetõugude arvustamisel A.

Mätlik. Varuemadest ja varuemade tarudest E.

Koppel. Mesilaste nakkushaiguste esinemisest
J. Roots. Märkmeid taru katuse kattematerjali kohta
P. Liebus. Vaatlustarust ja selle ehitamisest

E. Karmo. Mineviku mesinduse tunnistajaid kodu

maal. Mesindus-ajaloolisi kilde F. Linnus. Kir
jandusest. Mitmesugust. Tõid mesilas talvel. Küsi
musi ja vastuseid.

Hinnata kaasaannet M. Reinik «Tegelik mesinik",
jätkub veel piiratud arvul.

Rutake tellimisega.
«Mesinik" limub kord kuus ja maksab ainult 2 krooni
aastas. Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused-ja

„M«sinik'u" talitus Kullasepa t. 4—2, Tallinnas,
telefon 467-30.

Algas usuteadlaste konverents
konverents
Tartu, 25. 1. Täna hommikul algas Tartus

usuteadlaste konverents, mis kestab neljapäevani.
Koos on paarsada usuteadlast.

Konverents algas koraali ja palvusega, mille 'jä
rele piiskop avas konverentsi. Juhatuse valimisele
järgnesid tervitused. Esimesena tervitas usuteadus

konna nimel end. rektor J. Kõpp. Tervitusi oli
ka Ungari ja Poola õpetajate esindajailt.
, Konverents -algas mag. Maasi n g u teadusliku

referaadiga. Ühel ajal usuteadlaste konverentsiga
peetakse ka kirikuõpetajate abikaasade nõupidamis
koosolek.

Abessiinia küsimus ei ole
päevakorras
London. 25. 1. (ETA) (Havas) Inglise wa

litsuse eilsel koosolekul on arutatud peamiselt teata
wate riikide kawatsust tunnustada Itaalia ülemwöimu

Abessiinias ja Rahwasteliidu pakti reformi küsi

must. Abessiinia küsimus ei ole päewakorras Rahwaste

liidu nõukogu eelseiswal istungil, 'kuid seejuures an
takse küllalt suur tähtsus poolametlikele labirääkimisile.

mis leiawad aset Genfis. Oslo rühma mõned liikmed
ci marja endi kawatsust normaliseerida kaubawahetust

Loodetav ilm

la suhteid Itaaliaga. Samuti on teada, et Rumeenia
walmistub lähemal ajtn tunnustama Abessiinia annek

kesknädalal, 26. jaanuaril:

teerimist Itaalia poolt. On wäga kaheldaw, et Rah

Öösi kergest kestmiseni, Päemal kõwenewaid tõu

natuutt. Suuremalt jaolt Pilmine. Kohati udu ja
kergeid sademeid. Öösi kerge külm, päewät tempe
ratuur uuesti tõuseb.

wasteliidu eelseiswal iswngil wüetakse aruwsele Rah
wasteliidu seisukoha muutmine Abessiinia probleemis.
Kuid ei ole wüimatu, et riikide seisukoht, kes joomi
wad normaliseerida oma suhteid Itaaliaga, awaldab
teatawat mõju Inglise poliitikale selles küsimuses.

Luurem linamajandus-kursus
Vändra toorlinavabrikus
Lõuna Eesti põllutöökoolide wastawa ala õpetaja
tele ja konsuleutidelc on praegu käimas Wändra. ioor
linawabrikus suurem linaharimise kursus. Kursus al
gas csmaspäcwal tegelike töödega wabrikus. õhtul au
dis linaharimise mehhauiseeriiuise käigust ja.wäljawaa
detest ülemaake Mabriku juhataja H. Köitva. Etteluge
mist peetakse Wäudra gümnaasiumi ruumes, ja need jat

kutvad põlluiöökoja liumnajaud. nõuniku Z. Nitslaidi
ning raamatupidamise talituse juhataja Söödi poolt
järgmistel päcivadel. Kursus kestab ühe nädalas kus
juures lõpp-päcwil tutwutaksc meel ketrustoabrikute,
Pärnu cksporiäride ja teiste toorlinawabrikute tegewu

sega. , .

Nimetatud kursucga tahaivad põllutöökoda ja haridus
ministeerium konsulentidcle ja õpetajatele anda tegeliku
ülewaate ja praktika linamajanduslikest küsimustest, ee
edaspidi kawakindlamalt õpetusi jagada linamajcmduse
tõstmiseks.

Mees-otsustab ratse üle tema välimuse järele. Oa. see

uF õige või mitte, kuid see'orvlnii. Hoolitsetud..väiimus'omab
/—-v fey igatahes suure külgetõmbejõuysesfpuhasjumeia.hiilgav

% :Vr vatgediJwmbadUel eeldadmittef^inult^lu^äii^Uca^eivist
_ vv .y NahasikulUka suuhooies'-ort^ga:jNiveat«määfõ\t"tähtsus.
jfiv Ntvea-ha»bapasta"et'muuda»jhambalcf lm ttfff,limiit."hülga\ Jzs vatt valgeks vaid säilitab»ztradt^kal'tterved^jaHlvgevact.
MMM' l y Seepärast alates homsest ainult Nivea-hamba pasta.
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"...siis te ei lahku mu majast elusalt!"

horitsondilt
Moskva )a Genf
Homme algab Genfis Rahvasteliidu nõukogu is
tung. õieti oleks pidanud Rahvasteliidu nõukogu
tulema kokku juba varem ning oligi kokku kutsu
tud. Kuid siis oldi sunnitud see kokkutulek edasi
lükkama põhjustel, mille arutamine ei kuulu siia.
Genfi koosolekute päevakorrast olt-me kuulnud

ja kuuleme veel tänagi telegrammidest. Ei saa
Ütelda, et see päevakord oleks just kerge selles
mõttes, et arutusele tulevatele probleemidele võiks

oodata kuigi lõplikke lahendusi, Vastuoksa) tuleb
arvata, et need suurkiisimused on maailmapoliiti
liselt liig kaaluvad ja laialdased selleks, et kokku
kuivanud Genfi ptre julgeski end seada nende la
hendajaks, vaid ainult lepib nende arutamise ja
ehk mõninga platoonilise algatusega, millele sisu
peab andmik hiljem suurriikide omavaheline, sage
dasti telgitagune, arutelu.

Sellises olukorras tuleb erilist tähelepanu pöö
seisukohtadele Genfis. Võiksime arvata, et nüüdki
Genfis teiste riikide diplomaadid suudaksid mõne
legi piinlikule küsimusele leida „viisaka" vormi või
diplomaatliku kõrvalepõikamise tee. Viimastel aas
tatel nn sellise „diplomaatlikkusega" ühinenud sa
gedasti ka Litvinov mängimata kardetud män
gurikkuja või enfant terrible'i osa. Praegu on
aga eeldusi, mis lasevad aimata, et just Moskva
võib tekitada Genfi siledas peres nii mõningaidki
dissonantse.

See oletus näib kui meenutada
välispoliitikat puutunud kõnesid-seletusi Nõukogude

värskes parlamendis. Meenutagem ždanovi (keda
mõned peavad Stalini järgmiseks meheks Vene
maal üldse) kõnet, mis küll väliselt .säilitas diplo
maatliku vormi, kuid sisuliselt oli ometi äge kal
laletung Litvinqvile ja kogu ta senisele välispolii
tilisele joonele, nagu seda op harrastatud viimaste
aaststte kestes nii Genfi koosolekutel kui ka mujal.

Seda kallaletungi ei tule kaugeltki võtta ainult
parlamenti mängimisena". Iseenesest polnud see
ka kuigi üllatav pärast seda, kus kuni 90 prots,
kogu Nõukogude diplomaatlikust aparaadist on
tunnustatud reetureiks ja hävitatud pigem võiks
imetella, et painduv Litvinov veel ikka jäeti ko
hale ning ta pea istub kaela otsas, kuna ju kõik
ta tähtsaimad kaastöölised kas istuvad trellide ta
ga või on lastud maha.
Ždanovi kallaletungi sisuks oli terav arvustus
Litvinovi liigse otsustamatuse vastu nii Kauge-Ida
kui ka Euroopa küsimustes. Seejuures avaldus
Moskva varjamatu pettumus Vene-Prantsuse pak
tist. Kõrvalt kuuldub, et Moskva alles hiljuti ole
vat Pariisis esinenud sooviga Vene-Prantsuse koos
töö süvendamiseks ja laiendamiseks, kuid et see
soov Pariisis mõistetavatel põhjustel olevat leid
nud kaunis jaheda vastuvõtu. Et see tekitas Mosk
vas pahameelt, on endastmõistetav, ja paljud ring
konnad peavad selle väljenduseks Prantsusmaal
jälle tekkivat streigilainet.
Igatahes peab ootama, et Moskva ülemnõukogus

avaldatud arvustused senisele Litvinovi välispoliiti
kale leiavad juba mingisuguse kajastuse Litvinovi
eelseisvas esinemises Genfis. Seda silmas pidades

ei või oodata, et näiteks Itaalia ülemvõimu tun
nustamine Abessiinias, kui see küsimus siiski üles
võetakse, võiks kujuneda väga kergeks. Ning pal
judes muudeski küsimustes, mille suhtes Eden ja
Delhos võivad vaikselt ette kokku leppida, võib
Litvinov esineda vägagi ebamugava „mängurikku
jana".

Raamatute hinnad tõusevad
Nagu kuuleme Tartu kirjastustelt, osutuwat ligemas
tulewiws wajaliseks raamatute hindade tõstmine, kuna
raamatute kirjastamine on muutunud paberihindade
tõusu ja trükitööliste palkade kõrgenduse tõttu Palju kuln

kamaks. Selle tagajärjel mõib raamatute htnd Päris
tunduwalt kallincda.
Hinna kallinemiseks mõjub teiselt Poolt kaasa ka meel

see asjaolu, et raamatute järele hinna kallinemisel wä
heneb ka nõudmine ja neid tuleb trükkida wäiksemaS ti
raashis. Loomulikult mõjutab see meelgi hinna kõrgene
mist, sest suurema lemiku juures on ka wõimaluS oda
wamalt kirjastada.

Kui Palju raamatute hinnad protsentuaalselt tõu
semad wõrrcldcs praeguste hindadega, seda. on Praegn
raske ütelda, seda enam, et see oleneb ka fnnrcSti kir
jastajawa teose iseloomust.

hist kirjandust, «vaadatakse tühiseid näidendeid za
kinopilte, Peetakse ja kuulatakse sisutuid Prdu
kõnesid jne., unustades seejuures Paljud head mug

Meieaeqne Ameerika

rata Nõukogude Liidu esindajate poolt esitatavatele

tähtsad asjad.

Ameerika ideaalid.

Eeltoodud «vaadetega Praegisti wõrreldes
loianlc wähe sisulist wahet. Ameerika ideaalid on
ikkagi weel üldwastuwõetawal kuj««l määramata,
Üsk ainelise Jõukuse hüvesse.—Ühiskondllk-kapullku tegevuse austamine.—Uheõigusluse tunnustamine
ja igaiiks Peab harilikult oma isiklikke põhimõttew
kogu
rahwa elli ainuõigeks aluseks. Professor H.
1' kirjutanud 3. Annusson
A> Overstreet leiab selles arwamiste rägastikus
:V- . I. kogumist õigel kui ta ebaõigel teol; kolmas uut rahwast rajada, maid niisuguse rahwuse raja järgnKvaid ühiseid Põhimõtteid:
Ideaalid on mõõdupuu, millega hinnatakse raha
1. \X \ f ainelise jõukuse hiiwes se;
juhtis mu tähelepanu Ühendriikide Põhiseaduse sis miseks, mis oleks midagi Paremat ja kõr
olus Onewaid nähtusi ja mille järele piu,takse sea sejuhatuses wäljendatud ideaalidele: õiglus, rahu.
ameeriklane Pole kunagi olnud maatlma-PÄgaja;
gemat,
ülewama
ning
suurema
saa
da aln arenemise suunda. Oma kujutluslikust ise kodukaitse, üldine heaolu ja wabadnse hüwid. Mulle tus e o a j a ülesandega fui senised maail isegi kõige usklikuni ameeriklane oi sluiwud kujut
loomust hoolimata nad on nii mõnelgi korral kõige
enesele näib, et meil on kaks asja. mida mõiks ni ma rohivad. See, waimulikku meest iseloomustaw leda, et Jlmml aleks loonud selle maailma kanna
jõulisemaks ja Püsima,,mks nähtuseks ' isikute ning
Ameerika ideaalideks ja mis on meie ümb määramatu üldistus forbub sageli ka keskmise ko tuste. «viletsuste ja puuduste asupaigaks. Elu ar
rähmaste olus. Gveeka, filosoofia, Ateena domo metada
mastada ja teda Paremale järjele tõsta tähendab
ruse
ning
rahwusliku kaSwu tulemus; need on daitiku Anteerika ideaalide mõiste wäljondustes.
kraatia, Rooma riikluse ja Rooma õiguse mõisted
Jumalat arnmstada.
suurus
ja
teostumine
(bigness
an<j
Tointetaja
ja
kirjaniku
H.
W.
Mabie
järele
püsiwad meal Praegu ja jäämad Püsima tulemil,,s
2. Ühiskondlik-kasuliku tegewu
..Ühendriikide
riigikorra
kui
kõige
julgema
idea
reali?at!vn)
tulemuse
ning
wiljakil.se
stchtes:
maa
ki, kuna noid «loonud Mhivad iise on juba anunu saanud
s e austamine, mis kujunes inba «varajail asu
ajalooline kaswamine ookeanist ookeanini ning me lismi kehastuse alilseks on usk iga inimese
maid Paljaks ajaloos mainitawaks asjaks. Lõpp reiaguswle maadele; suured raudteed, suured ta
mife-aastail: olla kasulik «niite ainult enesele, «vaid
tulemuste seisukohast hinnates ideaalid on täpse lud, suured kapitalid, kõrged majad. Teostumine wä ärtus osse. Ideaalid teostmvad rahwa pa ka teistele.
rimais
liikmeis,
ja
Ameerika
ideaalide
Parwlaiks
njaks ajaloolise arenemise Peegeldajaks kui iga- kui esimeste maale asunute unistuste täitumine sai
3. Ühiskond o n mitmekesistest
Päewases askelduses esinelvad iWsinihtused. Kas hiljem iildwajaduseks fui isifn edasipüüdmise lõpp wäljeudajaks on Benjomin FraMin, R. W. üksteisest olene w a i st osadest koos
Emerson ning Abmharn Lincoln.
ei oleks' seepärast kchanc wõtta mitmesuguste wä
new ja nende kau d« teg ut sew koon
otstarwe."
Franklin hiilgab oskusega rakendada ideesid tegelikku
listunnuste asemel rahwaste uurimise lähtekohaks
dus; mitte kadestada neid. kes on Paremal järjel,
ellu; laboratooriumi saawutusi kodaniku igapäewasesse
Omaaegne
Harvardi
ülikooli
President
C.
W.
nende > arenonnft stchtiwaid Põhimõtteid ja ideaale?
ellu tuues ta annab teadusele tegeliku iseloomu; ta ei
waid Püüda ise samuti Paremale järjele- Sellega
Wastawält' ka Ameerika *) elu maattemisele asu Eliot peab Ameerika ideaalideks demokraatia kail pea tarwilikuks iga aSja kohe nSkuda, waid nõuab selle ühenduses ka usk iga isiku wõima l u s
du
saawntatawat
wabadust
ja
üldist
hea
tõestamist.
Frankliui
tegewnse
sisuks
on
põhimõte,
et
des küsime, missuguseid põhimõõte käsutab oma
tes s e. s. t. iiheõigusl» se tunnust a
rahwa edu oleneb ettenägelikust arusaamisest ja olu
minemisi,, olemisi, ja tlÄemiku hindamisÄ praegu olu.
m i n e.
kordade lahendamise wöimest; need kaks penwad toimima
ne maailma suurim demokraatia Ühendriikide
Riigisekretäri abi J. B. Moore'i järele on käsikäes.
Oli aeg. kus need Põhimõtted töötasid rahuldaEmerson on snur nniStajg, kuid ta jalad seisawad
rahwas ja missugusesse suunda on juhitud ta ..Ameerika idsaaNde Elustiks Ühendriikide iseseis,
Mate
tulemustega; siis tekkisid aga nähtused, mis
maas. Inimisik», hingelist wüartust knulntadeS
arenemist määrawad ÄdPüüded.
wuse kuuluttis, millest wõvsunud teooria kui ka tüsedalt
tegid küsitamaks nende tegeliku wäärtuse- üksikute
ta nõuab, et ükski asi ei tohi asuda istkn jnmalikns inspi
praktika Põhiheliks on waba d n s: isi k u wa ratsioonis kujunenud mõtte ja ta tegewnse ning kaas wäheste kätte koondunud aineline jõukus omandas
Wastandiua Euroopas ivalitsemale arwamisele, ba dus määrata ja juhtida oma saatust; waba
inimestega suhtumise wahrle.
ühiskonna enamusele kahjuliku kuju; wäheste rik
Lincoln on Ameerika ideaali ülim kehastus. Amee
inõtisklem ameeriklane tunnistab ennast meeleldi du s riigi wa li ts em is es, iuimwõüuete
kus sai Paljude waeslise Põhjusoks. Isiklikule ma
rika
on
ikka
wcel
asujate
ja
algatajate
maa;
asujate
iili
idealistiks. Pidades seejuures oma elu otstarbeid täiuslikuma awaUrnmise ning loomulikus suunas
badusele
ja Piiramatule ivabaalgatusele põhjenew
omaduseks on olla üksteisele he deks
isegi Päist, kõrgomaiks eurooplase omist. Ta nime tegutsemise Võimaldamiseks; waba d u s ka n maks
töö sai häwitanmks tulunusole; tekkis üleii
lcadse
t
e
k
s;
nad
kosnwad
»*j»i
kaowad
üheS
tab oma ideaale Ameerika ideaalideks: b a n d u j e § looduswarade ötetvbamiuc ja mil kooS. Seepärast Ameerika ajaloo algusest peale ta elu Produktsioon; üleliigsel toodangul Puudub tarwi
mingi eriliselt silmapaistow isik on talle Ameerika jakaks tegemine inimjõukuse, rahulduse ja õnne sügawaimakS nähtuseks on üleaedsnse ideaal. taja. Piiramata wabaalgatus mõjutas kahjulikiilt
Lincoln oli snur ja hea üleaedne, alates waeseS ning
ideaalide kehastuseks; mingi ühiskondlik ,oõi Po suurendamiseks. Wabadnse mõistega lahutamatus kitsas
muidki Ulasid; tagajärjeks on metsade ja loodus
ja laiendades selle sammsammult, kuni
liiteline mool wastab Ameerika ideaalidele wõi on uheuduses on.wõrd'se d Õigused: otse loonm ta sai ümbruses
marade häwimine. kliima mnntimiine, iveenpntnsed,
suure
rahwa
juhiks.
Ta
ou
suurim
kuju
selles
nende seisukohast wastuwõtmatu jne.
lik oli, et. suuremat malmdust ja awaranraid wõi Ameerika elus, kus inimene algab mnast-madalast ja tolinutormid jne.
Säärane hindamine paistab kõigiti korras, seni kni
mälust uautiw Ameerika raihivas pidi looma ene tõuseb kõrgele jnhtiwnlc kohale.
Cnne rahuldawalt töötanud Põhinwtted on mii
jäädakse umbkaudsete üldistuste ja lööksõnade juure;
fole
demokraatia ideaali. ' Enne rewõlut
Riiklik korraldus ühes Valitsusaparaadiga on und Ameerika iihiskonna raskesse olukorda, rööwi
tuleb aga asja sisu täpsemalt määrata, siis.ulatumad
siooni oli maa walitsemine wäikese eesõigustatud aiUult osa Ameerika ellist; selle kõrwal on küllalt des miljouitelt noortelt ja nxmadelt nende töö ning
näpud sageli põhja; leitakse, et rahwuslikc ideaalide
loetlemine ja wäljendamine pole kaugeltki nii lihtne asi:
klassi käes. Revolutsioon Pani maksma demokraa Võimalust ühiskondliku.tähtsusega eraalgatuslikuks elamise wöimaluse. See nõuab Põhimõtete ning
neis wõiv puududa see, mis oleks iseloomuStatv ainult
tia Põhimõtte, kuid mitmes osas ainult teoreetili tegutsemiseks, mis Põhjeneb jällegi üleaedsnse ide
Ameerikale; ennemate maailmawaadetc ja Polii selt; 1800. a. ümber ainult 15—20 protsenti mees aalile ja au samuti Pärit algasumist ajast. Tolle ideaalide ümberhindamist ja nende mtte oludega
kohastumist. Tunnustades endiselt edasi ainelise
tiliSte Moolndc esindajaist igaüks peab kõigepealt oma
warandnse stsulist hiiwe. tuleb kaotada ühiskonnale
ideaale kogu rahwa ideaalideks jne. Selline asjaolu kodanikest olid hääleõiguslikud; järk-jürgult laien aegse üleaedsuse tähtsateks omadusteks olid tuleon korduwalt tekitanud majaduse selgitada, mida need
dati Valimisõigust kõigile meeskodanikele ja 1920. Miku lootus ja abistamine- Kui on waja kahjulik omanduse süsteem ja teha lõpp ennast-hmvi
Ameerika ideaalid õieti on ja mida tähendab nendega
a. naiskodanikelegi. Selle kõrwal ka Valitsemise asutada ülikooli, muusemui jne., siis ameeriklane ei tawule majanduslikule korrale. Uute mõimaluste
ühenduses nimetataw „ameerikalikkus". KäeSoleMal ju
kord on saanud bord-korralt demokraatlikumakslähe walitsuse jnure raha nuruma; ta rajab need ja parema elamise saawutamine oleneb oskusest
hul tuttvume kõigepealt ühe sellekohase selgituskatsega,
Demokraatia kui ajalooliselt Võrdlemisi uile asutused isiklikul algatusel ja lähema ümbruskonna rakendada mana kõlblust ja endisi ideaale tegut
milleks on maailmasõja algaastailt pärit,. Chicago
Vabariikliku Klubi kirjastatud raamatus „American põhimõtte Pooldajad on sattunud ühel ja teisel kor toetusel.
somrfsle uutes, muutunud oludes; selle ebaõnnes
Jdeals" ligi kümnekonna tolleaegse silmapaistwa isiku
ral äärmustesse, kuid kogemused on õpetanud amee
tumisel
nad tuleks cyendada asjakchasöma kõlblu
toimetaja
E.
G.
Villard
nimetab
Ameerika
seletused, mis on nende arwateS Ameerika elusihid ja
riklast taagsihoMÄkuisele; nende ajaloos puuduwad
ideaalideks inimi uj e teen im ist ja loo sega ja uute ideaalidega.
põhimõtted.
- Põhjamaade uurija admiral R. E. Peory ilMeB Prantsuse ja teiste maade rewolutsioonides esine mingu w a b a d n st (wastandina häwitamise Va
teadlasele omase awameelsusega: „Arwasin Adjoon nud liialdused; ameeriklase edumeelsuse alatiseks badusele). Ameeriklane on Pidanud oma maad
W Teie väldite W
rnarjupaigaks kõigi maade rõhutuile; ta on wõi
tes teadwat, mis on Ameerika ideaalid; aga niipea kaaslaseks on kaine alalhoidlikkus.
| külmetus- Ja kurguhaigusi |
kui nõuti täpset nimetamist ja kirjeldamist, leidsin,
Järgmiseks Ameerika PSHüdsaaliks on sea maldanud igale juuretulijale oma teel areneda, us
Z kui tarvitate õigeaegselt W
et mu kujutlus polmtd' selleks kallsieltki selge. Kii duslikkus; demokraatia kõrgeimaks ülesandeks kudes, et see demokraatlikust korrast kujunenud wa
sisin teiste arwamist. Uks nimetas Ameerika ide on püüete ja kawatsuste kehastamine õiglastes badus on wanade kui ka uute kodanike õnne ühine
| |TRYPASOI| tablettev6| |
aailideks ausat tegutsemist ja edasipüüdmist; teine, ja kõigi kodanike suhtes Võrdsetes seadustes. W a alus.
Teistest
eelmainitud
raaumtu
kaastöölistest
eri.
keegi sapilise iselooinnga arwustaja, Pidas selleks badu s e, wõ r d se t e wõimal ll s t e ja sea
| IFIAVOSOLI ,ablet(i! | 1
duslikkuse ideaalid on koduse kui ka rah uedes toimetaja J. J. Walsh leiab, et tegelikud
P) Alljärgnctvas kirjutuses wäljendnscd ..Ameerika"
wuswahelise rahu aluseks."
ideaalid
Pole
sugugi
nii
kõrged,
nagu
pärilikult
uh.
W Saadaval apteekidest.
ja ..amecriklmu" tähendawad Ameerika ühendriike ja
Piiskop D. H. Groer leiab, et Ameerika algasuni kustatakse. Kodauike tähelepanu käitub kõrgemaid
U A.S. Ephag'i farm. lab. Tallinn
nende elanikke, nagn see harilikult rahwuswahelises kir
kud tulid üle ookeani mitte selleks, et ükskõik mis otstarbeid tiuuestawaile Pisiasjadele: loetakse tüjanduses on kombeks.

Eestimaa kuningas
Mihkel Altsama ajalooline jutustus
ou

Tiesenhausen astus sulaste poole ja sattus Roobu
Hendriku ette.
..Kas sina ei taha minu rehi peksma?"
Hendrik viivitas vastusega. Keegi tema selja
taga müksas Hendrikut, mis pidi tähendama: eks
sa vasta ometi!
..Mc ei taha enam öösi rehte peksta!"
..Kes ci taha? Ma küsin, kes julgeb mu käsule
vastu hakata?"
..Me ei hakka käsule vastu, aga öösi rehte küll
ei peksa," vastas sellele Pauna Joosep.
„Sec on meie ühine otsus ja keegi ei tohi sellest
üle astuda. Mc peksame rehe peale lõunat, aga õhtul
läheme koju nagu harilikult."
„Kcs seal pruugib suud minu vastu?" ägestus
Tiesenhausen.
„Üks sinu tööori."
See oli ennekuulmatu lugu! Tcosulased räägivad
oma pärishärrale vastu. Ta oleks meelsasti mõnele
kepiga virutanud, aga vardad olid kõik sulaste val
damisel.
Adrakohtunik ia opman seisid rehe väraval ja
jälgisid asja käiku. Adrakohtunikul oli käsi taskus
ja hoidis püstolipärast kinni.
Nüüd võttis Tiesenhausen mõjuvama abinõu
sulaste vastupanu murdmiseks. Ta hakkas neid üks
haaval küsitlema.
„Kas sina tahad rehi peksma?"
..Päeval peksan küll, aga öösi mitte."
Tiesenhausen tegi kepiga liigutuse, nägu tahaks
ta sulast lüüa, tõmbus aga tagasi.
„Kes andis sulle see kuri nõu?" nõudis härra.
„Keegi pole kurja nõu annud."
„See on meie ühine otsus," hõikas Põua Mait
teiste selja tagant.

