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ESIETENDUSKINO
Esietenduseks kunstilisemaid suurfilme! Suure vene kirjaniku A.S.Puškini teos!
Vene kuulsaima lavastaja FEDOR OZEP'I lavastus
Põnev Ja haarav sisult. Kirg, mfinguiha
Ja tundmused leiavad selles filmis otse
viimistletud käsitlust, nii et vaatleja filmi
Jälgides unustab ennast Ja tajub näitlejate
elamusi iseendas
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Neljapäevast järjekordne lõdns, meeltlahutav eeskava
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77m W ummwmvm hoid Schünzell lavastus
Peaosis Gusti Huber, Oscar Sima, Albert Matterstock

Tööpõlgurite seadus tulemas

Teadus praegu viimistlemisel. Töölaagri kandidaate rohkesti. Kõige rohkem tööpõlgureid
suuremates linnades

cisaks- Mõned huvitavad lühifilmid.

Kes saadetakse töölaagrisse
Sotsiaalministeeriumis koostatud põhimõtete
alusel on praegu kohtuministeeriumi kodifikat
siooni osakonnas wiimistlemisel tööpõlgurite sea
dus. Seoses, tähendatud seaduse ettuwiimisega
pidi täna olema kohtuministeeriumis nöupida
mine, millest wõtawäd osa riigi ja omawalitsuste
sotsiaalosakondade ja -asutuste esindajad.
Wõib arwata, et seadus hakkab kehtima juba
eelolewa! suwel, mispuhul Kerkib päewakorrale
ka töölaagrite asutamine, mis jääb seaduse ko
haselt riigi ülesandeks.
Wahepeal on kogutud andmeid isikute kohta,
kes wõiksid olla tulemaste töölaagrite kandidaa
did. Omawälitsused on selliseid kandidaate esi
tanud õige rohkesti ja mõningail juhtumeil ka
nahtawasti liig kergel käel.
Kõige rohkem on tööpülgureid suuremates
linnades. Tallinnas on neid märgitud näiteks
300 ümber. Arwatakse aga, et neist suur osa
juba töölaagrisse saatmise wöimaluse hirmul

endid parandawad ja töölaagri kandidaatide tõe
tine arm wõib wäheneda mõnele kümnele.
Seni kogutud andmeist nähtub, et enamus
tööpölgureist on meeskodanikud. Leidub tüüpe,
kes ei põlga mitte üksi tööd, maid löödumad
ka oma kohustest ühiskonna ja oma perekonna
wastu. Mitte harwad ei ole juhtumid, kus mees
jätab oma perekonna saatuse hooleks ja hakkab
elama teise naisega, ja kui see teda ei suuda
toita, siis otsib selline logeleja kolmanda nais
kodaniku, kelle õlul ajab oma päewi edasi. Sa
mal ajal toitku aga riik wõi omawalitsus üm
berlogeleja lapsi. Niisamuti jätawad paljud mai
lasisad oma lapsed emade toita ja hiiliwad ela
tisrahade maksmisest mööda. Selletaolisi ula
kaid tabab tööpõlgurite seadus esijoones. Ei ta
heta kauem kannatada seisukorda, kus tööwõi
meline mees jätab hooletusse oma perekonna,
ei tasu sentigi riigi ja omawalitsuse maksu ja

langeb lõpuks meel ise pätistudes ühiskonna
hoole alla.
Tööpõlgurite märkimisega peab aga wasta
mail asutustel olema teraw ja õiglane silm.
Ei saa pidada iga' inimest tööpölguriks, kel ei
ole momendil tööd. Teame, et talwekuil on lin
nades rohkesti inimesi tööta, nagu praegu Tal
jinnas. Kuigi kuski metskonnas üteldakse ole
wat tööd, ei tähenda see meel seda, et iga mees
sinna minna saab. Siin on takistuseks mitu kaa
luma! asjaolu: Ei ole wälistööle wastawat riie
tust. tormilisi tööriistu ega ka tööoskust. Teiseks
on metsatööl palgad sageli niiwõrra madalad,
et tööline ise ehk teenib kuidagi leiwaraha wäl
ja, aga kes toidab linna jäänud perekonda ja
maksab üüri?
Tööpõlgurite seaduses olewätki punkt, mille
järele wõib kodanik esitada tõendusi, et ta pole
tööta selle pärast, et põlgab tööd, waid et aju
tine seisad on tingitud teistest põhjustest.

Põllutööliste kösimus
IM iili wM
selgub 10. veebruariks
Põllutöökojo põllutööliste wahendustalitus
on pikendanud konwentide tööbüroodele joomi*
awalduste wastuwötmise tähtaega poola põllu
töölistele. Selleks ajaks peawad kõik need talu
pidajad, kes endale töölisi ei leia kodumaalt,
wastawad soowiamaldused esitama paota töö
liste saamiseks. Konwentides käib praegu kibe
töö wabade põllutööliste registreerimiseks, sa
muti teatawad tööandjad sinna oma soowid..
Välistöölisi kamatsetakse importida ainult sel
määral, kuipalju tegelikult ei jätku oma töölis
tejt wäjaliste põllutööde tegemiseks.
Poola walitsuse einigratsiooniametnikega on
lepitud kokku, et sellekohane leping poolakate
sissetoomiseks sõlmitakse weebruari keskel.
Lasteabiraha meelitab

Uliõpilaskonvent

Asutatakse loodusilu- ja turismi-instituut

„Korp. Frat. Liviensis"

Turismiasjandus ja looduskaitse sotsiaalministeeriumi juhtimisele
Ehitusvalitsus teedeministeeriumi juure
Vabariigi walitsuse koosolekul 26. jaanuaril s.
a. waadati läbi ja antakse riigihoidja dekreedina

wituskohtade korraldamise üldine juhtimine ja iga

walitsemise korraldamise seaduse muutmise seadusUue seaduse kohaselt, mis on koostatud sotsiaal

nnseks; sise- ja wälisturismi juhtimine ja korralda

ministri algatusi, wiiakse tnrismiasjandus ja rii
giparkide walitsemine sotsiaalministeeriumi wõim
konda, arwates 1. aprillist 1938. Uue seaduse alu
sel sotsiaalministeeriumi juure luuakse loo
dushoiu- ja turismi-instituut.
Loodushoiu- ja turismi-institnudi ülesandeks on
looduskaitse korraldamine ja teostamine; järele
walwe teostamine awalike parkide korraldamise
üle; loodushoiu- ja tnrismi-instituudi walitsemisele
antud riigiparkide walitsemine ja korraldamine; su

külgne kaasaaitamine suwituskohtade wäljaarenda

mine ning sel alal järelewalwe teostamine.
Edasi uue seaduse kohaselt teedeministeeriumi

juure asutatakse ehituswa l i t s u s. Ehitus
walitsuse ülesandeks on: ehitusasjandusc korralda

mine ja juhtimine; riigi ehituste püstitamise kor
raldamine ja järelelvalwe; alvalike tööde korralda
mine ja järelewalwe; awalike ja tööstusehitnstc
püstitamise järelewalwe ja inspektsioon; asulaehi
tuse ning eraehitustegewnse järelewalwe; ehituste
gewuse ratsionaliseerimine.

20-aastane
Pühapäeval pühitseb üliõpilaskonvent ..Korpo

ratsioon Praternitas Liviensis' oma 20. aastapäeva.

Sel puhul toimub pühapäeval kell 12 Tartu Kutse
esinduste Kodu ruumes pidulik aktus, kus peab
aktusekõne konvendivanem vii! E. Irv ning annab

ajaloolise ülevaate konvendi arengust J. Koort. EJtte

on nähtud ka vilistlaskogu esindaja kõne ja tervi
tused.

Üliõpilaskonvent «Korporatsioon Fraternitas Li
viensise" vormiline asutamiskoosolek peeti 5. jaa

nuaril 1918. (vana kalendri järele). Sellel koosolekul
valiti , korporatsiooni esimene juhatus järgmises koos
seisus: esimees Joh. Pertens, abiesimees Hans Sang,

kirjatoimetaja Armand Sild. Samal koosolekul
otsustati omaks võtta kõik 1912. aastal vanemate

mõttekandjate poolt püstitatud põhimõtted ja need
teostada organisatsiooni edaspidises elus. Avamis
päevaks määrati 15. jaanuar 1918.
Siinkohal märgitagu, et korp. Frat. Liviensise asu

tamise mõte tekiks juba rida aastaid enne korpo

ratsiooni vormilikku asutamist, kuid tolleaegse võõr

Üliõpilaskonventide
esindajaid
uude üliõpilaskonna esindusse
Selgunud on veel uusi konvendivanemaid

Peagu kõigis üliõpilaskonventides on peale va
nemate valitud juba ka esindajad uude üliõpilas
konna esindusse, üliõpilaskonvent «Eesti üliõpi
laste Seltsi" esindajateks esindusse on valitud A.
Tanimäe, A. Raska, V. Muld, V. Kareda, V. Tall
meister ja 0. Annus, üliõpilaskonvent «Korpo
ratsioon Vironia" esindajateks on valitud H. õuna-"
puu, G. Tohver ja Lamvee. üliõpilaskonvent «Korp.

Fraternitas esindajateks on valitud A.
Meil, J. Haljasmaa ja J. Laikoja, üliõpilaskonvent
«Korp. Fraternitas Liviensise" esindajaiks on
Troost, Kiesel ja Laur. Üliõpilaskonvent „ü. S.
Liivika" esindajaiks on M. Kont ja J. Rebane. Üli
õpilaskonvent ~Ü. S. «Raimlal" V. Adamson.
Üliõpilaskonvent ~E. Ü. S. Ühendusel" A. Loo
rits.- Üliõpilaskonvent «Korp. Revelial" üllas
te. üliõpilaskonvent ..Korp. Ugalal" 0. Zups
mann ja J. Luik. üliõpilaskonvent «Korp. Frat.
Tartuensisei" N. Sulg ja üliõpilaskonvent «Korp.
Amicitial" S. Laats. uliõpilaskonventide «Korp.
Filiae Patrial" on on valitud esindajateks A. Ko
sesson. A. Vilberg ja N. Mürk ning üliõpilaskon
vent «Korp. Indlal" A. Jäik, H. Tomingas ja
A. Suit. üliõpilaskonvent «Eesti Naisüliõpilaste
Selts" on valinud oma esindajaiks Valve Raidali,
Leili Põllusaare ja Leida Rüüteli. Üliõpilaskon

Kursside langus Ameerikas
New York, 26. 1. (ETA) (Reuter)
Wäärtpaberitebörsil oli täna märgata suurimat
Hindadelangust nowembrikuust saadik. Mõned
paberid langesid I—7 punkti wörra. Langemis
tendents, mis algas börsi awamisel, pidurdati
keskpäewal. .1610 tuhat aktsiat mahetasid oma
nikku. Arwatakse, et wäärtpaberite langus on
peamiselt tingitud president Rooseoeldi seletu
sest, et tema ei poolda mingil tingimusel pai
kade wähendamist.

rahvusliku surve ja noil ajul ülikoolis valitseva vai

mu tõttu ei saadud asutamiseks varem luba.

Korporatsiooni avamisaktusele järgnes kibe ja

asjalik argipäevatöö äärmiselt segastes olukordades.

Olid ajad, mil keegi ei võinud olla julge homsele
päevale, kus surm niitis vaenuväljadel vendi, kus
klassivõitlus jõudis haripunktile ja kus kaks põlist
rivaali ida ja lääs Vene hiiglane ja Saksa rusikas
Balti rannikul otsustasid suurte heitluste viima
seid üksikasju.

Ajalooliste sündmuste kiire käigu tõttu jäigi kor

poratsiooni esimene tcgevussemester sellel perioodil

ainsaks. Paratamatult tuli korporatsioonil loo

buda oma ülesseatud põhimõtteist ning siseelu kor

raldamisest ning lüüa kaasa välistes küsimustes.

Seistes rahvuslikul alusel polnud võimalik jääda pas
siivseks tolleaegseile üritusile, nagu Saksa ülikooli

vent „Ü. S. Concordia" on valinud endale esinda
jaks J. Sõsteri ja üliõpilaskonvent «Korp. Sakala"
E. Jürgensoni, E. Volke ja N. Lõhmuse, üli
õpilaskonvent «Üliõpilasühing EÜÜ" esindajaks on
V. Minneste ja üliõpilasühing «Ürneral" Maks

boikoteerimine ja hiljem Eesti vabadussõda. Soli

valitud esindajaiks «Balti Saksa Naisüliõpilaste
Ühingul" J. Grünthal, «Estonial" B. Lieberg,
«Neobaltial" B. Meissner ja ..Batlonial" V.

misega registreeriti Tartu ülikooli juures ka korp.

Raidla.
Saksa vähemusrahvusest üliõpilaskonventidel on

Hausen.

Vahepeal on selgunud ka uusi konvendi vane
maid. Üliõpilaskonvent «Korp. Frat. Estica" on
valinud omale konvendivanemaks adv. V. Siili,
üliõpilaskonvent «Korp. Filiae Patriae" mag.
phil. L. Vallaste, üliõpilaskonvent «Korp. Amicitia"
pr. Liibuse ning üliõpilaskonvent „E. N. ü. S.

Ilmatar" L. Pillau.

daarselt kirjutati alla koos teiste organisatsioonide

ga protestile ja keelati oma liikmetele osavõtmine
Saksa ülikooli õppetööst. Koos teistega tõtati ka
rindele, et moodustada kaitserinnet noorele Eesti
vabariigile.

Eesti iseseisvuse ja Eesti vabariigi tõsiasjaks saa

Fraternitas Liviensis ja pärast vaheaega, 5. septemb
ril 1920., algas korp. Frat. Liviensis elu ja tegevust
uuesti. See periood on väldanud peagu 19 aastat ja
on kujunenud rahulikuks ja tegevusrikkas ajastuks

Haridusminister koi. A. Jaakson
on walitud Ungari Eesti seltsi Peakoosoleku poolt seltsi
auesimeheks wäljapaistwatc teenete eest, mis tal on
Ecsti-Ungari suhete arendamisel.

töölisperekonnad linna
Viljandi linnavolikogu erakorraline
istung
Kesknädala õhtul pidas Viljandi linnavolikogu

oma erakorralise koosoleku, mille päevakorras sei

sid vähema tähtsusega küsimused. Seetõttu voli
kogu istung kestis vaid pool tundi. Erakorraline
raeparlament valis Viljandi tulumaksu segakomis
joni kolmandaks kaasistujaks Gustav Tänava ja
viimase asetäitjaks August Liiase. Jaatavalt ot
sustati ka ehituskrundi müümine Liidia Griinbau
mile ja G. A. Riismed nimelise vaestelaste ja hä
daliste varjupaiga linna kasuks võetavast kinnis

fcuiwatatud ploomid,
puuwiljasegud.
Aedwilja Keskühisus
Ladu: Pöhawaimu 13, Tallinnas, 457-99

Parim ja mugavaim
on siisfei Pirital
Restoran-võõrastemaja ,
„Brigitta"
Telef. 428-40 15.

TERASTALD!
Oleme avanud oma jalanõude müügi
eriti odavate hindadega. Ladus igasugu
meeste kingad ja saapad Terastald-tallaga,

mis peavad vastu saapa ea! Kasutage
odavat ostuvõimalust! TERASTALD,
Vana Posti tän. 8, tel. 473-80.

Kohvik KULTAS

varade hindamismaksust vabastamine.

Samal koosolekul tull kinnitamisele veel linna

on 36.760,96 kr. põhieelarve osas 24.560,96 kr.

Neljapäeval, 27. ja reedel, 28. skp. kl. 3 *45
elektri-kinooreli

Eelarve puhul tähendas linnapea, et Viljandi
linn on laste hoolekannet teostanud korralikult.

demonstratsioon-kontsert.

1937./38. a. lisaeelarve nr. 2, mille tasakaalusumma

ja ettevõtete eelarve osas 12.200 kr.

Samal ajal, kui maal valdades lapse kohta abiraha

maksetakse 1 kr. kuus, on abiraha norra linnas
4 krooni. Kui hoolekande toetusnorme veel suu
rendada, võib linn kujuneda otsekui varjupaigaks,
kuhu sügisel maalt rändavad lasterikkad toolis
perekonnad, et saada lastele suuremat abiraha,
priilõunaid jne. Seda nähet ei saa pidada aga
loomulikuks.
Pärast neid vaidlusi volikogu kinnitas lisa
eelarve.

Tulekahju uue pritsimaja kõrval
hoones
Eile õhtupoolikul tekkis tulekahju Raua tä
nawale ehitatama uue pritsimaja körwalhooues.
mida kasutati garaashina. Tule läbi said kan
natada hoone seinad ja lagi. Kuidas leegid said
alguse, pole esialgselt selgunud.

Horthy saabub Poolasse
5. veebruaril
Mars sa mi. 26. 1. (ETA) (PAT) Lehtede tea

tel saabub Ungari riigihoidja Horthp külaskäigule Ära
komi 5. weebruaril. Külaline wõetaksc wastu eriti pidu
likult. Hiljem riigihoidja wõtav presidendi kutsel osa ja
hist Bialowicza metsades.

Daani „ei" põhjariikide kaitse
liidule
Stokhol nt, 27. 1. (ETA) Taani peaministri

povlt Lundis Peetud kõne kohta, milles kõneleja suhtu?
citatvalt Põhjariikide kaitseliidu mõttesse, Rootsi parem
poolne suur leht «Nya Tagligt Allchanda" kirjutab peal
kirja all „Ahwenamaa küsimus", et niisugust seisukohta
on terwitanud eriti suure rõõmuga Saksa ajakirjandus.

Mängib hra Lepnurm.

Nimetamisi ülikoolis
Riigihoidja otsusega 26. jaan. 1938. a. kin
nitati mag. agr. Peeter Ruubel Tartu üli
kooli põllumajandusteaduskonna agraarpoliitika
ja ühistcgewuse õppetoolile adjunkt-professori k.
t-ks 3 aastaks, arwates 1. jaan. 1938: klassi
lise, eriti ladina filoloogia õppekohale adjunkt
prof. k. t-ks cand. phil. Konstantin Wilhelm
son 3 aastaks, arwates 1. jaan. 1938: mõrd
lewa usuteaduse õppekohale adjunkt-prof. k. t-ks
mag. thcol. Uku Masing 3 aastaks, arwates
1. jaan. 1938, ja inglise filoloogia õppetoolile
erakorraliseks professoriks Ants Oras, arwa
tes 1. jaan. 1938. a.
Poola peab Abessiinia küsimust
lahendatuks
Warssawi, 26. 1. (ETA) (Pat) Walitsusmcel
nc „Kurjcr Poranny" awaldab artikli professor Ma

kowski sulest. Artiklis üteldakse, et Poola seisukoht tea
tawatc riikide poolt tõenäoliselt Genfis esitatawate ette

panekute suhtes on tuntud. Juba möödunud aaStal

Poola Rahwasteliidn delegatsioon seletas, et Poola

peab Abessiinia küsimust likvideerituks. Ka nüüd Poo
la ci wõta endale selles küsimuses algatust, kuid suhtub
pooldawalt teiste riikide kawatsusele lõplikult likwidee
rida Abessiinia küsimus.

I A tellimisi

i
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Usuteadlaste muresid:
Kandidaadid koos

Täna lõppes kandidaatide esitmpiskirjade sisse

aädmine walimiste peakomiteele, mis algas 21.
jaanitaril. Seitsine pnewa jooksnl, 19.—26. jaa
nuarini. oli kodanikel mõmmlns kohalike omama
litsuste jl?l?res toinzotada käildidaatide uleöjeadmist ja

allkirjade kog?unist. Mu? mitu kandidaati esineb iil
disalt walimiötel Niigiwolikogusse ja kui Palju kuski

walilnisringlon??as, seo peaks selguma lähvinatel
päewadel, kui walimiste Peakomitee on jõudnud lö

piile tarwilike sorinnalsnste kont?-ollimisega esita
tnd. kandidaatide suhtes.
51 uid juba esialgsete andmete fohnselt «võib ai
mata; et «valimised Riigiwottkogusse toimmvad palji

laialdasemas ulatuses km see oli näiteks RaHwns
kogu «valimiste päewil. Uni siis terivelt 50 kandi
daati 80-st tunnistati «vatiiniks ilma «valimiseta

da wahest õigeks, et eelseistvad lvalimised wõiwad
kujtlneda eel kõige isiku?vali?nisteks otsenias mõttes

ja kandidaatidele antawad hääled iväljendawnd
nende isiklikk?, populaars?ist o???a ?valimisri??g
°o?lnas.

Nagu seda on deklareeritud ametlikult Poolt ja na
gu see ka senistest kogemustest nähtub, saamad «vali
tud alles Riigiwolikogns endas asuda seisukohtade

ühtlustaniisele ja mõninga Poliitilise programmi
wäljaarendainisele, mis hiljemalt «võiks «viia Polii
siliste rühmituste ja erakoildade moodustamisele.
Et see edaspidi on paratamatu, Peaks olema juba
nüüdki selge. Sest kui üheltpoolt on Riigiwolikogn
ülesandeks seatud põhiseaduse ellnwiimist, tohiks se

knna neil pnndniid «võistlejad, kõneldakse seni Prae

da ülesannet otsekohesemas mõttes Pidada lõppe

guste walimiste p«ihnl ainult neljast «valimisring
konnast/ kus «valimised jaäivad ära. Niisugustest
«valimisringkondadest asub kolm Viljandimaal jo
itk* Saaremaal. Wõib-olla lisandub neile «veel
«viies. Wõi'ks arivata, et neis ringkonda
des aimtkandidaadid mnawad nii kindlustatud
wäljawaated läbiminekuks, et teised on Pidanud

nnks kuue kuuga Pärast Nügiwolikogu kokknastnulist,

tarbetuks «võistlemise nendega. Seega «võiks «va
hest tähendada, et „»on opposed" «valimised, nagu

neid hüütakse Inglismaal, toimmvad üldiselt nor
maalsetes proportsioonides, et kandidaatide «võistTitseta läbimineku Protsent ei ole üldiselt mitte suur.
See on nähtawasti tõenduseks, et «valijaskond

s. o. presidendi «valimiste läbiiviimisega. Selle jä
rele jääb aga Riigiivolikiogu! aega neli ja Pool aas
tat muude iilesannetega tegntseiniseks. kui oletada
muidugi, et walitalva Riigilvolikogn «volitused kesta

ivad normaalse aja ja President warem ei lõpeta
neid «volitusi. Kui siis Riigknolikogns Puuduksid
riihinitnsed ja rnhmadistsipliin. oleks olukord raske
niihästi «valitsuse tegmmse poliitilisel kontrolliinisel
kui ka seadusandlikus töös. lärelejäälva nelja ja Poo
le agsta jooksul aivaneb Riigi«volikog«l liikmeil nmi
dngi rohkesti «võimalusi seisukoha «võtmiseks «väga
mitmesuguste küsimuste, sise-, «valis- ja majandus

on juba mõningal määral harjunud kandidaatide

poliitiliste küsimuste kohta. Missugusel määral nii

ülesseadmise tingimustega, kuid «veel enam, et hnwi
Riigiwolikognsse Pääsmiseks on üldiselt märksa suu

silgustes seisukohamõttttdes jääb püsima esialgne

rem ftii see oli Nahwnskogu «valimiste päoivil.
Naglt oleme juba märkinud «varem, on selleks tõesti
antsaadotvaid Põhjusi. Wõiks ehk koguni ütelda, et
kandidaate on eelseismatele «valimistele esinenud

rohkem k«ti seda mõis oodata. Ei ole sugugi harul
dane nähtus, et «valimisringkondades on esinenud 4
5 kandidaati, knna «väljakujunenud «vahekordade

juures oleks normaalseks tulnud Pidada 2—3.
Wõib küll osutuda tõenäoliseks, et kõik esinenud
kandidaadid ei pääse «valijate ette, k««na mõnel neist

wõib tulla Puudus nõutamast 150 allkirjast ja et
nad seega jääivad Peatnuna «valimiste esimasvle jõe

lale, kaotades ka vina 250 krooni. Niisuguseid eba
õnnestumisi ei ole aga siiski «vist Palju.
Kandidaatide ülirohke esinemine on ühest küljest
märgiks, et kaitseseisukorra Põhjal maksma pandud

kitsendused ei ole osntimud piduriks neile isikli.
?itl t, kellel on olnud tõsine hnwi oma schansside
proowiiniseks rahlvaesindnsse pääsniiseks, küll aga

ssmemijsle organiseeritu l t, avivatud «välja
vahwarinne. Kohati paistab, et rahwarinde kandi
daatidega wõistlemiseks cm tulnud iniinesi päris
huupi. Soe muidugi kindlustab rahwarinde esinda
jäte iväljcnvaateid oma «võistlejate keskel.