„Suu pidama!" põrutas Tieserihausen.
„Mujal ei pekseta öösi rehte!" hüüdis Pauna
Joosep.
..Igal pool peksetakse. Kus ei pekseta,
küsin ma?"
..Linnamõisades ei pekseta."
..Missuguses mõisas?"
..Mõigu mõisas."
Järgmine oli Türgi Tõnu, kellelt Tiesenhausen
küsis. Tõnu vastas:
„Mina hakkan kohe peksma, kui teised seda
sama teevad!"
„Mina hakkan ka peksma," hüüdis Korjukse
Jaak ja astus teiste keskelt välja.
„Noh. siis hakake peksma!" ütles selle peale
Tiesenhausen. Ta hääles kõlas juba pehmem toon.
Korjukse Jaak viskas kuue seljast ja tahtis
astuda vardaga rehetoa ukse poole. Kaela Tõnu, 22aastane teopoiss, haaras selja tagant vardast kinni
ja tõmbas selle Jaagu käest ära.
..Kuidas, sa tahad meie seast välja astuda, nüüd,
kus peame üksmeeles kokku hoidma!"
Jaak pööris ümber ja tõmbas varda tagasi.
Türgi Tõnu oli astunud üle läve rehetuppa,
võtnud seal lasipuu kätte ja hakanud juba ahet maha
laskma.Jaagule seltsis veel paar vanemat teolist. Sellest
oli aga vähe suurele rehele. pealegi kus hulk aega oli
tühjalt kulunud.
Korjukse Jaak astus opmani juure:
„Täna on aeg juba hiline, kas me jätaksime rehe
peksu homme õhtuks?"
Opman vahetas mõne sõna rehepapiga. See
omalt poolt toetas Jaagu palvet.

„Täna jääb rehi peksmata, homme peksame
seda!" kuulutas opman oma otsuse, enne muidugi
saanud Tiesenhauseni nõusoleku.
„Mina olen sellega nõus ja jätma rehi homme
peale. Võite koju minema!"
Tiesenhausen pööris juba rehevärava poole, kui
silmas Kolli Toomast.
„Mis sina siin veel vahtima?"
„Tema on teiste ässitaja," sosistas opman
Tiesenhausenile.
„Ah sina ässitama siin minu sulased üles!"
hüüdis Tiesenhausen ja haaras Tooma kuuekrae
järele.
Toomas libises äkilise liigutusega Tiesenhau
seni käte vahelt lahti ja puges teiste suiaste selja
taha.
„Ei maksa Toomast kinni võtta, parunihärra.
Ta pole rohkem süüdlane kui kõik teised," kostis
Kristle Hendrik Tooma eest.
„Jätke juba! Ei maksa sulaseid rohkem üles
ärritada, nad andsid juba järele," rahustas adra
kohtunik.
Tiesenhausen mõtles hetke, pooris ringi ja
lahkus rehe alt.
Kubjas Tõnu jäi veel rehe juure ja ütles suiaste
küsimise peale: „Jumal õige teab, kuidas tänavu
neid rehti peksta, kas öösi või päeval!"
Saksad astusid mõisa poole. Tiesenhausen vaikis
ja puhus omaette. Ta oli kiitnud kepi suurt ja kas
vatavat mõju töörahvale, ometi polnud kepil täna
seda mõju mitte. Asi oli üsna äbarikult lõppenud.
See polnud mingi võit, vaid kokkuleppe tagajärg.
Kõlli Tooma ülesastumine ei mahtunud Tiesen
hauseni hinge. Niisugune. tüüp võib veel palju
pahandust tuua majja ja anda halba eeskuju teis
tele sulastele: ta ei tõuse püsti ega võta mütsi maha
oma härra ees. Tiesenhausen vandus.
„Homme võtad Tooma kinni ja saadad Tallinna
vanglasse!"
..Kuulen, härra Tiesenhausen!" vastas opman
Zeibig.

MAANÕUNIKU EKSIRÄNNAK
Teosulaste tõrkumine tekitas mõisas ärevust.
Suust suhu kandus teade ja ajas mõisapere jalule.
Sosistati sündinud asjust ja oodati, mis mõisahärra
suudab teha. Selgesti oli kuulda teoliste käratsemist.
Mai polnud kuuri peal magamagi jäänud, kui
kuulis rehe poolt kära ja jooksumüdinat kuuri
lähedal. Siis kuulis ta härra kirumist, kes lubas teo
sulaseile keppi anda. Mai teadis sul aste käärivast
meeleolust ja kartis, et poolte vahel võib tekkida
lööming. Maiel hakkas hirm. Kuuripealne oli suur
ja peale tema polnud ainustki hinge ülal. Kui veel
kass jooksis üle heinavirna, oligi Mai redelil ja
tuli alla.
Karjatüdrukud seisid salgas ja närvitsesid. Mai
läks nende juure.
„Helde Jeesuke, mis nüüd küll saab! Kas
sulased löövad härra maha või mis nad teevad!"
hädaldasid tüdrukud.
~Härra on vali mees, aga seda ma küll ei või
näha. kui ta maha lüüakse .. Las opman saada
naha peale, see on väga ninakas ja iriseb iga tühja
asja pärast."
Mai kuulatas teiste juttu, ise ta sellest osa ei
võtnud.
„Vaata, kui läheb mässuks lahti, siis tulevad
sulased mõisa ja pistavad hoonetele tule otsa, nagu
kord ennemuiste tehtud.
..Mina jooksen ja ajan loomad karjalaudast
välja: ma ei või näha. kui loomad tulle jäävad."
„Ära jookse enne, kui sa ei tea, kas seda üldse
tuleb. Küllap härra paneb sulased rehte peksma.
Ei .sellele mehele tohi keegi vastu hakata."
„Kõlli Toomas läind ka Mäe rehe juure. Vaata,
see juba ei jäta! See peksab naisedki läbi, kui on
purjus ja süda täis saab "
..Kui härra nendest jagu ei saa, siis läheb madi
naks lahti. Ma jooksen kodust ära, lähen üle jõe
heinamaale."
Järgneb.)
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N. Wene katkestab suhted faschistlike riikidega?

Moskva uusi kavatsusi Genfis. Vahelesegamine Hispaania asjusse suureneb
Konsulaatide sulgemine jätkub

on viljapuuaia ja toidukambri suurimad vaenlased tr
Mõjuv kaitsevahend on kuulus I flg rai IKj XW I
JP

pasta (rottide vastu)
mamm EH I terad (hiirte vastu) V Jr

Saadaval apteekides, rohukauplustes ja seemneviljakauplustes.

Pealadu: A-S. EPHAG, Tallinn.

Pariis, 24. 1. (ETA) ( DNB) „Jonr'i"
teatel ollakse Genfi informeeritud ringkonnis ar
wamifel, et on oodata uut Nõukogude Liidu akt
siooni Rahwastcliidus. Peetakse «võimalikuks, et

Leningrad sõjalaewastiku hiigelbaasiks

Nõukogud lähemal ajal katkcstawad oma diplomaat

kikud ja majanduslikud suhted n.-n. faschistlike rii
kidega. Samuti olcwat tõenäoline, et Nõukogude
Wcnc segab end rohkem kui kunagi enne Hispaania

asjusse. Litwiuow informceriwat Rahumsteliidu
nõukogu istungi puhul teiste riikide wälisminist
reidMoskwa uutest kawatsnstest.

Moskwa. 24. 1. (CTA) (Havas) Mõni
päew tagasi suleti Moskivas Läti klubi ja Läti
teater, llhtlasi kuuldub, et on «vangistatud pal
ju lätlasi.
See aktsioon seisab nähtawasti ühenduses
wälismaa konsulaatide sulgemisega Nõukogude
Liidus. Teatawasti Nõukogude Liidu ülemnõu
kogu koosolekul «välisasjade komisjoni esimees
Ehdanow esines «välisasjade rahwakomissarile
nõudmisega maksina paima ühetaolisus konsu
laaresinduste alal. Selle tagajärjel on lähemal
ajal oodata paljude «välismaa konsulaatide sul
gemist Nõukogude Liidus. Umbes 15 konsulaati
on juba suletud, nimelt Saksa. Itaalia, Jaa
pani ja Poola omadest. Kuuldub, et Türgi

Kõik välismaalased linnast välja
London. 25. li (ETA) (DNB) ..Daily
Herald" teatab suurte pealkirjadega, et Lenin
gradi kawatsetakse umber ehitada Nõukogude
Liidu söjalaemastiku hiigelbaasiks. Selle kawa
teostamise puhul ei tohtiwat ükski «välismaalane
jääda Leningradi ja see olewat ka tegelik püh
jus. mispärast Leningradis suletakse wälismaa
konsulaadid. Ka wälislaewade meeskonnad toh
tiwat seal liikuda ainult täpselt kindlaks mää
ratud piirkonnas. Praegu olewat juba ehitusel
uued laewatehased ja dokid, kus wöidawat ehi-

Startimine Estonia teatrimaja ees täna kell 18.20. Kaasa võistleb
eestlane K. Siitan

Soome-N.-Vene piiritüli

«valitsuselt on ««öutild konsulaatide sulgeinist Ba

tmnis ja Bakus ja Criwanis. Sel puhul tule
tatakse «neele, et möödunud aasta! paljastati
mitu «vandeseltsi Georgias, Aserbeidshanis, Ar
mcenias, Abhaasias ja Adshaarias. Kõigi nen
de «vandeseltside eesmärgiks oli eraldada ««eed
wabariigid Nõukogude Liidust, seades nad ühe
wälisriigi protektoraadi alla.
Ain««lt Prantsuslnaa jääb puuduta«nata kon
sulaatide fuigemife aktsioonist, sest Prantsusmaa
ja Wenemaa «vahel «valitseb juba ühetaolis««s
konsulaaresinduste alal.
Londo««. 24. 1. (CTA) Re««teri kulllmist
mööda kaotatakse Briti konsulaaresindus Mosk
was. Ainukeseks Briti konsulaaresinduseks Nõu
kogude Liidus jääb nüüd Briti peakonsulaat
Leningradis.

tada ja parandada suurimaid laewu. Ehitustöid
püütawat wõimalikult kiirustada. Söjalaewade
ehitusprogramm nägewat ette kolme 35.W0-ton
nilise lahinglllaewa ehitamist, mis oleksid wa
rustatud 16-to!liste suurtükkidega. Stalin ole
wat äsjanimetatud merekomissarile annud käsu
köik tööd läbi wiia suurima kiirllsega. llhel
ajal Leningradi wäljaehitamisega suureks lae
watehaste keskuseks kindlustatawat ka Kroon
linna.

Tähesõitjad teele Monte-Corlosse

N. VENE UUS KOHTUKOMISSAR
N. Vene ülemnõukogus sai SSSR-i kohiukomissar

Krõlenko terava arvustuse osaliseks. Uue valitsuse
kujundamisel jäeti ta kõrvale ning kohtukomissariks

nimetati pildil toodud N. M. Rõtškov.

Kes tulistas enne Uurimused
venivad pikale
Helsingi, 25. 1. (ETA) Raasuli piiririk
kumine ja Soome piiriwalwe tulistamise loos
ei ole Soome ja Nõukogude Wene piiriwõimude
uurimised weel lõpule jõudnud. Näib. et uuri
inised iveniwad pikale. Mõõtmistega on selgi
tatud, et mahalastud Soome piiriwalwur oli
piirist 1,8 meetrit Soome-poolsel territooriumil.
Wcnelased tahawad nüüd weel instrumentidega
ette wõtta täpsemaid mõõtmisi. Nad wäidawad
endiselt, et soomlased on neid tulistanud enne.
See waide ei pea aga paika, kuna suusatawail
Soome piiriwalwnreil olid relwad seljas, kui
wenelased, põõsastest wälja tulles, üllatasid neid
walmishoitud relwadcga.
Raasuli kohal on piir endiselt köwendatud
walwe all. Mahalastud piiriwalwur maetakse
siseministeeriumi otsusel riigi kulul.
Wanunelsuu kohal, aset lridmtd Soome kalu
rite wangistamise asjus on Soome saatkonnale
Moskwas saadetud juhtnöörid sammude astu
iniseks wangistatute wabastamiseks.
Uus pukastusaktsioon punaväes

ja* -õuna pü ree st
• ' valmistate kodus maitsvaid magussööke ja kooke O

kisades õunapüreele vähe suhkrut, saate marmelaadi,
mis asendab kallihinnalise või G

Müügil „LIHATSENTRAALIDES" ja kõigis paremates
delikatess- ja toiduainetekauplustes.

E n gros-t elli mis t ega ÜHING «EESTI LIHAEKSPORT"
TALLINNA EKSPORTTAPAMAJA
D WWWWWWW Telefon

Moskwa, 24. 1. (ETA) (DNB) Kõmmu
nistliku erakonna häälekandja ..Prawda" tea
tab uuest puhastusaktsioonist punase armee par
teikomiteedes. Weebruarikuu esimestel päewadel

walitakse 5—7 uut liiget igasse diwiisikomi
teesse. Walimised on salajased. Punase armee
poliitilisel, juhatusel on õigus kontrollida kõiki
punase armee parteikomiteesid.

Uus romaan „Päevalehes"
Homme hakkab meie lehes ilmuma uus
ülipõnev kriminaalromaan. Sidney Horlei

Tallinnast startivad välismaalased ülal vasakult hollandlane J. van der Spek, kanadalane D. 5. Keizer,
hollandlased H. J. Stemerdink ja A. Buyze, ning sakslane G. Macher. All vasakult sakslase „Ford", Hol
landlaste „Ford" ja Kanada-Hollandi paari „Hansa".

Täna õhtupoolikul asuvad Tallinnast startivad
tähesõitjad Estonia teatrimaja eest teele MonteCarlosse. Tallinnas startimiseks oli end üles an
nud üldse viis tähesõitjat, kuid neist jäi prantslane

R. Bravard Tallinna tulemata kuuldavasti pöör
dus ta Riiast raskeid lumeolusid kartes tagasi.
Ülejäänud välismaalased oma kolme autoga saabu
sid Tallinna eile lõunal kella 3 paigu. Eile õhtul
andis Eesti Autoklubi tähesõitjate auks õhtusöögi
„Gloria-Dancingus", millest võttis osa 80 auto
spordi huvilise ümber eesotsas Eesti Autoklubi esi

mehe J, Zimmermanniga. Võistlejate autode kont

rollimine. ja plommimine toimub täna lõunal.

Tähesõitjate start toimub täna Estonia teatri
maja ees täpselt kell 18.20 stardivad esimestena
Saladuslik Nr. 1
hollandlased A. Buyze ja H. J. Stemerdink
oma „Fordiga", mis kannab nr. 18. Järgmisena
teele eestlane K. Sii t a n oma tugevajõulise
Kõikevõitev armastus ja kuratlikkuseni asub
õnnetus juhtus uue granaadiheitja proovimisel
„Nashiga", kusjuures tal on peale abikaasa veel
küüniv vihkamine on selle romaani taus kaks
kaasasõitjat. Siis läheb teele masinad
taks. Geniaalselt andekas, kuid hingelise stardivad üheminutiliste vaheaegadega sakslane
[Granaat plahvatas relva torus. —Killud tabasid kindral Heikinheimot
tasakaalu kaotanud närviarst, ..õelaim G. Macher oma „Fordiga". Kaks minutit temast
vahepealt puudub prantslane R. Bra:
surmavalt
mees maailmas", kannab viha kogu Inglis hiljem
vard läheb teele viimase masinana „Hansa",
maale ning kättemaksu teostamiseks mõt
Õnnetus juhtus katselaskmisel uuest gra
Helsing 5 24- 1. (ETA) Täna kella 14 pai
leb välja suurejoonelise, kuid metsiku
g« oli Harakka saarel Helsingi juures kaitsewäe kee
naadiheitjast. mis on walmistatud ühes Tam kava. Ta kaastöölised, teiste seas Euroopa
Saksa riigipäev
milise katsekoja lähedal une tväikekaliibrilise gra pere tehases. Sama relwaga ja samade laengu ilusaim naine, ei kohku tagasi millegi eest.
naadiheitja proowimisel raske plahwatnsõnnetns, tega oli katsetatud juba mitusada korda. Õnne Kuid massilised roimad kutsuvad esile
30. jaanuariks kokku
kusjuures Soome jalawäe inspektor kindral-major tuse põhjuse selgitamiseks kaitseminister on ni ametivõimude energilise, vastutöötamise.
A. Heikinheimo sai surma, ja insener Jywäkorpi ras metanud komisjoni kõrgema sõjakooli ülema
Nendega töötab kaasa erruläinud Amee
Üllatusi ei olevat oodata
kesti Haawata. Peale nende said kergemini wigas kindral-majori Anelli juhatusel.
rika kuulsaim detektiiv, eimidagitegemi
Helsingi, 25 1. (ETA) Harakka saarel eile sest küllastunud noor aadlik, üsna koge
tada snurtnkilväe inspektor kolonel W. Swanstrõm,
Berliin. 24. 1. (ETA) (Reuter) Äitler
juhtunud õnnetuse selgitamiseks määratud juurdlusko
major Ahonnl ja leitnant Koppinen.
mata satub sellesse nõiaringi ka noor ja kutsus riigipäewa kokku 30. jianiumfts. Kuul
misjon asus juba õnnetuspaigal miibinnd isikute iile
Õnnetus juhtus, kui relwast oli lastud juba kuulamisele ja kogus kõik seal leiduma töcndusmntcr veetlev tütarlaps.
dawasti tulewad jel istungil arutusele ainult
13 lasku. Neljateistkümnes laeng plahwatas aga jali. õnnetuse wõimalike põhjuste iile ei ole meel nmnl
Selles hädaohtlikkude seikluste keeri sisepoliitilised küsimused.
datud
ametlikku
teadaannet.
Põhjuste
selgitamiseks
on
relwatorus. Plahivatuse hetkel kindral Heikin
ses areneb peen armuintriig, tehes oma
Kuopiost Helsingisse asjatundja kolonel Tiuk
Berliin. 24. 1. (ETA) (Havns) Insor
heimo oli granaädiheitjast nelja meetri kangusel. kutsutud
korda teose paeluvaks algusest lõpuni.
ka. Tema päralejõudmisel alustatakse uurimisi õnnetuse
meeritud
ringkonnist Kmlldnb, et Hitler on ot
'Kindral sai haawata kõhust ja suri juba siis. põhjuste üle.
sustanud
riigipäewa
30. jaanuariks kokku kut
õnnetusel
surma
saanud
kindral
Hcilinheimo
oli
ai
kui teda taheti toimetada haiglasse. Kolonel
44 aastat mana. Tal oli suuri teeneid sõjamäe rcl
suda selleks, et tähistada rohwnssotsialistide woi
Svanström ja major Ahonen lasti haiglast koju. inilt
Kriis Bulgaarias
mastustascme tõstmisel. Tema surmaga Toome kaitse
muletulekn 3-dat aastapäewa. Arwatakse tead
Leitnant Koppinen ja insener Jywäkorpi jäeti mägi on kaotanud andekamaid ja agaramaid ohmitserc.
mat. et oma kõnes riigipäewa! Hitler käsitled
haiglasse, kuid nende elu ei ole otseses ohus. kirjutawad lehed.
Lõhe valitsuses valitsemisviisi
peamiselt sisepoliitilisi küsimusi. Järelikult ei
olewat oodata mingisuguseid üllatusi.
pärast
Olgu meele tuletatud, et riigipäewa wiimane
teistcõfe
asumaadesse,
mis
on
Meel
hõredast!
rahwas
Zuutide probleem Poolas
Wiin. 24. 1. (ETA) (Reuter) Sofiast tea istung
peeti 30. jaanuaril 1937.
tatnd. Koloniaalriigid Peamad meid abistama nii aineti
tatakse. et seal on järsku puhkenud walitsus
Abi oodatakse koloniaalriikidelt
selt kui ka rahanduslikult, et lahendad» juudi-problccmi.
kriis, mis höögus tuha all juba paar kuud.
WarssaMi, 24. 1. (ETA) (Havas) Saadikute
Peaminister kindral Slnmoj Skladkomski seletas, et
Läti ja Vatikani kokkulepe
Kuningas Boris on wabastanud sõjaministri
koja rahanduskomisjoni koosolekul aruandja rahmasan
Poola malitsus on otsustanud kindlasti ja kõigi abinõu
kohalt oma ..kange mehe" kindral Lukowi.
dik Wojcichomski käsitles lähemalt jnudi-kiisimust. Ta
dcga mõidrlda igasuguse pogrommi ja Mnenuliku kam
Vatikan. 24. 1. (ETA) (Havas) Kardi
Uueks sõjaministriks on nimetatud -Plewna gar
seletas muuseas: Selles küsimuses meie pöördume
pannia ivaotu, mis leidsid aset möödunud aastal jun
nisoni ülem kindral Daskalow. Ka mõned tei nal Pacelli andis täna eine Läti «välisininistri
Prantsusmaa ja Suur-Britattnia poole, kelledele Poola
tide Mastn. Poolas ci saa olla mingit kohta rassi möit
scd ministrid on esitanud lahkumispalwe. Sofia Muntersi auks. Vatikani ja Läti «vahel on sül
juudid saadumad järjekindlalt kaebusi oma olukorra iile.
luseks. Poolas on olemas ainult iilcrahmnstamise poliitilisis ringkonnis arwatakse. et sellega ei ole «nitnd kokkulepe katoliikliku teaduskonna asu
Kõigi inimlike tunnete nimel meie palume eriti Suurprobleem. Majanduslik mvitlns, mida meie praegu teos
tamiseks Läti ülikoolis. Homme Muuters «vöe
kriis meel lõppenud.
Britanniat amada Palestiina juutide emigratsioonile
tamc, et parandada Poola talupoegade clatistnsct, ci
Valitsuskriis Sofias omad erilist tähtsust takse «vastu paaivsti poolt.
ja majadnsc korral mõimaldada juutide sioscräudmift
ole sihitud juutide maotu.
ühenduses eelseiswate parlameudiwalimistega.
Praegust walitsuskriisi tuleb seletada sellega, et
ttävitav torm Itaalias ja
Sofia kabinett oli lõhenenud kaheks laagriks.
Shetimaal
Osa ministreid pooldas tagasitulekut demokraat
likumale walitsuswiisile ja soowitas põhiseaduse Hukkus Itaalia laew. Tuulehoog purustas lennukeid
uuesti maksmapanekut. Paistab, et kuningas
Rooma, 24. 1. (ETA) Löuna-Itaalias ja Tiir
Boris on otsustanud «vähemalt esialgu senisest
reeni mcret möllas laupnewal ja pühapäewnl äge
korrast kinni pidada
Sofia, 24. 1. (ETA) (Hnvns) Bulgaaria wa lumetorm. Löuna-Apenniinidest ja Lkalaabriast teata
Soome kindral sai granaadiplahwatusel surma

litfnfc osalise kriisi kohta teatatakse wccl, et walitsnscst
on lahknnnd la siseminister .strasnomsti. Tema järgla

seks on nimetatud Aikolajcw, kes. oli seni KariduSmi
ttistri kohal. Haridusministriks saab Srisi„ ülikooli cu
dinc rektor Professor Atnnrw. Teisi muudatusi malitsn
ses ci ole oodata.

Maaväring Jaapanis
ToKio, 25. 1. (ETA) Kobe ja Waknjama
piirkonnas Lääne-laapanis oli eile õhtul tun
da maa-aluseid tõukeid. Seni ei ole weel teada,
kas maawärisemine ÜII tekitanud kahju.
Rahuliit põhjariikidest
Stokholm. 24. 1. (ETA) Sotsiaaldemokraat

POOLA 1863. A. MÄSSU VETI-HAANID
Poola pühitses 1863. a. toimepandud rahvusliku mässu 75. aastapäeva. Sel puhul austas Poola viimseid
mässulisi 1863. aastast, kes veel ellu jäänud. Neid on 52 ja 26 neist saabus Varssavisse võtma osa mäles•
tuspidustustest. Pildil Poola vabariigi president Ignacy Moscicki 1863. a. mässu veteraanide keskel.

Lindhagen on esitanud Parlamendi esimesele kojale 11
algatust, milles Põhjariikc koostöö arendamiseks soowi
tatakse Põhjala rahuliidn asutamist, põhjariikide kaitse
liidu loomise tvõimalusc uurimist, wabakaubandusc sisse
seadmist põhjariikide wahcl, koostöötamist Põhjala era
poolctuse tahte köwendamiseks ja põhjariikide algatust
juutide probleemi rahwuswaheliseks lahendamiseks.

takse, et seal on olnud raskeid lnmesadusid, mis on
muutnud hulk teid lnkipiinsmntuiks. Itaalia.transport
laem ..Sarocco", mis oli teel (Sennast Tripolisse, on
tormis hukkunud. Laewa meeskonda õnnestus päästa.

London, 24. 1. (ETA) (DNB) Piihapäcival
tekitas torm raskeid kahjusid Evantoni (Lchotimaal)
sõiamäe-lennusadamas. Kaheksa lennukit sai raskesti

wigastada. Tormihoog tõstis öhkn kolin lennukit,
kandis nad umbes 500 meetri kaugusele ja paiskas
siis ivastu üht hoonet rusudeks.

Lloyd George kuldpulmad
Antibes. 24. 1. (ETZI) (Reujer) Lloyd George
ja tema abikaasa pühitsesid täna siin oma perekonna
liikmete keskel kuldpulmi. Sel puhul saabus junbelipaa
rile kirjalikult, telegraafi- ja tclefoniteel palju õnnesoo
loe kogu maailmast. Inglise tvabamceisc crakoiiua par
lamendirühnl oli saatnud wäärmsliku kingituse. Lloyd
George on praegu 75 aastat wcrna.

millel sõidab Kanada-Hollandi paar J. van der
S' pe k ja D. 8. Ke i z er.
Teeolud Eesti piirides pole kõige paremad, am
mugi aga mitte ka kõige halvemad. Teed on suu
rest lumest puhastatud, kuid külmanud ja olnud
sula tõttu libedale teele on veidi lund peale tuisa
nud, mis katab augud kinni ja raskendab sõitu au
kude mittenägemise tõttu. Läti piirides on tee
olud aga veidi raskemad, nii et startivate välis
maalaste arvates muutub sõitjate süda palju ker
gemaks pärast Lätist läbisõitu. ..Tallinlased" sõi
davad Monte-Carlosse järgmise marsruudi järele:
Tallinn—Pärnu—Riia—Kaunas—Königsberg—Vars
sav—Berliin—Hannover—Venlo—Brüssel—Reims—
Dijon—Lyon—Grenoble—Monte-Carlo. Kogu tee
konna pikkus on 3792 km.

Eesti, Läti ja Leedu autoklubide poolt ühiselt
on välja pandud hõbekapp parimale baltlasele
Monte-Carlo tähesõidul. Auhinna võitjaks on ühe
nimetatud autoklubi liige, kes sõidul on saavuta
nud kõige rohkem punkte. Võita tuleb auhinda,
mis on täiesti hõbedast, ainult üks kord. Balti rii
kidest stardib tänavu ainsana K. Siitan, kellel au
hinna omandamine on täiesti kindel sel juhtumil,
kui ta sõitu ei katkesta.
Van Zeeland soovitab viie
nigi konverentsi
Saksamaale juurepääs Aafrika
toorainetele
Endine Belgia peaminister van Zeeland esitas
21. jaanuaril Londonis ja Pariisis mõlemale «valitsu
sele oma plaani Euroopa majandusliku terwendamise
kohta, mille «väljatöötamine oti 'talle tehtud, üles»

andeks. Van Zeeland oli Britt peaminister Cham
bcrlainile hiljuti külaskäiku tehes oma plaanis teos-tanud mõningaid tähtsaid muudatusi. Wastuoksa alge
lijele kamale ci sisalda plaan ümbertöötatult enam
punkte, mille järele Saksamaale tuli panna teatawaid
kohustusi tasuks ta koostöö eest Saksamaa majandus
dusliku ülesehitamise eest. Arwatakse. et van Zeeland
teeb esituse miie riigi komverentsi kokkukutsumiseks,

millest wütaksid osa Suur-Britannia, Prantsusmaa.
Saksamaa, Itaalia ja ühendriigid. Konwerentsi üles
andeks oleks uurida kõiki praegusi suuri majandus
probleeme. Tuleb küsimusse ka fondi loomine, mis

oleks määratud Saksamaad ja Itaaliat toetama ja
mida finantssccriks Rahivusivahclinc Pank Baasclis.
Edasi käsitab van Zeelandi plaan ka teatawaid asu
maadc-küsimusi. Saksamaale tuleks «võimaldada ligi
pääs Aafrika tooraineilc. Samuti soowitab van Zee
laud ka suure majandusnõukogu asutamist, millest
Belgia kuningas rääkis juba möödunud aasta juulis.

Niipea, kui Prantsuse ja Inglise malitsnsed on
plaani läbi «vaadanud, peaks van Zeeland oma esi
tuse kohta andma mõningaid täpsemaid seletusi wälis
maa ajakirjanduse esindajaile.
Pariisist kuuldub, et juba lähemail päewil olemat
van Zeelandi plaani kohta oodata ametlikku prantsuse
teadaannet.

Diplomaatlik kroonika
Helsingi. 24. 1. (ETA) Professor Col
bcrto Amado. kes on nimetatud. Brasiilia saa
dikuks Soonle, saabub homme s)elsingi. Ta
akrediteeritakse ühtlasi Eestisse, Lätti ja
Leedusse.

Suri Poola end. rahaminister
W a rssa mi. 24. 1. (ETA) Poola endine
rahaminister Gabriel' Ezechowicz suri 61 aasta
manuses.

Ezechowicz oli Poola parimaid rahandus
probleemide tundjaid. Ta oli rahaministriks kol
mes kabinetis.
USA-s häwis kummlwabrik

New Pork. 24. I. (ETA) Ööl wastu esmas
päewa tekkis Deepwateris jNciv Jersey osariigis)

Dupont de ?!emours'i suntcetiMe kummi wabritws
rida plahwatnsi, mille tagajärjel wabrik häwis VLOKU
täielikult. Kaks wabriku walwurit sai surma. PläyWa
wse põhjus ei ole seni selgunud.
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Sõjalised ettewalmistused K. Idas

Kas masin

?no mereäärsed provintsid on juda valmis sõjaks. Jaapanlased alahindavad Vene jõude

wõi hobune?

Hiinlaste ülekaal pidurdab Jaapani pealetungi
Hongkong, 24. 1. (ETA) OHentcr) Keegi wiilismanlane, kes äsja lõpetas ringreisi Nõnkogndc
Vene territooriumil Kauges-Jdas, kirjeldab ajalehes „ishina-Mail'is" Nõukogude Wcne sõja
li s i ettewal m i s t n s i selles rajoonis. Artiklis üteldakse muuseas, et kirjeldades Nõnko
gude Wene aktiiwsust, jaapanlased on kangel liialdamisest, mastnpidi »n b alahindawad
Nõukogude Liidu et tewalmi s t n s i. Lennnwäc ja allweelaeloade uute baasidega, mis
praegu on ehitusel, Nõnkogndc mereäärsed prowi n ts id on te geli k n l t wal m i s
sõjaks.

Põllumajanduse mehhaniseerimise võimalusi

Wenclased snntasid Jnapani õliallika

Tokio. 24. 1. (ETA) (DNB) Krijost (Koreas)

schuni lähedal (Tschicntsao prowmtsis) kaks Nõukogude

Wenc sõdurit iile piiri Mandshuuria territooriumile,
süütasid seal ühe õliallika jn läksid siiS tuldud teed ta
gasi.

Jaapan nõuab Hiiualt kõigi kahjude tasumist

poolt hämitatud jaapani omanduste nsjuS. Wälismi

Kuna põllumajanduse mehhaniseerimine osutub täna
päcwa akuutseimaks Probleemiks, mida oma kõneS puu

niSter seletas, et Jaapani walitsus nõuab kahjutasu kõi
gi kahjude eest, mis jaapanlaste omandustele Hiiuas

dutaS ka majandusminister K. Teiter, siis inseneride

Tokio, 24. l. (ETA) Tomci agentuur teatab, et

jaapani Politsei ou Paljastanud suure kommunistliku
propagaudaorgnnisatsiovni. On knfiskccritud suured
hulgad mässulist kirjandust, mis on Jaapanisse sisse
toodud Wenc ja Hiina kommunistide agentide poolt.
Ncwolntsiooniliscd brlschüürid jn leudlehed on adrcsscc
ritud peamiselt ülikoolide professoritele ja kooliõpctn

inilr. Kommunistlik kihutustöö Jaapanis, mis juba oli
soiku jäänud, näib uuesti boogu wõtniat. Tee asjaolu
sünnitab politsriwöimudclc tõsist muret.

paal, niis asetseb Anhwei praqvintsis, hulk laemn,
mis olid tranSporteeri>mas taganewaid Jaapani wä

Jaapani toetuSmägxdc saabumist Jcntschonst. TagälaS
hiinlased tülitawnd jaapanlasi üllatuslike partisanini»nakutega. Jaapanlasi püüawad sulgeda lünka, mis la
hutab nende mägesid, kes opcreeriwad piki TientsinPukou raudteed. Teda mähet on wcel lsilt miili. Lünga

täitmine näib asutumat jaapanlastele wäga raskeks
ülesandeks.

Jaapani armee esindaja sclrtaS, et seisukord on
praegu muutuseta. Jaapani lennukid tcatawnd, et nad
on tähele pannud Hiina mägede koondamist Pengsn lä
hedalc. scc koht on esimeseks tähtsaks eesmärgiks lõu
nast edasitungiwatel? Jaapani mägedclci Armutakse, et
Hiina mägede rõhuma armulise ülekaalu pärast jaapan
lased tahawad ära oodata uute toctusmägcdc saabumist,
enne kui nad alustamad ütdist pealetungi.

Noomitus Zsspsni -ministritele
Tokio, 24. k. ((STA) (Havas) ülemkojas tehti

üksikutele malitsuse liikmetele etteheiteid seeparast, ff

nad ei ole küllalt tagasihoidlikud oma mäljelidustes
Jaapani eesmärkide kohta Hiinas. Amaldati soowi, et

Schantungi end. kuberner hukati
Hans on, 24. 1. I(STA) (Mailer) Zchantungi

dromintsi endine kuberner kindral Hansntschu mõisteti
'öjakohtu poolt surma ja hukati täna öhsnl mahalask
nise teel. Teda süüdistati kõrgema macjnhntuse käskude
nittctäitmises, oopiumi müümises oma promintsi rah

vale, amalikc summade raiskamises ja liigsete inak
ude mötmiscs. Tema süü läbi Hiina on kaotanud jaa
anlaStcle -chantugi promiittsi.

Nõnkosiud soolviwnd.viinale luõitu

Tschung k i n g, 24. l. ((STA) (Reuter) Oma wo

lituSte esitamisel Hiina rahMuSlikn malitsuse juhile
Linscnile, Nõukogude Liidu uus suursaadik Lugancts-

Orelski ütlcS muusvas, et Nõukogude Liit suhtub suurima

sümpaatiaga sõbralikule naaberriigile Hiinale. Nõuko
gnde Liit tahaks näha, et Hiina maljuks mõidnknlt Prae
guscsk möitlnfrft oma isescismnse ja oma olemasolu
Pärast.

Kiwiõlis tööliswanemate kandidaadid
jäid üles seadmata
Muulased ei ilmu koosolekule
Pühapäeval, 23. jaan., peeti Kiviõli käitise töö
lisnõukomi korraldusel vana töölisnõukogu Iõppkoos
olek. kuhu 1850 töölisest oli ilmunud vaid 94! Sel
lise vähese osavõtjate arvu juures jäi loomulikult
pidamata tähtsaim päevakorrapunkt uute töölis

vanematc kandidaatide ülesseadmine milleks vaja
lik kvoorum oleks 450 töölist. Koosoleku avas senine
nõukogu esimees Karl Äver, juhatas Lumiste. Senise
nõukogu tegevuse aruande esitas nõuk. liige Trei.
Nagu aruandest nähtub, on nõukogu tegevus olnud
kõigiti edukas. Mäletatavasti algatati nõukogu poolt
töölistele ka väikeste ehituskruntide nõudmist, milli
ses asjas praegu põllutööministeeriumiga läbirääki
mised pooleli. Edasi järgnes valimiskomisjoni vali
mine, kuhu valiti esimeheks senirtc nõukogu esimees

Äver, Juhkov, Pluutus, Kivimägi, Räämct* ja Lääne
Toimkonnale tehti ülesandeks asuda uute valimiste
läbiviimisele ja kandidaatide nimekirja koostamisele

Ettevõtte poolt nõukogule esitatud aruandest

selgus, et käitises töötab praegu 1856 töölist. Suu
rimaks osakonnaks on mäeosakond, kus praegu töö
tab 1045 töölist. Praeguse tööliste arvu juures tuleb
valimisele 9 töölisvatiemat ja sama palju kandidaate.

Arvestades kohalike asjaoludega, näib, et Kivi

õlis üldse võimalik pole nõutava kvoorumiga töö-

liste koosolekut kokku saada. Kuna siin suur osa

isorganisatsiooni tegevuse, kes on asunud abinõusid
itsima ebaloomuliku olukorra lahendamiseks.

Tööliste nõudmine läheb
komisjoni lahendada
Kreenholmi tööliste palganõudmine ei leia vabr.ditsuse ringkonnis pooldamist. Tööstuse praegune
.onjunktuur ei andvat väljavaateid palgaolusid kor

nldada tööliste poolt ette nähtud määral. On see

lärast tõenäoline, et ka seekord läheb Kreenholmi
tööliste palganõudmine töötülide lahendamise ko
misjoni lahendada. Kuna peakoosolek andis käitis
vanematele võimaluse teha järeleandmisi, siis käitis
vanemad loodavad, et seekord palganõudmine ei
lõpe täielise fiaskoga, nagu sündis see möödunud
aasta lõpul esile kerkinud palganõudmisega.

kui üks eesti sõdur lõi tagasi türklaste rünnaku
Kui 1874. aastal anti wälja üldine wäctceniStusc
Otto Magnus, Priidik WctmanS ja teised.

seadus, siis wücti Eestimaalt söjatcenistuSsc palju mehi.

Balkanite kõrgus on seal \\&—2 kin iimbcr, aga aruline

1877—1878. a. oli eestlasi Plewna all ja la Balla
tiitri Schipka õõncsteed laitSmaS. Plewna all olid Koigi
wallast Järwamaalt Joosep Sardis; olid la wcel Kustas

ja nnllik. Knlma ci polnud palju, nii uks, kaks kraadi,
siis jälle sula ja sooja ka üks, kakS kraadi. Kuid sadas
sula lund ja oli tihti märg udn, see tegi riided ja saa

MaguS, Kaarel Jammer, leegi Madis ja' palju teisi,

pad märjaks. Oldi kõigepealt kiwiwallide taga,

piiramisest ja wöitlustest Plewna all olid hnwitawamad

kui ajalehed ja raamatud. Plewna all palju eestlasi
surma ei saanud: surma said mõned esimesel pealctorma
misel. Kindral Skobelew tahtis Plewna alguse? kohe tormi
ga ära wõtta, aga katlc ci õnnestunud. SiiS algaS korralik

piiramine. Tehti toob õöl ja päewal. Kraawid olid esi
teks madalad ja wöheste küürudega. Pärast tehti need
Tatlebeni plaani järele kõik uuesti.
Suurtükkide patareide kohti wahetati tihti, et was
tane ei märkaks nende asendit. Sealsamas Plewna all
oligi, kuS keegi Madis oli wötnnd enese tublisti winti ja

jäänud patareisse magama. Mingil põhjnsrl olid aga
wenclased patarei õõsel kõige warustusega maha jätnud

ja ise ei tea kuhu läinud. Madis ärkas üles, külm oli.

oli wahe walge. Waatab türklased tnlcwad. Roh,
mis pagan nüüd? Siia ma jään. Aga ennem iont wõt

ku neid, kui mind. Laadinud suurtükid täis ja köm
mntama. Mässanud tükk aega nii et nahk auranud.
NöeS türklased tömbnwad tagasi. Adjutant kihutad

ratsa juure: „Mis sa teed siin? Kns komandör on?"
„Lasen teie ansnS, komandörist ei tea." »,Roh, lase

edasi, saadame abi." Poole tunni pärast oli uus ko
mandõr ja uued mehed. Madis kutsuti polkownikn
juure. Madis hirmul, et nüüd antakse sõjakohtu kätte.
Seal aga polkownik Patsutab talle õlale, . ulatab risti

«ahwuse eest ja ütleb: „MolodetS." Äjateenistufeft
lahkudes sai MadiS igas knnS wiis rubla Paiukit. Ta
Sõi aga kaasa ka türklase knnli, mille Pöide arst dr. Man
«mch lõiganud kümme aastat hiljem reiest wälja.

Schipka õöneSteel, Guarka all, olid Jüri Sardis,

leunukid au häwitannd ühe Jaapani patarei.

Jaapani minimaalnõudmised
T ok i a, 24. l. (ETA) (Reuter) Jaapani wä

stsminister Hirata seletas esmaspäewal saadikute

kojas, et Jaapani rahutinamlnsed, mis juba ou
teada autud, sisaldawad Jaapani miuiinaaluõud
misj. Need neli tingimust uwodilstawad läbirääki
inise aluse iga une walitsnsega, mis Hiinas wõib
tekkida.

Sõjaminister Sngijama seletas, et Jaapani sõ
jalnõmnld lvõtmnad Jaapani mägede Paignta-nise
Hiinas ja Mändjlhitknas arutusele alles siis, kui

püsti ei wõinnd tönsta: kuulid wingusid ühtejärgi üle
peade. Tnld ka ci wõinnd teha, et saapaid ja riideid

kniwatada. Acldi kõhuli ja käpuli. Sellest siis
tuligi, et paljude! fiililt warbad ära wõttis. Ei tuil
nudki suurt külma, muudkui kais mingi lülina siiris
ja warwns oligi walge. KeS kiirelt sai ambulantsi, sel
jäid warbad alles. Ambulantsi minemisel aga wõis ta
bada kuni ja siis pidi ootama soodsat momenti, et kaljn
takka hakata ambulantsi poole ronima. Jüri Sardis jäi
ühest warbast ilma, Priidik Weltman kõikidest teise jala
warwastcst, Otto Magnnsel ci tea kas jäi üks wõi kaks
warwast järele.

Schanghai. 25. 1. (ETA) (Reuter) Nõu
kogude Wene ults stutrsaadik Hiinas LuganetsOrelski pääsis waewil eluga Itschangi pomnii
tamisel Jaapani lennukite poolt. Lugänets-Orels
ki oli pärast onia wolituste esitamist Hiina wa
litsusele Tscljungkingis, lennukil teel Hankousse.
Itschangi lähedal leiinuk oli sunnitud häda
maanduma. Ent mõni minut hiljem Jaapani
lennukid hakkasid pommitama linna. Uks pomm
plahmatas Nõukogude Wene suursaadiku ja
tema saatjaskonna läheduses, kuid keegi ei saa
mid wigastada.

TeiSte elust ja tegemusest Türgi sõjas tean wähem.
Toit ei olnud mitets, aga toidu kättesaamine oli raske:

jandnsliktc probleeme, suunates toetusi põllumajandusele,
et säilitada selle elujõudu ja tootmismõimct.

Meilgi nõuab rida asjaolusid põllumajanduse meh
haniscerimise küsimuse kiiremat selgitamist. Eelkõige
tööliste puudus maal. Tee riimab ivaga terapialt põl
lumajanduse tootmisapavaati. Peame leidma tasakaalu
tõöstustöõjõn ja põllnmajanduStõöjõu kasutamisel. Kui
gi põllumajanduse tulukus on tõuSnud, ei ole põlluma
jandnSsaaduStc hinnad suutnud pidada sammu tööpal
kade tõusuga. Wiinmfed on kerkinud möödunud aaStal
.i—Ct% enam. Kuigi kawatsetakse tuua sisse 4OUU
Poola põllutöõlist, ei lahendaks fee weel kaugeltki töö
listc puudust põllutõõhooaja haripunktides. Tõhusa
maid abinõusid selle küsimuse lahendamisel on mchhani

seerimine. Masin sundab teha märksa rohkem kui ini
mene. Jnimpingutusil on kindlad piirid, masina kasuta
mine aga peaaegu piiritu. Masin muudab ühtlasi elu
maal mugawamaks, mida ci saa alahinnata. Tiin sa
tume aga kapitaliküsimusc ette. Kerkib teinegi prob
leem kuidas mehhaniseerida (võimalikult tasnivamalt.
iihiskasutns tõstab küll tõöhulka, kuid sellel on ka
teatud Puudusi. Töö hooaegsnS, iga mecö tahab ilusa
ilmaga panna kokku oma saagi, millest wõib tekkida tii-

Selles suunas tulekski soodustada ja arendada nhin
gutcle kuuluwaid traktorijaamasid, luib_ wõlmaldada te
gutsemist ka puhtakujulistclc eraettewõtetelc sel alal,

mida praks eelistama riigi Poolt ülalpcetawatelc trak
torijnamadclc. Eraalgatus osutab siin suuremat pere
mehelikku huwi, mis asjale tuleks kasuks. Möödunud
mstal tõõta? meil 200 traktorijaama.
Mehhaniseerimise maStu on maal küllalt suur hunn.
Põllumees ei ole kaugeltki masinate mastu. Tuleb wa«d
lahendada kapitaliküsimus. See peaks jääma prkaaia
liStc krediitasutuSte mnrcks.

KokkuwõttcS wõikS lühidalt märkida järgmist: .

Mehhaniseerimine areneb meil kiiremas tempos kui
masinate käsitamise oSkuS. Osutub majaliseks waSta
mate õppeasutuste juures korraldada kursusi ühtlustatud
öppckanindcga. Tarwidnsc korral tuleks kutsuda ellu sel
lckohanc tehniline õppeasutu?. On wajalinc korraldada
ka palgaliste traktorijnhtide kutse küsimus, sest mäheic
cttewalmistuse saanud juht rikub tema hoole alla usalKatud masina. Tehniline nõuanne masinatarwituse alal

tuleb korraldada umber laiemal alusel. Ka masinate
kontroll nõuab suuremat tähelepanu, eriti turu rcgnlec
rimisc seisukohalt, et lihtsustada tvalikut ja kindlustada
tagawaraosi.

Ins. Nurk teataS, et suwel saame esimese kombaini,
mis rakendatakse tööle suurmajapidamiSteSse, kust peaks
algama ka mehhaniseerimine.

Oponentide hinnang põllumajanduse mehhaniseeri
mise probleemile ci ole kaugeltki citaw. Selles juhitakse
maid tähelepanu mõningatele olulistele raskustele selle
küsimuse lahendamisel. Kõigepealt asjatundjate kaadri
ettewalmiStaminc ja siis kapitaliküsimus. Oponentide
arwatcS masin on tähtis tegur põllumajanduses, kuid
põhialuseks jääb siiski hobune. Tugeivate tööhobuste tõu
arendamiseks peaks jatkama pingutusis NudiSmasinate
tutwuStaminc põllumehele on samuti hädawajaline. Ko>
dumaa tööstust tuleb toetada ja anda wõimalusi selle
arendamiseks. Kapitaliküsimus on raökeuraid, kuid näib.
et mehhaniseerimine ilma laenuStamiseta ei ole wõima»

lik. Ainult oma jõuga põllumees ei suuda saada üle
sellest küsimusest.

Ajakirjanikelt esitatud küsimustele põllumajanduse
masinatc-pargi Praeguse miiärtuse, mehhaniseerimise ula

tnse, samuti ka inMcStecritud kapitali tasuwuse suhtes
referent andmete Pmidusel Pidi jätma mustused mõlgu.

Riigikohus

ringwaade

Riigikohtu otsuseid.

Administratiiw-osakonna kohtuistungil, 18. saan.
laeti tagajärjeta: Ado Nussoni, Pärnu ühishaigekaZsa

Jaani kirik Toompeale
Mäletan veel, kuidas kohalikud venelased viha

vallutasid siis, kui koristati Tallinnas Vene turult

..Jordani" kabel. Nimetati seda šovinismi viimseks
tipuks ning ususalgajate rünnakuks peagu taevataa
dile enesele. Mäletan, et osa Eestigi avalikku arva
mist kaalus siis tõsiselt kabeli allesjätmist ta ..pühit
setud" kohale" keset turuplatsi, kus 50 aastat tagasi
pckseti Anija- mehi. Tuli tükk aega seletada, et kabel

seal tekitab trammi- ja muud liiklust, kuni lõpuks
meeleolu rahunes.

ümberehituse küsimuse. Sest see on sinna ju ehitatud
sundkorras, rõhuva tsaarivõimu ja ümbervenesfamise
sümbolina, sobib Tallinna üldpildiga niisama palju kui
ohakas lillepeenrale ning sellisena pealegi veel aset

Ülikooli teateid
Kolm diplomeeritud loomaarsti

Loomaarsti diplomi omandasid: Herman Tobias,
Hcrbert Jeudc ja Eduard Pliesmann.
Assistent wabastati ametist

Bakterioloogia-institnudt noorem assistent Elfricde
Karu wabastati ametist omal footoil.
Nüsi assistente kinnitati ametisse

seb just sümboolselt meie parlamendi- ja valitsus
hoone ..õuel" alatasa meenutamas vanu rthumis

aegu. Omaaegne riigivanema elumaja näis ta kõrval
umbes kellamehe osmikuna ning tulevikus, uute mi
nisteeriumihoonete kerkides ta ümber, jääb ta sinna
kuidagi kogu Toompea keskuseks. Pandi siis rahva
hulgas kokku teatav summa selle sibulhoone lammu
tamise kulude kattekski ning see kannab veel praegu
protsente.

Närwikliinikn nooremaks assistendiks kinnitati •?.
Aas; farmakoloogia instituudi ajutisiko abijõududeks

Leida Talli ja 'H. Jalakas.

Prof. H. Perlitz wabastati õppetööst teaduslikul
otstarbel

_ Haridusminister on kinnitanud ülikooli walitsnsc
otsuse, .millega prof. H. G. Perlitz on Mabastatud õppe
tööst käcsolewaks aastaks. Wiimasel ülikooli walitsnsc
koosolekul on knnldawasti õppetööst Mabastaiud üheks
aastaks ka prof. K. Schlossmann.
Rohkcöti wabu stipendiume

ülikooli walitsnsc teate! on praegu rida stipendiume
wabad, milledele wöidaksc waötawate foowiawaldustega

esineda kuni 5. weebrnarini. Soowiawaldnsele tuleb
juure lisada tunnistused õppetöö edukuse kohta lvastawa

teaduskonna dekaanilt ja tunnistus warandnslikn seisu
korra kohta.

Wabad stipendiumid on praegu järgmised: O. Seiss
keri nimeline stipendium, mille kapitali protsendid an
takse stipendiumiks lvarandnsliknlt kehwemaile üliöpi
lasile-cestlasilc, eesõiguslikult O. Seissleri järeletuli
jäite, kelle õppeaineks ülikoolis on majandusteadus.
Abiraha saaja määrab O. Seissleri pärija ülikooli wa
kitsuse poolt esitatud kandidaatidest. Stipendiumi suu
rns on praegu 48.43 krooni.

Tartu li u n a!v alit s u s e poolt asutatud abi

Kirik aga püsib tänaseni, on remonteeritud, sai
uued kuplid-katusod ega mõtlegi enam tõsiselt keegi

ta koristamisele.
Praegu on päevakorral esimesena Tallinnas eest
laste poolt ehitatud jumalakoja, Jaani kiriku, lammu
tamine Vabadusplatsilt ja talle uue asukoha otsimine.