- Kui meil aga on siiski tegemist nii rohke kandi
daatide armuga rahwarinde kandidaatide kõrlval,
siis wõib see «väljendada seda, et kohtadel tuntakse
tavwidust täiendada rahtvari««de Poolt teostatud ini
meste walilniKit Moel «nitmeti, et kõik ei ole mahtu

'MtdMkDarmhe selja taha. Ei puudu ka j««htinnid,
kiis rahwarinde «valiku teostamisel wähennisse jää
und kandidaadid on asunud «võistlusse enamuse saa

nud kandidaadiga. Wägikaika «vedamine niitmet
liiki kandidaatide nxchel «võib tnlla 'mitmelgi Pool
kaunis elmv, ,«agn näitawad allkirjade kogumise
andnied kmididaatide ülesseadmisel.

Mida ükski kandidaat taotleb «valimistele min
nes, missuguseid motiiwe w toob ette oma esinemise
põhjendamiseks, soe on lammas ulatuses peale rah

warinde kandidaatide «veel selguseta. Liihike aeg
«valimiste wäljakunlutamisest kuni seniseni ja Piira
tud wõimalused enda ««valdamiseks hoiawad selle

kokkuhoid, missugusel määral sellest lööwad läbi *««diwidnaalsed ja maailmawaatelised seisukohad ja kn.i

suurel määral need luim-esi läheudawad üksteisele
uute koostööwõimaluste loomiseks, see kõik jääb selle

parlamentliku elu omapärase konstateerimiskatso
tõendada, mille juure me nüüd asume.
Kandidaatide nimestike «väljatulemisega «vali

miste peakomitee puhastllstlllest algab «valimiste
toimetamise teine ajajärk. Ajajärk. n«ille jooksul
kandidaadid kerkitvad juba aivalikult walijato sil
made ette, ajajärk, mille jooksul walija ja kaudidaa
tide tvahel tekiivad otsesemad suhted, «««ille jooksul

walija Pilk jälgib kandidaate hindawalt ja «võrdle
«vatt.

tamisel lihe «või teife kandidaadi heaks suuv tähtsus.

Aja mõttes peaks järelejäänud päewadest jatkunca
küllaldaselt selguse saamiseks kandidaatide «väärtuse

ja wastawuse suhtes oma ülesannetele, kui selleks

aga Parajal määral jatkllks wõimalufi.
Walitsnse esindajate poolt on ammugi juba tea

tatud, et wal«m«ste ajajärgul ei saa olla kaudidaa
tide wastastikust mustamist ega ka demagoogiliü
ülapakkumisi ja lubadusi «valijatele. Seda seisukoh

ta wõib isemdast Pooldada. Kuid mustamise ja de
magoogia ning mõõduka, soliidsuse ulatuses teosta
talva «valimiste selgitustöö «vahele saab alati tõm

mata kindlaid piire. Niisuguse selgitustöö mõimal
damist tuleb kindlasti pidada wajaliseks, ja «vajati

seks isegi kaunis suures ulatuses. Loomulik Peaks
olema ka, et kõigil kandidaatidel ja neid esitanud
ringkondade! oleksid seejuures kasutada «võrdsed
«võimalused. Sest see kindlustaks meie arivätes tera
wuste kadumist, «vastolude silumist ja kodurahu sisu

2.

2. peatükk.
„Lulu" Foyle Kuuleb mõndki.
Poifsmehekorteri mugamalt sisustatud elu
toas Albany tiin. London W. 1 sõi
noor härra oma hommikueinet.
Ta oli kena mälumisega. Selle eest, meel
koolipoisina Etonis, oli Peter Repington Foyle
saanud pilkenime „Lulu", ja see oli talle jää
nudki.
Paljud ta naistuttawaist ütlesid, et Foyle oli
..naeruwäärselt hea «välimusega". See tõsiasi ja
naiselik hüüdnimi pahandasid Foyle'i, kuid te
da lohutas teadmine, et ta meessõbrad hüüawad
teda ..Lutuks" esiteks seepärast, et see oli saa
nud harjumuseks, teiseks, et nad seega «väl
jendasid sõbralikkust, ja kolmandaks ning mii
mäseks, et nad leidsid selles toredat huumorit.
Pealeselle» et Lulu Foyle oli hea wälimu
sega. röiwastus ta ka alati wäga hästi. Ta
ilusale, saledale kehale sobis kõik suvaliselt ja
Savile Row rätsepad pidasid auasjaks teda tee
nida. Ta suu ümber oli alati watkne, kuidagi
laisk naeratus, mida üldiselt peeti Maineid
wöitwaks. Ta oli rikas, jöudeelaw noormees
stlure sissetulekuga ja mõningate leminikharras
tustega. Nende hulka kuulus tegelemine teat
riga, paari luuletuse kirjutamine ajaakirjadele.
päemamarastele eestkostjaks olemine ja oma tee
nisa Tom Dommetti kirema minewiku kuula
mine. kes oli nii peletislikult inetu, et neid kaht
nimetati ..iluduseks ja poksijaks". Ja toepoolest,
see nimi polnud üksnes tabam, maid ka sõna
sõnalt õige, kuna Dommett oli endine poksija.
Ta kuulus sellesse ajajärku, kus ringis tõesti

mapäeva hommikul toimusid kõigepealt läbirääkimi

sed mag. U. Masingu teadusliku ettekande üle.
Sõna võeti väga elavalt, kusjuures arvustavalt

suhtusid ettekandesse peamiselt saksa soost õpeta
jad (Kunda õpetaja Eberbard, Harju-Madise õpetaja

Etzold j. t.), kes pidasid referendi esitist ta isi k likuks usutunnistuseks. Ka praost U.
Põld arvas, et kui ristiusk on. vaid usk teiste us
kude seas, siis ei tarvitseks meil muud teha kui
teoloogia fakulteet ülikoolis kinni panna. Teiselt
poolt rõhutati, et Kristuse absoluutsuse küsimus
teiste religioonide kõrval on tsentraalne ja suure
tähtsusega küsimus. Usundiloo uurimisega me või
me astuda vaimlisse ühendusse teiste rahvastega.

Peale läbirääkimisi järgnes ettekanne assessor
praost J. Aunv e r i 11, kes andis ülevaate 1937.
aastal ilmunud vaimulikust kirjandusest Eesti evan

geelse luteriusu kirikus. Referent rõhutas, et vai
mulikul kirjandusel on tähtis ja oluline osa taita
Eesti evangeelse kiriku elus ja arengus. 1937. aas.

tal on ilmunud vaimulikku kirjandust kokku 17
teost, mis on eelmisest aastast 5 teose võrra vähem,

Teoste sisuline saavutis kaalub aga üles arvulise
vähenemise. Rõõmustaval viisil on hakanud teoseid

ilmuma vaimuliku sisuga rahvapäraste jutustuste
alalt ja tähelepanu on pööratud ka meie kiriku mi
nevikule, kust on toodud ette kristliku kiriku täht
samaid võitlusperioode ja tegelasi. Kõige produktiiv
semaks autoriks vaimuliku kirjanduse alal on olnud

õpetaja J. Hiiemets, kelle sulest on ilmunud, aasta
jooksul 3 väärtuslikku teost.

Kirikurahva poolt on vastuvõtmist leidnud ees
kätt jutluste-kogud, albumid, jutustuste laadilised
teosed ja laste- ja noorsookirjandus, kuna teistele
on suhtutud väga tagasihoidlikult. Lõppeks referent
märkis, et kuigi vaimuliku kirjanduse toodangus on

tähele panna edulisi saavutusi, siiski ci paku see

kaugeltki veel rahuldust, vaid mc seisame alles oma
algupärase vaimuliku kirjanduse algjärgus,

Järgnevalt tuli arutusele

leeriõpetuse kava, •
mis tekitas rohkesti sõnavõtte. Leeriõpetuse kava
joni esimees abipraost õpetaja J. Varik. Referent

lahus. Suveleeri võiks korraldada ühel aastal poeg

jäetaks tahaplaanile teine külg leeri p
melt hingehoidlik külg. Ta soovitas c otenJflm}st
duslikku maksmapanekut pidada kava , lode
vaid soovitavaks, ct õpetajad võiksid saada koge
musi, kuivõrd kava sellisel kujul on rake KÕDU
Õpetaja Tallmeister ühinedes pr • .
seisukohtadega märkis veel seda, et ka cnne
kohti komisjoni, ettepanekus ei tohiks e . ,
sunduslikuks, kui praostkonnad on neid o
seisukohalt saanud kaaluda. .
Õpetaja Kruus avaldas arvamist, et P
tuse asi ei parane enne, kui ei ole paranen
õpetus meie rahvakoolides. Leeritulijatel ei
geli mingisuguseid teadmisi usuõpetuses ja ,
tunne käskusid ega oska vastata kõige lihts
usulisele küsimusele. . , __t;
Praost Grünberg rõhutas, et meie rahvakooli

Leeriõpetuse kava on õpetajatele sunduslik ja leeri
õpetus kuuluks revideerimise alla. Leeriõpetus kes
taks 3—4 nädalat.
Enne läbirääkimistele asumist kõneles veel praost

selt ja sel alal on tehtud head tööd. Etteheite
saaks siin rahvakooli suhtes üldistada. .
Õpetaja Eil a r t märkis, et kava sellisel uju
rakendamisel, reaalset elu nähes ja arvesse vo »
võib see osutuda vee! enam pidurdajaks ja noor

30 tundi ja neid käsitella enne katekismuse juure

asumist. Üldse koosneks leeriõpetuse kava kuni 100
tunnist.

Peale leeriõpetuse kava üldjoonelist selgitust esi
tas referent usuteadlaste konverentsile leeriõpetuse

komisjoni ettepanekuna alljärgneva resolutsiooni:

Usuteadlaste konverents tunnistab leeriõpetuse-kava
vastuvõetavaks ja palub seda konsistooriumil kogu

dustes maksma panna. Ühes vastuvõtmisega kiita
heaks järgmised seisukohad kava teostamiseks: Lee<

ritulijatele korraldada 1' kuu enne leeriaja algust
katse, et kontrollida nende teadmisi Vana ja Uue
Testamendi piiblilugudes ja katekismuse 3 peatükis.

Leeriõpetust alata jumalateenistusega kirikus, mil
lest võtaksid osa kõik leeriõpilased, nende vanemad

ja vaderid. Leer poeg- ja tütarlastele korraldada

lastele ja teisel tütarlastele. Leeriõpilased võta
vad osa leeriaja kestes kõigist jumalateenistusist.

K. Miih I e n teeritalitusest. Referent märkis, et

Saksa praostkonnas kasutatakse 1931. aastast peale
leeritalitusel kehtivast kavast erinevat kava, formu
laari leeritalituse muutmise on kutsunudi esile n.-ü.
konfirmatsioonihada, sest leer ei ole noortele seda
mõju avaldanud, mida ta peaks avaldama, ja noored

on juba peale konfirmatsiooni lühikese aja jooksul
muutunud usupõlguriteks ja jäänud külmaks kiriku

vastu. Konfirmatsioonihäda ei ole aga mitte üksi
omaette raskuseks, vaid need raskused ilmnevad
teistegi kiriklike talituste alal. Nii lastakse laula

matsioonihäda ka iseenesest.

Lõppeks referent rõhutas, et me ei või sallida
sellist olukorda, et me õnnistame oma noored kiri
kust välja. Seepärast tuleks kaaluda radikaalsemaid
võimalusi agenda muutmiseks ja otsida formulaari,
mis päästaks meid konfirmatsioonihädast.

Kõneleja esitas konverentsile kaalumiseks järg
mised teesid: Kas ei oleks tungivalt soovitav roh

nud peatama.

lunastamistööle. Materjali valikul on -võetud põhi
mõtteks, et leeriõpetuse põhja moodustab katekis

mus. Omaette materjali peavad aga myodustama
ka piiblilood ja neid ei saa võtta ' mitte ainult
illustratsioonina. Piiblilugudele tuleks pühendada
Munters imetleb Itaalia
saavutusi
Läti «või isegi Bnlti riikide akadeemia Rooma

kui leeriõpetusaja pidulikku lõpetamist, kusjuures

vilik eraldada armulaud õnnistamispäevast ja kor

raldada see ühel järgneval pühapäeval, millest võ
taksid osa siis need, kes selle järele tõsist igatsust
tunnevad.

Kõigepealt võttis leeriõpetuse kava kohta sõna
f»rof. J, Kõpp, kes avaldas kahtlust, kas 3—4 näda
aga suudetakse esitatud kava läbi võtta, sest selles

on materjali ülekülluses. Selle kava rakendamisel
Briti ametiühingud kommunistide
vastu
London, Lli. 1. (CTA) (Reuter) Briti „>nriinhiilgiltc liivu fcffiuuifonit liittnS tn nn fi katva, »ut§ niicti

jauduslikud, poliitilised ja kultuurilised suhted süwenc
ivad ja annatvad parimaid tulemusi.. • Äsja sõlmitud

Soe kindlustaks aga ka seda, et walija oskaks

kogule niisuguse auwäärse ja kaaluma seisukoha loo
misel, nagu ta seda määrib demokraatlikus karras.

G H. T.
Iga päev värske praetud
KOHW
iromaatilfne ja võistlemata
hea. Praadimine iga päev.
Soome segud ja narillkud.
Kaupmeestele soodus ostu
koht.
JOH. LUTS, Lai tänav 2.
Telef. 437-52.

wõideldi esikoha pärast, mitte aga. et saada
«võistlustest 30000 naela. O«na näo õigustaini
seks tal ei. olnud innud öelda, kui et ta ei saa
sinna midagi parata, et see kord juba niisugu
seks on loodud ja ta oli «vapralt ja rõõmsalt
liikunud selle lõustaga maailmas üle kuuekümne
aasta. Kuid sisemiselt oli Tom hea inimene; tal
oli kuldne süda ja Lulu Foyle oleks ta eest
tulest läbi läinud.
Kuid praegusel hetkel ta siiski needis Toini.
..Dommett, kurat wötaks. mis te olete tei
nud nende neenidega?"
Kuuldus raskeid, lohisewaid samme ja mees,
kes näis pigemini kurja bulldoggina, astus
tuppa.

..Wõib-olla ma pipardasin neid liig tublisti."
ta ütles kahetsedes. „aga kui ina pean..."
..Keegi helistas. Waadake, kes seal on.
Kui seal on keegi, keda ma ei soowi näha,
siis olen ma praegu Schotimaal."
..Schvtimaal?"
..Noh,- hiima, siis Hispaanias, kui see teile
paremini sobib, lollpea."
Dominett läks pead raputades ja jalgu jä
rel lohistades.
Hetk hiljem oli ta tagasi.
...Sir, Erbert," teatas ta.
..Jupiteri nimel, sir!" hüüdis Foyle ja tõu
sis. Ta oli meeldiwalt üllatatud. Walitsusasu
tuste tähtsad osakonna direktorid ei tee sageli
külaskäike. ..Tohin teile lnidagi pakkuda? Dom
mett .:."
..Ei. ei, ei." tõrjus külaline. ..Ma tulin
«vaid ivaataina, kuidas, te elate ja ärge laske
end segada einetamisel. Ma räägin seni kui te
.sööte.'

Foyle tõstis taldrikule tüki neeru ja kuu
las hnlviga.
Sir Herbert Mendeville. kes pealeselle, et
ta . oli osakonna direktor, oli ka Foyle'i onu,
algas sissejnhatama köhatusega.

„Te «võite «nulle teha suure heateo. Peter,"
ütles ta.
..Jupiteri nimel, sir!" hüüdis Foyle jälle
ja neelis ülejäämid osa neerust.
..Asi seisab selles," jatkas sir Mandeville ja

nud, ütles Munters, et Lati ja Itaalia, wahcliscd ma
Läti-Jtaalia kaubaleping annab juba. häid tulemusi.
Kuid see leping on ainult üheks punktiks suhete arene
mises mõlema «naa «vahel. Meie suhtume Roomasse
kui kunsti ja elu eeskujusse, millest meie «võime palju
õppida. Seejuures me ic tahame algust teha sellega, et
Roomas asutatakse Läti «või isegi.Balti riikide akadce
mia, kuhu meie saadame oma noori kunstnikke ja tead
lasi, et arendada lähmemistõõd. rahmastc «vahel, ütles
minister Munters.

~^^NAMÄHi;

Leningradis hukati 6 ametnikku
Mõskma. 26. 1. (ETA) (DNB) Lenin
gradis hukati ühe sealse «viljakogumise kontori
kuus ametnikku. Neid süüdistatakse sabotaashis.
«vaatas teraselt oma öepoega, „aga see jääb
täiesti ineie kahe teada, eks ole?" .
Foyle noogutas.
..Hiima. mis ma tahtsin öelda, on järgmine:
meil. meie anietkonnal, on põhjust ar«vata, et
maailma kardetaivaim kurjategijatejöuk on «vali
nud Inglismaa oma tööpõlluks..,"
..Aga politsei?" andis nõu õepoeg.
..Scotland Pard on inuidugi ivalmel. Kuid
minu osakonnal lasub peamine «vastlltus, kui...
ee... kartustel on alust. Ja me tunnustaksime
oma nõrkust, kui paluksime abi Soctland Par
dilt. Ma teeksin seda meelsamini alles siis.
kui olen «veendunud, et see käib meil endil
üle jõu. Ja ma ei tahaks tunnustada, et iva
jan toetust. Tõtt öelda, see asi teeb mulle palju
muret, Peter."
Foyle pani kokku oma suuräti..
„Ma ei saa asjast iveel õieti selgusele, sir,
aga muidugi, kui ma «võin teha midagi teie
heaks..."
„Teie olete noormees, kes liigub seltskon
nas... ee... teatamal määral, Peter. Teie elate
kuidagi hiilgawalt kasutut e1u..."
..Wabandage, sir."
..Ärge pahanduge. ärge pahanduge! Mis ma
tahtsin öelda, seisab selles,, et te liigute palju
rahwuswahelises seltskonnas. Teil- müib olla
wüimalufi, see on muidugi juhuse asi, ma tean,
kuid ma ei jäta kasutamata ühtki «võimalust,
mis mõiks osutuda kasulikuks jõugu juhi paljas
tamisel. Sir Robert Hetheringron Pardist on
armumisel, et see mees seisab seltskondlikult wä
ga kõrgel astmel. Kuid see on muuseas. Kas lu
bate hoida lahti oma silmad ja künnad, Peter?"
..Ma muutun tähelepanelikuks, sir, kindlasti.
Aga..."
Sir Herbert maatas kella.
..Aga nüüd mul pole enam minutitki aega.
Astuge mõnikord minu poole sisse, kui teil
on aega."
Waemalt sai Foyle istuda suure kirjutuslaua
ääre nahktooli, toas, kust amanes suurepärane
maade Whitehallile, kui sir Herbert Mandevillc'!
sekretär awas ukse.

peaks kaalutama praostkonna õpetajate konverent

sidel. . .
V a«k, kes ütles, et leeritulijatest 10% ei oska
Eriti tumedates värvides nägi leeriõpetust õpetaja

isegi ~Me!e Isa" palvet. 40 aastat leeriõpetust andes

lecriõpilasi liig kergelt vastu, mistõttu kõneleja
väiteid pidid õiendama piiskoplik viknar J. O. Lauri
ja õp. Tammik.
Peale läbirääkimisi otsustati leeriõpetuse kava

leeriõpilaste õnnistamine teostuks vaid käte peate»
panekuga; kas ei oleks tarvis, et noored tunnistaksid
oma usku ühes terve kogudusega ja kas ei oleks tar

Kava koostamisel abipraost J.'Värik on lähtunud

Piiskop arvas, et kava võiks heaks kuts ku
materjali leeriõpetuse andmiseks. teese

Konfirmatsioonihäda on suur häda meie rahva
kirikus. Meie kirikus puudub osadus ja distsipliin.
Kui neid puudusi saaks kaotada, siis kaoks konfir

vaimus ei kasvatata.

kem rõhku panna senisest leeriõpetuse kavale kui
ka ajale; kas ei tuleks võtta konfirmatsioonitalitust

seisukohtadest, et leeriõpetus peab andma õpilastele
arusaamise Jumala sõnast ja vaate Jeesuse Kristuse

võõrduksid veelgi rohkem kirikust.Konfirmatsiooni a
lituse mõtet ja sisu tuleks lihtsustada ja ka eesti *
gudustes lubada rakendada ametlikust korrast erine
vat formulaari.

on ta võinud veenduda, et vaevalt 2—3 õpilast õpi
vad 5 peatükki pähe. Lihtsalt ei tahetagi õppida.

selgitas ligemalt kava saamislugu ja neid seisukohti,

mis kava koostamisel on aluseks-võetud. Komisjo
nile on esitanud leeriõpetuse kavu õpetajad Liiv,
Muru ja J. Varik, kelle kavale ka komisjon on jää

des võetakse usuõpetuse õpetamist snski oige

tada nii mõnelgi korral vaid piduliku kombe pärast,
samuti käiakse puht kombe pärast armulaual ja las
tpkse ristida lapsi, kuigi on teada, et neid kristlikus

lisett osiituksid tulewases Niigiwolikogus suutelise
mateks riigielu küsimuste otsustamisel ja Riigiwoli

hiseadusele kaaluwamaks sihiks.

ttmdub, et inimesi hinnatakse praegu rohkem nende
teenete järöle PõliitMses el««s. kui kmtluwuse järele.
Et kuuluwuse momendi tähtsust esile tõsta, selleks
oleks läinud tarwis endiste poliitiliste prograininide

Saladus

Kolmapäev ku jun .-s usuteadlaste konverentsil

suureks tööpäevaks. Töökoosolekud algasid juba
kell IAIQ hommikul ja .lõppesid kell %9 õhtul, kus
juures lõunavaheaega peeti vald paar tundi. Kol

kandidaatide kirjust buketist otsida üles neid, kes tõe

list kehtimist, mida on seatud üleminekul uuele Põ

dugi ka kandidaatide endine poliitiline kuuluwus.
ftitd tvist mitte liialt suurel määral. Pigemini

Nr. 1

ja on rajatud katekismusele. Vaimuliku kirjanduse edusamme

' R i ia. l. ,,'Briwa senie" aivaldab'«vä * ;cttc tiliedamn kvootõpia»nisc ametiiiliinnntc inier»mt
fiv>«aaki ja Rsukvaudc Liidu aineiiiiliiNßiitc walicl. Lõp
lisininister Mtttttersi interwjuu. mis oit autiid lchc kir
jasaatjate enne ministri ärasõitu Roomast. Minister
lifti utfufc fcs fitfimnfctf tccfi nmctiiilmtßirtc internat
mvaldas oma imetlust saschistliku Itaalia sanwutnstelc
sionaali fcffuuitfüiitt niaikuns. Briti ninetinliiinulte lii
ja rõhutas, et Mussolini isik on awaldanüd temale,fõt=
du poolt soo«vitatakse Wene ettepanekute tanastliikkainist.
Bc süflawamat muljet duce teostes. Ma olen «veendu

diferentseerumine, mis igakord ei tarmitse olla kan-'
tud põhimõttelistest seisukohtadest, wcsid isiklikest ja
sotsiaalsetest suhetest. Omakohast mängib kaasa m««i

Sidney Horleri

Kuidas korraldada leeriõpetust ja mida nõuda leerilastelt. Leer kestab edaspidi vähemalt 5 nädalat

kandis ette ühes komisjoni ettepanekutega 'komis

Nüüd algawal ajajärgul on «valimissedeli mõju

saladusliniku all. Wõiks aga arwata. et kohtadel,
kitsamates ringides, siiski on käimas mingisugune

kriminaalromaan

ißuiaraol liriliH ii mitfluMD ulupiliiurpKs

ajakohastamist ja wärskendamist, n?is aga teata
ivast? ci olnud wõilnalik. Selles mõttes tuleb pida

' WSUt£ft. A MATIE5EN '

„Mr. Benjamin Biddingham." teatas ta.
~Ma meelsamini eemalduksin, sir." Ta lip
sas kõrivalruumi, mille ust tal polnud enam
aega sulgeda.

Meest, keda ta nägi sisse astittvat. oleks
«võinud ta «välimuse järele otstlstades pidada
ületäitunud koolipoisiks. Tal oli ümar, sile ja
rõõlnns poisinägu, ja, olles lühike, ta näis ke
halt inimpallina.
Ta naeratas lahkelt «vanemale härrale.
..Well, sir Herbert. siin ma olengi juba,
nagu näete!" tähendas ta. Ta näis inimesena,
kelle meelest elu on üpris tore asi.
..Ma «vist ei tarmitse öelda, kuidas mind
rõõmustab teid jälle näha. «nr. Biddingham.
Reis läks hästi, «na loodan?" küsis sir. Herbert.
..Toredasti. Kõik oli «väga kena!" naeratas
teine. Ta «vaikis hetke ja siis jatkas:
..Arge nähke ivaeiva iimlle sobimat maja ot
sides. sir s)erbert, ma olen juba leidnud endale
sobima koha."
„ Kus?"
..Essexis. See on nii mahajäetud koht. et
mind ei tülitaks seal keegi. aga. kui ma töötan,
armastan üksildust. Juhtumisi «võib see ka teisiti
kujuneda, loomulikult."
..Just," nõustus ka sir Herbert. ..Teen en
dale kohuseks «valivata, et teid ei segataks."
Külaline naeratas jälle, kiitnmardas ja lah
kus.
s?«ii ta oli läinud, pöördus sir Maiideville
vina õepoja poole, kes nüüd oli nikse tagant iväl
ja tulnud.
..See on maailma hrnvitaivaimaid inehi, Pe
ter."

Foyle süütas sigareti.
..Ma just inütlesm, kes see linnuke peaks
olema," «vastas ta. ~Ega ta pole kuidagi seotud
selle salapärase jõuguga?"
Onu kortsutas kulme niisuguse mõttetuse
üle

„6cc mees, Aeujamin Biddingham, on lein
tanud ningi masina. Kahjuks ei tea ma ligemalt
sellest. Kuid ta tuli Inglismaale, et pakkuda
meile midagi, mil näiob olewat määratu suur
tähtsus."

Ka vihjas ta sellele, nagu võtaksid mõned õpetajad

anda arutamiseks praostkonna õpetajate konverent

sidele. Leeriõpetuse ojaks määrati vähemalt- 3 nä
dalat, kusjuures õpetajad omal algatusel võivad ka
leeri pidada 4 nädalat. Konfirmatsioonitalitusel

võidakse kasutada formulaari, mis on seni kasutusel
olnud saksa kogudustes.
Järgnes agenda kavandi 1. osa arutus teisel luge

misel. Liturgilise komisjoni esimees praost A.
Grünberg märkis, et eelmise usuteadlaste kon

verentsi otsuse kohaselt on agenda kavandi keeleli

selt redigeerinud piiblitõlke-komisjon ning ühtlusta
nud selle piibli, katekismuse ja lauluraamatu kee
lega. Agendat siiski veel lõplikult vastu ei võetud,
vaid kavandit kaalub veel üturgiline komisjon kee
leliselt.

Tööga usuteadlaste konverentsil loodeti lõpule
jõuda täna lõunaks. Tänase töökoosoleku kavas
esitab piiskop kiriku statistikat, arutatakse ristita
vate laste vanust, piiskop J. Kuke hauamärgi püsti

tamise küsimust, kuulatakse ära piiblitõlke-komisjoni

esitis piibli uue tõlke kohta jne, jne.

Saksa riigipanga president
lahkub
Berliin. 26. 1. (ETA) (Reuter) Dr.
Schachti «volitused Saksa riigipanga presidendina
Kustumad märtsikuus. Berliini majandusring
konnis arivatakse, et dr. Schacht paneb an«eti
maha juba «veebruarikuu lõpul.
Pangariugkounis ennustatakse, et Kölni ka««bandus- ja tööstuskoja esimees parim Kurt von
Schroeder saab dr. Schachti järglaseks Saksa
riigipanga presidendi köhal.
N. Vene uus saadik Soome
Mõskma, 26. 1. (ETA) (TASS) lllem
nõukogu presiidiumi dekreediga on nimetatud
Nõukogude Liidu täisivolituslikuks esindajaks
Soome Dereivjanski.
Veel üks marssal Venemaal
London. 26. 1. Moskwast teatatakse, et
punaiväe 20. aastapäelva puhul ülendatakse ri
da kõrgeinaid ohivitsere auastmetes. Wisalt lii
gub kuuldusi, et kindralstaabi ülein Zchaposch
nikoiv ülendatakse marssaliks.
„Hea raha eest muidugi?"
..Ei, ta ei maja mingit tasu."
..Hm." ümises loijte; ..see on midagi wäga
omapärast, kas mitte? Igatahes on tal wäga
omapärane pea..
..Jah. ning selles on saladus, mis «võib
mõneks ajaks jahmatada maailma."
..Hea küll!" haigutas Foyle; ..häma. ma
lähen jälle oma teed."
3. peatükk.
Tutwnmine Sylvia Fowke'iga.
Sel õhtul Lulu Foyle oli lubanud lõunas
tada koos Herringtonidega. Bob Herrington oli
ta hea sõber enne abiellumist. Foyle. kes waa
tas naistele nagu kogu elule laisa, ükskõikse
naeratusega, leidis ta, et Elame on wöluw naine.
Kui ta andis ära oma kübara ja mantli,
ei olnud tal aimugi, mis teda täna ootas.
Nagu ikka inimesed käiwad oma teed. ilma et
nad teaksid, mis neid järgmisel hetkel ootab.
Juhtides käe kürwal noort daami, tegi ta
perenaine pilkama kummarduse, enne kui tut
wilstas oma kaaslannat.
..Lulu. see on Sylvia Fowke, minu kooli
õde. kes on ühtlasi mu parim sõbratar igawe
sest ajast igawesti."
Foyle surus talle sirutatud kätt. maadeldes
tütarlast, kes näis nii amameelsena ja siis lan
ges temalegi pilk ilusaist silmist.
Elame Hcrrington jatkas: ..Sylvia. see on
suur hetk mulle. See on mees, keda kõik naise
likud mülud on jätnud külmaks. Ta on nii
suur enesearmastaja. et ükski tüdruk ei wõi
Kudelda, et Llulu süda Icnin pärast meidiai
kmemnn oleks tuksunud. Ja nad kõik rikumad
leia seega, et annamad talle alati põhjust ta
enesearmastuseks, ainult'mina mälja arwatud."
~Jätke, Elaine! Ta laimab mind kohuta
mait, miss Fomke. Arge uskuge ühtki ta sõna.
te teate ju, missugused suured «valetajad on
need iirlased!"
..Ta elab Allmuy tänama! oma meesteeni
jaga, kes on täiuslik peletis, Sylvia. llkski
naine peale minu pole julenud rünnata seda
kindlust..." '

Neljapäeval, 27. jaanuaril 1938

Päevale. K t
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Seni 202 kandidaati

Poliitiline madalrõhkkond

Juure tulevad veel posti teel saadetud esitamiskir jad
Kolmapäeval esitati peale nende, kelle
nimed avaldasime eelmises numbris, veel
järgmised kandidaadid:
Tallinnas: 1. ringkonnas Ado Anderkopp (rah
varinne), Jaan Rcinbach ja Helmi Jansen.

2. ringkonnas Louis Metslang.
3. ringkonnas Järvo Tandre (rahvarinne), Rein

Eliaser, Lembit Paap-Ilves ja Jaan Karask.
4. ringkonnas Rudolf Mähar, Nikolai Kann,
Neeme Ruus.

5. ringkonnas Johannes Nyman (rahvarinne),
Voldemar Jaanus, Aleksander Kott, Johannes

Mihkelson ja Juuli Steinmann.
6. ringkonnas Harald Joasoon (rahvarinne), Os

kar Lõvi ja Aleksander Pirson.
7. ringkonnas Theodor Tallmeister,
8. ringkonnas August Kook ja Leopold Jo
hanson.

9. ringkonnas Johannes-Rudolf Taimsalu (rah
varinne), Aleksander Abel ja Lembit Hellat.
10. ringkonnas Jüri Keerig ja Jakob Tintse.
11. ringkonnas Johannes Kreek, Elmar Siegfried

Õun ja Hans Martna.

12. ringkonnas Juhan Murumets (rahvarinne) ja
Tõnis Kalbus.

Harjumaal: 13. ringkonnas Arnold Simson (rah
varinne )ja Julius Voolaid.
14. ringkonnas Oskar Suursööt (rahvarinne) ja
Richard-Voldemar Särg.

15. ringkonnas Valter-Gerhard Kanarik (rahva
rinne).

16. ringkonnas Mihkel Jüris (rahvarinne) ja Ja
kob Loosalu.

17. ringkonnas Jakob Kalle (rahvarinne) ja

Evald Heinsoo.
18. ringkonnas Vladimir Roopere (rahvarinne),

Jaan Utno ja Jüri-Rajur Liivak.
Järvamaal: 19. ringkonnas Leonardo Valts, Au
gust Lubi ja Hugo Annast.
20. ringkonnas August Pähn.
22. ringkonnas Peet Nõmmik.

Läänemaal: 25. ringkonnas Eduard Arnover.
26. ringkonnas Kustas Tonkman.

Petserimaal: 28. ringkonnas Jakob Kalju (rah
varinne).

29. ringkonnas Gorschkov (rahvarinne), Vla

dimir Roslavlev.
30. ringkonnas Georgi Orlov (rahvarinne) ja Mi
hail Schuvalov.
31. ringkonnas Mihail Tang (rahvarinne).

Pärnu linnas: 32. ringkonnas Osvald Mitt. >

Genfi kohal

Amm ti M ülim» i Miimi

Briti-Prantsuse ühisest deklaratsioonist ei saa asja

9 protsenti hääleõiguslikest käis allkirju andmas
Eile õhtul kell 7 lõppes Tallinna-Nõmme
12 valimisringkonnas soovi tusallkirjade
andmine Riigivolikogu kandidaatide esita
miskirjadele. Seda viimast võimalust ka
sutasid küll ainult mõned üksikud kandi
daadid, kellel juba eelmistel päevadel või
eile lõunaks polnud käes nõuetavad 156 all
kirja. Enamus kandidaate oli oma esita
mis- ja soovitusallkirjad võtnud välja ja
esitanud valimiste peakomiteele juba va
rem või tegid seda eile päeval.
Tallinnas ja Nõmmel soovitusallkirjade
kogumiseks esitatud 47 kandidaadist said
vajalise arvu soovitusallkirju kätte ja
esitati valimiste peakomiteele 43 kandidaati.
Nendest on 2 naist ja 41 meest. Mõned
neist pääsevad valimisele ainult üle noa
tera : veel eile lõunaks oli neil allkirju puu
du ja suudeti need kätte saada suure pingu
tusega alles õhtul, millal siis ka tekkis veel
allkirjade andjate sabasidki!
Neli kandidaati aga ei suutnud koguda nõutavat
150 allkirja ega pääse seepärast üldse
hääletamisele,

kaotades seega ka kokku 1606 krooni kauts
joni riigi heaks. Need varased väljalange
jad on: 1. valimisringkonnas Oskar
Ruu s, 4. valimisringkonnas Voldemar
Sander, 8. valimisringkonnas H. Nu r k
ja 11. valimisringkonnas kujur Aleksander
Ipsb e r g. Kuuldavasti paar nendest on
loobunud allkirjade kogumise kihutustööst
küll juba paari päeva eest mõne teise
samas ringkonnas esineva kandidaadi ka
suks.

. üldse käis Tallinnas ja Nõmmel soovi
tusallkirju andmas ümmarguselt 9000 ko
danikku ehk
9 protsenti kõigist hääleõiguslikest.
See iseenesest on võrdlemisi suur arv, võr
reldes Rahvuskogu kandidaatidele antud all
kirjadega, mis ei teinud välja 2 protsentigi.
Nii tulevad Tallinnas valimised kõigis valimis
ringkondades ja õige mitme kandidaadi
vahel.

Kui valimiste peakomitee ei tühista mõnd
kandidatuuri vormivea pärast, mida aga
vaevalt on oodata, siis esineb Tallinna va
limisringkonnis kandidaate järgmisel ar
vul, nagu seda juba esialgselt on teatanud
valimiste peakomitee:
1. valimisringkonnas (Kalamaja kant ja
meiepoolne vanalinn) 3 kandidaati; 2.
valimisringkonnas (Kopli ja Koplipoolne
linnaäär) 4 kand.; 3. valimisringkonnas
(sadamapoolne ja Narva maantee) 4
kand.; 4. valimisringkonnas (Raua tän.)
4 kand.; 5. valimisringkonnas (Kadriorg ja
Lasnamägi) 5 kand.; 6. valimisringkon
nas (Juhkental) 4 kand.; 7. valimisring
konnas (südalinn kuni Liivalaiani) 2
kand.; 8. valimisringkonnas (Luise-Endla
tän. rajoon) 3 kandidaati; 9. valimis
ringkonnas (Lilleküla) 3 kandidaati; 16.
valimisringkonnas (Pelgulinn) 5 kandi
daati; 11. valimisringkonnas (linnaäär,
Järve, osa Nõmmet) 4 kand. ja 12. va
limisringkonnas (Nõmme) —-3 kandidaati.

33. ringkonnas Oskar Heindrikson.

Pärnumaal: 34. ringkonnas Jüri Soontak.
36. ringkonnas Jaan Tallo.

38. ringkonnas August-Voidemar Schvvarz ja
Heino Karist.
Tartu linnas: 43. ringkonnas Jaan Vain.
44. ringkonnas Ants Pfip.

Viljandimaal: 62. ringkonnas Artur Eckbaiim

53. ringkonnas Ilmar Raamot ja Hugo Kikker
pill.

Valgamaal: 56. ringkonnas Madis Reisenbuk.

berg (Vehrberg).

79. ringkonnas. Kaarel Eenpalu (rahvarinne).

70. ringkonnas Jaan Triefeldt.

71. ringkonnas Nikolai Andresen ja Adam

46. ringkonnas Kristjan-Eduard Jalak, Oskar
Koplus ja Helmi Mäelo,
Tartumaal: 48. ringkonnas Heinrich Sarapuu ja
Georg-Reinhold Paas.
49. ringkonnas Ernst Haabpiht (rahvarinne), Ar>
nold-Aleksander Kerem.
50. ringkonnas Elmar Järviste.

ja Madis Raabe.

Virumaal: 67. ringkonnas Nikolai Kütt.
Randalu.

72. ringkonnas Hugo Kukke (rahvarinne) ja Erik
Suurväli.

73. ringkonnas Aleksander Lehtmets (rahva
rinne).

Rakveres: 74. ringkonnas Karl Selter (rahvarin
ne), Oskar Luiga ja Arved Palgi.
Võrumaal: 75. ringkonnas Karl Puusemp (rahva
rinne).

76. ringkonnas August Kohver (rahvarinne), Jo
hannes Hiiemets ja Albert Kendra.

57. ringkonnas Aleksander-Eduard Sõster.
58. ringkonnas Elmar Gross.

Kas Belgia lahkub Rahvasteliidust
Genf, 26. 1. (ETA) (Reuter) Rahwaste
liidu nõukogu sajas istungjärk algas kinnise
koosolekuga, kus määrati kindlaks päewakord.
Kuna on oodata deklaratsioonide awaldamist
Prantsusmaa ja Inglismaa poolt, milledes mõ
lemad suured demokraatlikud riigid kinnitawad
uuesti oma usku Rahwasteliidu Wlewikku, siis
peetakse tarwiliseks, et ka wäiksemad riigid au
näksid teada oma seisukoha ses asjas. Arwa
takse, et Inglise-Prantsuse deklaratsiooni mõju
wäheneb. kui Skandinaawia riigid deklareeri
wad oma erapooletust sanktsioonide tarmitusele
wötmise korraks.
Tunnistatakse, ct üldine poliitiline seisukord
on wäga ebakindel, kusjuures madalrõhu kesk
koht asetseb Genfi järwe kohal.
Genf, 26. 1. (ETA) (DNB) Kuuldub, et
kolmapäewal aset leidnud läbirääkimiste tule
musena on oodata, et Rahwasteliidu nõukogu
awalikul koosolekul, mis peetakse neljapäewal

valmistate kodus maitsvaid magussööke ja kooke •
Lisades õunapüreele vähe suhkrut, saate marmelaadi,
mis asendab kallihinnalise või G

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

Engros-tellimistega
palume pöörduda

ÜHING „EESTI UHAEKSPORT"
TALLINNA EKS RO RTT ARANI AO A
Telefon 478-54.

rongkäik

jä Artur Kiudorv.

80. ringkonnas Jaan Murro (rahvarinne) ja Sa
rnuel Viljaste.

Seega ulainb eile õhtuni walimiste peakomi
teele esindajate kaudn isikliõtlt esitatud kandidaa
tidc arw, ühes waremtoodntega,. 262-le.

Täna saabus neile aga weel lisaks postiteel
saadetud esitämiskirjn. ümbrikud olid toimetustöö

lõpuni weel'awamata. Umbes wõib aga arwata,
et tuleb lisaks weel 26 kandidaadi umber.
Seega kandideerib eelsciswal Riigiwolikogn wa
limistel 86-le kohale üldse 226 kandidaati.

pärast lõunat, Inglise, Prantsuse ja Poola esin
dajad. samuti arwatawasti ka teised Rahwaste
liidu nõukogu liikmed, esiuewad deklaratsiooni
dega Rahwasteiiidll poliitika kohta. Nii ei ole
ühisest deklaratsioonist asja saanud, isegi mitte
Inglismaa ja Prantsusmaa wahel.
Brüssel. 26. 1. (ETA) (DNB) Belgia
ajakirjanduses tuleb kuuldawale hääli, mis nõua
wad Belgia ärapööramist Genfist. Nii kirjutab
..Metropole", et Belgia peab. arwestades prae
gusi olukordi, seletama, et ta ei pea end enam
seotuks Rahwasteliidu põhikirja iganenud mää
rustega, nagu seda juba on teinud Oslo-rühma
riigid. Flami leht ..Standard" nõuab, et Bel
gia lahkuks Genfi asutusest, mis ikka enam ja
enam olewat muutumas Inglismaa, Prantsus
maa ja Nõukogude Wcne poliitika instrumen
diks. Wäikesed riigid peaksid hoiduma endile
uusi kohustusi ivõtmast. mis wõiksid neid wiia
konflikti Nooma-Berliini teljega, ütleb leht. '

õunapüreest

Helsingis keelati JKL-i
77. ringkonnas Alo Karlnee! (rahvarinne).
78. ringkonnas Johannes Paabusk (rahvarinne)

Narva linnas: 65. ringkonnas Heinrich Ver
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Hando Mugasto mälestusnäitus
Tallinnas

Rahvaliigutajad tahtsid minna
sangarite haudadele
Helsingi, 27. 1. (ETA) Isamaaline rahwaknku
mine JKL kawatscb korraldada täna, 27. jaanuari, öh
tul, millal täitub 2V aastat Soome wabadnssöja amet
likust algusest, piduliku rongkäigu wabadussõia kange
laSte haudadele Waha kiriku Puicstikul, kus toimub pär
gadcpanck wabadnssõjas langenud soomlaste ja sakslaste

mälestussammastele. Rongkäigust wõtawad osa kõik
JKL'i jn temale lähedal sciöwntc orgauisntsioonidc liik
mcd wormiriictuscS ja käclintidcga. Ettcwalmistustc jä
rele otsustades Peab wabadnssöja kangelaste austamiseks

korraldnw rongkäik kujunema ka suures poliitiliseks
meeleawaldufcks.

Kaks Eesti laewa Franco küüsis
Valitsusvastaste sõjalaevad viisid aurikud „Jussi" ja „Pomaroni" Ceutasse
Tallinna saablis Inglismaa faubn Gibraltarist
telegramm, et kaks Eesti aurikut, Jukapööl-Nelber
gi «Jussi" ja Jakobsoni «Pomaron" on
Gibraltari wäinast läbisõidul lvõctnd kinni Hispaa
nia walitsuswastastc sõjalaewade poolt ja sunnitud

sõitma srancolastc sadamalinna Ceutasse,
mis asetseb Hispaania Maroko Wahemere kaldal
ning on walitjltswaStaste tähtsaimaks sõjasada
maks ja baasiks. Lacwade kinniwõwune sündis
juba läinud nädala lõpul ning seni pole kummagi
kaptenilt saabunud mingisugust teadet sellest, et lae

wad oleksid juba wabaks lastud. Wahepeal aga

laönabe omanikud ja meeskondade omaksed kodu

maal praegu 'õieti mures. Hellitataffe Ätll ka loo

wigastusi, suutsid aga siiski omal jõul jõuda sadama

tust, et ehk. wabastastd walitsuswastased - laamad

tesse «Härjurand" Tundevlandi, Hollandi aurik To

siiski juba lvarem ja nad pale aimtlt jõudnud sel

järele 10.000 krooni. Ta oli teel ; Tieppc'ist Sunder

lest weel teatada telegraafiteel- Sest Eesti aurikute

kimbutamist Franoo söjakaewade poolt Gibraltari
wäiuas wöi! walitsuse-Hispaania ranna lähedal on
juhtunud waromgi ja seni on Eesti aurikud alati
pääsnud terme nahaga.

Nii «Jussi" kui ka «Ponnaron" olid wiimas sü
telaadungit Inglismaalt Barcelonasse wöi mõnesse
teise wälitsusovägede käes obewasse Hispaania sada
masse.

teostas walitsnse lcnnnwägi Ccntale ägeda pommi

uHarjuranna" kokkupõrge Inglise
kanalis

tusretke,

kusjuures suurem oja Pomme on tabanud just ja
damat ja laewu, nõudes seal 165 surmaohwrit,
nagu lugesime eile telegrammidest. Seepärast on

kesti kokku ühe Hollandi aurikuga. Mõlemad laewad said

' Saabunud teadete järele põrkas «Kalanduse" aurik

„H arjnr a n d" laupäewal Inglise kanalis uduS raS-

veeisse. - „Harjüranna" kahjud on esialgse hindamise
landi.

Laevad ootavad prahti
Prahiturg Lääne-Euroopa, Wahemere ja Inglismaa
sadamates on äkki tundnwalt Halwenenud ja mõnedki
Eesti aurikud seal scisawad sadamates, oodates prahti.

Nii seisab aurik «Kalarand" juba iile IV päewa ühes
lirimaa sadamas tegewuscta ega ole tvecl teada, kust
ta saab prahti. Aurik on ajalepingul ühe Cardiffi firma
käes. Oma' wiimase matka tegi ta Põhja-Aafrikast liri
maale alfa-röhu-laadungiga.

Seoses selle kawatsusega tuli eile Helsingis nöupida
miscks kokku Toome wnbaduSsöjalastc organisatsioonide
keskjuhatus. Koosolekul wõcti waStu resolutsioon, milles
tunnustatakse lubamatuks poliitilise mcclcawaldusc kor
raldaminc wabndussöjn sangarite haudadel, ühtlasi awal
dataksc tungiwat soowi, et niisugused esinemised keela

taks nüüd ja ka tulcwikus.
Haridusministeeriumi poolt on kiriklikele wõimudelc
saadetud ringkiri, milles neid hoiatatakse poliitiliste mee
lcawalduste lubamise eest seadusega kaitstud ja õnnista

tud kohtadel, nagu kalmistuil jne. Niisuguste määruste
rikkujad wõetakse wastutusele.

Seoses nende ilmselt IKL'i wastu sihitud sammu
dcga JKLsi peahäälekandja «'Ajan Suunta" eitab tör
wikrongkäigu kujunemist poliitiliseks esinemiseks.

PEAMÜUGIKOHT
A.KAMPUS
SATUREL

TALLINN. VENE 1. TEL. 435-04

Franco pommid tapsid Briti kapteni

vaani kroonprintsi auto

Barcelona, 26. 1. (ETA) (Havas) Kuus
walitsusivastaste lennukit on pommitanud täna
pärast lõunat Balencint. Hulk pomme on lange
luud kesklinna. Pommitamise tagajärjel on hä
winud hulk maju. Kuna liiklemine tänawail oli
sel ajal wägn elaw. siis on saanud 125 inimest
surma ja 268 haawata. Surmasaanute seas on
ka Briti auriku ..Dower Abbey" kapten Arnold
Crone. Pommitamise ajal Briti aurik oli Ba
lencia sadamas, laadides laeivale apelsine. Bä
lencia wõimud on käinud Inglise konsuli juures,
awaldades temale Hispaania walitsuse nimel
kaastundmust kapten Crone surma puhul.

kokkupõrge

Wabatahtlidke Walit>uswägedele Ekandinaaw'ast

S tokyo lm. 26. l. (ETA) (DNB, ..Afton

bladeti" teatel kestab ivabatahtlikc wool Skandinaa
wiast Hispaania waiiijuswägede poolele endijüt edasi.

Lehe arwates wõib wiimajel ajal koguni märgata
Rootsi wabatahtiike armu kaswamist. Peagu kind

late waheaegade järele sõitwat wäiksemad wabaiaht-

Kopenhaagen. 26. 1. (ETA) (Havas)
Daani kroonprintsi Frederiki auto põrkas täna
kokku ühe teise autoga. Mõlemad autod on
saanud kergesti wigastada. Kroonprints on saa
und käest kergesti haawata purunenud klaasi
kildudest.