Tuleb välja, et kogu Tallinna südalinna lähedase

maski osas ei leidu ühtki platsikest, kuhu võiks ühele
suuremale Eesti kogudusele püstitada uue kiriku se
nise asemele, ning et seepärast ta tuleb evakueerida

kuhugi Narva maanteele, kaugemale. Kõrvalt üles

võetud mõttest, et kogudusele antaks mõni saks

laste pooltühjast kirikuist, ei näi tulevat ka midagi
välja: kogudus ei taha ..sakste vana" ega ole nõus

ka sakslased ise.
Äga sobimatu sibulkirik Toompeal jääb endiselt

konnis on nüüd võetud üles mõte, kas ei saaks neid
kaht küsimust lahendada koos? S. o. leida Jaani ko
gudusele uus ulualune südalinnas ning ka kõrvaldada
iile linna valitsevad vene sibulad. Arvatakse, et see
võiks olla võimalik. Nimelt nii, et Toompea kirik

mis vahepeal küll on antud Eesti Apostliku kiriku

peakirikuks, kelle kogudus aga 011 veel imeväike,
nii et siuna alles koopteeritakse liikmeid ehitataks
ümber selliseks, et ta sobiks seisma Eesti riigivõimu

poolt Tartu ülikooli juures asutatud iga-nastanc toe
tusstipeudium üliõpilastele 690 krooni suuruses. Sti

Kas arvatakse, et sellest mõttest võiks saada
asja? Sest Apostlikul kirikul on * küllaldaselt pea

pendium antakse andekatele majanduslikult lehmades olu

linnas kirikuid ja ta kogudused on õige väikesed.
Gringo

kud ja mähemalt Miimase l 9 aasta jooksul on alatiselt ela

und Tartus. Kuni 18 aasta Manuseni arwatakse elukoht

Vargusi pealinnas

lvauemaie elukoha järele.

keda wastam teaduskond on stipendiumi wääriliscks tun

austanud. Stipendiumi saajad määrab Tallinna linnaEt eestlased Wcnc-Türgi sõjas wahtvad olid, sellest,
nagu näeme, saadakse kaugel Bulgaarias kanade aaStatc

parast wrel aru.

F. G.
Weel üks Türgi sõja aegne wanasõdur
Tallinnas elab Jaani ManadekoduS SS-aaStane Frits
KuZta poeg Parm, kes on wötnud oja Wene-Türgi sö

jast 1877. ja 1378. aastal. F. Parm on wõidelnud

raSke oli ligi Miia.
Mis puutub türgi iludustesse, siis mactvalt sai neid

Balkauitel ja Schipka juures, saades hõbemedali ja risti.

näha: nad olid köit eest ara koristatud.

pärast sõjasõit.

Noorena elas F. Parm Tartumaal Sangaste kihclkon
uas Laatre wallas. Siit algas tal sõjawäetccnistus ja

Kacwatud otsused tühistati: Abel Teeilausi ja Tõnis
vsürifc rcw. kaebustes ning Knimetsa tvallawanema
kaebus.

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Tallinna ühise Hai
gckassa (Peeter Tnmalcwitchsi baigusabiraha asjas).

Aleksander Ambergi. Sindi ühishaigekassa (Harald

Pusse abiraha ja rawrkuludc asjas) ja kolmanda isiku

Emilie Suiki rew.-kaebustes.

Tsitviil-osnkonna-kohtuiStungil 18. jaan. jaete ta.

gajärjeta: Peeter Meo kass.-kaebus talukoha sunni

müügi asjas, maksudewalitstise (a.-s. ..Siiwa" asjas).

Karl Naudi. Maali Naudi, Marie Rääbuse. Rudolf
Nnnbeni. Hilda Kokka, Beujamin Beilinsoni. Adele
Kööniverki. Anette Bergi, August AFferti ja Laatrc ival»
lawalitfuse (Johan Lepiku pärisatc pärimise õigustesse
kinnitamise asjas) kass.-kaebused.

Kacwatnd otsus tühistati Elfricde Panni kass.-kac
buses^

Otsuse kuulutamine lükati edasi; Rudolf Torniuse
lvakutalu stnmimüngi asjas ja Mari Läätsi kass.-kae
buscs.

Kriminaal-osakonna kohtuistungil 19. jaanuaril

jäeti tagajärjeta: Eduard ?lstoweri. Alekfander-Heinrich
Wolframi. Albert Jwani asja imendamise Valtve. Anna

Ptühlbaunn. Armilde Lepiku. Wassili Meronenkawi.

August Aia. Martin Roosilehe asja imendamise palme.

Karl Liimi. Taatvet Lakki, kahjukannatanu Wladimir
Rooperc (Jaan Saare süüd.), erasüüdistaja Johannes

Ztcinbcrgi (Helene Karjaniaa süüd.), Karl Kangro.
Augnst-ToonlaZ Kala süüd.) Jakob Wärwali. Marie
inkannatanu August Olla (Jaan-Rndolf Waldmanni ja

Angust-Toonias Kala süüd.). Jakob WärMali. Marie
Wärwali ja Marie Freibergi kaSs.-kaeblved.
Kaewatud ots«S tühistati osaliselt JohnneZ Jõgise

.'aSs.-kaubuscs.

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Max-Mendel Olcy
a Reinhold Näägo ning Alfred Laupa kass.-kaebustcs.

Ülikooli õppejõud riigihoidja
juures
Täna käisid riigihoidja juures ametisse ni
metatud ülikooli prorektor prof.' Roots ja de
kaanid Saareste, P. Küpp, Aaslawa. Mark,
Mgo. Poom ja Kadari.
Tallinna fondibörs
25. jaanuaril 1938. a.

juures.

des ülematele üliõpilastele, kes Eesti Vabariigi kodani

Ühtlasi on Tallinna liunaMali t sus c poolt

kacbitscd.

..õuel" ja siis, kas või piiskoplkirikuna, antaks

kasutada Jaani kogudusele. Sest praegune toomkirik
oma mõõteiltt ja asendilt ei sobigi kuidagi piiskopi
kirikuks selle alatasa suurenevate esindusülesannete

Samuti on Maba Tar t u liuualva l i t s n s c

jichatusr. Jüri Krmiti, Jaan Pakali. Aleksander Een
maa, Mihail Stirrmi ja Harju ajutise maatvalirsuse

püsima...
Seepärast pole ime, et mõningais Eesti ring

raha Tartu linnast päritoleMatelc majanduslikult keh
ivematele üliöpilastelc-eestlastcle, millise stipendiumi
suurus ou 35,,98 krooni.

konnas 3 õppeaastat) iga Tartu ülikooli üliõpilane,
kes on Eesti Vabariigi kodanik ja Tallinnast pärit ja

Tardis oli kaupmees ja talukohapidaja.

probleemi laheudamisc raskustes. TöõStustcgemusc kii
rc areng tõmbab maalt ara tööjõu. Inimesed Umfgimwd.
linna, knS elu on kultuursem ja pakub suuremaid muga
musi. Liberalistliku majandussüsteemi kokkuwariscmisc
järele riigimalitfnsed on kõikjal asnnnd lahendama niit

Siis tõstis ringkond isamaaliselt häälestatud ko
danikke Vene peakiriku Toompealt kõrvaldamise või

Tapa jaamas, ta kandis mäikcst pakki, teised raudtccmc

mist kaswu ja sai miis rubla kuus paiutit. Tuwel, kui
oli ilus pühapnw, ja ka talwel soodsa ilmaga, siis oli
Priidik Tassi kõrtsis ja pidi olema hüSti lugem mees,
kes ta ramlemises suutis alla suruda. Jüri Sardis pi
das Roti kõrtsi ja pärast wist wõttis talukoha. Joosep

niseerimiscks. PrnntsnSmaa waewleb samuti selle

traktorid, wiljapeksumasinad jne.

Reporteri

Tartn ülikoolis asutatud stipendiumid, armult 12. ma
bad. Iga üksikut stipendiumi Mõil> saada üliooli nar
maalaja kestes (harilikult 4 õppeaastat, arstiteadus

ja peale selle käiS sumcl chitustSõl. Oli niisamuti kesk

kannd andma suuremaid toetusi põllumajanduse mchhn

Vene saadik Hiinas pLLsis
vaevu surmast

Otto Mngnus oli lõbusa jutuga mees ja kestmist
lasmu, tuid suur miinauina. Wiimast korda nägin teda

hrd ütlesid: „Noh, jookse, saad rutem." Otto wastu:
„Pole waja, saan knicski hakkama." Ta sai ka wiis rub
la painkit. Priidik Wcltmnns pidas mäikcst talukohta

koda korraldas eile ajakirjanikele samal teemal lühikese
interwjnn eelmainitud eritcadlaStcg-a, et laiemaid ring
kondi tutwustada lähemalt praeguse olukorraga ja üles
annetega, mis sel alal nõnawad lahendamist.
Põllumajanduse mehhaniseerimine, kõneles ins. Nurk
ajalehtede esindajaile, on äärmiselt komplitseeritud kusi
mus. Tee on üldse raskemaid probleeme, mis meil põl
lnmnjandnse edendamisel on lahendada. Tiin tuleb nr
ivcstada maga paljude teguritega. KiisimnS on seda kee
ruliscm. et igal maal on omad erinewused ja kopeerimine
seetõttu waewalt wõimalik. Põllumajanduse meHHamsec
rimisega tegelewad peaaegu kõik riigid Euroopas. Tak
samaa teeb hiigclpingutusi, et mehhaniseerimise kaudu

lisid. Kuid ometi tuleb seda teed käia. Meie oludes on
masinaid kolmes liigis. Kõigepealt niisugused masinad.
miS üldse ci lase end ühiselt kasutada, nagu adrad, ak
ked, loorchad jne., mida talu kogu aeg majab. ZilS tu
lewad meel masinad, mida möikS kasutada ühiselt piira
tud ulatuses 2—3 talu peale, nagu reaskulmajad, kartu
limasinad, ketassaed, turbahundid jne. Ning lõpukS ma
sinad, mille kasutamine on piiratud ja hind kallis, nagu

sõjalised aperatsiaonid au lõpitle miidnd.

see muulasi, kes koosolekust osa ei võta. Selline

Weel Türgi sõja jutte

kelle nimed ammu on ununenud. Rcndr jutustused Plewna

sicftb. Pmuilitattlise tagajärjel aleaxit põhja läi
nud künunekand laeiva, kusjuures alemat surina
saanud IIUO Jaapani sõdurit. Peale selle Hiina

töölisi on muulased, siis on ka nende arvel kõrgele
aetud nõuetav kvoorum, mis praeguse tööliste arvu
luures tõuseb 450 inimesele. Kuna asjaajamine koos
olekul loomulikult sünnib eesti keeles, siis ei huvita

olukord on täbarasse seisukorda pannud kogu töö

kestsid keskööni.

snawutada sõltumatust wäliSmaast. Inglismaa on ha

Hiinlased uputasid 10 Jaapani
transportlaeva
Zch aug ha i. 25. 1. (ETA) (Habas) Hiina
allikast teatatakse, et üks Hiina lennneskadrill on
Paininitainld eile hommikul Tnantschangist Põhja

need ministrid, kellede asi see ei ole, hoiduksid komme»
teeninast diplomaatia asju.

insenerid (tl. Liidcman ja W. Lind st rö m. KooS

walitsub kawatscb ette mõtta Hiinas hiinlasist-sõdurite

Jaapanis suureneb kommunistlik kihutnstöõ

Zchanghai, 24. 1. IISTN) Oieutcr) Hiina

oma isiklikud waatcd ja seisukohad põllumajanduse mch
haniscerimise probleemi kohtu. Ncfcrendile oponeerisid

olek oli osawõtnrohkc. Läbirääkimised olid clawad ja

on tekitatud.

toacb püüawad eraldada Xfiuinni linna ja takistada

Jnscnerikoja wiimascl referantkooSolekul möödunud

nädala lõpul ins. Nurk põllntöõministccriumist esitas

Tokio, 24. 1. (ETA) (DNA) ülemkoja tänasel

istungil esitati mälisminiStcr Hirojale küsimus. mida

iWõukoilude Vene smtkonnu põlemine Nunkingis,

Suvel saame esimese kombaini

teatatakse ametlikult, et 21. jaanuaril tungisiS Hungt

Aleksander Trakmamn korterist Telliskimi tän.

nr. 26 warastati walewötme abu 52 kr. wäärtujes
pesu.

Patarei tän. nr. 7 asetsema maja lahtisest kojast

warastati Elfriede Kollakase pörandariie 9 kr.
swäärtuses.

Greewingi tän. nr. 16 asetsema maja hoowist ma

rastati 48 kr. wäärtuses pesu, mis kuulus Linda

Tatarile.
Aleksander Schtjchennikowilt warastati Tolli tän.
nr. 4 asetsema maja esikust suusad 7 kr. wäärtuses.
Wambola tän. nr. 3 asetsemast kingsepatöökojast

warastati 2 paari kingi 16 kr. wäärtuses. mis kuu

liisid Adole Laiandile.
Nõmmel warastati Palli tän. nr. 10 asetsemast
kuurist käsisaag ning Harku tän. nr. 53 asetsemast
hoowist pesu.

waliisus ülikooli poolt esitatud kandidaatidest. Iga ük
siku stipendiumi suurus on 20 krooni.

Eestimaa põilusaaduste ümbertöötamise osaü h i

sn s „W ir n" poolt Tarin ülikooli juures asutatud
stipendium ühele Virumaalt päritolewale üliõpilasele on
praegu samuti tvaba ja tema suuruseks on 16,21 krooni.

0

•* Tšekid Ostjad Müüjad

2 London 1 £ 18.11 1835
1 New York 1 $ 3.61 3.68
4 Berliin 100 Rmk. 145.50 147.70
4 Helsingi 100 Srak. 7.98 8.10
2.5 Stokholm 100 Rkr. 93.40 94.60
4 Kopenhaagen 100 Dkr 80.85 8205
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 201.35 204.85
3 Pariis 100 Pfr. 12.25
1.5 Zürich 100 Sfr. 83.50 84.90
2 Brüssel 100 Belgat 61.05 62.05
4.5 Milaano 100 Liiri 19.01 19.36
4.5 Varssavi 1W Zlotts 68.60 70.30
3 Praha 100 Tškr. 12.68 12.90
3.5 Viin 100 Šillingit 6830 70.20
4 Danzig 100 Guldnat 68.60 70.30
Berliin clearing keskm kurss 146.63
Milano clearing keskm kurss 19.23
vi..ip.h..id | |
6% Eesti Hüpoteegi

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

5/o Eesti Maakrcdiit

seltsi panllehed 100.— 96 97

PÜtWI I « |j |

Teisipäeval, 25. jaanuaril 1958

Nr. 24

Kohalikke teateid

Siseriigist
Loomade ja lihahinnad

E. A. L. tänu
Eesti Ajakirjanike Liit avaldab siin
kohal sügavaimat tänu kõikidele, kes on
osutanud tõhusat kaasabi 13. pressiballi
heaks kordaminekuks, eriti firmadele väär
tuslikkude loterii annetuste eest.
Kaheteistkümnendal tunnil saabusid pressiballile

veel järgmised loteriivõidud, mida siinkohal kvi
teerime: Saku õllevabrik 15 orderit k 10 pud.
õlut, Livonia (Vellamo) ordereid 80 pud. jookidele,
Eesti Avio tasuta sõit Helsingi ja tagasi Aero
või Aerotranspordi lennukil. Tartu alumiiniumivab
rik kolm alumiiniumeset, armatuuritööstus ..Rex*
üks armatuur, J. Lill Tartus 10 pakki eksport
mesikooke, k a Christiansen kaks kummist tooli
põhja ja rannatasku, Leesmannilt 23 karpi kala
konserve ja Kaitse Kodult kolm aastatellimist.
Koolinoorte maleturniir
Tallinna'. koolide maleesitvõistluötel on Pärast ?.
wooru eesotsas:

1. rühmas: Nosenfeld ja L. Braschinsky (juudi g.)
h 6 punkti, Tõrw (tehn.) ja Kertv (komm.-g.) ü 5 (1),

esmaspiiewal. 24. jaan.

Pöllutöökoja alatisel elustapaloomade- ta liha.

turul on weiste pakkumine endiselt juur. Nõudmme
nõrk. hinnad püsiwad endiselt madalal tasemel nina
maksawad järgmiselt:

Pullid ja mullikad 57—60 s. tapakaalu ja 28—30
' ]. eluskaalu kilo.
Nuumatud pekkrammujad lehmad 60—63 j., ram

mujad 55—60 j., kelkmijöd 50—53 s. ja lahjad
47—50 j. tapakaalu kilo. Lehmade eluskaalu hinnad
18-25-30 j. piires kilo.

Wasikate pakkumine keskmine. Nõudmine kesk.
mine. Tapetud rammusad wasikad ühes nahaga 55

65 )., keskmised 50—55 |. ja lahjad 45—50 s. kilo.
Eluswasikad 28—40 j. kilo.

Lambaid mähe. Nõudmine keskmine. Tapetud lam.

bad ilma nahata maksawad olenewalt rammususest
55—65 s. kilo. Eluslambad 34—40 j. Kilo.
Sigu keskmiselt. Nõudmine keskmine. Tapetud

l-ad maksawad 70—73 j. kilo.
Toodud hinnad on arwatud Tallinnas.
f Tabati salakaupa

Täna hommÄu! tabati sadamas aurik „B altarult"
maale tulles sama laewa madrus Arnold Patver. kes oli
enese ümber peitnud 2 tükki siidtülli. Mehele määrati
tollitrahwi 238 kr., mille ta ka kohe tcrsuS.

Wörk (Westh.) 5. Müllersdorf (prants. l. Wa
nak (komm.-g.) 4 (3) jne. 2. rühmas: Martinson

(komm.-g.) 6%, Randsin (tehn.) 6 (1). Sari (prantz.

I.) SU, Elango (tehn.) 5 (2), KostchenotvSkt, (linna
wene) 5 (1), Stürmer (linna tvene) 4N. Uwste
(Gust.-Ad.) 4 (3). Jrrk (tehn.) 4 jne.
Eesti Raudtee Jaamaametnike ühingu 1(1. kongress
29. jõran, astub kokku Tallinna Raudteelaste Kodu
ruumides, Kopli tän. nr. 7, 16. E. Raudtee Faamaamet
nike ühingu kongress.

PäetvakovmZ on: Kongressi atvamine (kell 9.30);
kongressi päewakorra kinnitamme; kongveSsi kodukorra
kinnitamine; mandaatkomiSjoni wcdimine; kongressi jn

hatuse walimi-ne; aruanded; muljeid Saksamaa vaud
teedest (refereerib E. Daltve); organiseerimise tähtsus
kutselises tegSvuseS (refereerib Rsmasbe); 1938. a. liik
memaksn ja teiste maksumäärade kindlaksmääramine;
1933/1939. a. eelarwed; tvalkimisöd põhikirja järele;
Eesti raudtee eikSplucvtatsiooniameti teenijate ühingute
koondise põhikirja waStuwõtmine; majanduslikud küsimu
sed; läbrräakimised.

reaga
õige mõtlemiSwiiS. KolmapäSval. 26. jaan., kell 7

nalinna on juba teostatud ja wiimane lüli Paldiski

maantee otsa juures on praegu käsil. Tallinna awalike
parkide Pindala on tõusnud ligemale kahekordseks sel
lest ajast, kui Eesti rahwaS riigiohjad enda kätte wõttiS.
Ka teiSteS linnades, nagu NarwaS, TartuS, Pärnus ja
mujal pannakse palju rõhku linnade ilu tõstmisele. See

töö on juba annnd tulemust, sest waliSturistide arw
EestiS suurened iga aastaga."

Niisama kiitwalt kirjutab waliseestlanc EeSti tolli
oludest, maanteedest ja elamise odawusest EeStiS.

TaMnnast lahkumist muljetest kirjutab W. B.:
„Kui seisime laewa ahtris ja waatasime tagasi sa-

pikemat aega U.-Pültsamaa wallawanemaks. Wiimjele
teekonnale oli teda saatma tulnud suur rahwahulk ja
seltskondlikud organisatsioonid.

loogtweekaewud korratud. Rutikwere jaoskonna
arst on teinud kokkuwötte terwishoidliku seisukorra

linnawalitsus on wiimastel aastatel pannud suurt

Keskn., 26. jaan., harilike hindadega Marcel
Pagnoli näidend ..Tseesar" (..Kaugete randade" ja

„Fanny" järg). Tseesari osas teeneline näitleja Paul

Pinna, Fanng osas Mare Leet

Neljap., 27. jaan., alandatud hindadega Puccini
ooper ..Tosca".

Läti balletisolistid ..Estonia" laval

Reedel, 28. jaanuaril, esinevad „Estonia" laval

iseseisva balletietendusega Läti riigiooperi parimad

solistid: priimabaleriin Edit Pfeifer, esimesed
soolotantsijad Anna Priede ja Tatjana Vestene
ühes esimese ballettmeistri Osvald L e m a n i ja esi

mese soolotantsija Harry P 1 uzis e g a. Läti kunst
nikud esitavad suure ja mitmekesise kava, millega
nad hiilgavaid kunstilisi võite on saavutanud Buda
pestis, Pariisis, Brüsselis jm. Klaveril saadab prl.
(Tatjana B abi na.
Homme sümfooniakontsert

Kesknädalal, 26. jaanuaril, toimuval järjekorrali

sel sümfoonikontserdil esineb juhatajana tuntud
saksa dirigent hr. Rudolf Schulz-Dor nburg.
Kavas: Anton Bruckneri sümfoonia nr. 1 (c-moll),
Max Regerl Mozarti variatsioonid, Otto Nicolai
ooperi ..Windsori lõbusad naised" avamäng ja Waa
neri ooperi ..Meistersinger" eelmäng peale eel
viimase kõik Tallinnas esmakordselt ettekandel.
Kontserdi algus kell 8 õhtul.
Eesti Draamateater
.Neljapäeval, 27. skp., kell %8 õhtul 44. korda

„Suvi".

sünnipäeva puhul „Kõrboja peremees".
Kassa avatud kella 11—1 e. 1. ja s—B õhtul.

Töölisteater
Täna ..Mehe küljeluu 33. korda. Algus kell VfB

Õhtul. Pääsmed 20—125 senti.
Kolmapäeval ..Tootsi pulm" 17. korda.
Neljapäeval ..Tütarlaps tänaval" 75. juubelieten
dUS Laupäeval ..Inimesed ajujäSl" 16. korda.

Pühapäeva päeval ..Kolmekrossi ooper" 20.

korda.

Töna esineb L. Looringi balleti
stuudio
kell 8 õhtu! Saksa teatris. Kavas on rida uusi numb
reid. Peale pr Looringi enda esinevad Agda Hor
regaard, Leida Peets, Lee Aare, Tia Vaike, Eevald
Eska ja Leo Melts.

Skaudid ja noorkotkab koos wabarligt aastapäe
wa pühitsema. Skautide lärwa malew on otsustanud

Valgamaalt

Saaremaalt

Pukalased salaküttideks. Puka wahtkonna metsa
maht tabas läinud nädalal metsast kaks Puka noor

meest R. Prakst ja E. Oja salaküttimiselt. Noor

meestel oli kaasas wintpüssist ümberpuuritud püss,
millega olid lasknud maha kolm orawat. Kuna pois

linnawalitsus tänawatele ja puiestikkudesse lasknud
istutada 14.600 mitmesugust ilupuud.

ajuda koostööle noorkotkastega. Nii peeti malewa
luhtidekogu koosolekul soowitawaks, et skaudid ja

noorkotkad pühitseksid wabariigi aastapäewa ühiselt.

Kudus tunniga 1572 wörgufilma. Kõrkwere Kala
meeste Selts korraldas 23. skp. wõrgukudumise wõist

luje auhindadele. 1. auhinna sai M. Sui. kes ku

dus tunnis 1372 silma. 2. kohale tuli W. Sepp 1414

tel puudus nii jahiluba kui ka püssiluba, toimetati

. silmaga ja 3. L. Prii 1393 silmaga. Auhinnad olid

dena juba hulk aega tegutsenud. E. Oja on endine

Muhu naiskodukaitse 10. a. juubel. Pühap.. 23.
jaan., pühitses Muhu naiskodukaitse jaoskond 19. a.

Hummuli tuletõrje malts. Pühap. peetud aasta

jumalateenistus ja rahwamajas kontjert-aktus. kus kü

nad Puka rajooni konstaabli juure, kus Koostati pro
tokollid. Kuuldawasti on poisid ümbruskonnas kütti

rahalised.

Harku koloonia kaswandik.

juubelit. Sel puhul peeti Muhu kirikus pidulik

peakoosolekul waliti Hummuli tuletõrje uuteks juhatus

neiesid Saaremaa malewa pealik koi. O. Särew.
Saaremaa ringkonna esinaine prl. L. Kalm ja koha
liku kompanii pealik Pärtel.

masid on juba koos. ühingu uues eelarwes on ette

wajaliseks mootorpritsi muretsemine, milleks osa sum

nähtud tiigi kaewamine Soe alewikku, mis täidaks
nii ilu kui ka wccwarusttlse otstarwet.

Zuubelipidustusist wõttis osa peagu kogu Muhu

rahwas, kirik ja rohivamata awar saal olid inimesi
puupüsti täis. paljud pidid ruumi puudusel tagasi
minema.

•SPORT.

õhtul kell 7 Nõmme rahwaülidoolis W. Pabson.
Apteekide öövalve
Tallinnas
TEISIPÄEVAL VASTU KESKNÄDALAT:

Schnickeri apteek. Paldiski rant. nr. 6. Tel. 431-18.
V, Kuigi apteek, Liivalaia tän. nr. 34. Tel. 461-70.
K. Schneideri apteek Raekojaplats tl. Tel. 431-65.
Nõmmel
Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

dama Poole, kus suur rahwahulk rätikuid lehwitades lah
kuwale laewale jnmalaga-hüudeid järele saatis, kui stis
merele walja jöudeS heitsime wiimase pilgu üle wana
Tallinna, päikesepaistelise Pirita ranna ja rohekas-sinise
Tallinna lahe, siis saime aru sellest koduigatsusest, mis
waldab suurema osa wäliSmail wiibiwaid eestlasi. Meie
kodumaa on wäikene ega wõi kiidelda suure loodusliku
iluga, kuid tal on midagi pehmet, rahustawat, mida meie

eestlased, ei leia mujalt maailmas. Kodumaa ilu on

tagasihoidlik, omapärane, ja sellest meie õieti aru ei saa
enne kui oleme pikemat aega wälismaal wiibinud. See

parast sovwitan igale eestlasele, kui tal wähegi wõi
malik on, reisi kodumaale ette wötta ja seal kas wõi mõ

ni nadalgi wiibida. Sakslastel on muinasjutt kange

lasest, keda ei wõinud ükSki wõim wõita, sest seni kui tal

jalad maas olid, tuli tal mullast alati jõudu juure. Al

les siiS kui üks kawal waenlane teda maast LleS' tõstis,

rauges selle hiiglase jõud ja ta langes surnult maha.
Rit omandame meiegi uut jõudu, kui astume wahest kodu-

maa Pinnale ja tviibime oma rahwa seas. Seepärast,
eesti mennad ja õed, minge waadake Kalcmite kodu, mis
on ehitatud meie Pölwe töö ja merega, ja ma usun kind

laSti, et teie ei tule tagasi pettunult."