Virmalised alarmeerisid tuletõrje
Berliin, 26. 1. (ETA) siinsed lehed käsitlcwad
üksikasjaliselt wirmaliste nähtust, mida jälgiti.ööl wgS
tu kalniapäewa kogu Euroopas. Olemasolewail andmeil
on wirmalisi nähtud Põhja-Skandinaawiast kuni Gree

kamaaui ja Itaaliast ja Prantsusmaalt kuni Poolani.
Wirmaliste kestwusacg on aga olnud mitmesugune. Nii
on wirmalifed Wcncctsias näha olnud 15 minutit, see
wastu Torinos kaks tundi. Inglismaal pandi tähele, et

Itke rühmad Pariisi ja sealt üle Püreneede Hispaa wirmaliste nähtawaloleku ajal on Inglise kanalis wce
masse.
töns seisma jäänud. Kõige selgemini olid wirnmliscd
* uähtawad Skandinaawias, kus mitme tunni jooksul wa
Mässu ei olnud
litscs peagu päctvawalgns. Mitmel pool- Euroopas ar
Llssabo n, 26. 1. tETA) <Havas> Siinseist au- mati, et on tcgeinist suurte tulikahjudrga. Alarmceriti
tuletõrje ja «tihite! puhul juhtus, et tuletõrje lcudsal
ringkonnist liikn«nksc ümber wälismaak nwal
hatud teated, millede järele olrwat Hispaania-Portu
gad iscsuuuist tulles kohtusid oletatama! tulikahjnpaigal.
gali piiril tarmitusele ivörtud ettcmnatusc abinõusid
Huwitawaks nähtuseks oli asjaolu, ct wirmaliscd kat

kommunistide putschi kartusel, (ibnfi seletatakse, et neil

ei ole mingisuguseid teateid sette kobta. nagu olekS
Badajaziz aset leidnud kommunistide mäss, mis olcwat

aga maha surutud.

kestasid peagu täielist lühilaine snatejaaaiade ttgcwnsc
üle 'Atlandi ookeani. Raadiogramme wõidi saata ainult
pikkadel lainetel.

Tartus, kus mälestusnäituse komitee näituse pi

das 21. nov. kuni 5. dets. i. a., leidsid meie ande-,

kaima graafiku tööd tunnustava hindamise, eriti suu

rel määral külastasid näitust koolid, kuna kooliõpi
lasile näitusel suurt huvi pakkusid ..Kalevipoja" il

lustreerimiseks tarvitatud klišeed jm. graafikas käsi
teldavad tehnilised abinõud. Jõulueel korraldati sama
Tallinnas jääb näitus avatuks kuni 7. veebr. s. a.

igapäev kella 10—19.

«Eesti rand", mis tühjana asus teel Põhja-

7&itu 04-icu)i£ja df^

Viivikonna kaevanduse moodne
bager

ookeanil sattunud tormidesse wöi ududesse, mis ta edasi
jõudmist on takistanud.

Maa-alust kaevandust ei rajata

Telegrammid teatavad
VABRIK ASUT,

ma loomingust. Väljapanekute koguarv ulatub 200-ni:

näitus ka Mugasto sünnilinnas Rakveres, kus ta
samuti pälvis suurt menu. • • -

vatnisizzLul /'-S
<1 A vy

Ameerikasse.juba 3. jaanuaril, pole weel ikka jõudnud
üle ~suure lombi", kuigi selleks harilikes tingimustes ku
lub tal keskmiselt 15—18 päewa. Laew on nähtawasti

Laupäeval, 29. jaanuarit, avatakse Tallinnas

kunstiboones varasurnud graafiku Hando Mugasto
mälestusnäitus, kuhu on koondatud suurem • osa te

Esimene saadetis mune
välisturule
. Tänavu algas kanamunade väljavedu kaks kuud
varem kui läinud aastal. „Munaeksport" saatis eile
teele esimese saadetise 28.000 muna Inglismaale.
Kuigi see 28-kastiline saadetis ei ole suur, ilmutab
see ometi tahet munakaubandust säilitada ka talve
kuudel. Munatoodangut on soodustanud pehmed il

mad. Mune tuleb rohkesti müügile ja selle taga
järjel siseturu hinnad nõrgenevad. Homsel notee
ringul läheb hind tõenäoliselt alla.
Kanamunade väljaveo edasine areng sõltub suu

resti ilmastikuoludest. Kui ilmad püsivad soojad,
siis toodang näitab tõusu ja osutub võimalikuks ka
väljavedu. Möödunud aastal algas kanamunade väl

javedu alles aprillis. Aasta varem läks aga juba
jaanuaris välisturule 13.000 muna.

Meieritele jagatakse auhindu
5; wccbruaril peetakse börsisaalis mcieritckoja pea
koosolek» mille päcwakorras on nähtud ette pöllutöömi
nistri kõne, auhindade wäljajagamine 1967. a. parimate
tagajärgedega töötanud meieritele, sönawvtte P.-Ä. Wvi

ekspordi esindajalt, kontrolljaama juhatajalt ja meie
ritekoja esimehelt. Lõppeks läbirääkimised.
4. wecbruaril on meiecitckoja nõukogu koosolek, kus
tulewad wastuwõtmiscle aruanne, ja celarwe ning koja ko
dukorra parandusettepanekud.

Mees pussitas oma naist
Täna hommikul toodi Tallinna linna keskhaig
lasse ravimisele 26-a. Marie Luik m ä e, kelle elu
koht Riisipere vallas.
, Juurdlusega selgus, et naine oli saanud pussitada

oma mehe. käest, kes talle oli löönud haavu vasa
kusse õlavarde ja mõlemasse käevarde. Arstlikul

ülevaatusel tunnistati vigastus kergeks, kuid sellele
vaatamata jäeti haavatu esialgselt haiglasse.

Vigastus vagunite kaalumisel
Tallinna sadama jaamas jäi vagunite kaalumisel

kättpidi puhvrite vahele ja sai vigastada Ago
Veski. Vigastus on kerge.

ühcnduscs konfliktiga, mis on tekkinud seimi sõja
tväekoinisjoni senise esimehe kindral Migowski ümber,
pani rahwuslikil üheildnse laagri Wilno osakonna juht
insener Perzanowski oina ameti maha.
Kolniapänoal algasid Sidney linna 1-50. aastapäeva
pidustused. Pidustusi soodustab Austraalia hele päike.
Tänaivpilt tuleiab meele Londoni iäiimvvilli kroonimisPidustuste ajast.

Sillamäe õlikonsortsiumile kuuluvasse Viivikon

na maapealsesse kaevandusse saabus läinud näda

la lõpul Saksamaalt uus kivitõstmise kopp või ba
ger, mis rakendatakse veel sel nädalal tööle.

Bager on suurim ja moodsaim kogu Eestis.
Sellesarnaseid tööriistu oli seni ainult „Kütte-Jõu"

pealmaakaevanduses, kus aga on vanemad tüübid.

Bager murrab maapinnast kivid lahti ja tõstab
lahtimurtud kivid kopaga vagonettidesse. Bageri
juures on vajaline ainult mõni tööline, kuna masin
samal ajal asendab kivi võtmisel mitukümmend
meest.

Itaaliavastane meeleavaldus
Sidneys
Sidney, 26. 1. IETA) (Havas) Sidney linna

Neil päevil võeti ka lõplik seisukoht Viivikonda

maa-aluse kaevanduse rajamise küsimuses, milline

awnldajad laiali.

juba kauemat aega püsis päevakorral. Suvel töö
tas konsortsiumi 10.000-ha kontsessioonalal ' mäe
ins. Reinv a 1 d t, kes puurimise ja proovide va
ral tegi kindlaks, et Viivikonda oleks võimalik asu
tada maa-alust kaevandust ainult 50 ha suurusel
maaalal, mis asetseb paar kilomeetrit praegusest
maapealsest kaevandusest ida pool. Mujal on põ
levkivi kihtide-pealsed paekihid nii rabedad, et ei

Itaalia ei tea midagi
Rooma. 26. 1. (ETA) (DNB) Londonis levinud
kuulduse kohta, mille järele veebruari alul olevat

ja paekihtide kallaku tõttu on raskendatud ka vee
ärajuhtimine. Kuna ainult 50-ha maa alal maa
aluse kaevanduse rajamine end ei tasu, otsustati;
Viivikonnas töödega üldse mitte maa alla minna.

oodata Inglise-Itaalia läbirääkimiste uuestialgamist,
seletatakse siin, et Itaalia ametlikud ringkonnad ei
tea sellest midagi. Kuna Inglismaal on uuesti hoogu

Capablanca võit Pariisis

võtnud fašismivastane kampaania, siis on vaevalt
oodata Inglise-Itaalia läbirääkimiste uuestialgamist
lähemal ajal.

Pariisi maleturniiril tuli wõitjaks eksmaailmameis
ter Capablanca, kes 10 partiist tegi 4 triiki ja teised
Ivõitis ja sai seega 8 punkti. Temale järgneb tihedalt

150. aastapäcwa Pidnstnstc ajal korraldati täna itaa
liawastanc mcclcawaldus. Kui Itaalia peakonsul oli
sõitmas raekotta, kus oli korraldatud pidu Itaalia mere
wäclastc auks, rahwahulk pidas kiuni tema auto, hiiu

des: „Maha Mussolini!" Warsti politsei ajas meele

võimalda ohutut kaevikulae valmistamist ning põh

Tabati varas
Kriminaalpolitsei tabas ja paigutas vanglasse
Karl Teinesoo (Tennebergi), kes pani varguse

toime kojakapis. Mees põeb närvihaigust ja on kaue
mat aega viibinud Seevaldis.

Vargusi pealinnas
Helmut Kaeg 1 e r i laost Hollandi tänaval va
rastati ortopeediliste aparaatide küljest kuullaag

reid ja hammasrattaid kokku 1000 kr. väärtuses.
Sadamateliastest varastati aurulaev ..Martalt"
vasktoru 50 kr. väärtuses. Toru leiti ja varas tabati.

Kuna ta aga oli karistamata, lasti ta vabadusse.
..Estotrikoo" vabrikust Kopli tän. nr. 22 varas
tati 750 kr. väärtuses mitmesugust trikookaupa.

Juurdlusega selgus, et varguse pani toime üks 17-a.
tööline, kes aga samuti on varem karistamata ning
lasti vabadusse.

itaallane RoSsolimo 7V> punktiga. Kolmandaks hiit tõe

ne pagulane Znckiermann punktiga. Neljandat ja

wiiendat kohta jagalvad malekriitik wenelane Snosko

borotvski ja itaallane Roun 4 punktiga, kuna ainus sellel

turniiril trõistclnnd prantslane Anglares jäi wiima
seks 1 punktiga. Turniir oli kaheringiline.

Wõistlejaist on Snos.koborotvski ja Ronti hästi tun
nid rahtvuswahelised meistrid. Snoskoborotvski enmis
iab noortele meistritele Rossolimolc ja Zuckierniannile
malctulewikkn juhul, kui nad kohwiktimalc asemel har
raStawad esinemisi rahtrnswahelisicl wõistltiSicl.

Loodetav ilm
rcedcl, 28. jaanuaril:
iieffmiie kiirusega kääne, ja löunakaarte tuuli.
MuuTik Pikwitus. Kohati kerget lund. Tempera
tuur weidi madalam. - •

4

Nr. 26

PäevafeHt

Reporteri

Neljapäeval. 27. jaanuaril 1958

«üks asi ei klapi teie kavatsuses!"

ringwaade
Kas see on iveel eeSii keel?

Nüüdsel ajal tuleb kodanikel lugeda igasugust kir
jandust. Sest maailma-asjad on läinud kole keeruka iks,
ja et neis wähegi orienteeruda, selleks tuleb wahest juu
relda õige raske lektüüri kallal.
Ent seejuures on olemas ka niisugust lugcmismater

jali, millest sa ei saa aru Parimagi tahtmise juures.
Mõtle, kaalu ja kombineeri sõnade ja lausete kallal
kui wötad sõnad üksikutena, siis need nagu oleksid kõige
puhtamas eesti keeles, aga kui tahab neid wõtia kokku

lauseks ning taibata nende mõtet waat' siis lööb tak

ka üles kogu su mõistus ja kujuleldam intelligents.
Toon kohe naite:

Praegu on jälle tulumaksu teatelehtede täitmise aeg.
On aga teada, et wiimascl ajal tulumaksu teadete esita
mise korda on Mitmeti muudetud. Ajalehed on seda mär
kinud lühikestes sõnumites. Nendest alati ci saa täit tolku
muudatuste sisust. Seepärast siis wõtsin ette kõik mii

mise-aja „Niigi Teataja" numbrid, et lugeda iga mää

rust kogu ta ulatuses ja sõnastuses. Sattus niisiis

Meyerholdi ja Taiirovi lõpp

mulle ette „Niigi Teataja" nr. 4 käeSolewast aastast (14.

jaan.)» kus on awaldatud terwelt kaks uut tulumaksu
kohta käiwat määrust ning hakkasin lugema.
. Hakkasin lugema, aga ci saanud aru esimese mää
ruse pealkirjastki. See kõlab sõnasõnalt järgmiselt:

„Mäaruse teadete esitamise kohta tulu
maksu alal muutmise mäarus". Lugege ta
Meel kord. palun, läbi ja ütelge, kaS teie saate aru, mis
see lause tahab ütelda? Mina küll ei saanud. Tõlkisin ta
kordamööda wene, saksa ja prantsuse keele, lasksin sõb

ral ta tõlkida ka inglise ja esperanto keele aga tar
gemaks me ei saanud.

Täna tahan kõlistada Joh. Aawikule ta ju ikka
niisugustes küsimustes on see kõige nupukam ja pä
rida temalt, kaS see ülaltoodu wõib olla üldse mõni eesti
keelne lause, wõi on see ainult mingisugune lahenduseks

antud sõnade mõistatus. Wiimast wõimalnst ei tahaks
küll heameelega uskuda, kuna ju „Riigi Teatajal" seni
ristsõnamõistatuste osakonda pole olnud, nagu mõnel
teisel ajakirjal.
Ceuta

Eilsetest telegrammidest lugesime, et Hispaania Ma
kitsuse lennukid on toestanud ootamata pommitusretke
Franco käeS olewale Ceuta linnale Hispaania Marokos,
ja et see on nõudnud seal sadamas 165 ohmrit.
See on ainult üks episood merises heitluses, milles
praegu wintskleb õnnetu Hispaania, ning seal on warem
olnud palju ohmriterikkamaidki pommitamist. Kuid mi
nule isiklikult haaras südamesse see teade Ceutast sest
just täpselt aasta tagasi silmitsesin seda ilusa asendiga

linnakest läbi tugema merc-pißsilma umbes 4—5 km
kauguselt:

Päike MalmiStus laSkuma Aasrika-tipu mäehammaste

taha, ennem meel keetes kuldseid ja meriseid mahlu
Wahemer pudeli suus. Suure.Ceuta kaljusamba Mari lan

ges juba linnale aga siiski oli ta meel näha nagu
peopesal: kuubikujnlised majad nõlwakul, pikad sadama

muulid, terrassidena tänawad, neil elam liiklemine.
Läbi Pikksilma Mõis nisha laiamantlilisi maure Püssi
dega marssimas need mõistdki olla Franco kuulsaid
marokolaste wäeosi. üksikud autod keerlesid mäekülgedel,

kõrgemal tõusis suits mõnest araablaste-majast. Kõik see

oli läbi pikksilma näha nii selgesti jn detailselt Mastu
ckumendawat taemast ning tnmdat järsakut nagu
mõni knituursilm kinos. Kg pnar söjalaeMa sadamas.
Kümne minuti Pärast sööstis päike Atlanti. saabus
järsk Pimedus. Ning nüüd säras Ceuta tulede-mereS
nagu helendamate pärlidc ja pärliridade kobar. LaeMad

olid ilutuledcS- Maiaga Euroopa-kaldal oli Parajasti
langenud, Pühitseti seda mõitu. Aga muidu oli kogu
Aafrika, ja Euroopa-Hispaania kallas Pilkases pimedu

seS, siinsest paaritosinast tuletornist ei wilkunud
ükski. Särasid masiamisi ainult kergemeelne Ceuta ja
inglaste enesekindel Gibraltar.

„Weidrad mehed need francolased!" ütlesin ülal
kaardikambris kaptenile. „On kustutanud kõik tuletornid

Valencia lennukite hirmul, aga Ceuta linn särab ilutu
ledes. nagu katsumaks märklauaks."

Ja nüüd, täpselt aasta Pärast, oligi ta märklauaks.
Tahaksin Maid teada, kaS ta selgi puhul oli nii kerge
meelselt tuledesäras keset Pimestatud tuletorne?

Gringo.

Univeri supelmantli- Ja mööbliriie
on kvaliteedilt ületamatud, sest nad on vastupida
vast materjalist, päikese- ja pesukindlalt värvitud
ning käsitsi kootud. Kudumistööstus H. UNIVER,
Tallinnas, S, Tartu mnt. 12, tel. 317-66, toodab
pealeselle veel moodsat ukse- ja aknaeesriiet, hom
mikmantliriiet jne. Suur valik mustreid alati ladust
saadaval. Hinnad odavaimad. Müük suurel ja väi
kesel arvul S. Tartu mnt, 12, 111 korral, kl. 9—6.

"P 5 ctu*lc 5c 1 h r i«t a n»d M. Nikotaus Basseches
Moskvast tuleva ametliku teadaande järele on tatsioonitükk, kuid hiina . massistseenid andsid saadav, kui totalitaarne diktatuur, mis ei sobi enam
Nõukogude Liidu kõrgem kunstiainet likvideerinud Meyerholdile juba tollal võimaluse oma režiikunsti ühe riikliku teatri režissõori kunstisuunale, kutsuks
kuulsa Meyerholdi teatri. Näitlejad jagatakse teiste
võimsalt välja elada. Ja otse tollal viis ta refor režissööri vastava ametkonna ette ja teataks talle,
teatrite vahel. Sellega on jõudnud lõpule kahe meeritud „Lilletee" lavalt yäatajateruiimi, mille ta mis valitsus temalt nõuab. Hoopis teisiti on Nõu
aastane võitlus, mille lõpp oli juba ette näha.
oli võtnud hiina teatrilt; Tema kunstiarengu järg kogude Venes, ülemuse suurima viha välk sähva
Mida Meyerhold tahtis saavutada oma uue kuns
miseks etapiks õli Gogoli „Revident", mille ta tab selgest taevast. Suurtel massikoosolekutel
tiga? Tollal, enamluse alguses, pidasid enamlased lavastas omapärase uudse, režii-ideede rikkusega. mõistetakse hukka seni soodustatud kunstniku loo
iga mässajat oma liitlaseks. Enamlus isegi oli Vististi oli Meyerholdi suuremaid vigu see, et te ming ja tallatakse jalge alla. Kõik, mis ta seni
tiga? Tollal, enamluse alguses, pidasid enamlased malt lavastatud näidendi kirjanduslik väärtus oli korda on saatnud, hävitatakse sõnas ja kirjas.
aastapäeval, 1918. aastal, virvendasid Moskva ja talle õieti kõrvalise tähtsusega. Temale oli tähtis Kuid suurest vihast rängalt tabatule ei ütelda, mis
Petrograd omapärasest dekoratsioonist. Lillad tüd et näidend oleks välises pildis režisöörile esitanud ta nüüd peab tegema, mis temalt nõutakse. Ta
rukud ja rohelised hobused hüppasid plakateil, täis võimalikult palju ülesandeid.
peab ise leidma tee. Seegi poleks veel paha. Po
maalitud aedadel, kubistlikus stiilis võõbatud näod
Ühel ajal Meycrholdiga soodustas Nõukogude leks pahim vististi ka vastase ässitus. Pahim on,
vahtisid akendelt. Põhimõttelised mässajad, futu valitsus tollal tema kunstilist vastast, isiklikku et asjaomaselt isikult nõutakse avalikku põlvili
ristid, olid enamlastega liitunud. Nad rääkisid, et vaenlast ja praegust saatusekaaslast Taiirovit. Ka langust, endateotamist.
proletaarne revolutsioon purustab samuti vana aad
Taiirov! Kammerteater, riiklik teater, mis kandis
Taiirov on pehmem iseloom, ka vähem isetead
liku ja kodanlise kunsti vormid, nagu ta purustab asutaja nime, deklareeris end revolutsioonilise tu lik kui Meyerhold, tema langes kohe põlvili, mõis
kodanlise riiklikkuse vormid. Nad õpetasid, et uus leviku teatriks. Taiirovi idee väljus sellest, et tuli tis end hukka avalikel koosolekuil. Ta naine, Alice
proletaariine kultuur pidi looma ka uued kunsti jätta kõrvale igasugune realistika, et kunstnik pidi Koonen, on Belgia kodanik. Belgia pass võimaldas
vormid. Need arusaamatud ja keerulised inimesed olema akrobaat ja laulja ühes isikus ja et teatril jumaldatud kunstnikul iga aasta välismaal värsket
pidasid end proletaarlasteks, revolutsioonilisteks oli ainult otstarve tuua kunstnikku lavale. Mõle õhku hingata. Nüüd üteldi, et tema koht Nõu
kunsti loojateks. Ning enamlased võtsid nad vastu,
mad suured Vene režissöörid sarnlesid hoolimata kogude Liidus ei sobinud võõra riigi kodakondsu
ehkki enamlased otse kunsti alal olid alalhoidlikud,
vastastikusest vaenust üksteisele väga paljus. sega. Talle jäi valik, kas pärast kauaaegset abi
mitte ainult oma isiklikus maitses, vaid ka oma Meyerhold abiellus näitlejanna Sinaida Reichiga. elu oma mehest ja teatrist lahkuda või aga saada
minevikult ja kasvatuselt otse väikekodanlised. Selle naise minevik on otse sümboolne loojate saa igaveseks Nõukogude vangiks. Muidugi otsustas
Tollal käis halvasti vanade suurte klassikaliste tusele Nõukogude Venes. Ta oli olnud esimeses ta valida viimase.
teatrite käsi, mis võeti varematest aegadest üle. abielus luuletaja Sergei Jesseniniga, kes oli ka
Veel kord proovis Taiirov oma loomis jõudu. Po
Neid peeti „vasturevolutsioonilisteks". Esimesel mässuline ja samuti suure loomisjõuga mässuline., liitiliselt naiivse inimesena võttis ta endale auto
haridus- ja kunstiministril Lunacarski] tuli palju Tõusnud vene talupojaseisusest, tulnud külast, ker riks ülistatud ja iseteadliku enamlise koja poeedi
võidelda nende teatrite kaitsmiseks hävituslaine kis ta lühikeseks ajaks heledalt loit va meteoorina Demjan Bednõi, teadmata, et ka Demjan Bednõi
vastu. Ning Meyerhold alustas Moskvas oma la Nõukogude kirjandustaevasse, oli lühikest aega täht oli juba kahvatanud. Demjan Bednõi kirjutas
vastusi, tunnustatud kommunistliku kunsti juhina, sidemeis endast palju vanema tantsitav! Isadora suure näidendi vene sangarilugudest, jällegi ilma
ainsa režissööri ja teatridirektorina, kel oli partei Duncaniga ja lõpetas Nõukogude võimude viha alla vähemagi arengu tundmiseta, vana enamlise ideo
pilet taskus.
sattudes endatapu' teel elu. On üldse Vene revo loogia järele. Tema sangariloos on vana Vene im
Kuidas Meyerhold kavatses teatrit revolutsio lutsiooni saatus, et need, keda riik otseselt ei perialismi ja usu pilkamise momente. Rahulikult
neerida? Ta tahtis laiendada nelja lavakasti sei murra, lõpetavad elu endatapu teel. Endatapuga asus Taiirov režiid tegema. Oli teada, et rahva
na, et kollektiivimotteid ülistades osa tegevus lõpetasid elu ka veel ikka ülistatud luuletaja Ma kunsti soodustati. Ja kõigist rahvakunstnikest olid
kanda üle saali. Eesriie langes reformimeistrite jakovski, andekas novellikirjanik Zobol Ija paljud endised. Palehhi ikoonamaalijad lugupeetumad. See
ohvriks ja lavapildi ülesehituses endas pöördus teised. Mässaja Meyerhold sidus .end kunstiliselt > suur küla maalis kord ennemalt ikoonasid, päran
mõndagi, kuigi stiliseeritult, Shakespeare'! teatri oma naise Sinaida Reichiga. Sellest naisest sai ta das ja arendas edasi sugupõlvest sugupõlve vana
juure tagasi. Esimeste näidendite sisu, mis Meyer teatri keskkuju. Sai selle teatri näitlejanna', kelle Bütsantsi traditsioone. Töötas siis Ida-Aasiast üle
hold lavastas, oli endastmõistetavalt ka futuristli ümber ehitati näitlejaid ja režii. Samuti ehitas võetud lakitööde omapärase Vene edasiarendamise
kult mässulik, nagu kogu tolleaegne noore enam ainult esteet ja poliitiliselt erapooletu Taiirovgi kallal. Pärast Vene revolutsiooni täiesti minia
luse kunstiperiood. Tõsi küll, et Meyerholdi ette oma teatri oma naise kuju, karigelannaosadc män tüür- ja lakitöödele üle minnes, arendas Palehhi
kanded olid sageli otsitult algupärased, töötades gija, näitlejanna Alice Kooneni ümber.
omapärast vene kunsti, peent, õhulist, gratsiöösi,
ümber kõik teatrikunstivööndid, Shakespeare'ist ku
Mõlemad režissöörid tõusid kuulsuse haripunkti.
värviküllast ja kooskõlalist, millesse põimiti vene
ni Hiina teatrini, Ameerika kinolikest režiitrikki Neile annetati kõrgemad kunstnikutiitlid. Meyer folklori sarmi. Otse selle Palehhi stiili Taiirov
dest kuni vana Meiningeri realistikani. Tema kunst holdi uuele hiigelteatrile tema revolutsiooniliste võttis endale Bednõi näidendi välise kujundamise
oli sageli otsitud ja väljamõeldud. Kuid kõigi plaanide järele pandi nurgakivi ja Taiirov tõusis mustriks.
nende originaalitsemistega, kõigi nende eriliste ot oma hiilguse tippu oma teatri juubelipäeval, kui
Esietendus oli lootusrikas. Kuid seitsmendal
singutega, mis olid sageli eksiteel, pääsis ikka ja ta kokku tulnud valitsuse ees liigutatud sõnul tä või kaheksandal etenduse] viibis valitsus. Järgmi
alati mõjule ka Meyerholdi suur kunstiline loomis nas Nõukogude valitsust ja revolutsiooni soodus sel päeval keelati nagu pikselöögiga„ näidendi eten
jõud. Paljus ehk Meyerhold oli eksiteele sattunud tuste eest. Ning sealt peale algas ta langus. damine. Veel kord langes Taiirov põlvili, veel
looja, ent siiski suur looja, selles pole kahtlust.
Muide, nagu seda võiski oodata. Enamline revo kord murdus temas looja. Ta ei käinud enam iga
Ning mida kaugemale ta arenes, mida kauge lutsioon on mässulisi ainult niipalju võtnud oma päev bulvaaridel jalutamas, kadus diplomaatlikelt
male teda kandsid riigi soodustus ja ajakirjanduse liitlasteks, kui ta tollal võttis vastu igaühe, kes vastuvõttudelt. Ta hiilis oma hädavajalised käigud
kunstlikult loodud masside tunnustus, seda lähe tahtis temaga kuidagi kaasas käia. Ainult teekaas kõrvalisi, vaikseid tänavaid kaudu. Ta oli teatri
male jõudis ta oma eesmärgile. Meyerholdis ärkas lasteks lühikeseks ajaks. Siis aga tuli suur löök direktori kohalt tagandatud ja ainult oma täieliku
jälle vana esteet. Ka realistika kool, mis ta oli mässuliste iseloomude vastu kunstis ja kirjandu alistumise pärast teda veel salliti kunstilise nõu
Stanislavski juures teinud läbi. Tema värvisüm ses. šostakovitši ooperi keelu alla panekuga ala andjana teatris, mille ta oli ise loonud.
Teisest puust on voolitud Meyerhold, palju kõ
foonia uued ideed, mis ta oma hiilgava maitsega nud kampaania ..formalismi" vastu seesama,
tõi lavale, ja realistika, mis ta uuesti viis käsit mida mujal hüütakse kultuurbotševismiks ehk pa vemast kui idamaiselt pehme Taiirov. Tema mõis
lusse, olid paljulubavad. Küll oli veel „Möirga, hempoolseks kunstiks arenes edasi. Enamlise tus nägi küll võitluse asjatust, kuid ta loomus,
Hiina" oma sisult odav, paiguti maitsevaene agi diktatuuri meetodid on omapärased. Oleks aru- iseteadlikkus, ei lasknud teda laskuda põrmu. Kuid
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„See oli keegi vana naisekrõhva, ajas mulle
veel pöidlad silma... Vaata, kas mu silmamunad
on alles." , ' ..
..Silmad on küll alles, aga põsk on kriimus
tatud." '.
..Ai. ai! Mis küll Dücker ütleb!"
KÕLLI TOOMA VANGISTAMINE
Teisipäeva hommikul algas töö Uuemõisas hari
likul ajal. Kõlli Toomas oli õhtul Mäe rehe juures
öelnud, et Jiommikul tulgu kõik korralikult toole.
Toomas ise jatkas müüritööd, kusjuures Korjukse
Jaak teda abistas. Varahommikul puhuti mõisa õues jahisarve.
Jahimehed kogunesid jäägrite ja koertepoistegu
mõisa õue. Härrased istusid sadulasse ja ratsu
tasid jahile.
Tiesenhausen möödus kuurist, kus Kõlli Toomas
tegi müüri. Mõisahärra tunnistas teda ja küsis:
„Kus sa olid öösel?"
„Magasin Mäe rehes, kuuri all hakkas külm.
„Kus kuuri all sa ennem magasid? Kas siin
kuuris?" ..
„Ei mitte, magasin põhukuuris heinte peal.
„Kas sa ei käinud öösel mujal?"
..Kusagil ma ei käinud."
„Miks su ase oli rehe all tühi?" jatkas Tiesen
hausen küsimist. :
..Läksin rehetuppa ja magasin ahju peal."
„Vististi hoidsid kõrvale; kartsid, et mina lasen
sind kinni võtma."
„Kas härra laskis siis mind taga otsida.''
„Mina ei lasknud taga otsima." Tiesenhausen