Jgnaz Friedman'i

Uus kord Euroopa

Soome jäähokimehed

ainus klaverikontsert

maadlusi-meistervõistluste
korraldamises

Tallinna

4. veebruaril s. a.
..ESTONIA" KONTSERTSAALIS

R. Georgini apteek, Viru tän. nr. 15. Tel. 450-89.

Kino
„Gasparone" Gloria-Palacels
„Gloria Palace" on linastanud Carl Millöckeri

opereti „Gasparone", mis pakub vaatajale-kuulajale
rohkesti muusikat, laulu ja tantsu. Sündmustik keer

leb ühe karikatuurse prefekti ümber, kes püüab

oma poega sundida abielluma rikkaks pärijaks pee

tava krahvinnaga. Poeg omakorda on armunud

kenasse tantsijannasse. Opereti keskkujuks areneb

Viimsi tuleõnnetute heaks
annetas täna meie toimetuse kaudu endine Nah
wuskogu liige adw. K. Kurg 25 krooni; talu
peremees linna lähedalt, kes soowib tund
matuks jääda, annetas 10 krooni. Endisega
kokku 106,25 kr.
Sellest summast on 51,25 kr. kannatanud
perekonnale juba neil päewil üle antud, kes
kõiki annetajaid südamest tänawad.
Annetuste wastnwötmine jätkub.
Rohkem tähelepanu maalri
kutsele
Kodnkanmstamise-tööd antagu kutselistele
maalritele
Maalermeistrite ringidest juhitakse tähelepanu, et
praegusel kodukaunistamise ajastul tuleks Pöörata tahe
lcpanu kä sellele, et majade wärwimistõid teostaksid wi
lunud maalrid. Praegu tuleb ette juhtumeid, et maalri
tööd antakse igasuguste wuSseritc kätte ja kodukaunista
mistõö ei anna kaugeltki neid tulemusi, mida sellest akt
sioonist oodatakse. Sageli jagawad maalritöõde teosta
mifel juhatusi ja nõuandeid isikud, kellel pole endil maal
ritõõst aimugi. Selleks koostatud broschünridki ci seisa
oma ülesande kõrgusel.
Tallinnas on umbes 30 maalermeistrit, keS omawad

kutsetunnistuse ja wilumuse oma töö alal, aga pea

lc nende leidub palju isikuid, kel pole wedanud oma en
disel tööalal ja keS siis on tükkinud maalritöõsse. Sest
armatakse nii, et maalrikutse pole muud, kui wöta tvar
mipott katte ja kuku pintseldama.
maks kui kutselise meistri käeS.
Edasi juhiwad maalermeistrid tähelepanu sellele, et
maalermeistri kutseeksamit mõimaldatakse sooritada ka
ProwintsilinnadeS, kuS nõrgemad tööjõud Pääsemad ker

gemini läbi.
Lõppeks üteldakse, et Tallinnas on diploomitnd maa
lermcistritc ühing, kuhu on koondunud kõik Tallimws
tegutscwad kutselised maalermeistrid. Oleks soowitaw,
et riiklikud ja seltskondlikud asutused, korraldades nõu
pidamist kodukaunistamise alal, kutsukstd nõupidamistcst
osa wõtma ka neid, keS ongi tegelikud kodukaunistamise
labiwiijad.

*<aks poisikest läks „laia maailma"

naiste- ja meestejahile lisandub uue tegurina vee!

alaealist poisikest: Vassili Maslov ja Boris Go
lubev. Mõlemad on lahkunud kodust vanematele
sõnagi kõnelemata oma mineku sihi üle. Kuna vae

likult olematuks röövlipealikuks Gasparoneks. Sünd
mustik läheb järjest keerulisemaks, kuna vastastikulc

salakaubavedu jne. Rohke huumoriga ja ootamatus

tega on tegevustik põimitud läbi kuni lõpuni, mis
muidugi ei saa teistsugune olla, kui täiesti operet
lik. Peaosades Marika Rokk pakub rohkesti tantsu
ja soh. Heesters südamlikku laulu, kuna huumori
eest hoolitsevad Leo Slezak ja Oskar Sima. Publi
kule näib see operett rohkesti meeldivat, kuna esi
etendusõhtul oli saal vaatajaid-kuulajaid tulvil.
„Ball Metropolis" kino „Kunglas"
Seekordne kino „Kungla" eeskava viib meid
aadlike ja kodanlaste seisustevahede võitlusesse.
Kodanlikust soost ametnik, kes on abielus aadliku
naisega (Hiide Weissner), läheb seisuste pärast,

Skarjatina valla Kuningakiiias läks kaduma kaks

valt võib uskuda, et poisikesed on läinud sisemaale,

siis peetakse tõenäoliseks nende lahkumist Eesti
piiridest.

Rauk tuli kodumaale
Narva jaama kaudu saabus kodumaale 78-a. Anna

Keske, kes on elanud juba hulk aastaid Venemaal.
Kuna K. elab lapsi Eestis, siis nende algatusel õn
nestus vanainimesel pääseda tagasi Eestisse. Narva

jaama oli K. vastu sõitnud ta poeg, kes elab Tar
tus, ja mõlemad sõitsid otsekohe edasi.

tülli naisega ja selle sugulastega. Olles ära sõitnud,

külastab ta naine balli „Metropolis" ühes oma en
dise armastatuga. Sinna satub ka mees, kes va
rem tagasi tulnud. Naine suudab meeleheites
veenda oma sõbrannat teda asendama ja hoiab esi

algu ära krahhi. Hiljem selgub aga, et naine oi:
siiski ballil ja see tekitab uusi tülisid. Asi läheb
koguni kahevõitluseni, kuid seda suudab ära hoida
ennastohverdav sõbranna (Viktoria von Ballasko),
kes leiab endale eluseltsilise oma juhuslikust balli
kaaslasest ja armastuse tõttu lepivad siis aadlikud
abieludega kodanlastest tüdrukutega. Filmile on
loonud muusika Valter Kollo, Lisaks mitmekesiseid
7. hommikkontsert,
mis pidi toimuma möödunud pühapäeval ja ruumide

puuduse tõttu ära jäi, korraldatakse nüüd püha
päeval, 30. jaan., kell 12 päeval kino ..Modernis",
kontserdil esinevad solistid, sümfooniaorkester ja
segakoor N. Goldšmidti ja P. Indra juhatusel. Sis
sepääs kontserdile vabatahtliku maksu eest, alam
määr 10 senti.

Täna on kahe-kontsert
kell 8 õhtul ..Estonia" kontsertsaalis. Esinevad
mezzosopran nrl. Agnes Arn järv ja bass hra
Georg Stahlberg noorem. Noorte, ilusate hääl
tega lauljate kontsert peaks huvitama kõiki muusika
harrastajaid.

Tabati varas
Tallinna-Harju kriminaalpolitsei ametnikud taba

sid ja paigutasid vanglasse 35-a. Peeter Kuropat
kln l, kes pani toime varguse kojakapist Narva
mnt. nr. 63 asetsevas majas.

Rahvusvaheliselt maadlusliidult saabus meie ras
kejõustikuliidule ettepanek kavatsetava muudatuse

ajawiilemuusika. 9191 orkester. Juh. prof. R. Kull. 20.50
ivalimiste kümmeminutit. 21.00 Rimski-Korsakow: sümf
'üit ..Scheheresaad" 21.45 kirjanduslikke uudiseid. 22.09
õige aeg. Päewauudiseid. 22.10 kohwikumuusika „Kul
kasest". 23.00—23.00 esperantokeelne nädalakroonika

tikuliit otsustas pooldada Itaalia ettepanekut, kuna
meilgi maadlejate saatmine kahtedele Euroopa meis.

lastega koondasid rohkearvulise publiku jälgima esi
mesi meie jäähokimeeste rahvusvahelisi matše. Läi
nud talvel toimus ka Eesti esmakordne jäähokimaa
võistlus Helsingis Soome vastu, kusjuures vastu iga
suguseid ootusi meie rahvusmeeskond pani soomla
sile üllatavalt tublilt vastu, kaotades ainult 1:2 (0:0,

vusvahelise maadlusliidu liikmete-riikide arvamiste
teadasaamiseks. Kui enamus ettepanekuga nõustub,
siis hakkab uus kord maksma juba tulevast aastast,

vusmeeskond saavutada veel parema tulemuse?
Eesti rahvusmeeskonna '.Koostamiseks toimub
kesknädala õhtul algusega kell 19.00 Kalevi jääväljal
katsematš, kusjuures ühes meeskonnas mängib kaasa

aastal kahtedest Euroopa meistervõistlustest kujuneb

suuremale osale riigest liiga kulukaks. Raskejõus
tervõistlustele on aineliste! põhjustel võimatu.
Praegu toimub riikidevaheline ankeet kõikide rah

—õp. L. Raudkepp. 8.35 Türi: jääteade ja heliplaate.
Tallinn ja Tarw: ooperimuusikat heliplaatidelt. 9.00
Tallinn ja Türi: turuteade.

16.55 reklaam. 17-95 prantsuse keel mag. K.
Kann. 17.35 Türi: jääteade ja heliplaate. Tallinn ja

Tartu: heliplaate. 17.5.0 põllumajanduslikke teateid.
18.00 agr. J. Saarsoo: Jää tootmisest piima jahutami
seks. 18.15 lõõtspillimuusika, (Heliplaadid). 18.40 !«ie
wauudiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Hinnad 19.05
A. Kasemets: EeZti muusika arengutee (XI): Mmiftka
kultuuri seisnud esimeseks üldlaulupeoks. 19.25 eesti
soololaule. P. WirgaS (sopran). 10.45 wälispoliitiline

westluz H. Rahamägi. 20.05 5. „Estonia" süm

fooniakontsert. k..EStonia" kontsertsaalist). KaaStegewad

RR ja ..EStonia" ühendatud sümfooniaorkester, suha
tab külalisena W. ScliuliA-Dornbiirg Waheasal umbes
kell 21.00 muusikaline wcstlus A. sstsjp. OOJO õige
aeg. Päewauudiseid. 22.20—23.00 tantsumuusika ..Glo«

liafi" K. Strobeli orkester.

Kalevi jääväljal. Ainsaks väliskülaliseks jäähokis oli

läinud talvel Marieired IF Rootsist ja matšid roots

1:1, 0:1). Kas nüüd kodupinnal suudab Eesti rah

mil toimuksid Euroopa meistervõistlused ainult va
bamaadluses. 1940. a. kui olümpia-aastal jääksid

ka Tartu parim jäähokimees Saavo. Rahvusmees

toimuksid nad grecka-rooma maadluses, 1942. a.

gustuse all, jäähokihooldaja R. Saue. Täna hommi
kul algab n imelt Kalevi jääväljale uue jäähokivalgus
tuse ülesseadmine, mille Spordi Keskliidu toetusel

Üleriiklikud maakonnavõistlused
tõstmises

üles AEG. Uus erivalgustus võimaldab jäähokitree
nirtgut ja matside pidamist õhtuti, kuna seni oli

Euroopa meistervõistlused üldse pidamata, 1941. a.
vabamaadluses jne.

Raskejõustikuliidu juhatus kinnitas üleriiklike
meeskonnavõisttuste kava tõstmises, mille on esi
tanud tõstmise erialaõpetaja A. Mäll. Kava järele
algavad võistlused 12.—13. veebruaril, millal toimu
vad eelvõistlused-üle riigi üksikute klubide-korral

dusel, kusjuures nende eelvõistluste tulemuste põh

jal maakondlikud spordiliidud koostavad oma esin
dusmeeskonnad. üleriiklike võistluste sarjas võist
levad maakonnad : omavahel neljas ringkonnas.

Esimeses voorus, mis peetakse 5.—6. märtsini,
kohtuvad 1. ringkonnas Petserimaa ja Võrumaa,
2. ringkonnas Valgamaa ja Viljandimaa, 3.
ringkonnas Järvamaa ja Harjumaa, 4. ringkon
nas Läänemaa ja Saaremaa. Teine voor toimub

1i9.—20. märtsini, kusjuures esimese vooru võitjad
kohtuvad 1. ringkonnas Tartumaaga, 3. ringkonnas

Virumaaga ja 4. ringkonnas Pärnumaaga. 2. ring
konna võitja selgus juba esimeses voorus. Esi
mese ja teise ringkonna võitjad kohtuvad 2.-3. ap
rillil, samuti 3. ja 4. ringkonna võitjad. Ringkonna
võitjate vaheline finaal toimub 10. aprillil, selgita
des Eesti parima maakonna tõstmises. Võistlus

kohad määratakse kindlaks kokkuleppel maakonna
liitudega.

Lesti meister võistlused poksis Tal
linnas ja Viljandis
Raskejõustikuliidu juhatuse eilsel koosolekul

tehti ettepanek korraldada Eesti tänavused meister

võistlused pbksis ettenähtud 12.—13. märtsini va
rem nimelt 26. ja 27. veebruaril. Teatavasti 22.
märtsil toimub Eesti-Poola maavõistlus. Kui mfeis
tervõistlused peetakse alles kümme päeva enne neid,

siis võib juhtuda, et mõned paremad poksijad vea

saamise korral ei suuda enam maavõistluseks terve
neda. Gong kärbes-, sulg-, kergekesk- ja poõlraske
kaalu meistervõistluste korraldajana on nõustunud
ettepanekuga, kuid enne lõpliku otsuse tegemist ta

hetakse ära oodata veel Viljandi Tuleviku seisu
koht, kuna Tuleviku korraldusel toimuvad Viljan
dis meistcrvõistlused kukk-, kerge-, kesk- ja raske
kaalus.

toimuvad lähemad suuremad poksi

võistlused Saksa teatri ruumes 12. ja 13. veebruaril,

mil tuleb pidamisele ka Liinamägi ja Lukkini va
heline matš. Neil kahel võistlusõhtul toimuvad kõik
matsid ette kindlaks määratud paaride vahel.

Kehras toimusid nädalavahetusel maadlusvõist

Peale maadluste toimus kaks demonstratsioonmatsi

poksis, kusjuures Mossini ja Kanepi vaheline ku
junes tõsiseks võistluseks, lõppedes Mossäni grog
gyks jäämisega kolmandal ringil.
Peoline pussitas konstaablit

Kesknädalal, 20. jaamtaril
7.00 ärawsmäng. Wöimlemine. 7.20 päewauudiseid.
7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.15 hommikpalwus

Esmakordne jäähokimaavõistlus Eesti pinnal toi

sed Euroopa meistervõistlused. Ettepaneku algata
jaks on Itaalia maadlusliit, kelle väitel osavõtt igal

lused, mida jälgis tulvil saal publikut. Võistlus
õhtul kujunes võistlejate paremusjärjestus jäxgmi
seks:, sulgkaal 1. Evart, Kehra; 2. Siilluste.
Tcisipäewnl. 25. jaanuaril.
Sport; g. Kanepi, Sport; kergekaal 1. Sõmer,
16.55 reklaam. 17.05 lastetund. ..Nöiakannel". A.
Kehra; 2. Laanisto, Harju malev; 3. Piibur, Kehra;
Sahlsteiui kuuldemäng. eestistanud H. Oidram. 17.33
kergekeskkaal 1. Härma, Harju malev; 2.
Türi: jääteade sa heliplaate. Tallinn ja Tartu: heli Paumets, Kehra; 3. Tamm, Harju malev; raske
plaate. 17.50 dr. W. nprns: Uni ja unepuudus. 13.10 kaal 1. Leet, Kehra; 2. Koosler, Kehra; 3
inglise mllusika. (Heliplaadid). 18.49 päowaundiseid.
Küngas, Kehra. Võitjatele oli rohkesti auhindu.
19.00 õige aeg. Ilmateade. 19.05 klawerisoolosid. Do
cothea zur Mühlen. 19.30 eeSti keel Dl. Kress. 19.55

õhtul

mub reedel Tallinnas Soome vastu. Soome rahvus
mdeskond saabub Tallinna reede horiimikul ..Tasu
jaga" ja maavõistlus toimub samal õhtul Tallinna

Maadlusvõistlused Kehras

Raadio

Ertvalgustus ülesseadmisel. Maavõistlus reede

kohta Euroopa maadlusmeistervõistluste korralda
mises, mille järgi edaspidi tuleksid Euroopa meister
võistlused korraldamisele vaheldumisi vaba
maadluses ja greeka-rooma-maadluscs seega tule
vikus poleks igal aastal maadluses enam kahekord

keegi tundmatu, keda püütakse tembeldada tege

lühifilme.

Laupäeval, 29. skp., kell %8 õhtul 39. korda'
„Must Suvi".
Pühapäeval, 30. skp., kell p. 1. 107. korda
„Kevade". õhtul kell %8 A. H. Tammsaare 60.

weebr. Elwas.
Wöistlus kodukaunistamises. Wana-Otepää ÜENU
osakonna juure on kutsutud ellu kodukultuuri ja kodu
kaunistamise haru. Wiimase poolt on wälja kuulutatud
wöistlus kodukaunistamise alal.

kohta. Nelja wiimafe aasta jooksul on Põltsamaa

vuud-põõsast, mis teeb wälja 2,1 istikut iga.elaniku

Tuletikk auliikmed waristwad. Paide Reopalu

kalmistule sängitati pühopäewal Paide tuletõneühingu
auliige A. Limberg, kes on tegelenüd tuletõrjes kaue
mat aega juhtima tegelasena. See on juba teine surma
zuyfum tänawu Paide tuletõrjeühingu auliikmete peres.

korraS: aruanded, tegewuskatva, eelarwe ja tvalimised.
..Oigest möttemiswiistst" kõneleb homme. 27. skp.,

Teater • Muusika

Tiedeberg.

mine. Mootorpritside tundmise ala! peetakse paar

kursust, millest üks on kindlaks määratud 5. ja 6.

istutati 1937. a. Põltsamaal 6227 mitmesugust ilu

tööd wusseritc katte. Pahatihti läheb töö aga nii kalli

Teisip., 25. jaan., Dimitri Smirnoffi teiseks
võõrusetenduseks Tšaikovski ooper „Padaeniand".
Hermanni osas Dimitri Smirnoff, Liisa osas Olga

kümnelkonnal tuletõrjeühingul mootorpritside muretse

liikmeiks A. Johanson ja A. Rull, kandidaatideks
K. Anton ja K. Tammemaa. Koosolekul tunnistati

rõhku linna kaunistamisele. Tehtud kokkuwõtete järele

Ja tööandjad, eeldades kulude kokkuhoidu, annawadki

iiEstonla" teater

l(Me tuletõrjeühingule mootorpritsid. Tartumaa

kohta oma tööpiirkonnas 1937. a. Nimetatud aru

andes märgitakse, et enamus joogtweekaewudest on
wiletsas seisukorras ega wasta terwtshoiu-nöudeile,
kuna need wöimaldawad mustawee juurepääsu. Kae
wude seisukord jätab soowida ka Wöhma' arstijaos
konnas. Wiimafes kohas on paljudes majapidamistes
leitud puudulikud olewat ka käimlad.
Uus instruktor Põltsamaa keskkoolidesse. Pöltsa
maa vro-, ühis- ja eragümnaasiumi sõjalise kaswatuse
instruktoriks saab ltn. A. Ewert, kes tegutseb instruk
torlna kaitseliidu Põltsamaa malewkonnas. A. Ewert
on annud nõusoleku uuele kohale asumiseks.
Põltsamaal istutati 6227 puud-põõsast. Põltsamaa

Paidest

tuletõrje brigaadis on ette nähtud lähemas kawas

ruumes, Wiru 3. 2. korral, algusega kell 20. Päewa

Kodumaa pinnast ammutavad väliseestlased uut jõudu

ttad olema kooökõlaS wana ehitusstiiliga. Näotud put
kad wana linnamüüri ümber on cnamiSte kõik juba lam
mutatud ja kaunid aiad ning rohuwaljad aitawad tõSta
wanade tornide ilu. Tornide wäli endisel näituse platsil
on tallinlaste au ja uhkuS. Roheline wõõ ümber wa>

Austusamaldused wanale seltskonnategelasele. Püha

päewal maeti Põltsamaa kalmistule Uue-Pöltsamaa
walla stlmapaistwamaid seltskonnategelasi Reinhold
Omal. Kadunu oli talupidajaks samas wallas, tööta
des innuga kaasa paljudes koduwalla ja Põltsamaa
linna seltskondlikkudes organisatsioonides. Ka oli ta

Tartumaalt

Pablona loeng: ..õige mõtlemisviis— Couõ süsteem".
Tallinna Majaomanike Seltsi Juunioride Klnti peab
täna. 25. jaan., oma aastapeakoosoleku klubi uutes

Eesti kuurortidele

on hoolega alal hoitud. Hooned, miö seal ehitatakse, pea

Viljandimaalt

õhjul Nõmme rahtvaülrkoolis Pärnu mnt. nr. 84 W.'

Wäliseestlaste kiitus Tallinnale ja

Ameerika cestlaSte ajakirjas „Meie Tee" kirjutab
Eestit külastanud W. B. oma matkamuljetest pika kir
ja, rääkides wäga' kiitwalt Tallinnast ja Eesti oludest
üldse. WaliSeestlane kirjutab Tallinna kohta:
See on huwitawamaid linnu maailmas. Wanalinn
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?Mrglirohke peoõhtu Kiiklas

Laupäewal Mäetaguse walla Kiikla külas peetud
verenaiste-seltst piduõhtu kujunes õlge kärarikkaks Käma

kaewanduse töölise JooSti märatsemiste tõttu. Joast.
keS oli tugemast! joobnud, hakkaS keset pidusaali lör
mama ning piduliStele hüüdma wäljakutsuwaid j« haa.
wawaid märkusi.
Mäetaguse 2. rajooni konstaabel läkS meest korrale
kutsuma, kuid ka ametnikku jerwitaS Joost sõimuwalin»'

gnga. Kui konSjaabel hakkas märatsejat mäewõimuga

ruumist wülja talutama, haaras Joost PuSsi ja lõi
haawa konstaablile käsiwarde, jagades samal ajal Ma

saku käega hoope ametnikule näSu.
Ootamatu rünnakuga konstaabli käest mabanenult
haaras märatseja tabureti ja haSas sellega peolist taga
ajama, lnvadeS „saaliS õhu puhtakS" peksta. Kui tabu
ret osutu? mitte küllalt kohutamaks relwakS, haaraS J.

uuesti Pussi, kuid siis läks korrapidajast korda Joost
kinni baarnja. Mees toimetati accStimajja.
Konstaabli migastused kuuluwad kergete liiki.

konna moodustab pärast katsematši, mis õigemini
esmakordseks õhtuseks harjutusmatšiks uue erival

tellis Talispordiliit ja mille seab suure vastutulekuga

see võimalik ainult päevavalgel. Maavõistlus Soome
vastu on meie tänavuseks suuremaks jäähokisünd
museks.

Soome rahvusmeeskond Eesti vastu

Soome jäähokiliidu juhatuse eilsel koosolekul
tu. Teatavasti maavõistlus toimub reedel Tallin
nas. Meeskonna koosseis on järgmine: Gastren,
Häkuiinen ja Jaakkola; R. Tiitola, J. Tiitola ja
Granström; Sjöberg, Ihalainen ja Katajavuori. Va
rumeesteks on Salo, Hagström ja Lindahl. Mees
konna katpeniks on J. Tiitola.
määrati Soome meeskond maavõistluseks Eesti vas

Eesti suusaeliit sõidab Narva
Laupäeval ja pühapäewal toimuwad Narwas Eesti
esivõistlused 18 ja 30 km-i suusatamises. Võistlejaid
on oodata üle riigi Narwa kokku 50 ümber. Mõlema
wöistluse start on ette nähtud Narwa linna spordiwälja
lähedal. Maastik on walitud eriti raske, kasutades sel

leks täiel määral Narwa jõe alamjooksu piirkonnas

asetsewaid mäeahelikke.

Suusavõistlused Neerutis
Noorkotkaste ja kaitseliidu Kadrina malevkon

dade suusavõistlused toimusid pühapäeval Neerutis.

Noorkotkaste aladel võistles 60 poissi. Parimaks
rühmaks osutus Kadrina 25 punktiga, omandades
malevkonna vanema A. Kalbuse jändauhinna.
Võistlustel saavutati järgmisi tagajärgi:
Kaitseliitlastele 5 km: 1. K. Tiks (Kadrina) 23.55
km; 2. V. Veeborn (Undla) 24.25. 10 km: 1. K.
Tiks 48.21 min.
Nõorkõtkastele 5 km (17—19-a.): 1. H. koitla
(Kadrina) 23.55. m, 2. E. Riisalu (Neeruti) 24.17 m.,

3. A. Neudorf (Neeruti) 24.32 m. 3 km
(14—16-a.): 1. K. Mõek (Kolu) 16.22 m; 2. A.
Viskmann (Kadrina) 16.26 m.; 3. H. Uusnurm
(Kolu). 1,5 km (11—13 a.): 1. H. Hiie (Neeruti)
7.54 m., 2. V. Klevers (Kolu).
Otepää suusavõistluste tulemusi

Otepää suusapäevadel saavutati järgmisi tule
.nusi: 18 km suusatamises 1. L. Sillandi (Laiuselt)
1.37,20,' 2. V. Ots (Vana-Otepäält) 1.37,35, 3. A.
Lass (ÜENÜTO) 1.39,58; 10 km suusatamises 1.
P. Paala (Torma) 40,47, 2. E. Leearu (Pilkusc)
40,47, 3. J. Kuusk (Jõgeva) 40,52; 5 km naistele
- t. T. Oun (ÜENÜTO) 20,35, 2. V. Künnap (VanaOtepää) 24,15; 5 km noorkotkaile 1. A. Ott (Ote
pää) 17,52, 2. H. Juus (Otepää) 18,06, 3. P. Kukk
(Jõgeva) 18,22. Suusahüppeid sooritasid 15
meest. Esikohale tuli O. Veidemann Tallinnast, kelle
tulemuseks oli 16,5 m. Slalomsõidu võistluse
võitis O. Veidemann, saavutades 40 võistleja hulgas

enim punkte. 48,8; 2. A. Sillak (Tallinn), 3. A.
Peepre (Tallinn). Korraldati ka suusamärgi võistlu
sed, millest osavõtjaid oli ligi poolsada.
taksa poksijate võidud Soomes
Helsingi. 25. 1. (ETA) (D?W) Saksa poksijad

võistlesid Pärast wiigiga lõppenud Saksa-Soome maa
ivõistlust weel Wiiburis ja Kotkas. Wiiburis saawutas

Saksa s»lgkaallan« VLlker soontlase Piitu

latse üle. kergekaalus Heesc (T) i võitis Nonoola (Soo
me), k erg ekesk kaalus Fluss (Saksa) wöiris Rossi (Soo
ntc) ja keskkaalus Campe (Saksa) wõitis Palniasi (Soo

me). Ideed kõik olid punktiwõidud. Raskekaalus sakslane
Runge wõitis Kavppise (Soome) tehnilise knock-oudiaa.
Kotkas' wöisteld-es sakslased olid samun wõid-ukad.
Knock-out wõidud saavutasid kärbeskaalus
soomlase Ntikaie wastu ja poolraskekaalus Vogt (Saksad

Dahlsdrömi (Soome) üle. KuÄ-kaalus Wilke (Saba)

wõitis punktidega Lumilahti (Soome). Keskkaalus soom
lane Suhonen diskwalisitsceriri matschil Murachi (Sak

sa) wastu. Zamuri diskivalifrtisoeriti soomlane Lind
ström, kes wõistles sakslase Genserichiga.

Kolm venda abielluvad korraga
Saaremaal. Lümanda wallas Haatvasoo külas elut
sewad tvennad Leonhard, Albert ja Bernhard awaldasid
korraga sootvi abiellumiseks. Kaks tõendades! Leonhard

ja Bernhard. kui nooremad kosiwad kaks õde, kel
leks on .Kärla tralla Hirmuste kiila ...HirmuÄe" talu

peretütred Linda ja Herja Punnbid.
Selline ..smnciooneline" perekondlik alnellnnnnc on
Saaremaal esmakordne. Pulmapidu peetakse ühiselt 6.
weedruaril.
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et ta on karistatud varguste eest ja kelle taskuis
näis midagi olevat. Valvur pidas ta kinni ja nägi,
et ta taskus on kuus karpi konserve. Ta hakkas
Jänest et kust sa need said, kuid Jänes
jooksis minema.

Hiljem võttis kriminaalpolitsei Jänese . kinni.
Ta tunnistas end varguses süüdi. Kohus mõistis
ta kolmeks aastaks vangimajja.

Väinjoo paremale. Samal ajal _ Väinloo otsustas
Sassist mööda sõita. Kui auto jõudis Sassi kohale,

Kui varas on majahoidjaks
Kriminaalassistent A. Ervik pidas Villardi tän.
kinni varemalt varguste eest karistatud Fredrieh
Rapi, kellel oli kaasas pakk tubaka ja paberossi

poole. Ots kaldus üle koorma ääre ja andis hoobi

Räpp seletas, et keegi võõras mees on selle te

Paldiski maantee poolt sõitis vastu teine auto.
Selle mööda laskmiseks võtsid niihästi Sass kui ka

dega.

hakkas koormas üks kasepakk veerema paremale
Sassi pähe. Sellest hoobist Sass kaotas tasakaalu,
hakkas rattaga vänderdama ja kukkus auto suunas

ma kätte edasimüügiks annud.
Räpp elas ja oli majahoidjaks Paldiski _ maanteel

maha. . .
Ta suust jooksis tugevasti verd. Ta viidi haig
lasse, kus selgus, et ta vasak kõrvalcst-oli purus
tatud Alumine lõualuu oli pooleks murdunud. Üle

ole mitte sealt varastanud.
kaupluses avastatigi puudujääk 357 krooni väär

nr. 33. Selles majas asetses ka tarvitajateiihisus
..Tarbija" kauplus. ' Tekkis kahtlus, kas Räpp ei

tuses.

mises lõualuus oli purunenud neli hammast. Vasak

Rapp tunnistas end süüdi ja seletas, et ta on

poolne tiirluu oli pooleks murdunud. Ka pealuu
alune oli mõranenud. _
Arsti arvates need vigastused võisid tekkida
kas kukkumisest või sellest hoobist, mida andis

valevõtme abil käinud kaupluses vargil viiel korral.
Kohus mõistis Räppi kaheks aastaks vangimajja.

Trammikonduktor omastas

kasepakk.

Autojuht Elmo Väinloo võeti vastutusele see
pärast, et ta koorem oli osalt sidumata ja seepärast,
et ta'jalgratturist möödus nii lähedalt. Liiklcmis
määrus nõuab, ct eessõitjast möödumisel tuleb ka
sutada tee keskkohta või vasakut poolt. Väinloo

Trammi direktor A. Pürge teatas sügisel krimi
naalpolitseile, et Kopli trammi konduktor Valter
Mõ 11 u s on omastanud ühe nädala jooksul sõidu
piletite müügist 53 krooni ja talle vahetusrahaks
antud 10 krooni.
Nüüd oli Mõttus selle süüteo pärast kohtu
ees. Ta mõisteti kuueks kuuks vangimajja tingi

seda ei teinud.

Kohus mõistis Elmo Väinloo poolteiseks aas

taks vangimajja.

misi.

Skiimbriad 3 aastat vangistust
Sügisel varastati sadamas aurik „Jukult" 10
karpi skumbriaid.
Samal päeval nägi tellivalvur Eduard Lainel
sadamas Johannes Jänest, kelle kohta ta teadis,

Kui naisvangid läksid suplema...
Harku vangla naisvalvur Aino 011 os o n ja
meesvalvurid Jaan Mandre ja Robert Le i s olid

ringkonnakohtu süüpingis sellepärast, et nende eksi-

tuba

Korter
3 tuba. esik, W. C.. wäl
ja üürida uues keskküttega

majas. Oskari tän. 75.
Korralik 3-toaline

kindla teenistusega , korrati-J
kule väheseliikmeliselc pere

konnale väljaI'Siirida. Kirj.
slt. ~11/9971".

anda. Fählmauni 12—1

tuba

mööblita tuba

kuid Alandre oli ütelnud, et olete siin viimast päeva
tööl, võtke siis lõunavaheajal mis võtta on.
Peale lõunasööki läksid 5—6 naisvahialust sup
lema. A\õnel oli trikoo, mõnel ei olnud. Sellepärast
siis meesvalvur läks häbelikult eemale. Naisvalvur
aga võttis endalt ka riided seljast ja lebas põõsaste

möbleeritud tuba

: ~Päevaleh£telH|TO

Möbl. tuba
ära anda. Liiwalaia tän.

vangistusega tingimisi.

Kohus mõistis Jukka ja Rciningu, kes on vare
malt karistatud, neljaks aastaks ja Paalberg! pool

J. Anso on tvõtnud osa paljudest organisatsioonidest.
Kaitseliidus ta on püsinud selle algpäcwist saadik. Kõige
südamelähedasemaks on talle aga jäänud noorteorgani

re Stackelbergi garaažist auto ratta, mis oli sada

tes rahtvHslikkii noorteorganisatsiooni Ugala noorscppade

arvas sellest küllalt olevat, kadus talust ootama
tult, võttes seejuures üht-teist kaasa. Möödunud
Elukutseline ..peigmees"
sügisel Järv tegutses Suislepa vallas Erich Variku
5-a. sunnitööle
juures õunaostjana, kusjuures omastas 400 kilo
Varikule kuuluvaid õunu. Riidaja vallas ta müüs
Viljandi ringkonnakohus mõistis esmaspäeval ära 24 ruumimeetrit küttepuid, mis tegelikult kuu
5 aastaks sunnitööle Herman Järve, ,"1 a. vana, lusid metsakaupniees Hans Uusbergile, kuid milli
kes Viljandimaal on pannud toime rea pettusi ja sed puud Järv nimetas temale kuuluvaiks. Lisaks
vargusi.
sellele on mehe hingel veel rida teisi patte.
Järvel oli ringkonnakohtus ühel päeval arutusel
Herman Järv peatus Viljandimaa taludes pere
tütarde pool, laskis end priskelt kostitada ja kui neli süüdistusasja.

j folit. Kirs. slt. ~20/20".

I

pruugitud riideid, ülikondi,
palituid, pesu, saapaid, pan

postia s u t u s

dipileteid, õmblucmasiuaid.
jalgrattaid, mööbleid. Tulen

waiksele härrale, 30-kr.
kuus. Koidula tän. 10—1.

Zu vermieten

ja uusi riideid, palituid, ka

lusmasinaid, jalgrattaid,
vandipiloteid. Wiibib Tal

! tuba

[SUUR VÄLJAMÜÜK I

das 111 Haus im Hof. Zu

I ocei kuni 31. skp. I

von 6-7-8 Uhr.

..5/9965".

Äriruum
suure waateaknaga ära anda
heas äritänawas. Teat. saab

i

tuba

ära anda soliidsele isikule.

tiir j. sli.

Tina tän. 26—1. teles.

315*63.

Korter

tuba
mööbliga tvõi ilma. Pakknm.

ära anda. Luna t. I—lo.

80".

Tuba
üürile anda ühele wõj ka

Maja mUUa

, Korralik kindla teenistu pärast kella 4. t

sega neiu tvajäb rutuliselt
ühetoalist tvõi tvahcscinaga

i korterit

Korralik neiu soolvib

MaaiUkk

AAAAAAAAAAAAAAAAA 1 headuses J' ©
Raadiolampe. |
KOHVI Al i
faoranub 50% UHiärtufcft J
50, iS\x. 1.50; lambid

Jaotanud 25% wõi on täied- *

ti forrav; moofitoMdaiatb

suur. 5,16 hektaari odavasti ,fti\ 1.50 2.75; lõpp
müüa alevi ja raudteejaama fampo Kr. 1.75 3.25;
juures. Teateid Veizenbergi oftoobib, dioodid, faroobid
tän. 12—10, pärast kella 4. Kr. 2 3.75; paiarei
mabhmnuuTainpe Kr. —.50

kõrte rl
kaaslaseks

kaastiUrilist

lvannitoa ja mõnusustega

tvõib ka kaks sõbrannat olla, lpcrromas linnaosas. Palkum

hele kindlas ametis käijale Tartu umt. alguses. Kirjal, flt. ~12/132".
isikule. Kopli tän. 38—25. flt. ~9/129".
Kindlas teenistuses noor

Ruum

ära anda tööstuse, tvõi äri
otstarbeks. Lähemaid teat.

saab Endla rän. 15, maja

hoidjalt.

Pudukauplus

abielupaar tvajab

korterit

nüüd tvõi edaspidi inba

ära anda. Teat. saab Dunkri ja köök wõi tuba «vaheseina
tän. 2, suusatööstuses.

| Uus Maailma 1. kaupluses.
Ostetakse

toitvad

tutvust

23-a. noormees soovib

prouade wõi preilidega.

tutvuda

Mccldiwnse korral järgucb
abielu. Kirjad: Kehra. p.-k.

korraliku vaese lihtsa tütar
lapsega. Soov. foto ja enda

25, Priipalu kauplus.
..Torni 26", „Maru 33".

RA-FO,

I

toole ning mitmesugust
pruugitud mööblit, õmb
lus- ja kirjutusmasinaid,

AIVAZ'I
u-

jalgrattaid, peegleid,
tuure, pilte ja mitmes.
me soodsate hindadega.

Imuud
kaupa, soovita
T.L. Pandimaja
kauplus,

Omaniku haiguse tõiri.t
müüa wahesöitnud 4-tonn.
veomasin

iJuternational). lärcloküsi

ga 1. linnajakku. Kirjal, slt. mised saata Bärnu. ..Pärnu
~32/112".
Päewalehe" tal., „Auto".

puust
Mõne.

tutvust
korralik:: härraga iöölis

anda. Teatada slt. ..35/

ringkonnast, tvanadus 35

50 a. Kirjad sti. ..26/66".

Kolm võõrsil sõitvat me

Hävra. 36-a., soow.
tutvust .
barit. härraga moodsa eesti

remeest

tutvuksid

keele praktiseerimiseks. Too
wi korral waSiutasuks we::e
wõi saksa keele konwersat-'

meeleldi kodumaa tütarlas
tega. Kirjad, soovitav foto
ga, S/s.. ~Osmussaar" Con
nel & Grace Ltd. 5—6 Bury
Court London EC3 England.

sioon. Kirj. slt. ..37/8877",

Jseseisew töölisneiu, kas

Tõnu 22, Enn 25, Toomas 28 julged

abielluda
25-a. töölispoisuga? Kirjal,
Ameerikas heale järjele slt. ..12/92".

Kellel oi: wälismaalt too
Coker Spaniel
paaritamiseks anda. icor.
dud isane

kodumaa neiudega. Inglise

Seda härrat,

kirjuta mulle.
Olen
kurb. et pole sõpra
päeval. 22. skp. kell Vzs Kirj. sli.
~2/82".
õhtul Aia tän. 10 ees, palun
teatada uuesti. Jäin hiljaks.
Lv. härrad, prouad ja
Preili Lii. Kirjad slt. ~27/ preilid,
palun, laenake kor
kellega pidin kohtama lau

9937".

valikule noormehele

10 kr.

Aastane

auiojuhicksamile pääsmiseks.

hundikoer

Rottidele,

talu või maja
sr«!v. jaama ligidale ja

iviljavmiaiaga. Tmioda jli.
~15/33",

lutikatele ja prussakatele

Kindlas teenistuses 30-

kindel surm ainult Pikk tän.

aastane poissmees soomib

43-1, Trõkov.

tutvust
neidudega abielu mõttes.
Päcwavilt soowimw. Tear.

Lgp. prl. jit pr. luni

05 a.. 'ui olere jõukad, siis
palun

Sooivit. osta pruugitud

tvasimva tvormikaudjaga.
Kirj. slr. ~16/136".

kirjutage

slt. ~35/155".

keskmise mälumisega pikema

Kas leiduks prouade wõi
kasvulisele sa tõsiselt ellu
rauatreipink
preilide bulgas:. kes oleks
kärnide ivabe 1 tn. ja ine julmimale 28-a. mehele ühi nõus omas kodus õpetama
se kodu loomisaks. Ainult tõ
.allilecivit. aparaat. Teat. sised
kiriad leiamad tähele lahele korralikus: perekon
slt. ..30/0000".

panil, liitjad palun saata

nasr rürarlapscle
lanlsusaramc?

mis on määratud lammuta. pnttst pruugitud

luuuisi. nr. 2520.

Tasu kokkuleppel, läbirääki
'Miscl. Kirj. slt. ..32/152".

misele. Pakk. saata slt.

putelligeiune haritud 01-a.
Noor, inecldiiv loäikcsc
maaneiu tuimu sriug konna kasnmline daam onib tea:-

Sooivin osta punasest

..20,9980".

Narva mnt. 18, te 1.306-84 j

kirjutuslaua
Pallnut. kirj. slt. ..16/36"
j Vstja Võrust

Jitlutvlifuft oi?nu\v;.tt minia
uit-? tttccõtcmlwa

Rakweoe postkontor, kainem,

puudusel

ri-. jalunis- ja :nõi:c
kaaslast

tutvuks

baritud oärrade hulgalt.
Tocrusr \ iraja. Kirjal, sli.

ostab jälle kõrge hinnaga
jalgratas
. ..35 115".
muugitud mööblit, riideid korraliku Haritud härraga.
Ostan
ja Ittldnnr. C?ta ronin. fttj.
Kirj.
ilt.
..5/5".
, igasuguses seisukorras, tutti
flt. ~1/121".
vana mööblit, voodeid, käsi pvöittitgukolum. Palun teat.
„Päevalelie"
/lõuka-- rändur oisib
käru. Maksan head hinda.l- kirjal, slt. ~32/72".
Oiuninipntldiiscl oNtnuuai
ja uLaste Rõõmu"
Kirj. slt. ~29/8869". ,
miiita
sõbratari
üksiknumbreid müüb
Sooloni osta pruugitud
pianiino
Vene
ja juur fuimmp.itu. 9/äfva
õmblusmasina

Kõik tcaiuab, ct pa

1. fri. 9, 2. korral.

küttematerjaliks

lampe ja eleklriarnra

rimaid

saab odawasti Wcne i.

Amciiskäija neiu soolvib

heas korras, odavasti üürile

tutvuks

grammofone, viiuleid,

juurest

postmarke

nagu: riide- ja puhvcli
kappc, kirjutus- ja söö
gilaudu, toole
voodeid,
Moodsat
mööblit,
tualcttpceglcid, öökap

pe, diivaneid ja tugi

Pärnu m. 10.
Viru tän. 21.
Pärnu m. 11.

~2/162".

emane, sõnakuulelik ja sõb Maksab ausasti tagasi. Pai.
ralik, tasuta ära anda Nõm teat. jfr. ~3/13".
Tallinnas, pnuehiiusrajoo me, Metsa 43—2.
Tümvaatnc tütarlaps
scovin osta. Müüjad teat.' iti-3. Pakk. kirj. slt. ~6/46"

la mujale)

ÜÖiru 13.

pehmet habet. Noad antakse
maksuta 10 päevaks proovile.

tutvuda

Pianiino

J Soowin osta Tapale (lvõib

Niaadio-foioäri

mis lõikab hästi kõva ja

Kindla sissetulekuga, kcik
ealine protvimslanc soowib

Kes laenab

ehituskrunt

Maja

Soovin osta

2 tuba ja köök, linna

korterit

I lihapaku

1.75; ameerika lampe

kas kaubaga või ilma. Pakk.

Wajau 2—3-toalist

2 hingelist noormeest soo

s—'7 p. l.).

s!t. ~12/9972".

,

Kr. 1.50 2.50.

slt. ~39/79".

wõi selle lähedusse. Kirjal,
sli. ..40/120".

tel. 412-39. __

tuntud

mure waateaknaga. Küsida
Proua kindlas teenistuses Osak.: Narva, Joala 26;
soowib
Tartu mnt. 7, kübaraärist.
Tartu, Aleksandri 6; j
korterit
Rakvere, Pikk t. 26.
Väike korter

Noor tütarlaps wajab

Tutvuda

keele oskus soovitav. Kirjad,
võimalikult fotodega, palun kirjal, slt. ~10/40".
kulda, hõbedat, vene peen saata slt. ~28/9948".
Mees tundmata, kui oled
raha. Voorimehe 4, E. Prant,
üle 40 siis

Vanas

ga ja esikuga

korterit

OSTAN

: Ostan saarepuust

ZUv" KARJA' \

ruume toiduainetekaupluseks,

korteriks wõi puhtaks töös
tuseks. Pikkjalg 5—6.

rc. WaÄascl korral antakse
asjale seaduslik käik.

MMM

tuid. pandipiletcid. õmblus
masiitaid ja utnud. Pärnu jõudnud eestlane soovib
mm. 33.
kirjavahetust

pikema praktikaga ja keelte osku
sega. Oma käega kirjutatud pakku
mised elulookirjeldusega ja tunnis
tustega saata postkast 128, Tartu.

kellel on tall ära anda, nüüd
või edaspidi. Kirjad slt. ~40/

paar otsib kahetoalist köögi

Nõmmel nõuetele vastavaid

1 tuba 1. korral, wastu
uulitsat, wälja üürida elu

kantud ülikondi, snwimant

leid, taltvpalituid. pintsa

raamatupidajat

tfkrfõ intell. kindlas tee
vähemalt 5 lehma jaoks ühes
nistuses täitvat härrat iva
elukorteriga. Palun teatada,
jawad üht tvõi lahi

tuba pliidiga. Teat.
sobiv ruum lvõi
ühes hinnaga slt. ~1.3/93".

äriruumi

Ostan

lehmatalli

tuba-kööki

üürile anda pool

Klaasingi 9—7.

vilunud

Suures valikus juuksemasi
nõuetele wastaw, heas ra pindalaga umbes 69 idm..
naid, kääre ja Gillette teri
ioonis, piima- ja õllenmügi keskkütte ja elektriga. Äärele
Otsi»
leiate
ga ära anda. Küsida Harju küsida samas majas tekstiil
mäe treppide jmircft lehe kontorist ..Gtabil", teles. kiires korras Tallinnas või optikaäri Aug. Amos'e

mööblitega tuba

jalgratta
Võib ka pandipilcl olla.
Kirj. slt. ~32/9912". või

Suurem tööstus Tartus vajab kohe

Hollandi põiktän. 3. teisel
Uus leiutis habemenugade alal
käidawas tänamas ära anda korral üüritakse wälja
üksik naisterahivas tvajab
Käupa 1200—1300 kr, eest.
On leiutatud habemenuga,
tööstuseks
kohe tvõi lähemal ajal
Kirjad slt. ~26/8906".°

Uus. päikesepoolne

naisterahva

I—2 tuba köögiga wõi!
tuba tvahescinaga. kobe wõi

Küsida teles. 312-96.

313-16.

Soovin osta mecster. ja

Lasteta abielupaar otsib 1

ig päew kl. 9—12 Sakala erasissekaiguga, köögi iar ' tvanaiua naisterahtva lvõi
rän. 2—l. . . r
ivitant. wõi ilma, tvälja korraliku abielupaari juure
üürida. Türnpu 5—2.
T-ondi tvõi Pärnu mnt. ra
Pudukauplus
• jooni. Pakk. kirj. slt. „1/1".

kioskist.

saksofoni
kes pühaväcma ljommikii-1
Pakkumised iific-f- hinnaga sõitis Nõmmele ja kelle sõi

või edasi anda, teat. slt.
~6/8846". '

NHBHHBHHHHKiHininHnHHi
korterit

ja telcsoni tarwitamisega. . Teat. kirj. slt. ~13/18".

Toiduainete
kauplus

autojuhti

Paljassaarel või mujal müüa j 8875".

H Väike Karja tün. nurgal, (Linna apteegi vastas) H

korterit

Vajame

ehituskrunt

I Pärnu mnt S, I

jlt. ,10/10".
äia anda, mööbliga või ilma,
või kaks korraga. Kreutz ' Haritud lasteta abielu

Mööblita tuba

Seda

Toomi n osta pruugitud

Kellel on

i I Pärast esimest veebruari asub äri uutes ruumes B

2 õde, riigiteen., soovivad

Kunderi tän. 6—l välja 1

omaette sissekäiguga, tvanni

Vastutav toimetaja J. TA3LLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus.

ettevõttele 2000—3000 kroo
läbimõõduga ca 76X00 sm. ni, saab kindla koha. Teat. heasüdamliku naisega, maalt
tvõi linnast, kellel o» endal
Teatada slt. ~18/133" wõi kirj. slt. ~1/9961".
kindel pesakene. Kirjad sli.
teles. 430-18.

• veebruariks. Pakkum. slt.

Falkpargi tän. 3-^-4.

Ilus mööbliga
tuba

Oiiiitlcr Ncmdorf, õvciaja ja
sündinud 26. jaan 1659. a. Peterburis.
priist ittiipulk, põllumees, sündinud 26. jaan. 1880.
n. Äana-Wändra >v.

autoklaav

1 möbliertes, warmes Zim koos või eraldi ära anda i uuemas majas. Teat. kirjal. maal alevis, laiaroopalise J
raudteejaama juures. Teateid
mer mit separ. Eingang ei töösturile või muuks. Tatari > flt. „2õ/89k)>5".
saab Veizenbergi tän. 12—10
nem intellig. Herrn oder tän. 2—l.

besehen von 11—1 Uhr u.

Tartumaal.

Soowitakse osta pnuigitud kirjeldus. Kirj. slt. ~34/9994"

hinnaga slt. ~4/9964".

tuba

Dame, Vana Kalamaja 5—25,

.Uirj. slt. ~26/106".

kesklinna rajoonis. Pakk.

Kaasüüriliseks

3 suurt tutoT

Paul Lill. sõjmiuistcr, sündinud 26. jaan. 1882. a.
lv. Valgamaal.
Aleksander Nkohrfcldt. kirikuõpetaja ja waimulik
kirjanik, süudiinid 26. jaan. 1861. a. Vastse-Nõo m.

Petserilane ostab pruugitud - Teateid telef. 41218 (kella

soe garaash. tvälja üürida,

valdi tän. 6—ll.

maleivat ja selle liklvidccrimisc järele pealikuna Noorte

Kotkaste Võru Malclvat. J. Anso tccttcid on hinna

sovwib parenratcs aastates
kohale. Suur Karja B—B.Normaalsete
|
eluviiside
takistamata tvääruähcic kõr kindla iisserubckuga poiss
Kellel on vaja { tvaldamiue (kogelemine, soo mees, abielu mõttes. Kirj.
raha?
mine, unepuudus jne.). sli. „ 11/51".

linnas 23.—20. jaanuarini.

Hea tuba

ja muid iväikscmaid a-?ju.

Parima hinnaga , saata aadressil: Saarde dukissc unustan punane
Äkajaudusühisus Kilingi- kohwcr minnesuguste asja
Nõmmes, „Sap".
dega, palutaikse see ära nina
ostan ;
„Päevalehe" schwciisari juu

ja sooja tvcega, soowi korral

tuba
ära anda. 2. Tartu 25.

du. Vargad iviisid kaasa 2 raadioaparaati. 2 fotoapa

raati, auoodc. 40 kr. ümber wahctusraha, suusakindaid

ttid kaitseliidu Wnlgcri-?ti annetamisega.

krooni väärt.
Kohus mõistis ta kolmeks aastaks vangimajja.

wasm päikest, ühes keskkütte£ ga möbl. ruumikat

Möbleeritud

tele.

j tuid. pilte, lühtreid, Mask- imata slt. ~20/60".
i asjti, ja igasugu pööningu

mööbliga või ilma. Korteris
t. Iveebrnarikö.
on telefon ja vann. Näha kl. bürooks, ühes mööbli ja te ~20/100".
lefoniga. Teat. slt. ~24/8864"
üksikule härrale ära anda. 16-20.
Girgensoni 2-a—3.
Soovin üürida

erasissokäig. ära anda intell.

satsioonid. Nii juhtis ta Wõrns 1621.—1631. a. ala

sukaid. pesu, saapaid, õmb

tuba

Nagu selgu-;. sai tuli alguse ahju ja korstna lähe.dal asetsemast suitsulöörist, lust ük? kiwi kütmisel oli
lvälja kukkunud ja augu kaudu uähtaivasii sattu-?ki sein

mitmesugust kaupa umbe-? 400 kr. «väärtuses. Vargad
pääsid ärri hvolvipoolse töökoja akna purustamise lau

ja ivaldades ja 1616. a. as

4 tirba, teenija- ja Ivan
nitoaga, ca 129 r.-m., uuesl Intell. üksik härra > otsib
moodsas masas 2. lorrall I veebruariks erasissckäigu

üürida erasissekaiguga

mudeiud päästa ka majakraami. mi-? suuremalt osalj hä
>oi-?. Llmauilu kahjusumma täpselt pole teada, kuid kogu
kahju anoataksc lõu-.-ioat 2000 kroonile.

so sekretäriks Kaarli ja Haan

II

korter 2. wõi tel. 454-92.