andis hobusele kannuseid ja sõitis külalistega
jahile.
Kõlli Toomas rõõmustas: härra pole lasknud
teda taga otsida. Tähendab, tal pole midagi karta;
võib julgesti müüritööd jatkata. Aga milleks see
küsimine, kus ta oli öösel? Toomas sellele kindlat
vastust ei leidnud. Lõpuks arvas ta, et mõisahärra
kartis ta ässitustööd ja arvas, et ta ehk käis öösel
teisi teosulaseid ässitamas.
Opman Zeibig möödus temast sõna lausumata.
Kell 8 löödi perekella. Teolised ja mõisapere
läks keskhommikule. Sulased läksid rehe juure, kus
olid nende leivakotid ja piimalähkrid.
Kõlli Toomas istus palgiotsa peale ja nosis
oma leivakoti kallal.
Jälle tuli Zeibig valitsejamaja poolt ja rääkis
midagi Kirimäe kupja Jaaniga. Samal ajal lähe
nesid teiselt poolt kokk Tõnu ja kutsar Jaak.
Toomas jatkas söömist, sest mõisakohas oli alati
palju askeldamist.
Opman vaatas müüri ja kõnetas Korjukse
Jaaku, kes istus paevirna otsas ja sõi silku-leiba.
Korraga tundis Toomas, kuidas selja tagant
ta käed kinni haarati ja ta otseti maha suruti. Tal
oli tQit suus ja ta ei saanud hüüdagi. Vaevu suutis
ta suutäie alla.neelda, et toit ei satuks hingekõrisse.
Kui Toomas hakkas taipama, olid ta käed
nööriga selja taha seotud.
Nüüd lähenes talle ka opman. . m
..Kurat!" vandus Toomas. ..Laske mind lahti.
ÜSina, kärnane lammas, ajama terve kari hukka.
Nüüd sina saad oma palk kätte." Opman naeris
pilkavalt. ,
Toomas ähkis ja katsus end köidikuist vadas-

tada. Mõisa kahe-hobuse-vanker sõitis ette, kaks
teolist vankril.
..Visake see koer vankrisse!" käsutas opman.
„Kuhu te tahate mind viia?" küsis Toomas.
..Tallinna vangimajasse, seal on su koht."
Toomas ehmus. Tallinna vangimaja Rüütli täna
vas oli sünge hoone, kuhu ei tahtnud ükski talu
poeg oma jalga tõsta.
..Viige mind juba parem vene soldatiks, siis
pole vaja mind öösi püüda."
..Esiteks viime vangimajasse, seal peksame sul
mässu jutud tagumiku kaudu välja ja alles siis
minema soldatiks."
„Mis kurja ma olen teinud, et niimoodi tali
tate? Härra ütles, et ta pole lasknud mind taga
otsida."
„Siis sa ära jooksma, nüüd aga mul peos
olema."
Toomas upitati vankrisse, kus ta jalad seoti
vankriredeli külge. Opman võttis tahapoole istet
ja sõit Tallinna poole algas.
„Oks kõigi eest ja kõik ühe eest!" karjus
Toomas mõisahoonete vahel Opmani käsul suruti
kuuehõlm Tooma suu peale. _ .
Tiesenhausen oli meelega vara sõitnud oma
külalistega jahile. Tä ei tahtnud võõrastele näidata
Tooma kinnivõtmist. Mine tea, läheb veel löömin
guks lahti, see aga pole sugugi meeldiv pilt küla
liste ees.
Jõudnud välja mõisa vahelt, käskis opman
kiiresti sõita.
RATSA-TEOSULASED KIHUTASID JÄRELE
Kõlli Tooma vangistamine ja linna saatmine
ei jäänud teosulaseile nägemata. Uks ja teine silmas
seda omapärast sõitu ja andis teate teistele edasi.
„Kõlli Toomas ,võeti kinni!.."
„Kõlli Toomas saadeti Tallinna!.."
„Kõlli Toomas viidi vangimajja!.."
Korjukse Jaak oli pärani silmil jälginud Tooma
kinnivõtmist. Tal kukkus leivatükk näppude vahelt
maha, nii rabas teda Tooma vangistamine. Kui
vanker kadus' puude varju, toibus Jaak.

temagi pidi oma senised kunstisuunad avalikel
koosolekul hukka mõistma. Ta tegi seda, kuid vä«
li selt, ei salanud ometi ühtki oma põhimõtet, ta
endasüüdistus muutus tahtmatult kaitse- ja süüdis
tuskõneks. Ent siiski proovis ta veel ka keskteed.
Oma viimase ..Kameeliadaami" lavastuse püüdis ta

viia läbi tollal soodustatud realistlikus vaimus.
Tema režissöörigeenius võis end siin üksikasjaliselt
välja elada, nii esemete kui riidematerjalide ehtsu
ses. Veel kord ja viimast korda hiilgas Sinaida
Reich. Tagakiusamise löökide ja teatri kokkuvari
semise all pidi ta peagi langema lootusetusse mee
leoluhaigusse. Tagakiusamine ägenes. Keegi ei
püüdnud teatrit asjalikult suunata uutele kunsti
radadele, vaid teatri loojat murda, teda moraalselt
põlvili suruda. Aina metsikumaks muutus taga
kiusamine, aina ägedamaiks ajakirjanduse rünna
kud. Kuni nüüd, pärast pikka ettevalmistust, tuli
plaanitsetud hävitus. Moskvas isegi räägitakse, et
Meyerhold võetavat kohtulikule vastutusele. Ja ku
na enamluse põhimõtteks pole kedagi vastutusele
võtta selles, milles teda poliitiliselt süüdistatakse,
talle võimaldada süüpinki süüdistustribüü
niks, vaid alati püütakse langenut, mahalöödut,
tegelikku või arvatavat vastast masside silmis dis
krimineerida, siis ei taheta Meyerholdi süüdistada
oma kunstisuuna pärast, vaid teatri raharaiskamise
pärast.

Kui 1917. a. enamlus Venemaal võitis, siis ar
vas suur mässuliste kari, * keda vene intelligents
andis, olevat oma aja tulnud. Nad kujutlesid enam
list revolutsiooni ahelaidpurustavana, uusi teid ra
javana, suurte, ülenähtamata kauguste avajana.
Nii tulid kõik enamluse juure, nii kunstimässajad
Meyerhold ja Taiirov, luulemässajad Maja
kovski, Sergei Jessenin, Demjan Bednõi, teaduse
mässajad Prokorovski (ajaloolane), füüsik La
zarev ja paljud teised. Ning kõik nad petsid end
enamluses. Enamlus ei purusta mingeid ahelaid,
ei, ta taob uusi ahelaid. Ta on hullunud plaani
majandusest, mis haarab kõiki, nii vabriku masi
nad kui abielu, surub kõik kindlaisse raamesse, mi
da ei tohi karistamata ületada. Ta hävitab kõik,
mis ei sobi bürokratiseeritud skeemi. Ta lööb pea
otsast kõigel, mis ulatub üle normeeritud mõõtude.

Ta kasutab kõike otstarve saavutamise masinaks,
üksiku elu, teadust, kunsti. Ning kõik need, kes
olid läinud kaasa enamlusega, kes *tema varjus
isegi lühikest aega võiksid nautida kunsti aupais
tust, kõik nad on üksteise järel hävitatud ja pu
ruks tallatud. Vanglais, koonduslaagreis, hulluma
jades või endatapu tee] on nad lõpetanud oma elu.
Üksainus neist mässulistest on päästnud, kui mitte
iseennast, siis oma nime. Nii vaeseks on enamlus
jäänud kõige vaimse hävitamisega, mis temaga on
läinud kaasa, et futuristide juht ja pärastine enam
luse laulik Vladimir Majakovski, kuigi ta lõpetas
elu endatapu teel, on ametliku hinnangu järele tä
naseni jäänud suurimaks revolutsioonilaulikuks. Kuid

kas ka Meyerholdil oleks endatapust kasu? Vla
dimir Majakovski oli Meyerholdi teatri autor esi
meste aastate jooksul. Koht, kus asetses vana
Meyerholdi teater, on tema järele ümber nimeta
tud ja uuele Meyerholdi teatrile, mida nüüd kasu
tatakse teiseks otstarbeks, peab tulema selle en
dise futuristi ja pärastise enamlise lauliku kuju
viimse hoiatava mälestusmärgina Vene revolutsioo
nis hukkunud mässumeelseist, kes olid oma loo
tuse poeetlikult pannud sellele revolutsioonile ja
enamlusele.

„Jüri, pea kinni!" hüüdis ta Mäe poisile, kes
parajasti möödus kuurist. „Jookse ruttu Kuie rehe
juure ja ütle, et Kõlli Toomas võeti kir ii ja saadeti
Tallinna. Saksad on kõik metsa läinud, me peame
Toomale appi minema."
14-aastane poisike ei saanud esiteks aru, mida
teha. Jaak haaras poisil õlast kinni, pööris ta näo
põldude poole ja lükkas ta käima. „Jookse nii ruttu
kui jalad võtavad. Kutsu teised kõik appi Ma
ise jooksen Mäe rehe juure."
Esimesed appikutsujad jooksid.
..Mis nüüd lahti on, tuli või?" küsis Roobu Jüri.
..Kõlli Toomas võeti praegu kinni ja saadeti
Tallinna. Jookse ja kutsu teisi appi!"
Jüri jooksis kolmanda küüni poole.
Esimesena jõudis köhale poisike. Sulased nägid
teda jooksmas ja tõusid püsti.
..Appi, appi!" karjus Jüri eemalt kaugelt.
..Minge Kõlli Toomale appi... Ta viiakse Tallinna
vangi... Üht meie meest tahetakse ilma süüta kinni
viia ... Jookske kõik Mäe rehe juure, kästi öelda!"
Teosulaste hobused olid Mäe rehe juures koplis.
Kes oli söönud, kes katkestas söömise kõik pist
sid jooksma Mäe rehe poole. Otse üle nõhhiHf*
labi kasvava kaera.
Esimesena jõudis Mäe rehe juure Korjukse Jaak
kes jooksis otsimat teed. Mõned sulased pikutasid'
mõni suitsetas piipu või kohendas oma tööriistu
..Ruttu Kõlli Toomale järele ... Kõik hobuste
selga!" karjus Jaak. Ste
Sulased kargasid jalule. Põua Mait jooksis
Jaagu juure ja küsis otse karjudes:
..Mis nad tegid Toomaga?"
..Opman laskis ta kinni siduda ja sõitis inbo
Tallinna poole." luDa
„Kus teised saksad on?"
„Kõik läksid jahile... Mõisas pole ainustki
hinge... Kas te olete lollid, et lasete ühe ilma
süüta linna viia .. Minge ja päästke ta lahti
Jumal teab, kuhu ta veel saadetakse."
Uks kõigi eest ja kõik ühe eest!" hüüdis Mait
vandevendade märgusõna.
(Järgneb.)
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100 aastat Õpetatud Eesti Seltsi

Riigipöörajate granaadid tapsid 13 inimest

Pilk seltsi eelajastule, asutamispäevile ja 100-aastasele arenguteele ühes läbielatud murrangutega

Ränk plahvatus Pariisi eeslinnas. Ohvrite laibad on hirmsasti
purustatud

Sõjavägede ülemjuhataja, haridusminister j. t. sõidavad juubeli pidustusile.

Pariis, 26. 1. (Reuter) Pariisi eeslinna
Nillejnifi pürotehnilises laboratooriumis tekkis kol
mapäewal enne lõunat raske Plahwatus- Plahwa

Tallinna asutati seltsi osakond
Õpetatud Eesti Seltsi 166. aasta juubelipidus,
tused seisawab ukse ees. Pidustuste ..palawik"
Tartus tõuseb mitte enam Päemadega, waid juba
tundidega. Pidustused, nagu teada, algmvad lau
päeval kell 11 e. 1. pärgade panemisega seltsi al
gusaja tegelaste haudadele Jaani surnuaial. Õhtu

tasid käsigranaadid, mis olid konfiskeeritud ESAR-i
organisatsiooni salajasest relwalaost.

Pariis, 26. 1. (ETA) (DNB) Villejuifi
plahwatuse kohta teatatakse täiendawalt, et 266
meetri ulatusel ümber plahivatuskoha on kõik aknad
purunenud. Plahwatust ost kuulda mitme kilomeet

poolel ou ülikooli aulas ettekandekoosolek.

ri kaugusele. Plahwaws tekkis käsigranaatide kas

Pidustused kestawad 3 päewa. Pidustustest

tides, mis olid konfiskeeritud wiimastel läbiotsimis

wõtab osa wabariigi walitsusc esindajana sõjawägc

tel CSAR-i organisatsiooni liikmete juures. Ka
tastroofi silmapilgul asusid laboratooriumi laoruu

de ülemjuhataja kindral J. Laidoner. Pidus
tustele saabuwad meel haridusminister kol. Jaak
jo n ja kunsti- ja tcaduseosakouua direktor J.
Was a r. Wahepeal ou täieueuud ka wälisküla

mis kaks fotoreporterit, üks sõjawäekeomik, üks linun
laboratooriumi wanem keemik ja umbes 12 sõdurit.

„Jntransigemit'i" teatel on plahwatus tekkinud

liste nimestik.
JuubettpiduStustcga seoses ou loodud seltsi iusor
mntsioom-büroo juhatusliikme dr. L. LccSmeudi juhti
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sellest, et üks sõdur oli lasknud ühe käsigranaadi
uiaha kukkuda.

Õnnetuskohale saabusid siseminister Sarraut ja
mitmed teised ametlikud isikud.

Ohwrite laibad on hirmsasti purustatud. On
asutud ohwrite laialipillutud kehaosi kokku koguma,

vjsegi Puude otsas ripneb lihatükke. Eraldatud ke
haosade kuuluwust on waewalt wöimalik kindlaks
teha.

Pariis, 29. 1. (ETA) (DNB) Ametliku teate

ärclc ou Bittestlifi Plahmatusõunctuscl 13 inimest sur
ina saanud. Surmasaanute hulgas ou kaks sõjamäe
-ceunkut, Pariisi linualaborntooriuuü lõhkeainete osa
kouua juhataja, ükS ohmitscr Bersaillcs' ',mrtükipar
gist, üks mobiilkaartlanc, kolm Bersaillcs' suurtükipar
gi ametnikku, kolm sõdurit ja kakS politseiinspektorit.

misel, mis asetseb ülikooli peahoones prorektor E. Rootsi

kabinetis, telefon 6-29. Pidustuste üldkorraldajakS ou
ülikooli raamatukogu direktor F. Puksoo, kuna tema

Abessiinias käiwad wõistlused

abina toimib Eesti Rahwa Muuseumi direktor F.

Linnus.

Reede õhtu! kell 21.49 esineb raadios loeugttga
õpetatud Eesti Seltsi üle abiesimees dr. O. Liim. Seltsi
ajalooline näitus, mitte awamine pidi toimuma püha

Ligi 6000 itaallast ja pärlsmaalast-sõdurit saanud siirma

päewal kell 12, toimub nüüd Pool tundi hiljem, s. o.
kett 12.39. Näitus ou kunstikooli „Pallase" ruumides.
Juubeli puhul on antud wälja ka seltsi postmargid, mis
on waniStatnd Fäehlmanni ja Kreuhmaldi piltidega.^
Märkimist määrib meel, et juubeli eel on nril pär
mil Tallinnas asutatud õpetatud Eesti Seltsi Tallinna
osakond. Osakouua ajutise juhatuse moodustawad dir.

J. Vasar (esimees), insp. E. Laid (sekretär) ja riigi

arhiiwi juhataja G. Neh (laekur). Ajutine juhatus on

mille tcgewnsalaks oleksid olnud samad küsimused, mil

mõtnud mustu ka juba osakouua kodukorra.

*

lega tegeleti omawaheliscski ringis. 1837. aasta sugi
sel, kui uue seltsi üldiste põhialuste asjus kokku oli'le

Ühenduses selle harukordse juubeliga olgu heidetud
pilk tagasi ka

ragraa sidesse formuleerimine ülesandeks noorele õigus

õpetatud Eesti Seltsi eelajaloole ja asntamisajale.
Suure malguStussajaudi murranguliste ja rewolteeri
mate mõttesuundade sissetung Baltimaile algas teata
wasti juba 18. sajandi teisel poolel. Muidugi ka Alek
sander I ivalitsusc-aja esimene suurte reformide aasta
kümme ja Tartu ülikooli nuestiamamine (1892) aud
sid tõuget siinse uinuma prowintsi poliitilise ja kultuuri
lise elu mirgümisele ja clawamaks muutumisele. Nende

n.-ii. lokaalset laadi tegurite kõrwal tuleks aga esile
tõsta weel üht asjaolu, mida seni mahest küllaldaselt ei
ole armestatud, nimelt

Lnnnc-Enroopa kultuurimõjude otsest kandumist
meie maale.

Enne Tartu ülikooli nnesti-awamist oli Baltimaade
noormeestel mõimalik kõrgemat haridust omgndada ai

nult Lääne-Euroopa ülikoolides, mis teatamast: olid
walgusinSaegse uushumanismi ja ratsionalismi wiljc
kusäasideks. Wõõrsilt koju tagasi jõudes toodi muidugi
kaasa ka seal omandatud uned tõekspidamised, mida ko
dnmaal teeuistuSkohtadele asudes ühel wõi teisel miisil
katsuti ka tegelikku ellu rakendada.

Eelmistega wõrreldes wõib-otta meelgi märgatama
maid jälgi on jätnud meie kultuurilisse arengusse see
suur

pitud, tehti põhikirja detailsem ja pa

teaduskonna professorile Fr. G. von Bungele. 25. no
wembril samal aastal saatis Hucrk koostatud põhikirja
koha peal elumaile asjaosalistele tntwmnifeks ja arwa
miste awaldamiseks, kuna asutamiskoosolek oli 8. - det
sembriks kindlaks määratud. Mõnesugustel põhjustel see
aga lükkus järgnema, 1838. a., 18. jaanuarile.

Sel asutamiskoosolekul, mis peeti pastor. Gehcve
korteris, sa millest wõttis osa peale eolmäiuitute meel
teisi, kokku 19 isikut, loõeti wäheste muudatustega MaStn

Buuge Poolt koostatud põhikiri, õige warsti - esitati
see ülikooli kuraatori kaudu haridusministrile kinuitnmi
seks.

Sama aasta märtsis saabus wastus, milles teatati,
et mastawate seaduste kohaselt on niisuguse

seltsi asutamine wõimaldatud ainult ülikooli juure
ja et seltsil Peaks olema tema liikmeel hulgast malitam

ning haridusministri poolt kinnitatum esimees. Kinni
tamiseks esitatud põhikirjas oli nimelt ainsa seltsi tege
must juhtima isikuna ette nähtud ainult sekretär, kelleks
asutamiskoosolekul waliti pastor Geheve.

Aprillikuu koosolekul uhineti esialgselt ministri

nõudmistega ja tehti põhikirjas wastamad Parandused.
Põhikiri esitati teiskordfelt kinnitamiseks, ja see toimus

ki 7. jaanuaril 1839. aastal.