Kuc-tuiuStöid raskendas tublisti ivccpuudu-T Tulen ci

cöl wastu csmaSpäclva murti Ziakmeres südann
aas Laial räuaioal Hugo Lille kaubamajja ja wtidi ära

tvalitsuscs. Edasi oli J. Au
tus Anun maaMalitsuse ametisse, kns püsib tänaseni.

teiseks aastaks vangimajja.
Karl-Robert lätte varastas A\äekalda t. 31 And

Paidel, kuna maja? ela-? ta õde.
Tuld märgati kella pool S itmgn hommikul sa kobe
alarmecriti nilctõrjc. ke-? kahe pritsiga koltale jõudis.

Ansol 40. a. teenistust oma

varastasid Falkpargi t. 24—15 kojakapist Leida Vill
bergilt neli kilo leiba, paar heeringat, võid ja kausi
täie kompotti.

oli vnnehitns. Hoone hälvis tule?. Majaomanik ise cl-«t>

Raadiohuviline murdvaras
Rakveres

rctäriks. Seega täitub

Karistusi varastele
Valter Jukka, Ervin Reining ja Aifred Paalberg

Ecmaõpäclva hommikul niiti;- põlema Aleksaudf
iuailaÄ vsantt savile fitnluit» faficforbnc elumaja, mis

sekretäri abilisena. 1867. a.
waliti lluc-Kariste tvallasek

võtab vastu Iga

möbl. tuba

Mööbl. tuba

teel. 1865. a, astus teenis
tussc Wauä-Karistc tvalla

Korter

Erasissekäigussa

päikesepoolne. kolm. korral.

jana. Sai hariduse kihelkon
nakoolis ja täiendas oma ha
ridust hiljem edasiõppimise

sellepärast, et nad ei pidanud valiialuseid silmas.
Kohus karistas A\andret kahekuise, teisi viiekuise

1., 2. tvõi Z. linnajaos
mugaw
kütte ja valgustusega daa • tuba ja köök tvõi inba plii
korter
mile või härrale üürile an
2 tuba, köök. esik. tvamii da. . Näha kella 4—6 p. I. ' diga. Teai. pal. kirjal, slt.
- „ 16/8896".

Luise tän. 5—3.

Pärnumaal taluperemehe po

Peale lõunavaheacga aga selgus, et Kiuks, kes
oli ka läinud suplema, on kadunud.
Siis võeti Mandre, Ottoson ja Leis vastutusele.
Atandro sellepärast, et lubas minna suplema, teised

95—2.

Uues majas ära anda

Korter
ära anda 3 tuba ja köök.

Juubilar sündis 26. jaa

miaril IS7B. a. Abja tvalla?.

Tuli hävitas maja

| £*rau hea hinnaga pruu Vajatakse wähctarwiiatud
gi rud
söögi kand misc
nõusid
majakraami
j mööbleid, riideid, raama imeuaashe). Kirjal, pall.

võib tulla meesterahvas või f mööbl. tuba
üksikule härrale ühes teeni naisterahvas. Taime tän. 181 Järvele, Tondile või linna.
misega Ncnta rän. rajoonis krt. 6, Pelgulinnas.
Kirj. slt. ~36/9996".
kohe t välja anda. Hind 25
Suur mööblita
kr. kitus. Küs. teles. 31^-67.
Riigiteenija otsib

tuba, 11 r.-sülda. Kuuüür
Kr. 10. Tellistiwi tän.
52-a—9, Kopli' trammi lä
hedal. . . .

Võru inalcwa pealik, Wõrn

maatvalitsnsc asjaajaja Jaan
Auso 60-dat sünnipäelva.

Tatari tän.

ära anda ühes löögi mvivi
iusega. Raudtee tän. li—l.

kirj. slt. ..25/195".

Soe, päikesepaisteline

lanc ja parcgnue noorkoikasic

vahel trikoo väel.
Oli ilus ilm ja tundus nagu kena suvitaminc.

KaasUUriliseks
3—4-toalist
mööbliga või mööblita, uues tvõib htllo kindlas teenistu
- korterit
majas, keskküttega, sooja ses meesierahivas (Kaarlit soovib väiksem perekond 1.
veega, ära anda Pronksi tän. kiriku läheduses). Tootv.
6/10.

Homme puh il sel? kaua
aegne Wõrmnaa noortctegc

panga vastast lehekioskist.

erasissekäiguga üürile anda. hind 129 kr. kuus. Liitva 17
Jakobi 27—6.
(Keskhaigla loas tas), küsida'

Iles tiiba

bas neil seda lõunavaheajal teha. Suplemine oli
kiili vabialustele vangla direktori poolt keelatud,

kauplus
äia anda. Küsida Schccli

Ilus wc päikcscpoolnc

korter
Soe ilus mööbliga

Jaan Anso 60-aastane

Maapealne toiduainete

(Kreutzwaldi põiktän.).

Välja üürida 1-toaline

köögiga. Kalju B—l.

juures käis korraks ka vanemvaivur Alamire, kellelt
vahialused küsisid luha minna suplema. Alandre lu

(ira anda kindla teenistusega

ititc-5 majas, mööbliga wõi i isikule. Näha
ilma. kiiidlavalgaliselc arar 08-a—4.

korter

vannitoa, köögi ja esikuga

Sünnipäewalapsi

Möbleeritud tuba

Hlns suurem

TALLINNAS

itiuse tõttu 011 naisvangil Hilda Kinksil, kes istus
Põgenemine oli suvel 14. juulil. Sel päeval oli
17 naisvahialust Harku mõisas Jõemetsa heinamaal
tööl. Valvuritena olid kaasas Ottoson ja Leis. Töö

8 a. sunnitööd, õnnestunud põgeneda.

Lugusid kohtust
Ka nfi surmab auto inimesi
16. märtsil sai jalgrattal sõitev Johannes Sass
•Toompuiesteel, Vismari tän. lähedal, veoautolt
nii raskesti vigastada, et järgmisel päeval suri.
Veoautot juhtis Elmo Väinloo. Tema oli too
nud veoautoga Kernu vallast koorma kasepakkc.
Nüüd ta sõitis koormaga Kaarli kiriku juurest mõõ
da Toompuiesteed alla. Tema ees sõitis jalgrattal

Teisipäeval, 25. jaanuaril 1958

I

i

pärast fclla 4 Endla täit.
Kiireiti müüa töökovraõ '•20—11.

kingsepa

lappmasin
Kirj. sli. „2S/108".
Rohukauplus j

kuldraha

Palun teatada kirjal, ühes

ostan ja maksan 3.25 kr.r- Hinnaga slt. ~11/91".
rublast. Teat. slt. ~32/9992"

Laste lõõm

Ostja Võrust

Ostan pruugitud

mööblit
on laste õnn!

ostab Tallinnas ja Nõmmel
wauasl mööblist alates fuui

Kirj. slt. ~37/37".

Tartus I

Sootuni leida endale meel
di iva ja korralikku

naise
Cleii ise'eisem ja oman

„P RES S A"
Rüütli tän. 11. W

kõige tühisema ptuugiuid as 2 kauplust. 2 auiot, maja jaa Samas võetakse vastu

jaui ka pööningul ja raku. Elulookirjeldu-' loo ka ..Päevalehe" kuulutusi
keldris ivedclciuat koltt. wiiaiv, ivõimaluse korral so ja tellimisi.
gitud asju. Kirjad slt. „5,ii Labk. pakk. kirj. slt. ~23/toaa. Vanus 1-—5 O a
8885".
103".
Kirj. slt. ..6/126".
grammofone, pilte, raama

tuid, riideid ja kõiki pruut-

c.

miiüa. Kirj. slt. „M. 1357" .

ajakirjanduse keskladu

Teisipäeval, 25. jaanuari! 1958

Paeva | » h t

„ftstonia" kon airiiiil

Itfflif neiu
palub tööd

A. G. Adler

(mezzo sopran»

9eorg ftaft/õe rg'i
ibass

KONTSERT

masinaehituse büroo ]a ettevõte
Räägu 16 Te'. 472-32

Annan

prantsuse, vene

Korralik aus 22-a.
noormees
ja inglise keele tunde täis
kasvanuile ja lastele. Nähaa s.-v. teenistuse lõpetanult
kell* 10—2 päeval ja 6—Bz palub mingisugust tööd vab

Presse ja stantje mitmcjuq. tööharuks. Mailna d- eebi
konjerwi» baketiidi-. papi- jne. tööstuse jaoks ,amuti

tertvetd wahritu iisseseadeid. raskeid

tahwelkääre rotatnoonpumpl ehitatakse tviunud inse
nertde juhatusel, Äalkulatsioon projektid a nõuanne
tasuta. Tiin mittewasmistatawate masinate sissewedu

õhtul Veiaenbergi 9—9.

Hinnad - Kr 2 kuni 50 sendini, õpi öö sm.

RUDOLF SCHULZ-DORNBURG
Kavas:

(Berliinist).

1) Bruckner Sümfoonia c-moil.

Vajame RäkißUmmmlm koosseisu tfiicndiimiscks

2 INSTRUKTORIT

käies odavasti

Tuttu: palk ja %"/«. Väljaõpe seltsi autu,. Tarvis

inglise keele

'U mõned esindajad. Pakkumised iihea elu ookirieldu

tunde. Teat. slt. ~27/9947".

Ettevalmistus konservatoo
riumi. S. Tatari 19—3. Alli
ka tän. nurgal. Kõnet, kella
5-6.

Vilunud aednikku
vajatakse alati-eks, Iflbi aasta kest
vaese teenistusse.

Inglise keele

Sooviavaldused ttbes elulookirjeldu
sega esitada Kohuteadlaste. Kojale,

Llsaldusväärne
noormees

Tehnikagümn. haridusega

elektro

R hlinistelied
Tarvis 15—16-*. virk*

10. veebr, s a.

Masinakirja
kiirkursus, harjutused.

Harju 29-8, hoovis.
GBB9

Soowin wõtta

akkordeooni
tunde

nõudega slt. ~21/9981".

Vajatakse 16-a. tütarlast

õpilaseks

Endine gimmaasiumj kooli

+TteAlreü.+

õpetaja annab

tallu. Lähemalt Lubja 11
(Viko), _

Neljapäewal. 27. jaanuari!,

le, kindlale palgale. Taat.
saab Paldiski mnt. 10, juuk
Üksik mees ühes 6»a. lav
sega soowib kodustele töö
dele noort tevwet harimd

tütarlast

Pakk. kirs. slt. .9/49".

Majahoidja^

kohal*

remonttööde oskus tarwili

kella 9—ll Pikk tän. 71—1.

ne. Tasu: soe renwnteeritud
keldrtkorra korter ning palk.

Tallinn.

Teatada slt. .3/193".

Raamatupidamise Ja masinakirja
kursused
IJ. Hallistvere
(Johannes
Jostoffi)
Põhjalik tcor. ja
praktil. õpetus
kõigis kaub.
õppeainetes. Soovijaile kiirkursus. Lõpetajaile
dipl. Organiseeritud 0 kohtade võimaldamine.
Vastuvõtt gruppi ja üksikult Pikk tän. 3—3.

Waja saiakandjaks

pOlSlk*St

ivöi tvanemai naisterahwast

ja naisäriöpilast. Koidu L.
33. pagariäri.

Paemurdjaid

lõõtspilli
Vilunud

dina- ja laudlina

kudujat

Energiline noormees Palnb Kirj. slt. ~39/9959".
teie juure õpipoisilohta, on
Tarvis vilunud
hnwimtud sellest alast. Teat.

Zerwislike! põhjustel edasi anda sisse
töötatud

koloniaaf- ja
mafandustarvete-äri

tarwis ülemiste mäele
Joh. Krunki paemurdu.

Õpipoissi

Hutvltaiuil kirjutada (If

wanadus 14—16 a.. tvajab

M. Kabal'i riideckauplus,
Ostetakse
tööliorras sisseseade
kohvi praadimiseks jahvatamiseks

ja segamiseks. Pakk. saata slt A 59õ'
saksa ja vene
hobusemeest
kell V>B õhtul jkociöe tunde. Ettetvalmistus ! ..38/6038".
44. korda * iollodshi eksamitele. Jmanta
> õpetan
Tulla ainult neil, kes ise tööd
»SUVt" i tän. 12—5 (haowiS).
• Suure valmisriieteärisse on kohe või
peelettttt^
otsivad. Veerenni 27—6.
A. Sävetvi - O. Lutsu dra- '
kursuse liitub Kr. 2. Samas
edaspidiseks tarvis
Tulutoova ettevõtte asuta
mairseering 6 pildis.
wõetakse loas tn tellimisi ka
ESTONIA
Algebra
I
vilunud
energilist esmaklassilist
miseks otsitakse äriliste huvi
Allas-. Berbeer-, ZenegaallSwid Aljaska. Alpi
Näitejuht Leo Kalmet.
igasugu
käsitööde
peale.
I
M£ESJUURELO
IKAJAT
ja Siberi karud. Paaivian Reejus-ahwid
Latvapildid P. Ncnldivee. itrigonomeetria. a-nÄüüsi, Mustrite inüüt ja riidele dega
' Laupäetval. 20. jaanuaril, ifüüsika, kosniograafia jne. joonistus odatva hinnaga.
TEATER
H
tellimisja
iaagritöõde
aoks.
isikut
kell õhtul i tunnid nõrkade parand. Kuninga 2, krt. 7, ..Käsi
DD Ühtlasi tarvis vilunud euerglllst
klalsitöiks ja igasugu oksa tööd".
Teisipäewal, 25. jaanuaril,
kapitaliga 500—600 kr. Kirj,
, 39. korda J
kell pool 8 õhtul
slt. ~29/9949".
MEES- VOI NAISMÜÜJAT
„Must suvi" ! meiks. Kcntmant 16—2.
Teadaanne,
Jntell, tvamm
Dimitri Smirnoffi
Rudolf Sirge näidend
BERLITZ
'
vajab
H
Pakkumised
ühes soovitustega ja palgasakslanna
Teatan austatud kaubatarvitajateie, et
3 waatuseS.
teiseks tvõõrusetendusekS
otsib kohta majja saksa wõi täiesti vilunud
olen lahkunud* tekstiiltööstuses!
SCHOOL
Näitejuht Andres Särew.
kleepijat
.Padaemand"
lund n-rc.fonda. kas
LatoapiMd P. Raudwee. zSakala 39—5, tel. 438-20 jaks
„PÄrnu" ja oma täisosa üle annud minu
wõi majapidamisse, kee Samas on vaja vilunud täie
P. Tschaikowski ooper
Pühapäcwal, 30. jaanuaril. -Inglise, prantsuse, itaalia,
kaasosanikule JAAN OLBERG'I!e.
dab. Pakt. pal. kirjal, sit. lise praktikaga naistöölist,
S waat. 7 pildis.
kell VJS p. l. I hispaania, saksa, tvene. eeÄi ' ..S3/9998".
kes tunneb kõiki kleepimis
Pääsmed Kr. 3.50—50 s.
Pärnus, 23. I 38
107. korda I keelt Spetatokse kiirelt. Ber
töid ja on ühtlasi võimeline
Kesknädalal, 26. jaanuaril,
litzi
meetod
ja
raamatud.
kumisel 15. veebruaril 1938. a., algusega kell 11,
Austusega Johannes Malts.
Kõigis töödes wrluuud juhtima kolme-nelja gruppi.
„Kevade" } Broschüürid ja prootvitund daamide
kell õhtul
Teat. slt. ~2/9962".
telegraafi-telefoni liinide ehitamiseks ja korras
13. korda
A. Särewi- O. Lutsu dra- ,maksuta. (Ctiewalmistus ek»
hoiuks vajaliste esemete
kammija
harilike hindadega
Teadaanne.
matiseertng 3 tv. (6 pildis) isamrtele.) (TSlked. Ära. WÄvib kohta. Teat. slt. .11/ j Vaja suuremasse tallu ise
valmSstamistööd
!
seisvalt
töötajat
tublit
Näitejuht Leo Kalmet. |kirsad.)
.Tseesar"
SSOI-.
Teatan austatud kaubatarvitajateie, et
sulast >
ettevõtja materjalist. Soetatavad esemed, mille
t Latvapildid B. Raudwee
..Kaugete
,
randade"
ja
olen ostuteel omandanud Johannes
annab välja
kirjalikul
vähempak
deks on: mutterpoldid
50.000
tk., postiotsa
katted
j Soovitav, kel naine ka aju IPostivalitsus
„Fmmy" ' järg. Marcel- Pirhapäewal, 30. jaanuaril,
Saksa keele
Majaholdja
6000 tk., nõjascd 2-vardalised, katuse- ja korstna-.
: tiielt kaasa töötada võib.
Malts'a osa tekstiiltööstuses „PÄR
Pagnoli näidend 3 waatuseS j kell %8 õhtul
kohta
A. H. Tammsaare 60. sün- jtunde aitraJfe hiisti ja iista
Tingimustest palun teat, slt.
1800 tk,, ja klemmid, liini-, 11011 tk, tulevad
(11 pildis).
NU" ja pean edasi seda tööstust
soo-wib
korralik
abielupaar. ~25/9945".
postiametkonnale üle anda 50% 1. juuniks ja
uipäewa
puhul
t
lixrlt.
Wana
Mlvmmja
t.
BääSmed Kr. 1.50 20 f.
Üksinda.
50% 1. juuliks 1938. a. Hanke tingimused Posti
Kirj. slt. ..7/7".
NÄjapäewal, 27. jaanuaril, ' „Kõrbo]a peremees" -7—4.
valitsuses saadaval igal äripäeval kella 9—15.
Loodan, et austatud kaubatarvitajad
kell pool 8 õhtul
A. Särew i dramatiseering '
Teenijat
POSTIVALITSUS.
ka edaspidi mind austavad oma tellimistega,
alandatud hindadega
3..waat. A. H. Tammsaare
Majahoidfa
samanimelise wmaani järele
ja jään
~Tossa"
kohla
tartvis maale tallu. Kau
Andres Säretv
kõige austusega
G. Puecini ooper 3 waat. NäÄcjicht
pakib korralik laete tn abi belda Toptcmbri 3. krt. 1, '
P. Raudivee.
Pääsmed Kr. 1.75 —2O i. Lawapildid
Kassa awatud kl. 11—1 e.t.
elupaar. teeb majas körti
Pärnus, 23. i 38. Jaan Olberg.
V.ilu n u d .
> Reedel, 28. jaanuaril,
ettetulevaid remonttöid.
ja L—B õhtul.
kell VJB õhtul
Kivj. flt. „ 17/8897".
Otsitakse korralikku kars
Lp. tööandjad!
iuurciõiftajat
ket
Läti Riigiooperi
Palun võimaldage tööd au
Keskealine hea praktikaga kutseline
vaj.i
suuremasse vaimis
Lp»
ttitiandjad!
sale korralikule noormehele.
balletirlihma
riieteäris-e. Pakkumised
nooremat
Td^^MiTEl
Wõimalbage noorele tütar
Kirjad slt. ~23/9943".
ainus
ühes elulookirjeldusega,
lapsele mingisugrrst tööd, tas
lukuseppmeister
balletiõhtu.
tunnistuste ja soovituste
söögisaali, majateenijaks wöi
Lp. tööandjad!
wabrikusse. Wüib käia onra
ärakirjade.»» >uuta tlt
Pääsmed Kr. 3.— kuni 30 f. Teisipäewal. 25. jaanuaril,
kondiitrit
~R 1177".
otsib wastalvat kindlat kohta Eriala mootorid sa mootor
Teatri kassad atvatud kella
korterist.
Kirjal,
pal.
flt.
=®="
l kell m õhtul I
Noor maatütariaps palub ..32/32".
sõidukid. Kiri. pai. slt. ,24/24*.
12—4 p. l. ja õhtul kella
tööd. Rahul kõigega. Kirj.
1 33. korda t
Võib olla ka vanem õpilane.
6»st poole 9-ni.
harilike hindadega ,slt. ~40/8880".
Teated senise tegevuse kohta
Juuksur
saata slt. ~39/8879".
„Mehe küljeluu"
Noor
27/8667 8 27/9787 2
kuisetunnistuscgä
soowib
M.
Joruni
naljamäng
lau
Ärasõiduks Pärnu maja
27/9507 5 2719747 1
Sulast
KUULUTAJAILE
vene preili
kohta, teeb ta daamide tööd.
takse tohe 2 kceliwalitseM
27/8747 4 27/9307 2 ludoga 3 waat. 16 pildis.
Kivj.
flt.
~28/23".
Pääsmed
20
123
senti.
27/9427 * 1 27/9707 1
iva ja linna ligidale tallu.
palub võimaldada tööd vab
preilit
Linatööstus
Kaubelda kesknädalal. 26.
28/8702 1 28/9628 2 Kolmapäeüval, 28. jaanuaril rrikusse või perekonda laste
TULNUD
28/8588 2 28/8748 3
kes on ivilunud puhiveti- ja jaan. kella S—lo majan
kell m õhtul ; juure ja perenaiseabiks. Kirj.
KIRJAD
28/8626 3 28/9508 1
Palun teatada, kus võetakse ettekandjatööga. Tulla läbi dusühisuse lauplnse hooivis
17. korda , slt. ~6/9966".
23. ji 24. jaanuaril liue tulnud kirjad.
17-a.
tütarlaps
28/9708 3 28/9188 7
harilike hindadega
vastu linu ropaimiseks) Tea rääkima Wene tän. 23, ! Tartu mnr. 51.
krt. 10.
palub Wnaitvalt mmgit tee tada Niguliste 14—3.
1/8721 14 1/8681 2 14/6414 1 14/9654 2 26/9108 2 28/6988 1
Noor maanaisterahvas
„Tootsi
pulm"
Wajatakse ärasõiduks wi
nistust. kas trükikotta, äris
1/8361 1 2/9682 12 15/9655 28 15/8775 8 28/9548 1 28/8759 1
Pääsmed 20—125 s
lunud
Wajatakse
Hästi
sissetöötatud
tulu
palub
tööd
29/9589
11
29/9349
1
2/6802 10 2/9522 4 15/8575 1 15/8735 2
se. tööstusse, laste juure
puhvetipreilit
2/8642 27 2/8762 6 15/9415 1 .15/9695 2 29/9669 5 29/9629 2 Nelsapäetvail. 27. jaanuaril, -Kükskõik mis alal, kas liht wöi ükskõik mis alal. Pal. toov tööstus vajab äri laien
tütarlast
1. järgu restorani. Läbi
damiseks
2/9762 2 2/9482 1 15/8695 3 15/9055 1 29/9749 2 29/9829 1
kell pool 8 õhtul ,sasse perekonda teenijaks teat. flt. ..29/2b".
tulla Rahumäe
lapse juure. Tulla Pärnu ;rääkima
2/2802 1 2/9042 1 15/8815 1 15/8615 1 29/9602 1 29/8669 1
75, korda , või laste juure. Kirj. slt.
peatus. Haawa täit. 31—2,
mm. 01— 2.
osanikku
üldhindadeaa
2/8682 2 2/9602 1 16/9616 3 16/9816 2 29/8349 7 29/9707 2
,29/9989".
Nõmme.
Noor, täiesti wilunnd
2/9722 1 3/7563 3 16/8816 17 16/9696 1 29/6789 1 29/0707 1 «Tütarlaps tanaval"
Wäike perekond > vajab
kangur
3/8723 6 3/3683 1 16/8736 10 16/8616 10 30/8790 42 30/9190 1 N. Töröki ja T. Emödl lu Vilunud
Wilmmd
alammeister Vajaline kapital Kr. 5000. keskealist, last armaotajat
3/8683 19 3/8643 4 16/9856 7 16/7836 1 30/9590 3 30/9550 12 gu wahelauludega 6 pildis.
vaibatööllst
traktorijuht
soowib leida teenistust. Eri Pakk. kuni 28. skp. slt. päaival eena korterist käijat
3/9603 7 3/9683 11 16/8696 4 16/9416 2 30/9510 18 30/9390 3 Pääsmed 25 ja 50 senti.
~34/8874".
(pärsia
tehnika) rarwis.
ala
frvtceja
kirjukudumis
3/9553 1 3/9203 2 16/9536 1 16/9376 1 30/9630 2 30/9313 1
passijat
'
soovib kohta suuremasse tal
Läbi rääkida Zulewimägi
3/8623 1 4/9*04 2 16/9576 4 16/8616 1 30/9710 6 30/8970 1 Lanpäewal. 20. jaananaril ?lu, mõisa või traktorijaama. automaadid. Tunnistused
olemas. Teat. flt. ~30/30".
Mubelda nina tl. I—s 2—2. kl. 2—l.
kell õhtul
~ Tislerit
4/8644 17 4/9604 11 17/9297 2 17/8697 4 30/9670 2 30/8790 1
Kirj. sh. ~3/9963".
16. korda
Graniidi 23—13.
4/9564 2 4/8764 2 17/9577 45 17/8817 1 30/9350 1 31/919 1
Uude keskküttega majja
Korralik 16-a. algkooli
harilike hindadega
4/9804 19 4/9684 4 17/9777 1 17/8257 2 31/8751 2 31/9751 2
Wilunud
wajatakse heade soowitustega
löpcl. maanoormees palub
Soovin
kohta
tarvis Heina tän. 11-a, töö
4/9844 4 4/9044 2 17/9857 2 17/8484 1 31/9471 1 31/9391 1 ..Inimesed ajuiääl"
teenistust,
nais
4/9524 2 4/9644 1 17/9657 1 17/8777 1 31/8831 3 31/9191 2 A. Werneri komöödia pesumajja või keemiliselt jooksu poisiks,
majahoidjat
õpipoisiks wöi tuppa.
riiete puhastusse. Olen neis
5/9645 7 5/9605 7 17/8497 1 18/8778 6 31/9591 1 32/8552 1
3 tvaamses.
midagi muud. Tunneb linna
karjatalitaja
5/9445 I 5/8645 7 18/8738 6 18/9578 11 32/8752 4 32/9712 4 Pääsmed 20 123 senti. töödes täiesti vilunud, vane Teat. Memlli S—l wöi kirj.
autojuhti
Naisabilist
5/9485 4 5/9045 I 18/9818 4 18/8698 4 32/9312 1 32/8272 1 Piihapaeival. 30. jaanuaril, malt olen töötanud iseseis slt. „2/A'2'\
leiab
koha
Tallinna
ligi
valt.
Teat.
slt.
~25/8865".
32/9752
3
32/9592
4
5/9685 1 6/9486 7 18/9138 1 18/9338 1
järele küsida Hollandi võik
kell Vj3 p. I.
K>eskcaline neiu
vaja kergematele (paberi-) dale mõisa wäikese karja l. 3 reksniltontorift „2ta
6/9766 18 6/8806 4 18/8658 1 18/8708 1 32/8432 1 32/9792 4
20. korda
juure.
Kirj.
sli.
~B.
287".
32/8632
6
32/952
1
töödele. Teat. slt. ~4/8884".
6/9606 4 6/8686 3 18/9298 1 . 16/9738 1
bil".
Head ja ausad
soovib kohta
6/9846 8 6/8606 2 18/9618 1 19/9779 9 32/9352 2 32/8712 1 „Kolmekrossi ooper"
Wilunud
teenijad
Linna
ligidale Iraja
33/9473
2
33/9753
10
Majja, omab tunnistused.
6/6323 1 6/8646 1 19/8779 19 19/9419 1
J. Gap B Brechl, lugu
Tööstusse «vajatakse
taluteentjat
6/9166 1 6/5406 1 19/9659 23 19/8739 5 33/9393 1 33/9533 8 lauludega ö waat. 10 pilvis saate pr. Ruth i kontori kau Teen. slt. „6/86".
juuksurit
kes talutööd tunneb. Kö
poissi
K. WeiM muusika. 'du, Rataskaevu 5—2. Telef.
6/8606 1 6/8736 1 19/8699 4 19/9499 1 33/6713 6 33/9753 1
termi* meeste tööle, õle tän. leri tän. 21—1, tulla 4—7
Wanem naiswrahtvas
7/8527 1 7/9727 6 19/8179 1 19/9699 1 33/9633 3 33/6393 1 Pääsmed 25—150 senti. ,467-29, kella 10—2.
!
T«at.
ühes
tvannsega
slt.
õht. wõi kl. o—ll honnn.
g—3.
7/8767 10 7/8807 8 209300 3 20/9620 8 33/9314 1 33/8593 1 KaSsa awatud iga päew
! ..28/8908".
otsib kohta
7/9487 9 7/9767 1 20/8700 2 20/8580 2 34/9514 31 34/9314 2 fl, 12—4 p. sa üht. Vilunud
Odawasti müüa
keedab, räägib saksa ja lvene
7/9407 2 7/9447 1 20/9380 1 20/8620 3 34/8634 1 34/3544 1
Tüdrukut
pealsetegija
klnoaparaate:
keelt. Wõib oma korterist
7/8697 1 7/9887 1 20/9500 5 20/8660 2 34/9554 1 34/9794 1
Osanikku
maale tallu mornis, Nau |1) apar. töötab akkujõul,
8/8768 10 8/9768 3 21/9701 31 21/9541 6 35/9275 2 35/9795 9
soovib kohta. Tunneb ka juu käia. Kollane tätt. 12—4.
Kr. 1800 lvajab tulutoolv beldn nina il. -I—6, homme > miitepõlvivate ja haril. fil8/9488 5 8/8688 3 21/9221 4 21/8741 14 35/9435 1 35/6595 1
InlljVriilUmfH i relõikust. Kirj. slt. ~38/9958" Korralik
i äri. Kapital ja alatine sis hommikul kl. B—lo Jftm* mega. tvoolu täävitus 5%
8/7328 7 8/8848 2 21/751 1 21/8661 8 35/9715 1 36/8596 1
normaals. kinowoolust. 2)
set. Kr. 120 kuus kindlus deri 2—ll.
8/9528 4 8/9088 1 21/9341 1 21/9625 1 36/9436 1 36/9796 12
aus neiu
Lapse
wtud. Kirjad slt. ~14/14".
1 36/8836 7
Kogu heli-filnüsisfeseade.
8/8488 1 9/9329. 8 21/9733 1 22/9302 1 36/8716
Wajataksc
soowib kohta perekonda, eite
vankrite
Ka maja tväikese kapitaliga
9/9569 12 9/9489 16 22/9782 11 22/9462 8 36/8676 3 36'9716 2
Toimitakse:.
Mööbli
l kaastöölisi maale kino aläl.
tellimine ja parandus Raua kandjaks, ärisse õpilaseks
teenijat
9/9689 3 9/8609 3 22/8582 8 22/8702 25 36/9916 1 37/9277 1
wöi ükskõik mis tööd. Pal.
! Teat. slt. „32/8372".
6 37/9717 6
tän, 12.
9/9649 7 9/8009 1 22/9062 4 22/9502 2 37/9597
tislerit
teS ka lväikest last hoiab.
9 37/9757 4 masinakirjatöid, ümberkirju- '
tfcj. flt. ~24/104".
9/9499 1 9/9729 1 22/9582 3 22/8349 1 37/9797
tartvvö. Uus täu. 7, K. Tulla Nnrlva mnt. 67 kaup ! Wäikesessc perekonda toa
4 37/8477 2 tusi, kaub. kirjavahetust ja üle 10-aastase praktikaga
9/8689. 1 10/9570 8 22/8342 1 22/8742 1 37/9837 1
Aus korralik
Muddist.
luSse tvöi pärast kella 6 õht.
37/8597 1 tõlkeid. Töö kiire ja korra- 1karske
! jataikse noort
10/9850 22 10/8730 6 22/8822 1 23/9743 43 37/9357
38/9598
22
38/9518
7
1-A-lligi
autojuht
Wilmsi tän. I—lo.
lik,
hinnad
mõõdukad.
Pikk
rnaatUtarlaps
10/9330 2 10/9730 2 23/8703 4 23/9503 1 38/9638 28 38/8678 1 0
lapsehoidjat*
Wilnnrrd
kes
valitseb
hästi
saksa
ja
tän. 3—3. I
porenalseabfllst
10/9250 1 10/9610 1 23/9623 3 23/9583 4 38/9718 15 38/8558 6
Wajatakse
vene keelt, on sõitnud ka vä palub miilgisugust kohta, kas
juuksur-preilit
Teatada slt. ~30/70".
10/8530 1 11/9531 19 23/9783 1 23/9823 2 38/9398 2 38/9514 1
tnajatesnijtös
wÄ
la
maale
TulumakSMlehtl ]lismail, palub teenistust au
juuksurit
11/9411 2 11/8571 3 23/9143 2 24/9824 3 39/9679 5 39/9519 4 ja muid
kirjatöid koostatakse \ tobusele, eraautole, taksole wõr kusagile tööstusse. Kirs. tooja südalinna ärisse, tühi
Restorani
11/965 t 12 11/9611 4 24/9744 4 24/8664 13 39/9479 11 39/9359 1 korralikul!
tato maniküüri oskus. Kin meesretööle. soowikvvral
ja odmvasti Len- ,või veoautole. Kirjad slt. sü. „mr.
11/9811 6 11/8371 1 24/9811 1 24/9624 8 39/9719 3 39 8759 1 nuki tän. 18—t (end. A. ,~7/9967".
del palk. Teat. ih. ..26/28". wõib meeste osakonna ren
teentjat
Kalttssoniga noormees pa
11/8691 1- 12/8732 7 24/8704 3 24/9784 2 39/6279 1 39/9799 1
dile saada. Teaiada slt, kohe maja maale. Kaubelda
Arehna). lub
12/9692 8 12/9852 13 24/9464 2 24/8784 5 39/8599 3 40/8600 1
Otsin
Kelnerinnat
..22/62".
25. jaan. s. a. kl. 3—4 p.l.
12/9732 16 12/8572 2 24/8744 2 24/9304 1 40/9360 9 • 40/9680 1
kojamehekohta,
toonistust
rest. "Euroopa" uksehoidja
kohe
tarwis
ärasõiduks
pa
12/6412 1 12/9532 1 24/9264 2 24/9184 2 40/9840 3 40/8280 1
rcan km! remonttööd mis
Juuksurneidu
juures.
rvmasse
hoiell-ves-tovani.
ladusse
wöi
kaubawvoautole.
13/9533 18 13/9313 10 24/8824 1 25/9465 7 40/9640 2 40/9360 1
Päewalehe' > majas tarwrlised. Kirjal, flt. Ka soowitajäle wästaw tasu. Tulla Kordese tän. 9—B tarivis Maakri tän, 22 äris
13/9493 4 13/8653 3 25/8586 1 25/9385 5 A. 555 24 A. 119 5
Enn sm teeninud
~12/12".
täna kl. 3—fi ja kolmap. kl. se. Palk 10 kr. nädalas.
Teat. flt. ..1/81
13/9733 12 13/9573 1 25/8425 1 25/9345 12 A 554 8 A. 427 2
10—12.
Teles. 307-91.
13/9613 3 13'8493 4 25 8825 5 25/8745 3 A. 392 2 B. 250 1
Neiu palub
tellimisi ,
majahoidjat
Korralik 7-a. praktikaga
teenistust kas kuduja juure
13/9693 2 13/9133 1 25/8145 1 25/9625 1 B. 273 1 B. 272 1
Wajatakse
söögisaali
lvi
Vajan
õppima, kus pärast õppeäega
13/8693 2 13'8733 2 26/9666 3 26'9586 9 K. 125 17 M. 1367 4
1-liigi autojuht lunud keelnvalitsejat
w6tah wasto j tööle jääb, või pesumajja
tartvi? (abielupaari). Ta
13/9533 2 1 4 8614 4 26/8586 3 26/8706 5 M 1359 1 R. 1163 5
kaasüürilist
suks hea korter, küte ja Ival
soolvib
kohta. Tnnpeb hästi
(tunneb
ka
pesutööd)
või
14 8734 31 14/8294 1 26 8575 1 26/9306 1 R. 1167 2
ettekandjat
peittkietit I
meesterahvast. Vana Viru 1. gusws. Teatada endise tee
ükskõik mis teenistust. Kirj. linnu ja teid. ei põltza tööd.
14/9694 2 14/3734 1 26/9386 2 27/8627 1,
9—6 hoovimajal, 2. korral. niStuKkoha üle fTt.„2S/148"
Tulla RaMjapl. 3—2.
Kokku 1357 kirja.
Päkk. kirj. flt. »IS/ö5".
slt. ..35/9955". _
14/9534 4 14/8737 1' 27/9707 8 27/9587 16