Nii sai õpetatud Eesti Selts endale edaspidiseks

kõrgema haridusega „literaatide" laine,

tegutsemiseks legaalse aluse-

mis eriti 18. sajandi löppkumneil ja 19. sajandi alul

President Geheve ja sekretär Jürgensoni juhtimisel

kas uusi töömaid ja teenistuskohti otsides wõi ka lihtsast
reisilustist ning seiklushimust aetud kogu Jda-Enroopa,

eriti aga Vallimaa, iile ujutas. :

Kontaktis siit Põlwenennd ning siin kaswanud harit
lastega asuti teostama algatusi siinse maarahwa Maimsc
taseme tõstmiseks, temale kirjanduse soetamiseks jne.
Ja lõpuks siin peitusid ka esimeste kottcktiimsclt asutatud

asuti esialgu lähemate tööülesannete jagamisele. Päewa
korras olid kõigepealt Jürgensoni kamad eesti keele sõ

nawara kogumiseks jne. Kõiki seltsi ülesandeid kandis
laiaulatuslik programmiline juhtmõte, mis seltsi põhi
kirjas oli ühteainsasse lausesse kokku Mõetnd ja mis

õpetatud Eesti Seltsi eesmärgina on püsinud tänaPaewaui

kultuuriliste etteivõtctc eod ja siit sai ka oum alguse
õpetatud Eesti Selts.
Balti Prowintsid ja Tartu ülikoolgi elasid Nikolai I
range reaktsiooni ja politseirefhiimi ajajärgu all. Kuid

edendada teadmisi Eesti rahwa mknewikust ja ole
wikust, keelest ja kirjandusest kui ka eestlaste asus

ometi, aga

Kohe ametliku registreerimise järele algas seltsi mil
gas tegemus, kusjuures olid talle toeks 2 maimnhiiglast:
asutaja F a e h l m a u n ja dr. Fr. R. K r e u h m a l d.

wõib-olla just wälise snrwe tõttu, wõis 19. sajandi
36. aastail ülikooli ringkonnis märgata mõnesu
gnst elawnemist. '

tatud maast.

1843. aastal waliti Faehlmauu õpetatud Eesti Seltsi
esimeheks, missugusele kohale ta jäi kuni surmani aas

See ei ulatunud esialgu ülikooli kitsast Piirkonnast küll
Palju kaugemale, samuti nagu siin ei tegeletud riikliku
ega ühiskondliku korra muutmise kamadega. Igast maa
ilmakaarest siia kogunenud nooremate õppejõudude ja
muu intelligentsi hulgas oksiti kontakti teaduslikkude jn
kultuuriliste küsimuste arutamiseks. Juba 1831. aasta
aprillist saadik tegutses siin

tal 1859. Juba 1849. aastast alustas selts oma „Toi

waba „teadnslik westlusring",

lise juhtimise periood,

mille liikmed kogunesid korrapäraselt iga 4 nädala ja
rele mõne ringi liikme korterisse, kus peeti ettekandeid
uldhuwitawate küsimuste kohta üksikuilt teadusaladelt.
Hiljem see ring omakorda jagunes üksikute huwialade
kaupa alariugidcks.
ühe niisuguse alaüksuse moodustasid isikud, kes olid
huwitatud eesti keelest ja kirjandusest, ajaloost, maatca

metustc"-sarja mäljaaudmist, mis kestab tänaseni. Sel

les „Toimet«Ste"-sarjas ilmus esmakordselt ka Kale
mipoeg 1857—1891. aastail. Faehlmanni esimeheks
olemise aeg oli seltsile eriti iutcnsiiwuc ja miljakas aja
järk.

Faehlmanni surmaga lõppes seltsi esimene eesti
kuid eestlased töötasid seltsis siiski tulemusrikkalt edasi.

Wecl 99-datc aastate algul toimub õpetatud . Eesti
Seltsi kaudu katse Eesti rahmakoolidc kohta ankeet, mille

hnmitam ainestik asetseb nüüd seltsi arhiimis. Kuid
seltsi esimese wccraudsajaudi juubelit pidades näeme

seltsist laimvat juba rohkem baltisakslusc wai
m u ka tegemnssunnas, mis nüüd otseselt rahmaga te

dusest jne. Viimasesse alariugi kuulusid ilmselt Hao

gelemaist küsi musi st pöördub enam ühekülgsemale ja rah

mõisa opmanui poeg, tookord mabalt Praktiseeriw arst

ma hnwidcst kaugencmale pinnale. Sellega jääb õpeta
tud Eesti Selts eemale otsesest wõitlusest Eesti rahwa

poeg, anatoomia professor Aleks. H u c ck, Padise mõisa
möldri pojast Tartu seminari inspektoriks saanud T. H.

käärimisperioodil 99-dail aastail enne laulupidu, lau

dr. Fr. R. Faehl m na n, Tallinna bürgermeistri
Jürgenson, kes 1837. aastast alates täitis ka üli
kooli eesti keele lektori ametit, ja rida teisi.
1837. aasta sumel oli neil meestel

tekkinud mõte asutada ning riigi
ivõimndc poolt registreeritud selts,

Prof. H. MOORA,

õpetatud Eesti Seltsi esimene esimees (1838—1840)
pastor C. 11. C. Gehewe (1796—1856).-

liipeost endast ja ka hilisematest rahwuslikcst üritustest.
Weidi hiljem, ja nähtamasti Mõrdlemifi mabamcelse
ja erapooletu kauaaegse seltsi esimehe prof: Leo Meyeri

mõjul (1899—1899),

selts katsus keskteed leida ja hoida edasi ühendust

õpet. Eesti Seltsi esimees alates a. 1936,

Seltsis töötasid aktiiwfelt kaasa dr. J. Hurt, dr. N!.
Veske, Jaan Jung, dr. O. Kallas, dr. K. A. Hermann

ja loPuffs ka Willem Rciman ja Jaan Tõnisson.
Käesolewa sajandi alul ei suutnud sakslastest tege
lased seltsi tegemust aga endisel kõrgusel hoida. Eesti
haritlasi ja teadusmehi nõudsid innuga tegclewad Eesti

London. 26. 1. (ETA) (Reuter) Abessii
nia saatkond Londonis awaldas kolmapäewal
teadaande, milles wäidetakse, et ligi 6666 itaal
last ja pärismaalast-südurit on wiimase kahe kuu
jooksul Abessiinias surma saanud. Abessiin
laste kaotused olewat samuti suured. Teadaan
des lisatakse, et wüitlused on weel käimas
Põhja- ja Loodc-Abessiinias. Itaallastel olewat
ainult kohati korda läinud kaotatud positsioone
tagasi wõita. Edasi wäidetakse teadaandes, et
Eritrea pärismaalaste mägedest olewat kolm pa
taljoni ühes relwadega abessiinlaste poole üle

läinud ja wöitlewat nüüd itaallaste wastu.
Itaalia wäejooksiknd jutustawad üteldakse
Abessiinia saatkonna teadaandes. et ka itaal
lastest sõdurite keskel walitseb suur rahulolema
tus selle üle. et neid sunnitakse jääma Abes
sumasse. Igasugused rahulolematuse awalda
mise katsed surutawat maha metsiku julmusega.
Itaalia ringkonnad Londonis nimetawad
Abessiinia saatkonna teadaandes toodud arwe
Itaalia kaotuste kohta Abessiinias fantastilis
teks ja täiesti põhjendamatuiks.

Kirjanduse Selts, Eesti Rahwa Muuseum j. t. Sinna
andsidki eestlased oma peamise jõu, seejuures nende asu

tuste ülesanded katsid osalt õpetatud Eesti Seltsi omi
ja mähendasid tema tegewusraadiust.
Peale Eesti isescisMumist ärkas oma mõneaastasest

letargilisest unest peagi ka õpetatud Eesti Selts

Austrias vangistati natside
juhte

uuesti clln-äratatuna tolleaegse Eesti ülikooli kn
raatõri Peeter Põllu poolt.

Saadi kätte tähtsaid dokumente

Kuigi siin esialgu meel sakslastest liikmeskond tegutses,
olid olukorrad ja suhtumised juba teised, ka seltsi Saksa
soost wõi sinnapoole kaldu,oad tegelased olid juba teis
suguse koolituse ja suhtumisega. Lõõmad kaasa ka üksi
knd Eesti noored õpetlased ning nendega ka kooS Tartu
ülikooli mõned õppejõud.
Riisid hakkab seltsi liikmeskond kasivama peamiselt

Wiin, 26. 1. (ETA) (s),ivas) Politsei on
wangistanud rohwussotsiolistide ringkonna ju
hid insener Tavsi ja kapten Leopoldi. Politsei
on korraldanud ühtlasi läbiotsimisi rahwussot
sialistide büroo runmes, kust olewat leitud hulk
kompromiteeriwat materjali, nagu seletatakse

eestlastest liikmete arwel ja 1928. aastal

tõstab seltsi ammune liige prof. H. Koppel üles seltsi

asjaajamise'!eelena eesti keele küsimuse,
mis, ka osaliselt maksma pannakse. 1929. aasta näitab

järjest selgemalt, missugune suur enamuS on seltsis
eestlastel ja sama aasta lõpul toiumb rahulikult seltsi
siseelus see iseendastmõistetawalt küpsenud muudatus, et

seltsi juhtimine. juhatuse näol läheb täielikult eestlaste
kätte.

Uue esimehe prof. dr. phil. Julius Marki innukal

juhtimisel mõis seltsi tegemus Peagi laieneda. Wõcti
Põhjalikule korraldamisele seltsi kogud, loodi kindlam
alus . seltsi majandamisele, asnti stipcndiumisummadc
awaramale. jaotamisele nurimiStarbrks jne. 1999. aas
tast peale on seltsi esimeheks prof. H. Moora.
1937. aastal muudeti seltsi põhikiri selles suunas, et
seltsi liikmeskond teadusliku kwalisikatsiooni alusel jagu

ncb tegew-, au-, kirjamahetajaiks- ja lihtliikmriks. Sa
muti on seltsi juures toctamate-liikmete instituut.

Selts oma 166-aastase tegewuse jooksul on loälja
annud teoseid üle 25.666 trükilehekülge.
üksikteoseid Eesti iseseiswumise 19 aasta jooksul on
wälja antud 99 köidet umbes 8839 triikilchekiiljega.
Mitmed neist töödest on kapitaalsed uurimused wõi tel
sel musil suure tähtsuse omandanud.

Kokkumõttes märgitagu, et õpetatud Eesti Selts on

aastakümnete jooksul vlnnd ainsaks Eesti rahwns
likc tcadnstc arendamise kesiseks,
nii Maimse kui ka ainelise kultuuri mälestusmärkide ko
gujaks, säilitajaks ja mõimaluste piirides ka nende krii
tiliseks läbitöötajaks ning töötulemuste trükis amalda

jaks. Viimaseil aastakümneil, kus meil on tekkinud
terwe rida erialaliste ülesannetega organisatsioone ja
asutusi, kes osalt seltsi ülesandeid ühel mõi teisel alal
on oma eriülesandeks mõtnud, ci ole õpetatud Eesti
Seltsil.tarwidnst olnud enam endisel määral oma tä
helepami materjalide kogumisele pühendada. Seda enam

on aga esikohale kerkinud uurimistöö üldise
tocta m i s c, materjalide läbitöötu »vi ise
jn trükis awal d a m ise ülesanded, õpeta

tud Eesti Selts on üheks tõenduseks Eesti teadusliku
kultuurielu kcstwusest. On tähtis, et ka edaspidi kõik
Eesti kultuuri sõbrad nii aineliselt kui ka waimselt toe
taksid Faehlmanni ja Kreutzwaldi pärandust. Tema iim
ber peab ka tulcwikus koonduma meie aktiiwne teadlaste
põlw.

Raskemate kuritööde arv

jnhtiwate Eesti haritlastega-

Teised lehed

autoriteetseist ringkonnist.

Kapten Leopold kawatsetakse wabastada pä
rasi ülekuulamist, kuna aga insener Tavs jäe
lakse wahi alla. Ühenduses sellega on üle kuu
latud ka hulk teisi rahwnssotsialiste. Juurdlus
Austria rahvussotsialistide tegewuse kohta on
jätkumas. Usalduswäärsest allikast seletatakse, et

konfiskeeritud dokumendid on wäga tähtsad,
lastes pilku heita eriti insener Tavsi tegewuselc
Austrias. Kuuldub, et politsei on leidnud ka
Austria rahvussotsialistide tegewuskawa. Ent
juurdluse huwides ci ole praegu wöimalik saada
selle kohta lähemaid andmeid.
Ühenduses rahvussotsialistide tegewuse pal
jastamisega Austrias. Austria isamaa frondi pea
sekretär leruattv Salzburgis kõne, milles ta
ütles muuseas, et Austria kannatus on lõpul.
Austria tunneb ainult Dolfussi, ScHuscHniggi ja
isamaafronti. Nahwussotsialism ja isamaafront
ei sobi ühte. Kõik organid ja asutused, millede
ülesandeks on walwata korra ja rahu järele
riigis, peaksid laskma endid juhtida sellest põhi
mõttest, ütles Zernatto.

Äirik ja poliitika
„U. Eesti" ei näi rahul olewat sellega, et eöl
seiswail walimistol esinewad .kandidaatidena ka mit

med kirikuõpetajad. Muu hulgas olgu märgitud,
et kirikuõpetajad kandideeriwad eranditult wAjasPool rahwarinnct. „U. E." kirjutab:

„Muidugi, ajad on muunmud, lvähematt uimne, e:
nad on mnuinmnd. Poliitiline nõitluõ. mis '.võiks tek
kida uues parlamendis, ei tohiks olla selline, nagu ta
enne dii. Kuid ilma lahkuminekuteta sealgi tuist läbi
ei saa. Sellepärast ei saa ka waimulikub, kes sinna
tulctvad. hoopis mööda nnimesugusic tocoludc omamahe
lisest wõitlusost.
Tokib küsimus, kas on meie kirikud sellest kasu? Kas
on seda talle tingimata toa ja? Kas on kirikuelu juba nii-

Ivõrd korras, et õpetajatel oma nlejäätvar jõudu enaiu
mujale paigutada tvõimalik pole, km just poliitikasse
juhtida? Kas selle läbi loodetakse märgatoimalt tõsta
koguduses ühtehoidmist ja ohwuimcolt?"

Selle kirjutuse puhul wõiks kerkida küsiinus

kui olla loogi litte ja järjekindel kuiwõrd on so
biw ja kohane kandideerida ka mitmesugustel riigi»

teenistuses seiswail isikuil, nagu näit. kooliõpeta
jail, inetsaülemail, maatulunduse konsuleutidol jne.
Seda küsimust ..11. Eesti" aga ei puuduta.

Mis tähtsus jiiriö Balti riikide koostööle?
„Waba Maa" juhtkirjanik peatub Läti mäliSmiuistri
Muntcrsi kurikuulsa „klaasitõstmise" juures Roomas,
millega kaudselt wihjati AbcSsiiuia wallutamisc tunnus

tamiselc. See näitaivat, et Läti, kes on ühtlasi Rah
ivaStelirdu nõukogu mittealaiine lügc. on mõrnrlo en

dale nlganno Itaalia nlomivõimn Abe-5siinias Balti riikide poolt.
Leht leiab, et Muntcrsi samm Roomas tuli üllatu

seks Eestile, kuna meil seletati ametlikult poolt, et Eesti

walitsiis ci ole Itaalia ülcunvõimu tunnustamist üldse

Piiririkkumised jätkuvad
Helsingi. 27. 1. (ETA) Raasust piiri
wahejuhtumi selgitamiseks toimunud juurdlus on
katkenud teisipnewast saadik. Wenelased püsiwad

endiselt oma wäite juures, et ka soomlased
on rikkunud piiri. Ühtlasi jatkuwad piiririkku
inised wenelaste poolt. Nii tulid teisipäewal
kell 13.13 wenelased jääkelgul Uudekirkko ko
hal üle piiri paarsada meetrit Soome poole ja
wötsid kaasa ühe Soome kaluri kelgu ühes
mitmesuguse warustusega. Kalur ise oli põgene
nud aegsasti.
Keeld juudi advokaatidele
Bukarest, 26. 1. (ETA) (DNB) Buka
resti adwokaatidekoda on keelanud ametialalise
tegutsemise kõigile juudi adwokaatidele, kes on
adwokaatide nimekirja kantud pärast 1. det
sembrit 1918. a

kaalunud.
Lõpuks esitatakse kats awalikkust humitamat küsimust:

Esiteks: mis tähtsus jääb edaspidi Balti riikide kou
wcreutsidelc ja Balti riikide koostööle?
Teiseks: mis moodi mõeldakse re»vidccrida Balti rii
kidc senist suhtumist Rahwastcliidulc ja missugustel rc
aalpoliitilistcl kaalutlustel?

Briti soomusautode rügement
Egiptusse
London, 29. 1. <ETA) (HavaS) Inglise sõjami

nistcr teatas, et lähemal ajal saadetakse Egiptusse üks
soomusautode rügement, et köwcndada sealseid motori
seeritud üksusi.

Laste halvatustõbi Lätis
Riia. 27. 1. (ETA) Terivishoiudepartemangu

teatel on Latgallias. Sakstigala wallas, ette tulnud
lastchalwatujc juhtumeid. Kahe nädala jooksul on
registreeritud kaheksa haigestumist, millest üks on löp

penud surmaga. Mitu 'kooli on suletud ja desinfitsee

ritud. Haiguse masin wõitlemiieks o:i tarmituselc
ivõtlud abinõusid.

vähenenud
Valmis kriminaalpolitsei arnauuc
möödunud aasta trffewnse kohta
Neil päewil nmhitio Talliuua-Harju krimmaalpolil
sci aruanne möödunud aaSta tegewuse kohta. Nagu sel
lest nähtub, on raskemate kuritööde arm Tallinnas tuil

duwalt miihenemid. Nii ei ole rõömmörmu Tallinna?
möödunud aastal üldse olnud, samuti on mähenennd
tapmised, lapsctapmised, rasked haamamiscd jne. Ka
suuremaid margnsi on olnud mähe.

Armuliselt oli surmajuhtumeid tapmiste, auto all,'jaamiste jne. nõol 44, lapsetapmist 0, raskeid haatva
mifi ühes autode ette jäämisega 41, rööwimisi lii, süü
tamist 19, wägistamisi 8 ja sugumilja häwitamisi sa
mnti 8. Neist kuritegudest on kõik peale li rööwimisc j>.
7 süütamise awastatud.

Wargusi oli möödunud aastal 9994 1999. a. 994:
Mastu, walcraha lcmitamisi 42 pihtumit, ametalali?
kuritegustd 92 ja dokumentide möltsimisi 399. Zeejnu
rcs ametalalistc kuritööde ja dokumentide wöltsimisle
arm on märgatnmalt tõusnud, kuna 1999. n. need ai
mud olid mnstamnlt 187 ja 42.
Kokku oli mõõdu,md aastal juurdlemisel 5999 sünd
must 5244 mastu 1999. a. Kuritöödest on awastatu'.
71 punkti, kuvjuureS lahendamata on jäänud peamise!

währmaid Margust. Wäljaspoolt on juurdlusi tulnut
1144, nii et kokku tõusis juurdluste arm 9177-le.

Wahi alla möcti möödunud aastal ja paiguta:

manglasse 297 (992) isikut. Läbiotsimisi toimeta,
599 korral ja tunnistajaid kuulati üle 29.592 eelmise
aasta 25.995 Mastu. Vangide põgenemisi oli 14, kel
lest tabati 12. Otsitumaid leiti 1945.

KukkZrshu ümbrus hädaohtlik
Muhu väinas on viimaste päevade sula tõti;

ÕPETATUD EESTI SELTSI JUHATUS 1938. JAANUARIS
Vasakult: asjaajaja Lepik, abisekretär mag. A. Raun, mündikonservaator mag. E. Tender, laekahoidja
mag. Indreko, abiesimees dr. O. Liiv, esimees prof. H. Moora, 2-ne konservaator dir. F. Linnus, sekretä
prof. P. Arumaa, raamatukoguhoidja F. Puksoo ja abi-raamatukoguhoidja dr. L. Leesment.

liiklemine hobusõidukeile muutunud üsna raskeks.
Eriti hädaohtlik on Rukkirahu juures. Üldiselt on jäi:
Muhu väinas kaetud paksu lumelobjaka ja veega.

Sellele vaatamata toodi aga eile post siiski veel
hobustega üle. Kas tehakse seda kka täna, pole
veel teada.

KINO LONDONI KIRIKUS
Ühes Londoni kirikus näidati esmakordselt filmi, milles peaosa mängis kirikuõpetaja ise. Kirik oli mi
tungil täis, et tuli sulgeda uksed.
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Neljapäeval; 27. jaanuaril 1938

Ilmub net/apäaoitt

Majanduslik ringvaade

Ilus haiguskindlustusseadus ristimeestele

Eesti majandusolud

Piimaseaduse tulemustest

„Economisti" valgustusel

Inglise mõõduandev majandushääle
Piimaseadus kehtib 1. oktoobrist 1934.
kandja „Econonust", tuues oma viimases a. ja tema teostamise määrus 1. veeb
numbris ülevaate Eesti majandusoludest, ruarist 1035. a. Nüüd, kus juba ligemale
märgib kokkuvõttes, et tuleviku väljavaa kolme aasta tegelikud kogemused tema hü
tuse seadused, kuid need siiski alles ted Eesti majandusele ei tohiks osutuda vanguks ja puudusteks enam-rohkem sel
teises järjekorras.
murettekitavaiks, kuna majandusolud rii gumist on võimaldanud, on ülim aeg pii
Vabaduse Risti kavaleridel tuleb gis üldiselt põhjenevad tervetel alustel. maturu korraldust igakülgsele vaatlusele
pidada aga meeles, et haiguskind Majandustegevuse tõusus Eestis 1937, a. võtta.
lustuse alla ei kuuluta mitte auto viimasel veerandil ei nähtunud mingeid ta
Juba varakult praegu kehtiva pii
maatselt, vaid registreerimise kor gasimineku märke, ja isegi hooajaline töö maseaduse ja selle teostamise määruse
ras, ning seepärast peab igaüks ise puuduse kasv tänavu talvel jäi vähemaks avaldamisel kuuldus kahtlevaid ennus
kandma hoolt selle eest, et ta kohe kui võis oodata. Eriti elavat tegevust võis tusi tema elulähedusest ja kogemused on
tutvuks nimetatud seadusega ja siis märkida tööstuses, ehkki uue, ülemaailm näidanud, et selline kartus mitte päriselt
ka toimiks seaduses antud juht llku depressiooni kartusel ilmnes teatud asjatu polnud, sest piimaseadus ei ole se
tagasihoidlikkust uute ettevõtete rajami ni meie sisepiimaturu korraldus se suut
nööride alusel.
ses.
nud olulist muudatust soovitud paremu
Kui ka seni mitmel pool Vaba
Eesti metsatööstuses, mis töötab pea sele rajada, ega suuda seda kehtival ku
duse Risti kavalerid said oma osa
kondade vahetalitusel maksuta ars miselt vaid välisturgudele, märgitakse jul ka tulevikus, kuna tegelik elu on liht
tiabi ning mõnikord eritingimustel propside ja tselluloosi hinnalangust, mis salt temast mõnes väga olulises osas möö
arstimeid, siis oli see peamiselt va pärast väljavaated sel alal püsivad eba da läinud, jättes paberliku seadusepara
batahtliku kokkuleppe tulemus. 1. kindlama. Tekstiiltööstuses kuhjunud suu grahvi vaeslapse ossa. Nii on juhtunud
veebruarist alates on aga Vabaduse remad valmiskaupade tagavarad omakorda varemgi, et mõni näiliselt väga hea sea
Risti kavaleridel, kes ei kuulu seni vihjavad toodangu kokkutõmbamise vaja dus ei leia tegelikkuses vastukaja, kuna
mõnes esialgsel vaatlusel paistvas tühises
ühegi muu haiguskindlustuse ning dusele lähemas tulevikus.
küsimuses on jäetud silmapaari vahele
arstiabi saamise liiki, juba sea
tema eius-läbiiöövuse võimalus või või
duslik õigus arstiabi saamiseks hai
Sotsiaalküsimusi
matus.
guste puhul.
Esimeseks ületamatuks, või ütleksime
Käitistes tuleb tööd ratsionaliseerida. Töös
Kuidas vastavad paragrahvidesse tuslikkude
õnnetuste ja käitiste personaalpolii
koguni
saatuslikuks, takistuseks pii
valatud määrused tegelikule elule ja tika kohta on (äratrükk ..Tehnika ajakirjast") maseaduse
ja selle teostamise määruse
kuivõrd painduv on seaduse raken avaldanud 2. jsk. tööinspektor ins. P. Vo I - kehtimahakkamisel
osutus nimelt rõõsk,
mer.
Nagu
uurimusest
nähtub,
on
tööõnne
dus, seda peab muidugi näitama as
piima
esimene
valik.
Seaduse ja määruse
tuste sagedus 1930. a. 87 pealt tõusnud 1936.
ja edaspidine käik. Ent see käik a. 99-ni. Masinatest ja trantsportvahenditest koostamisel ei oldud küllalt
ettenägelikult
võib selgida seda rutem ja seda sel tingitud tööõnnetuste sagedus on langenud, kuna arvestatud, kas rõõskpiima esimese vali
gemalt, mida nobedamini endid re suhteliselt suuremat tõusu omab märgistest, põ
järele pilmaturul nii suur nõudmine
gistreerivad mainitud seaduse alla letavatest ning sööbivatest ainetest tingitud õn ku
ka valitseb, kui seda piimaseadusega soo
netuste rühm. Tööõnnetuste vältimise kohta on
kuuluvad kavalerid ning teatavad autor koostanud juhtlaused, mille järgi käitistes viti, arvestades selle piimaliigi kallimat
siis oma osakondadele tulemustest, on tarvis põhjalikumalt teostada töö ratsionali
esmajoones. Ja elu andiski siin esi
kui juba tegelikult on hakatud kasu seerimist ning seda viivitamata alustada neis hinda
mese hämmastava üllatuse:
tama haiguskindlustuse ' seaduse käitistes, kus see seni teostamata, suunates
enam tähelepanu töötaja valikule, väljaõppele
esimese valiku piim ei olnudki kuigi
juhtnööre.
ja töö füsioloogiliste tingimuste parandamisele.
palju otsitav, nõutav.
Vabaduse Risti kavaleride hai Asutustes tul»b õnnetuste vastu võitlemise ala!
guskindlustuse seadus ja selle mää senisest rohkem suunata tähelepanu keemiliste Miks? On ju määruses hulga täpseid nõu
rus ning samuti õpperahast vabasta ohtude tõrjumisele- ja tööfüsioloogia alale, mil deid esimese valiku piima tootjatele, selle
tuleb ülesandeid liigitada ja nende täitmi
mise seadus on fikseerinud üksik leks
turustamisele, siis järelikult peaks ta
seks määrata vastava ala eriteadlased. Seniseid
asjalisemalt need eriõigused, mis on kogemusi nii kailsetchnilisel kui ka töökorras ta ka parem olema! Elu aga näitas, et ta
antud sellele liigile vabadussõjalas tuslikul alal tuleb täielikumalt ära kasutada. enamikus seda mitte pole. Oli isegi selli
test. Et neid õigusi ka tegelikult Selleks on vaja luua õnnetuste vältimise prob seid kurioosumeid, kus teise valiku rõõskhuvitatute organisatsioon, mille kaudu
kasutataks, selle eest peaksid kand leemist
piim andis esimesele mõnegi silma ette
teostuksid õnnetuste põhjuste süstemaatiline
ma hoolt esijoones just Vabaduse uurimine, kaitsevahendite arendamine ja selle oma paremuskraadilt. Ja mis jäi üle nüüd
Risti kavaleride kohalikud osakon ala kogemuste levitamine laiemais töölisring tarvitajaskonnal ? muud kui endiselt
konnis.
nad.
rahumeelega tarvitada seda teist valikut,
Need juhtlaused väärivad tähelepanu.
Haiguskindlustuse seadusel on
mis oli kõigepealt odavam ja sugugi mitte
Töötüli ei antud komisjoni. Otto Saare halvem esimesest.
meie arvates ka moraalselt küllalt
kus 57 töölist, algatati
suur tähtsus, sest nüüdsest peale ei metallitööstuses,
Ka piimatootjate! ei olnud mingit tulu
14. jaan. töötüli. Töölised nõudsid 15tarvitse Vabaduse Risti kavalerid protsendilist
palgakõrgendust, tükitööhinna
sat mõtet hakata hoogsalt asutama mää
paluda, vaid neil on arstiabi saami reguleerimist ja minimaalpalkade maksma, ruse kohaselt vastavaid tootjate ühinguid
panekut meestele 30 s. ja naistele 25 esimese valiku piimaga varustamise ainu
seks juba seaduslik alus ja seadus senti
tunnis.
lik õigus.
õiguse saavutamiseks, kuna polnud selle
Töötüli püüdis lahendada tööinspektor pihnaliigi tarvitajaskonda. Ja sellega oli
kokkuleppe teel, mis aga korda ei läinud. gi esimese valiku rõõskpiima tootmisest
Asjatoimetus kanti ette sotsiaalministrile,
Maailma viljatoodang
kes otsustas lugeda selle lõpetatuks ja ' turustamisest kriips läbi tõmmatud, s. o.
sellest osast määrusest, millele pearõhk,
seega jätta töölistele strcigiõigusc.
Rooma põllumajandusliku instituudi
pealootüs piima-kvaliteedi parandamise
kokkuvõtte alusel on maailma teraviljatoo
suunas oli rajatud. Ja teise valiku rõõskpiim
dang. arvatud välja Nõukogude Vene, Hii
Prahiturg
na, Iraan ja lirak, olnud 1937. a. järgmine:
valitses endiselt piimaturgu, ilma et ta
Möödunud nädalal võis prahiturul mär milleski ennast kitsendatuna või alavää
Nisu Rukis Kaer Oder
gata väikest elavnemise tendentsi. Kuigi see
miljoneis tonnides
ristatuna oleks tunnud just täpselt sa
lokaalse iseloomuga, annab see siiski maiselt
1926/30 102,2 23,9 52,3 34,4 oli
kui enne piima seadust, sest piima
lootust olukorra paranemiseks.
1931 105,5 21,4 48,2 31,5
seaduse
teostamise määrus, nagu juba tä
Baltimore metsavedudel oli uue hooaja
1932 104,9 25,4 53,3 35,7
prahte tunduvalt rohkem turul kui seni. hendatud, oli pearõhu rajanud esimese va
1933 104,0 26,6 45,7 32,4
Kusjuures hinnad püsisid 1938. a. minimaal
liku piima kiire leviku lootustele, mis aga
1934 95,3 23,8 39,3 31,2
hindade piires. aüteveod Inglisest Balti kahjuks ei teostunud.
1935 97,0 24,6 49,2 34,1
kumi nõrgenesid veelgi ja üksikud pakku
1936 95,8 22,8 41,6 71,9
Sellest paratamatust tõelikkusest edasi
mised olid isegi alla 5/—, mis erakordselt
1937 102,7 22,7 47,7 32.8
arutades küsime: miks ei suutnud siis
nõrk hind.
rõõskpiima esimene valik kvaliteedilt üle
Argentiina vii javedudel oli veidi rohkem
Nisusaak Euroopas oli 1937. a. 41,4 milj.
tn 40,3 milj. tn vastu eelmisel aastal, Põhjategevust, kuid hinnad püsisid endiselt 25/3
tada teist? Eeskätt küll seepärast, et
Ameerikas aga 29,2 milj. tn 23,8 milj. tn la 25/ fnglisesse ja kontinenti.
kontrolli teostamine nii tootmise kui ka
vastu 1936. a. Euroopa rukkisaak oli 20,6
Austraalia viljavedudel oli tunduvalt turustamise osas seni-kehtiva korra ja või
(21,4) milj. tn ja USA rukkisaak 1,4 (0,7) elavam ja hinnad paranesid 4/— võrra. Ka maluste
kohaselt osutus puudulikuks. Teimilj. tn. Viimastel aastatel on osutunud Kaug-Idast vedudel oli tendents paranev.
Euroopas rekordiliseks rukkisaagi-aastaks
Mustaja
Vahemere
rajoonis
oli
endi-'
1933, millal rukkilõikust hinnati 25,5 milj.
väga vaikne ja hinnad kaldusid veelgi
tonnile. Odrasaak Euroopas on 14,6 selt
Eesti laevade liikumine
nõrgenemisele. Rauamulla eest Alžiirist
(15,2) milj. tn ja kaerasaak 24,7 (23,9) milj.
Cardiffi
makset!
8/9,
kuna
Bonast
Rotter
tn. Tõus on olnud peamiselt Põhja-Amee dami 7/3.
27. jaanuaril 1938. a.
rika arvel, kus odrasaak oli 6,7 milj. tn
A. s. Tallinna Laevaühisute laevad.
Süteveod
Inglisest
L.-Amecrikasse
ja
Va
eelmise aasta 4,8 milj. tn ja kaerasaak
hemerre püsisid endiselt nõrkadena, nii
A-I.: Kajak saabus 25. I Alexandriasse
20,9 milj. tn 15,6 milj. tn vastu 1936. aastal.
makseti WalesMst Aleksandriasse 6/6, kuna
sealt Greenocki; Maret väljus 17. 1 Tyneist
Venice; Piret väljus 16. I Swanseast Porto
Buenos Airesi 9/—.
ja avaldatakse sellest järgmist:
Allpool toome mõned tehtud prahid Ferraio; Sulev väljus 22. I Barryst Leghorni;
Torni väljus 22. 1 Cardiffist Las Paimasse;
Rootsi võrratult hea konjunktuur on Balti- ja Põhjamerel:
Kalev väljus 18. 1 Rotterdamist Cagtiari;
25/3000 tn., söed, Blyth Tromsö, 5/6, Mall
olnud tingitud soodsast turust root veebr.;
saabus 17. I Cardiffi; Juta väljus 23. 1
Santanderist; Mai väljus 24. I Cardiffist
si saadustele. Ligemale V:: kogu
tn., söed, Mcthil Korsör, CHansehaysse; Alev väljus 19. I Bordeauxlt
väljaveost langeb metsamaterjalile, 5/3,15/1700
veebr.;
Newporti; Olev väljus 22. I Swanseast Roche
tselluloosile ja paberile, rauamaa
16/1800 tn. söed, Mcthil, Kolding, fordi; Mari väljus 25. I Tallinnast Dicppe;
gile, terasele ja rauasaadustele. 5/3, veebr.
Järvamaa saabus 17. I Tallinna; Kai saabus
A. J.
22. 1. Antwerpeni; Kodumaa ' saabus 18. I
1937. a. saavutati Rootsi väljaveos
Tallinna. M.-l.: Läänemaa väljus 25. I Ko
rekordtase, ületades 1929. a. ekspor
penhaagenist Antwerpeni; Virumaa väljus 24.
di koguselt 17%. Rootsi majandus ajama puhtrahvusliku värvinguga I Dieppeist Antwerpeni.
likku olukorda on aidanud jõudsasti poliitikat, mille terav ots on sihitud
Käsmu Laevaomanike laevad.
parandada asjaolu, et väljaveohin juutide ja välismaalaste ning samuti
A.-l.: Elna väljus 25. 1 Narvikist Middles
nad tõusid suuremate intervallidega demokraatlikul alusel seisvate par broughi; Mai väljus 20. I Sousast Sunderlandi;
kui sisseveohinnad. 1936. aasta teide vastu, on kuulutanud välja Sigrid väljus Grangemouihist Rotterdami sealt
Itaaliasse; Maria valjus 26. I Londonist Vlaar
keskpaigast arvates, kui aluseks võt uued parlamendivalimised juba 2. dingeni
kaudu Tallinna; Ella väljus 26. I Tal
ta 100, tõusid sisseveokaupade hin märtsiks.
linnast Roueni; Nemrac Tallinnas; Lenna saa
bus 27. I Newcastle on Tyne; Minna väljus 25.
nad 1937. a. lõpuks 117%, kuna aga
Seni on Rumeenia uus valitsus 1 Port Talbotist Las Paimasse; Linda väljus
väljaveosaaduste hinnad tõusid sa
I. RouenistNordenhami; Hilda saabub 27.
mal ajavahemikul 121-lt 167-le. alandanud linnades jahu- ja liha 27.
1 Rotterdami, sealt Arcachoni; Kotkas saabus
hindu
ning
jaganud
puudustkanna
Konjunktuuri areng Rootsis oleneb
24. I Le Hävresse; Julia saabus 27. 1 Leghorni,
peamiselt Suur-Briti seisukorra ku tavaid talumeestele hinnata maisi. Itaaliasse; Romeo väljus 26. I Londonist Blythi,
Samuti
on
antud
amnestia
neile,
kes
sealt Le Havre; Borghild saabus 27. I Blythi;
junemisest ja samuti Põhja-Amee
Tallinnas; Leeni möödus 24. I Gibral
rika ühendriikide majanduslikust omavoliliselt on raiunud võõrast Marta
tarist, teel Palermosse.
metsast
puid
ja
saanud
karistuse
olukorrast. Konjunktuurinstituut
E. Bergmann & Ko laevad.
arvab, et Rootsi saaduste turusta metsavarguse eest. Mainitud amnes
A.-l.: Koidula väljus 23. I Rotterdamist
tia
põhjal
saavat
tagasi
300.000
ko
mine võib jooksval aastal maailma
Buenos Airesse; Keila saabus 22. I Buenos
turul muutuda nõrgemaks. Samuti danikku valimisõiguse, mis on VlO Airesse; Kadri väljus 24. 1 Lissabonist Sou
võib lõdveneda sisemaine investeeri tervest valimisõiguslikest. Samuti on sasse;Liina väljus 20. I Tallinnast Newcastle;
Kulda saabus 21. I Onegliasse; Kadi! väljus
mise tegevus, mis oli 1937. a. 50- otsustatud alandada põllumeestele 21.
1 Dundeest Itaaliasse; Kaida saabus 22. I
põletispuude
hindu
ja
lubada
riigi
60% kõrgem 1929. a. tasemest, esi
Aire.
metsadest
rohkem
raielanke.
Need
joones ehitustegevuse alal.
J. Rangi, G. Otmannl. J. Kurgo J. t,
laevad.
-Et Rootsi konjunktuurinstituut vastutulekud ei võivat jätta avalda
A.-l.: Arkturus Sharpnessis; Merkur väljus
ennustab tagasilöökide võimalusi, on mata mõju eelolevaile valimistele va
25. 1. Stokholmist Danzigi; Mars saabus 23. 1
vist küll tingitud selle nooruse värs litsusbloki kindlustamise suhtes.
Nystadi; Uranus väljus 25. I Dancigist Cardiffi;
Sellest
järgneb,
et
valimised
ei
kusest, sest näiteks meie vanem
Kattor Tallinnas remondis; Poliux saabus 25.
ametivend on ses suhtes hoopis op oma ainult üldpoliitilist tähtsust, ! Londoni; Regulus saabus 25. I Degerhamni;
vaid nad annavad kodanikele ka ot Polaris saabus 24. I Gdynia; Vega Tallinnas;
timistlikum ning kriisikindlam.
sest tulu. Ja kui nüüd amnestia ta Saturn Tallinnas
Amnestia valijatele.
A.-s Merilald & Co laevad
gajärjel suureneb valijate hulk l/„,
A.-l.: Kuressaar saabus 25. I Marseille;
Rumeenia uus valitsus, kes tuli võrra, siis sellega on ka rahva tahe Merisaar
22 l Nullist Orani; Osmus
võimule detsembris toimunud vali leidnud laiaulatuslikuma väljenduse saar väljusväljus
22. I Swanseast Itaalia; Naissaar
saabus 24. I Newporti.
miste tagajärjel ja kes on hakanud kui varemalt.

Vabaduse Risti kavaleride Ja vabadussõjalaste õiguste kindlustamine uute seadustega
Vabadussõjast osavõtnute ja Va
baduse Risti kavaleride õigused
enda ning laste õpperahast vabasta
miseks, tasuta õppeabinõude saami
seks ning haiguskindlustuse alla
kuuluvusest on leidnud uue korral
duse kahes äsja ilmunud seaduses
ning ühes sotsiaalministri määru
ses.

Jaan Taklaja
Risti kavaleride haiguskindlustuse
seadus", puudutab vaid Vabaduse
Risti kavalere.
Selle seaduse põhjal võimalda
takse Eesti vabariigi kodakondsus
se kuuluvatele Vabaduse Risti kava
leridele haiguskindlustus ulatuses, mis
on nähtud ette riigiteenijate, -töö
liste ja -õppejõudude haiguskindlus
tuse seaduse kohaldatud paragrah
vide alusel. Mainitud seadus hakkab
maksma 1. veebruaril 1938. a. ja
selle seaduse korraldamiseks ning
ligemate juhtnööride andmiseks on
antud sotsiaalministri määrus 18.
jaan. 1938. a., mis on avaldatud „R.
Teatajas" nr. 7 s. a. pealkirjaga:
'„Vabaduse Risti kavaleride haigus
kindlustuse korraldamise määrus".
Vabaduse Risti kavaleride hai
guskindlustust korraldab sotsiaal
ministeeriumi tervishoiu- ja hoole
kande-valitsus. Haiguskindlustuse
kohapealseteks korraldajateks on
linna-, alevi- ja vallavalitsused.
Vabaduse Risti kavaler, kes ta
hab enda võtta haiguskindlustuse
seaduse alla kuuluvaks, esitab oma
elukoha, linna-, alevi- või vallavalit
suse kaudu sotsiaalministeeriumi
nimele määruses ettenähtud for
mulaarii täidetud andmed registree
rimiseks ühes vastavate dokumen
tide tõestatud ärakirjadega.
Kui kavaler on arvatud haigus
kindlustuse alla, siis saab ta arsti
abiraamatu, mis võimaldab tal saada
ettenähtud tingimustel arstiabi.

Esimene seadus, mis on antud rii
gihoidja dekreedina 17. detsembril
1937. a. ja ilmunud „Riigi Teata
jas" nr. 103 m. a. pealkirjaga: Va
badussõjast osavõtnutele ja nende
lastele soodustatud tingimustel ha
riduse andmise seadus", määrab li
gemalt selle korra ja aluse, mis
võimaldab Vabadussõjast osavõtnuile
realiseerida neile juba varemalt
tõotatud eriõigusi hariduse saamise
protsessis.
Tasuta õppimise võimalused saa
vad mainitud seaduse põhjal Vaba
dussõjast väeliinil osavõtnud kooli
õpilased riigi ja omavalitsuste koo
lides ning erakoolides vaid haridus
ministri sellekohase otsuse põhjal.
Eesti Vabadussõjas langenud
rahvaväelaste lastel on samuti või
malus saada tasuta kooliharidust
kuni kõrgema õppeasutuse lõpeta
miseni, kui selleks annab jaatava
vastuse haridusministeerium.
Vabaduse Risti kavalerid ja
nende lapsed vabastatakse koolira
hast 50% ulatuses kõigis koo
lides normaalse õppeaja kestel
kuni kõrgema õppeasutuse lõpeta
miseni. Samasugused normid on
kehtivad ka Vabadussõja invaliidide
Kuna „Vabaduse Risti kavaleri
ja nende laste kohta.
Edasi on Vabaduse Risti kava de haiguskindlustuse korraldamise
leridel ja nende lastel ning Vaba määrus" koosneb 25-est paragrahvist
dussõja invaliididel ja nende lastel ja lisadena mitmest formulaarist,
võrdsetel tingimustel eesõigus õppe siis küsimusest selge pildi saami
asutustes toetuste ja abirahade seks mainitud seaduse hüvedest on
saamisel kui ka koolirahast täieli kõige otstarbekohasem, kui kavalerid
kult vabastamisel, kui nad õpingute ise või jälle oma osakondade kaudu
edukuse ja käitumise suhtes vasta muretsevad vastavad „R. T.", esijoones
vad õppeasutuste seaduses ettenäh „R. T. " nr. 103 möödunud aastast
tud nõudeile.
ja „R. T." nr. 7 jooksvast. Et aga
Teine seadus, mis on antud dekree mainitud seadustega ei saa veel lõp
dina samuti 17. detsembril 1937. a. likku ülevaadet, siis tuleb neile han
ja avaldatud „Riigi Teatajas" nr. kida lisaks veel riigiteenijate, -töö
104-das pealkirja all: „Vabaduse liste ja -õppejõudude haiguskindlus-

Põhjariikide majandusküsimusi
Raadiovestlus akuutsete probleemide kohta
Helsingi, Stakholmi, Oslo ja Kopen
haageni ringhäälingute poolt korraldati
ühine raadiofeeakustelu teemal „Ajakoha

seid küsimusi põhjariikide majanduslikus
koostöös". Keskustelust võtsid osa maini
tud riikide ja ka Islandi tuntumad majan
dusfcegelased, kes avaldasid mitmesuguseid

soove ja kirjeldasid püüdeid, mida neis
riikides peetakse tähtsateks põhjariikide
koostööle. Soome poolt võtsid keskustelust
osa endine minister Procope ja peadirektor

Elldlä. Peadirektor Ellilä oma sõnavõtus
käsitles neid raskusi, mis Rootsis on tek
kinud Soome põllumajanduslike toodete
väljaveole. Ta avaldas Soome põllupidaja
te rahulolematust nende takistuste üle,
arvestades seda, et soomlased on ligi 700
aasta jooksul võinud vabalt müüa oma too

teid Rootsi. Endine minister Procopõ käsit
les eriti takistusi Soome vineeriväljaveole
Rootsi Kõneleja ei pooldanud üldise reeg
lina kahe riigi kaubavahetuse tasakaalus
tamise nõuet. Põhimõtteliselt on see nõue

kõige lühinägelisem, mille on tekitanud
kriisiaastate mentaliteet. Meie riikide va
helises kaubavahetuses tuleb kõrvaldada
kõik takistused, nõudis minister Procopõ.
Rootsi poolt peadirektor örne tähen-

das, et kõikides põhjariikides on tehtud
käitiseid põllum aj and useaaduste sisseveo

piiramiseks. Soome ja Rootsi tööstussaa
duste vastastikuses väljaveos võib aga
loota tasakaalustamist loomulikul teel,
kui Soome tööstuses on möödunud laien
damise ajajärk. Peadirektor von Sydov
(Rootsi) tähendas, et põhjariikidel tuleks
arendada eriti neid alasid, kus nad võivad
üksteist täiendada.

Baani esindaja Vestbrick juhtis tähele
panu sellele, et Baani õrnalt poolt on
püüdnud arvestada teiste põhjariikide
püüdeid nende väljaveo säilitamiseks Daa

nrsse. Seda tõendab asjaolu, et 1931.
1937. aastani põhjariikide osa Baani sis
seveos on suurenenud 9—lo protsendini.

Islandi esindaja Krahhe tähendas, et
Island sooritab rohkem kui ühe kolmandi
ku oma ostudest põhjariikidest.

Norra esindaja Astrup tähendas, et ka
tema ei poolda tasakaalustamise nõuet.
Kuigi Norra-Rootsi kaubavahetus on ku
junenud ebasoodsaks Norrale, meie peame
siiski lootma, et meie kaubad endisest roh
kemal määral leiavad teed üksteise juure,
ütles Astrup.

Kuuldut, nähtut, loetut
Behrs i n š, kes tutvus Poola sot
„Läti nädal" Poolas
Möödunud aasta oktoobris külas siaalsete korraldustega. Kuna korraga
tas ametlikult Eestit, Soomet ja Lä külastasid Poolat kaks Läti minist
tit Poola kaubandus-tööstusminister rit, siis Poola ajakirjandus ristis
A. Roman. Sõidu eesmärgiks oli kau möödunud nädala „Läti nädalaks"
banduslike suhete arendamine. Mi Poolas. Lõppeks korraldati mõle
nister K. Selter tegi vastuvisiidi male Läti ministrile Kielsee voje
poola ministrile juba m. a. novemb voodkonnas, Cieszini lähedal, kahe
ris ja sai Poolas väga otseselt sõb päevaline jaht, millest võttis osa ka
raliku vastuvõtu osaliseks. Möödunud Poola kõrgemaid ametnikke. Maini
nädalal tegi samasuguse visiidi Poo tut jaht on möödunud väga sõbrali
lasse Läti rahaminister L. Ehkis. kus ja südamlikus atmosfääris. Mit
Juba teel Riiga andis minister L. te üksnes ametlikud isikud, vaid ka
Ehkis ajakirjanikele oma reisimul kohalik rahvas näitas meie vastu
jetest jutuajamise, milles ta kokku suurt huvi ja vastutulekut, ütleb
võetult ütles, et 1930. a. oli Poola- minister L. Ehkis oma jutuajami
Läti vaheline kaubavahetus 42 mil ses.
Eesti majandusministri sõit Poo
jonit latti, 1936. a. aga kõigest 5—6
milj. ja 1937. a. 7—B milj. latti, las lõppes aga Gdynia sadama vaat
misjuures Lätile oli bilanss passiiv lemisega ning läbirääkimistega lae
ne. Kuna praeguse olukorra juures valiinide korraldamisküsimustega
ei ole võimalik kaubavahetus ühekülg Tallinna-Gdynia vahel.
se passiviteediga, siis sellest tingi
Rootsi ekaportkonjunktuuri
tult osutub vajamiseks leida võima
nõrgenemine?
lusi kaubavahetuse tasakaalustami
Eestis asutati konj unktuurinsti
seks, kuid arvatavasti ei tõuse Poo tuut juba 1984. aastal, Rootsis see
la-Läti vastastikune kaubandus mitte vastu pandi alus samale asutusele
1929/30. a. tasemele.
alles hiljuti. Omas esimeses bülle
Samal ajal viibis Poolas ka Läti täänis analüüsib rootsi konjunktuur
avalikkude asjade minister H.
instituut ekspordi arengu võimalusi

seks oli kuulda sageli juhtumeid, kus liht
salt kauplustes esimese valiku piima ni
metuse all müüdi teist valikut. Ja kolman
daks on iga .piima tarvita ja otsustamine
kvaliteedi suhtes küllaltki subjektiivne,
tuginedes enamasti piima maitsele ja ras
vasisaldavusele, vahet tegemata pisikute
rohkusest.

Olnuks piimaseaduse teostamise mää
ruses pearõhk langetatud just selle iga
päevase, teise valiku piima tootmisele
turustamisele, jäänuks kindlasti see ülla
tus esimese valiku piima suhtes tulemata.