uuesti avatud
Kopli 2
Udlismao loomade mdlitus
iga pdev Al. 13-23.

kella 3 o .30.

Iva ja korralikku abielupaari,

tööstusse. Ilmuda hommikul

ettekandjat
otsib teadmiste rakendamise
võimalust. On kompetentne
vaja söögisaali Kesk-Kala
ka aurumasinatesse puutu maja 10.
vates küsimustes. Kirjad slt.
~37/9957".
Vajan kodus kuduvat kar
Lp rätsepadT

firma Fr. Krull,
Tabor või teised.
Palun teatada slt.
~37/117"

maalt. Kirjad palga suuruse

ja omab ka mänguriista. Töö
õhtuti. Kirjad sh. ~9/9969".

joonestaja

sovwitus. Kaupmehe

setööstusest.

tütarlast
perenaiseabiks. Soovitav

Vajatakse noormeest, kes
oskab mängida mingit

tehnik-

Ostan pruugitud

Juuksur

ber käia, tarvis linna lähedale

30 f. tund.

Teat. kirs, flt. ..21/21".

Loomaaed „DRAKAONI"

Kirj. slt. „39/»llv9".

koMversatsiooni tunnid,

Tallinn, Olevimägi 14—2, hiljemalt

4) Nicolai. Avamäng oop. ..Windsori lõbus, naised4

õpilastele ä 35 s. eelmüügil Estonia teatri kassas.
..ESTONIA" KONTSERTBÜROO

sikS, räägib ka saksa keelt.

' *»*J»«»*>,ij«4,

kellel on eelmisest kohast

tvõib kaha saada meeSteKö

End. Odessa muusikakoolii palub mingit tööd. Rabul
Tüdrukut
tubli õppejõud annab põhja. iga töö ja palgaga, Test.
kes
oskab
loomadega Um
slt. ~2/8882".
likku

klaveriõpetust

2) Reger. Variatsioonid ja fuuga Mozarti teemale
3) Brahms. Akadeemiline pidulik avamäng.

Algus kl. 8 Ahi. Pääsmed Kr. 2.60 —6O s.

soovitused olemas. Kirj. slt.

Energiline täiesti karske
noormees
Haritud prl. annab kojui palub kohta ärisse õpipoi

I Viitke Karja 7.

..Estonia" ja Riigi Ringhäälingu ühendatud
sümfooniaorkestrit Juhatab külalisena

malike Viimasest teenistusest

vene keelt. Olevimägi 6—3
'
(end. S. Brookusmägi). Kõ
net. 11—1 ja 5—7.

! sega saata kindlustusselts ~Taiu" peakontorisse, Tallinn.

..ESTONIA'4 KONTSERTSAAL.
Keskn., 26. Jaan, s a.
V sümfooniakontsert

- müüjaks. Väike kautsjon või

õpite hästi inglise, saksa ja» ~34/9954".

Schubert. Grteg, Rachmaninvw j. t.

Pääsmete eelmüük «Estonia* teatri kassas.

rikusse, laekus* või lihakarni

Katse veenab

WSttsmaalt

AaivaS Lemba Kapp, Türipu Berdl. Rosfinr.
Bruno Lu(k
Stlatvcril: Friadpl<h mko aj
Algus kell S 6htul.

majateenijaks. Tulla Soo t. , muud. Kirj. stt. ~21/61".
7—6.

W. Karja 7, teles. 444*01.

Wajatakse lihr- ja toa

kingapcalsc-tööle

juurelõikajat
saapatauplus Posti t. 51,

Jkarivas. Palk hea. koffu*
leppel.

Wilunud

mees-juuksurlt
tarivis. Kindel koht. Pakk.
saata Paide, Tallinna tän

27—2, .Juuksuri" all.

Vanem, hästi sissetöötatud

moe-kübaraärl
omaniku elumuutuse tõttu

rutuliselt müüa. Sssiiksr
rai saab ka korteri. Kirjad
sh. ~14/54".

MÜÜ^
2-lambiline raadioaparaat

ja meester. pruugitud jalg
ratas. Liivalaia 74—2.
MüUa asunduskapitali 4%

võlakirjad.
Hinnaalandus 6%. Kirj. ilu
~1/8881".

Nõmmel müüa

pool maja
krunt 546 ruutsülda Kr.
500. Linda 7—4. M. Ott.

Loomakaitse Seltsil müüa
3-kuine

liri setter
Pikk tän. _3O k. 11—1.
Müüa meesterahva vähe
kantud

11.1

i

i

9

3&«iWo4f« PsvÄondq wäifa
korraliAu

teenistust
I ÄHWUärläpt
PMS
laste juure, vassijaks wõii perenaise abiks wõi midagi

Teistpäeival. 25. jaan j. a..

Jignes Jim järve

Nr. 24

palitu
karakulkraega ja mutt üli
kond keskmisele kasvule.
Reimani tän. 18—4.

Viiul
heakõlaline ja hästi alal hoi
tud, müüa. Näha Harju tän.
48, F. Johansoni äris.
Müüa tisleritele kuivi

laudu ja planke'
ja ehitajatele 50 kuiva prus

si 6X6'. S. Patarei 7—l.
Müüa

krundid
kivi- ja puuehitusrajoonis
vanade majadega ja ilma.
Kirj. slt. ~18/9578".
Müüa hea suur prantsuse

vaip
Niguliste 10—6, 111 korral. -

Ilus nurgakrunt
suure fassaadiga (wana
maja peal) elumuutuse töt

tu soodsasti müüa, Hind
22.500 kr., 4. linnajSoZ.
WaHelrtalitust ei Maja. Kirj.
slt. „26/SS66".
Müüa moodne uus

karakul
poolmantel
ja nahkpalitu. Nälja Pärast
kella 3 Endla urn. 18—2.
_ Ajakohane, korralik kolo
niaal-

kauplust»

•liißiaadt

miltto. Näha iga päew kella

10.80 kuni 12.80 Gonjwri
tän. 17 (kitvimajaS).
SBašfc uus

palkmaja
müüa äratveoks. Kirjad flt.
„SS/SSOS".

Harjumaal müüa 17« ha
koht

B ha head põldu ja
7 ha metsa,
i wäärrus 80 puhi>ak.-röl.
Soow. kirjal, slt. „27/27".
ümargused

söögilauad

müüa ennekuulmata oda
ivatc hindadega, tamme» ja
kasepuust. WÄmistatud kui

wast materjalist. Lembitu
. tän. 18. töötoas.

10

PBeva le H t

Nr. 24

Teisipäeval 25. jaanuaril 1938

28, jaanuaril 1938. a. surma läbi lahkunud vanemat õpetajat,
I kapt. Kaarel Arefit (Väärvold) I

mälestavad Põltsamaa pro-, ühis-ja eragümnaasiumi ja Tööstuskooli H
õpetajad ja õpilased.

I Awaldame siigawat kaastunnet I
õnnetu surma läbi lahkus meie hulgast
meie armas

hra Jakob Gleser ile I
ta isa Haim Gleser'i surma puhul.
I I'
I E. Lerenmann ja äri teenijaskond. H

I Jüri Kaarma I
(KrUger) I
I sünd. 13. IX 1904, surn. 23. 11938

Ärmast unustamata sõpra

I Ernst Roosikut |

Surma läbi lahkunud üleajateenijat

WW Valusas leinas HS

I ni.-aliv. August Kütti I

abikaasa, poeg, vanemad, Hj|
mm vennad ja omaksed. H
H Kirstupanek 26.1 linna lahkamiskamb
ris, Liiva t., kell 19;00
H Matmine 30. 1 kell 12 Pühavaimu kirikus.

I mälestavad Sõjaväe Õppeasutiste Olem
I ja Sõjakool.

B| mälestavad sügavas kurbuses
II Mi. Ausust Kott i I

J.Pedari perekonnaga H
?. Rauman I

I + 1.-J-õ. Ausust Kütti I

I 1, Veikesaun B

I ; mälestab Sv. Öp. üleajateenijatefeogu.
I I * 07. 03. 1915
I t 24. 01. 1938 m
"I
mälestavad W
Sõjakooli 1. asp. las-kompanii H
ülem, kaader ja õpilased.

>

23. 1 1938. si. Narwas ootamata surma lübi lahkunud kallist

Artur Treibergi
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWI
mälestawad stigawas leinas

" ' E= SSS ' l

abikaasa, kasutütar ja omaksed.
Leinamajast Suur tän. 30 ärawiimineNanya Wabat. Tuletõrje Ühingu Linna Kogusse esmas
päewal, 24. jaanuaril kl. 5 õhtul. Matmine kolmapäewal, 26. jaan. kl. 3 p I Jaanilinna kalmistule.

Korralik Hiiu neiu otsib

Korralik

majateenlja
kohta,
mastab laon) wõi kööki j; möib minna, ka linna, ligi
saareneiu

palub majateenijaks (ar-

nõudepesijaks, on rahul kõi-! dale maale isejeiSwäkS pere

I Avaldame sügavat I

I Juri Kaarma t I

I kaastunnet I
Jüri Kaarma'l I
I Armast sõpra H

H ta isa surma puhul. H

H mälestavad H
Georg Annus I
9 Verner Hägus I
Heinz Riivald H
Arnold Maripuu I
Richard Mikk
Juhan Piller H
Paul Tammeveski I
Artur Rinne H
MaxKarro ™
Vootele Veikat
Jaan Villard I

H Õnnetu surma läbi .lahkunud parimat sõpra I

H oma armsale kaasõpilasele H
I Jt otti'tc I

mälestawad H
Enno Taliwee abikaasaga
Heido Taliwee abikaasaga
Udo Ojari abikaasaga
Aug. Wainlo abikaasaga

Juudi gttmn. V klassi
j õpilased.

W lil i

Laduplats nr. 3. poodi.

' vassijaid ja majahoidjaid.

Korralik waikne abielu
paar otsib
majahoidjakohta

M. Zimson.

t.p. töösturid!
keskküttega wõi ilma. rccb
majas elektri- ja muid ette
Kaks karskcr Hiiumaa iwor
[ tulervaid läid. omab- soolvi
ineest pal. tööd wabrikusje
tused ja tunnistused. Kirj.
wõi rööSwsse ükskõik mis'' slr.
..10/90".
tööle, on rahul kõigega.

I

Tartu preili

Kaks maanitarlasi

Br.B.Vahtrik
Elan. n-U 0 d

Endist tublimat tehnilist juhatajat H

Pärnu mnt. 8-3
(Urfa maja kõrval).

Noor maatiiravlaol

palub kohta

I
mälestab waikses leinas
J. & A. PAALMANN'! |
I trükikoja juhatus. W

Telef. 455-70 (endine).
Dr, A. Silija.
! Sisehaiguste eriarst,
j rötrtgeaoloog.

Wastuw. kella 3—7.

Kirj. flt. ~27/107".

Lp prouad!

Kallist kaasvilistlast, endist õpilast

õpipoisikohta
wõ. muub lööb valub kor
jad sll. ~13/33".
umalc

Kentmam 20-a—2s (sissek.
põiktänaLvast). Tel. 470-31.

elab tulilp

mälestavad leinas
Väike-Maarja Ühisgümnaasiumi
vilistlaskogu ja õpetajad.

palu vali tööli
röösruõsc. majaieemjaks wõii

ükskõik mis alal, on rahull
Karske, pmkiikaga

Pärnu mnt.
(end. Haani t.) S—s,
liuna avlccgi ivaSaas.

lift nuvv 4.
Telef. 447-89.

prowi,miS müüa 15.750 h\
ee sl. 3000 fr. aaõmõ siösc
tulek. Kirjad sli. „13/13".
Vaheltkauplejateta rnüüak
se suurel arvul

ehitusprusse,
planke laudu,
igas soovitud mõõdus. Ma
terjali headuse eest täieline
.vastutus. Lähemalt telefonil

S.-Kõpu 9-a. Kirjad „Pvl."

afcitalit. Viljandis ..Plangud"
all.

puhwctiSsc. ettekandjaks wõi
Perenaiseks üksiku juure, on

täiesti wilunud. Kirjad
Tartu ..PrcSja" Rüütli 11.

Häsii iiösciööiamd

rätsepa
töötuba
ühc-r- trajaftfic löotiištcdcaa

1-b-liigi autojuht

ltthflöiüer, kirjurnc-laud ja
?koorcm elektri-, raadio
nutid majarüc-ni. Ä lisan
i nwiitaashi tööline
did-. Koidu 4. Taar.

L palub tööd
134".

JuukselfflkajäT

sulaseks
Kirjal, sll. ..34 31".
Nciu ioowib

passikohta
olkab fccra ja ocicb rcfu

Kirj. sli. ~15 95".
Aus töökal

maaneiu

las. suurus 62 ha. Teat. saab

Korralik maaneiu soowib

soewib koh:a, on wilunud

(mcestetöös). Teai. sit.

wcidi riiu- ja rauaiööd. Kir ..2/122".

Hambaarst
Anna Amitan

MMH-IMI

joowib kohia Tallinna, kaS

seiöwall. Kirj. sli. ..3/53".

I Raekojaplats 5. Tcl. 450=33 > ralit maanoormeeS. nmnrb

10—12 4—5

Šäün

ioowib kohra wco- wõi sõi. wõi edasiõppimiseks kopra,
laiu
Noor korralik aur- neiu ioo
dumasinale. Kirjal, teai. slt. rnnucö ka wäbcmal määral
wib vassikobta. kccdab iie.
müüa
Harjumaal
Nabala val
luknsevatööd.
Kirj.
slt
14/
..36116". .

, Raistchaig. jn sümntuöabi.. 23-a. maauoonuccs soozvib

I Albert Ingeilt I

peegel, riideid ning pöönin
gulolu. Näha wõib iga värm
teller 4 saadik Sitsi t. 2—4.

fa« totönaiitcrc/ttuplnõic õvi kõigega. Kirj. slt. ~17/137".. märgusõnaga ..Tartu preili" kobe iile anda. Müüa nwilc

lascil wõi midagi ntimd.

Kõnet. kl. 3-5.

I Ernst Roosik'ut I

diiwaneid. kuscherr, amtifne

Sümpaatne

Kiri. slt. ..38/118".

i

| Dr. Margot Arak

H mälestab: tõsises kurbuses . H
I Juhan Roosimaa,

Waene.. kuid aus ja kor
lp.
ralik 16-a. maatüiarlaps
majaomanikul!,
palub
mingisugust kohta valmi, lvõrmaldage keskeali
kas laste juure wõi pere > sele abielupaarile nraja
naiseabikS. Kirjad saata hoidja- wõi kojaniehekoht.
Poska 38—1. H. L. . Palun tcat. slt. ..33/113".
J. Nottbeck'i
Waneur naistcrechwas soo
>vib
kontor
mingit tvttd
Lai
28,
fri.
2, tel. 450-10,
laste juure, riidehoidjaks,r svoivitab csmajärgnl.
keer
üksiku juure wõi midagi jaid. 'vilunud. majateenijaid.
sarnast. Lladr.: 51!iinisadmn.

Odavasti müüa

naiseks.' Kirj. slt. ..IS/13L"

gcga. Kirjad slt. ~33/33".

passikohta
Kirjad slt. ~11/11".

Graniidi tän. 29. kärnist.
Raudraamil

tahvelklaver
odavasti müüa. Falkpargi t.

Palun

| ' võimaldage
maalt tulnud töökale kor

Neiu

Lehmad

ralikule ausale neiule maja
heinad ja sõnnik müüa Marta
reenija- wõi passikoht. wõibb saksa keskkooli inglise keele tan 7 (Tondi tän. keerata,
ka caia fruieriir käia. Kirjadp ga ja Tall. kolledshi ladina 1 raudtee väike maja).
keele kurjuse humaniiaarba
ill. ~3/53".

- ruo cum. laude lõpetanud

Tõldauto
uiipr klaiverimänguS arene
und. ioowib wariamat kobrat vsnern mudel, täiesti korras
lööslnsie. kinno, ''oögijaaliä >4irj tcat. ilt.. „25/65".
müüa Hind Kr. 700. Uuš
irõi mujale. Kirj. slr. „3i
Kalamaja 25—7. tel 470-05.
Abielupaar oisib
'. 63"
Türarlaps palub

toonistust,

Lilnnud
õmbioja

teenistust
tallu,- on kõtfii-S.röödcS wiln

Kahekorterilinc 1935. a

ehitatud kahekordne :

maja müüa
soomib leeni-luil üllköi! mil> valub iccnisluskobla. 25öilb und, wõib löörada ka iie
alal. kõigeaa rabul. Kir-!- ka oma kodus iöö?ada. Kirj.j. ieiSwalt. Kirj. Navla. ~H.. Küsida Kivimäelt Olevi t. 35
4—7. . jal. slt. ~19/139". I ifc. „Ü 54".
35?".
iga päev pärast kella 4. '

T.-w. kl. 10—2 ja
Tqllüma SeSti KirzaswS.ÜHijuft WÜN