Ja on üldsegi kaheldav, kas meie prae
guse põllumajanduse taseme juures nu
täpne vahetegemine piimaiiikide suhtes
otstarbekohane ongi, kui seda piimaseaduse
teostamise määrus taotleb!

Ja kui see nii olekski, siis ei saaks
me ometi hakata paremusest peade esi
mese valiku järele korda looma,
vaid peaksime just selle igapäevasega

teise valikuga alustama, minnes vaid
siit järk-järgult paremusele üle.
Teiseks vägagi oluliseks paheks piimasea
duse ellurakendamisel on kahtlemata see
asjaolu,

et seaduse täitmine on pandud väga mii
mehele keskasutustele: tervishoiu-hoolekan

de-valitsusele ühelt poolt ja ühtlasi põllu
tööministeeriumile. Omakorda põllutöö
ministeeriumis lahendub see veel põlluma

janduse ja loomatervishoiu osakondade
vahel. Ilma et tarvitseks siin pikemalt
seletada, on vägagi selge, et selline kol
mest või enamgi keskusest juhitav üritus
ei saa kuigi edukaiks osutuda. Eeskätt on
ta väga raskelt paindlik enne millegi
olulise teostamist tuleb leida kompromiss,

ja sageli selleni jõudes on ta oma hili
nemisega tarbetu. Kui tahetakse jõuda
selles osas edasi, ei ole kahtlust, et piima
seaduse järelevalve ja määruste andmine
peab usaldatama üksnes ühe asutuse,
veel parem, ühe tõesti kompe
tentse isiku hooleks; alles siis võiks
loota edu sel alal. Milline see asutus või
kes siis oleks kohane? Lelle küsimusele
jätame targu vastuse andmata, kuna käes

olev kirjutus pole mõeldud mingi sihiliku
arvustusena, vaid taotleb olla tõeolude
objektiivne koopia.

Lõpuks nähtub veel piimaseaduse ja

selle teostamise määruse kehtivusest see

tõik, et me ei suudakski kõige parema
tahtmise juures edukalt teostada nii piima

töötlemisel kui turustamisel küllaldast
kontrolli sel lihtsal põhjusel, et ei ole
täiuslik kontrolliv personaal,
s. o. peamiselt arstide, loomaarstide osas.

Linnades, maal jaoskondades on küll vas
tavad ametisikud olemas, ent need on ta

valise igapäevase tööga niivõrd ülekoorma

tud, et nende tööjõu veelgi killustamine
viiks paratamatult ülepea-kaela tegutsemi
seni. Piimaseaduse edukas rakendus nõuab

eriametnike võrku! Küsitakse

kust tulevad need palgad? Sent või pool
piimaliitrilt tarvitajalt ei vii veel kedagi
pankrotti liiati, kui see läheb õiglaseks
ürituseks, milles üldrahvatervishoiu kõrval
eeskätt tarvitaja huvide kaitse.
Kokkuvõttes peab küll nentima, et se
niikehtiv piimaseadus ja selle teostamise
määrus ei ole kaugeltki suutnud lahendada

„piimaprobleemi", vadd on selle üksnes
akuutselt üles kergitanud.

A. Lepp.
R. Nelbergi J. t. laevad.
A.-1.: Tiiu Danzigis; Vihi Lissabonis;

Toomas Sotkholmis; Juss Gibraltaris.

L.-U. „EEROO" laevad.
A.-l.: EOS teel Udevallast Rotterdami;

Hermes väljus 26. I Oskarhamist Southaloasse;

Heliot väljus 26. I Gdyniasi Landskronasse.

0.-ü. Kalanduse laevad.
A.-l.: Eestirand teel Baltimore; Põbjarand

Paldiskis; Kalarand Galways; Harjurand

Sundetlandis; Viturand Tallinnas.

P. Rassi J, t. laevad.
A.-l.: Ühti saabus 21. I Oportosse; Keri

saabus 24. I Pomaroni.

G. Roosvee J. t. laevad.

A.-l.: Tõnu saabus 25. I Newcastle.

A. Kalmi laevad.
A.-l.: Begonia Imminghamis; Margo Gar

diffis.

Haapsalu Laevaomanikkude laevad.

.. A--1. Taat Tallinnas, siit 26. 1 Londoni;
M.-l. Baltica Kopenhaagenis. M.-p, Kodu
Kopenhaagenis.

U.-ü. Jakobson ja Ko laevad.
A.-l.: Barmoor ajalepingul. Inglismaal;

Pomaron ajalepingul sõidab Inglis- ja Prant
susmaa vahel.

A.-s. Eesti Laevanduse laevad,

A.-l. Nautic saabus 23. 1 Bresti.

G. Orava J. t. laevad.

A.-l. Pärnu Gdynias.

T. Vompa j. t laevad."
A R., U,B"I. Lepingul, «õidab Lääne-

Aatnka ja Inglismaa vahel.

L. Varrlku J. L taevad.

A.-1. Eha Danzigis.

L. Auliku j. t, laevad.
A.-I. Leola Tallinnas.
J. Adarasoul J. t laevad.

Taara ajalepingul, sõidab Bristol Ca
nali ja Portugali vahel.

C. F. Gahlnbäcki laevad.

A.-I. Baltonia teel Londoni.

A.-s. Balti Päästeseltsi laevad
A.-l. Beta Tallinnas.
H. Kopfl J. t laevad.
A.-l. Alla ajalepingul, sõidab Londoni ja
Antwerpeni wahel. J
Rekordiline kullatoodang
Maailma kullatoodang 1937. a. „Union
Corporation i arvutuse kohaselt nii
J__

35.400.000 untsi (1 unts 31,1 gr) 32.960 000
untsi vastu 1916. aastal, seega tõus iimmar

imelt 7'.4%. NSukoüude Vene W37™l
kullatoodang on olnud 6,000000 "

0,400,000 untsi vastu 1936. aastal.
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Tokio ei ole rahul...
Jäähokimaavõistlus
Jaapani väed ei ole kahe nädala jooksul peagu sugugi edasi saanud. Hiinlaste vastupanu üllatas
jaapanlasi.— Tokiost nõutakse uusi diviise

lükati edasi
Kalev) Jääväli veega kaetud. Maavõistlus esmas
päeval või teisipäeval

Hiina lendurid hävitasid 20 Jaapani lennukit

Eesti—Soome jaähokimaavõistlus pidi kõigi ka
vatsuste kohaselt toimuma homme, reedel, Tallinna
Kalevi jääväljal, ja laupäeval samal jääväljal Tallinn

Schanghai, 26. 1. (ETA) (Reuter) On põhjust arwata, et Tokios ei 0 ldarahnl sel
leg a, etJaapani wii ed Ticntsin-P « kon ra » dtee rind el ei jõua sugugi edasi.
Selle põhjuseks on halb ilm kui ka asjaolu, et jaapanlastel ci ole küllaldaselt mägesid. Wastupanu,
mida hiinlased neile wiimasel ajal on air-aldanud, on jaapanlasi suuresti üllatanud.
Usaldusväärsest allikast kuuldub, et kindral Mat s n i on nõudnud Toki 0 st uute di
viiside saatmist.
Jaapani sõjaväe esindaja seletas, et seisukord Tieutsin-Pnkon raudtee rindel on muutuseta. Ta
lisas, et Vahet põhjast ja lõunast pealetungivate Jaapani Vägede vahel on ikka Vee! 159 miili. See
tähendab, et Jaapani väed ei ole viimase kahe nädala jooksul peaaegu sugu

—Helsingi linnavõistlus. Sula ilma tõttu on Molud
muutunud aga sedavõrd kahtlaseks, et talispordililt
täna oli sunnitud otsustama maavõistluse edasilük
kamise. Jääväli on ujutatud üle veega ja jää täiesti

pehme, Seetõttu jäi ka pidamata eile õhtuks ette
nähtud harjutusmatš, milleks oli Tartust saabunud
kohale Tartu parim jäähokimängija Saavo.

g i e d a si j õ n d n u d.

Soome rahvusmeeskond pidi sõitma Helsingist
Tallinna homme hommikul «Tasujaga". Täna lõunal
teatati neile maavõistluse edasilükkamisest tulevale
nädalale. Kui ilmastikuolud vähegi võimaldavad, pee

Haukan, 26. 1. (ETA) (Reuter) Autoriteetseist Hiina ringkonnist kuuldub, et Hsutschou-Hait
schon piirkonda on koond a t n d umbes 399.999 mccstH i i n a Vägesid. Seal on oodata
snn r t lahing nt, mis Võ i b kujuneda otsustavaks kogu sõja kohta. Hiina
Vägede moraal Põhja-Hiinas olcVat hea. Paljud Hiina sõjapõgenikud olevat juba hakanud tagasi mine
ma oma mahajäetud kodudesse. Arvatakse, et ühise Väejuhatuse loomine on kõvendanud Hiina Väge
de Vastupanu ja Võitlusvõimet.
Hankon, 26. 1. (ETA) (Reuter) Siinne Hiina õhujõudude peakorter teatab, et 13 Hiina pom
milcnnnkit on kolmapäeva! sooritanud retke Nankingile, mis teatavasti on Vallutatud jaapanlaste poolt.
Nad ou pildnund pomme Nankingi acrodroomilc, kn s 0 n häVit a t n d 29 Jaap a n i leu n n
kj t. üks Hiina lennuk sai vigastada Jaapani lennnkitõrje-kahuri mürsnst ja oli sunnitud maanduma
Nankingi lähedal. Teine Hiina cökadrill on sooritanud retke Wuhnle, kns pommitati ja tulistati JaaPani Vägesid, kes parajasti olid jõest üle minemas. Jaapanlaste kaotused oleVat rängad.
Schanghai, 26. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani
ja Hiina vägede vahel on käimas äge võitlus Taku
mäe pärast, mis Valitseb Wnhu linna üle. Jaapani

sõjalaevad Jangtsc jõel on viimase 24 tunni jooksul
saatnud enam ftii 1.000 mürSku hiinlaste positsiooni
dele, nagn üteldakse Hiina teadaandes. Jaapani väge

dele, keS kaitsevad Wnhud, on saabunud 16.000 meest
toetusvägesid. Hiina teadaandes lisatakse, et hiinlased
ähvardavad tiivahaarangnga Jaapani garnisoni Tschu
sus, milline koht on Konfnntsinsc sünnipaik.

Schanghai, 26. 1. (ETA) (Reuter) Tsiningi

piirkonnas jatkuwad võitlused. Jaapanlased püüavad
vältida linna ümberpiiramist hiinlaste poolt, kuna ta

galaS Hiina partisanid tungivad kallale Jaapani toe
tnSVägedele, mis on saadetud Jentschoust.

takse jäähokimaavõistlus Tallinnas tuleval esmas
päeval või teisipäeval. Edasilükkamise otsus tehti
raske südamega, kuna praeguste ilmastikuolude juu

res on täiesti võimatu ette arvata, kas homme on
veel sula või kerge külm. Veega kaetud jääväljal
on mitte ainult vägagi raske ja peagu võimatu män

kogude Liidu! ei ole kauaks ajaks tuju jöda alata.

T 0 ki 0, 26. 1. (ETA) (DNB) Prantsuse suur

saadik Tokios külastas teisipäeval Jaapani wälismi
nistri abi Horinouischit vahejuhtumi parast Jutti,i sa
damas Hainani saarel. Teatavasti tekkis seal tulista
mine Jaapani sõjalaevade ja Hiina dshonkcde vahel,

Moskva surveabinõud Jaapani vastu
Postisaadetised pandi seisma
Moskva, 27. 1. (EDA) (TASS) Jaapani ja
Mandfhnnrm võimud Peavad ikka veel seadusevas
taselt kinni Nõukogude kodanike Postisaadetisi ühes

postilennukiga ja lenduriga, kes 19. detsembril
1937. a. oli eksinud ja sunnitud hädamaanduma
Mandshukno territooriumil. Kuna Jaapani walit
sus ei ole annud rahuldavat vastust Nõukogude
Liidu valitsuse korduvatele järelepärimistele, 011
sidekomissariaat 26. jaanuaril informeerinud Jaa

fntpostisaadetiste kohta- Määrus astub jõusse 27.
jaanuaril. Eut Postisaadetised, mis on kuni 28.
jaanuarini teistest riikidest saadetud transiiditeel
Nõukogude Liidu kaudu Jaapanisse, ja samuti
Jaapanist teistesse ribidesse saadetud Postisaadeti.
sed, nris Postiwahetuse seismapaneku silmapilgul on

just Nõukogude Wene territooriumil, toimetatasije
sihtkohta. Ülalmainitud otsusest Nõukogude Liidu
sisekamissariaat informeeris postiwalitsusi neis rii

pani teedeministeeriumi postiwalitsust, et rahwako

kides. kellega Nõukogude Liit on sõlminud koVknleP.

missariaat on teinud korralduse ajutiselt seisma

Pod Postisaadetiste wahetuse kohta. Samuti on in
formeeritud ülemaailmalise postiliidu rahvusvahe
list bürood Bernis.

panna Postisaadetiste edasitoimetamise Nõukogude

Liidu ja Jaapani vahel. See otsus käil ka tranK. E. Söödi tänuavaldus

Riigikohus

palun kõiki, kes mind mu 75. aasta sünnipäeva

härrasid riigikohtu esimeest, piiskopi, ülikooli rek
torit j. Kõppu ja samuti teisi ülikooli ning teiste

koolide õppejõude, kirjanikke, heliloojaid, kunstnikke,
ametiasutuste ja organisatsioonide. (Op. Eesti Seltsi,

E. R. Muuseumi. Looduseuurijate Seltsi, E. Põllu
meeste Seltsi, E. Ü. Seltsi, Fil. Patr., Vironia, «Pos

timehe" toimet., Fenno-Ungria j. t.) esindajaid, ava

liku elu tegelasi ja ligemaid sõpru, kes mind mu

häilipäeva puhul on meenutanud.

Otsuseid v
Tsiwiil-osakonna kohtuistungil 21. jaan. jäeti

tagajärjeta: Ado Antoni, Siirad Wulsi, riigi sadama
tehase (Alfred Jakobsoni nõudes), Samuel Antoni,
Riina Uusi. Woldemar Rõõmuse, Johannes Reimersi

(lulius Põllu ja Karl Kirfchi vastu) ja F anni Eiendi

kass.-kaebnsed.

Kaevatud otsused Kihistati: August Lääne nõude

asjas Anna Millcrt ja Aima Lääne vastu ning

Lätist. Tšehhoslovakkiast, Soomest ja Unga

vitused Budapestist Petöfi, Turaani ja Ungari-Eesti

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Rosalie Kaude
nõudeasjas kirjastus-0.-ü. ..Kaja" vastu ja põllutöö

Seltsilt.

Selle kõige juures ei kao meelest ka lahkete

laulusõprade hingestatud laul. millega mind (T. Nais

laulu Seltsi, Akad. Meeskoori ia «Vanemuise" laul
jate poolt) sünnipäeva hommikul äratati, üldse
kaunis üllatus, mis mu elus harukordne juhus.
Ühtlasi on mind austatud elutööd ja tegevust
tunnustavate aadressidega Tartu ja Tallinna linna

valitsuste poolt ühes rohkearvuliste kultuuriliste or
ganisatsioonidega. Väärtuslike kingitustega on mind.
rõõmustanud Kirjanduse Sihtkapitali Valitsus, Eesti

Kirjanduse Selts, Eesti Kirjanike Liit, Noor-Eesti
Kirjastus j. t.
Tänumeeles olgu mainitud ka ajalehtede ja aja
kirjade toimetused, kes minu isiku suhtes on aval

ministeeriumi kass.-kaebuses kinnistusjaoskonna üle
ma otsuse peale.

Järjekorrast jäeti välja ja otsustati suuremas

koosseisus arutusele võtta Amanda Luugi kass.-kaebus.

Tsiwiil-osakonna kohtuistungi! 25. jaan. jäeti
tagajärjeta: Kindlustusselts «Eesti" (Jaan Wallneri
nõudeasjas), Jaan Kippari, kolmanda Isiku Johan
nes Laade (Ella, Miila, Loviisa ja Linda
Laade ja.Helmi Toome nõudeasjas), Johannes Riide,

danud ohvrimeelselt terve rea ruuminõudvaid kirju

tusi ja artikleid.

Südamlik tänu kõigile, kõigile I

K. E. Sööt

Baltimail.

Balletiõhtu algus «Estonias" on täpselt kell 8

5. sümfooniakontsert
Viienda sümfooniakontserdi juhatamiseks oli
kutsutud külalisena meile juba tuttav saksa diri
gent Rudolf Schulz-Dornburg. Ka tänavu
sel kontserdil valmistas ta kuulajaile elamusrikka
õhtu. Olgugi, et kavasse võetud ulatuslikuma teo
sena Bruckneri esimene sümfoonia on tema järel
tulijaist võidi nõrgem, oskas meie lugupeetud, ava
rate võimetega külaline ka siin välja tuua rohkesti

õhtul (mitte 1/28).

tundus hõlmas «Adagio". R. Sehulz-Dornburg on
temperamendikas ja tugeva tahtejõuga orkestri
juht, kes oskab kõike oma kavatsusi sugereerida
orkestrile ning väheste proovidega anda hästi väl

duseks Ä. H. Tammsaare 60. sünnipäeva puhul

huvitavaid momente. Mõjuvama osana sümfooniast

jatöötatud ja kõlaliselt tasakaalustatud ettekannet.
Nauditavamaks ja meeleolurikkamaks helindiks ka

vast kujunes Max Rcger'i variatsioonid ja fuuga
Mozarti teenrile. Siin olid välja töötatud ja esile
toodud erilise värskusega ja kumera plastikaga
kontrapunktiline teemide kude, kusjuures aga üht
lasi sisuline ilmekus ja elevus ei jäänud tahaplaa
nile. Richard Wngncri avamäng oop. «Nürnbergi
laulumeistrid" leidis ka harilikust erineva tõlgitse
mise tavalise tempo muutmisega ning dünaamika
mitmekesistamisega. Ka siin võis märkida mõnu
sustundega seda meisterlikkust, millega ta viimist
leb muusikalised laused teemide liigitamisel. Küla
lise tooted leidsid väga sooja vastuvõttu arvukalt
kuulajaskonnalt.

Th. Lemba.

Estonia teater
Neljapäeval, 27. jaanuaril, alandatud hindadega
Puccini ooper „Tosca".

Läti riigiooperi balletiriibma ainus võõrusetendus
~Estonia" teatris reedel, 28. jaanuaril

Esinevad säärased iile-euroopaliku kuulsusega

solistid nagu Osvald Letnan, kes on ühtlasi Läti

ooperi ballettmeistriks, priimabaleriin Edit P f e i f e r,

Tatjana Vest e n c, Harry P 1 uci s, Anna Pr i e de.
On tõsiasi, et nimetusel ..läti ballett" on täna
oäeval oma kindel ja tähelepanuväärt sisu. „Tase,

Prantsuse ringkonnist on korduvalt seletatud, et
Hainani saare kaasatõmbamine sõjalistesse operatsioo
nidesse oleks vastolus 1907. aasta lepinguga ja ohus

taks Prantsuse Jndo-Hiinat, eriti Haiphongi sadamat.
Jaapani Poolt väidetakse aga, et Haiphongi sadama
kaudu Veetakse Hiina provintsi Jünnanisse söjamatcr
jaki.

©limiite Niyull, Milleni Boode, Woldemar Maksimi,
Anton Tasso, surnud Otto Maudeti pärandustombu

(Armilde Relgase vastu), Rudolf Torniuse ja Mart
Läätsi kass.-kaebused.
Kaevatud otsus tühistati Jüri Aule, Oskar Puu
gi. Aksel Pungi ja Hendrik Grossi (Adele-Karollne
Iwastschenko ja alaealise Erkki-lohannes Grossi mas
tu) kasj.-kaebustes. '
Arutusele tulevad

Tsiwlil-osakonna kohtuistungil I. veebr.: Oskar

Kleini August Kaldoja ja lulius Kaldoja; Karl
Hansu p. Kiisa ja Kari Jaani p. Kiisa Mari
Kiisa; Tallinna linna E. v. majandusminister
riurnt; Eva Tamme Jaak Lampsoni ja Johan
Tamme; Jüri Lubja Eduard Tederi; Mari Miili
Lidia Wnssiljcwi ja Gori Wassiljewi; Maria
Pipart Jaak Lengi; Liisa Kingu Hans Kingu;
Oskar Sankowsky Elvi Lehest ja Jaan Simoni;
Jaan Mönsi ja Jakob Mönsi kass.-kaebus surnud Ja
kod Nukki pärijate kinnitamise asjas; Herman Ein
baumi Artur Madissoni. Peedo Mahlapuu ja
Johannes Schinmanni; Emiüe Leetus-Kaisi ja Peeter

Andersoni vahelised nöudetoimetnsed.

Tsiwiil-osakonna kohtuistungi! 8. veebr.: Arnold

Pikre Leontiine Secbergi; Helene Padami Gus
tav Tuisu; Anna Braschinsky. Dorn Brafchinsky ja
Jakob Braschinsky Linda Kasemäe (Birkenberg);
Gari Tambergi j. t. Evald Weinbergi pärandus
tombu j. t.; Anna Lükke Juuli Kremmi. Mari,
Aleksander-August ja Marie-Mathilde Heinvere; lo
hau Paaveli Aksel Arro; EUile Roobi Liisa
Wurma; Alviinc Gerni Jaan Gerni ja Märt
Sõrra; Kudina vallavalitsuse August Laumetsa;
Aleksander Käsi Friedhüda Zimmermanni; Abcle
Kenkmanni kass.-kaebus surnud Johan Kenkmanni

millele läti ballett tänapäeval on jõudnud, lubab
tal luua oma kindlaid kunstilisi väärtusi" nii
ütleb selle trupi kohta üks paremaid asjatundjaid

Teater • Muusika

ole olnud mingit muud eesmärki.

Hanseni ja Johan Hanseni k * s.-kaebustes.

Talllnna-Harju maksuinspektori kass.-kaebuses surnud
Jüri Tinkmanni päranduse asjas.

rist saadetud õnnesoovidest olgu eriti mainitud ter

rimisega. Ta kinnitas, et jaapanlaste käitumisel ci

Otsuse kuulutamine lükati n>>asi:laaii Ollise. Anna

puhul ühel või teisel viisil on lahkest! meele tule

tanud. mu südamlik tänu vastu võtta.
Lubatagu siin rohkete õnnitlejate seas mainida

mille tagajärjel jaapanlased saatsid maale oma väcük
suse. Horinontschi seletas suursaadikule, et Vahejuhtu
mis on saanud haavata kolm jaapanlast. Jaapani sö
jalnevad püüavad Jutini sadama piirkonnas teostada
ainult ülesandeid, miS on fcofcS Hiina ranniku blokee

Eesli Draamateater
Täna kell VsB õhtul A. Särevi—O. Lutsu „Suvi"

44. korda.
Laupäeval, 1/28 õhtul R. Sirge «Must Suvi" 39.

korda.

Pühapäeval, 1/26 p. 1. Ä. Särevi—O. Lutsu «Ke
vad" 107. korda; õhtul kell '/»8 ainukordseks eten
«Kõrboja peremees".

päranduse asjas; a.-s. ..Gipsi" kass.-kaebus tema

kaede asjas Wöru-Petstri kinnistusjaoskonna ülema

Raadio
Neljapäeval, 27. jaanuaril.
16.55 reklaam. 17.05 inglise keel edasijõudnutele

Reedel. 28. jaanuari.

Tänu «Tütarlaps tänaval" 75. juubclielendus. Al
gus kell 1/28 õhtul. Pääsmed 25—150 senti.
Reedel «Tootsi pulm" 18. korda.
Laupäeval ..Inimesed ajujää!" 16. korda.

Raplas. 30. —• Türil, 31. Paides; 1. veebr.
Järva.Jaanis, 2. veebr. Kärus ja 3. veebr.
Võhmas.

Kõikides tähendatud kohtades kantakse ette F.
Deeni näidend ..Maja sadamas", mis läinud hooajal

kassalistc kokkuvõtete järele oli „Ugala" menukai

maks lavastuseks ja mille edukäik on ka käesoleva
aasta esimesel kuul kuni senini jätkunud, vaatamata,
et ..Maja sadamas" on seisnud õige tihedalt mängu

kavas. Mitte ainult Viljandis, vaid ka väljasõidu

etendustel on „Maja sadamas" läinud väljamüüdud

majadele ja eranditult kõikjal teeninud väga sooja
vastuvõtu.

Näidend on tulvil meeleolutsemist, samal ajal on

aga siin nii situatsioonilist kui ka tekstiiisi nalju

külluses, lisaks sellele veel muusika ja meeleolulised
meremeestelaulud. Kõik see mitmekesidus ongi tei
nud „Sadamamajast" eelistatuima te'tritüki.
Teatribüroo.

iusõhtu tõotab eriti rohke osavõtu tõttu kujuneda

kaunis konkurentsirikkaks peagu kõikides kaaludes.

Kaasa võistlevad rida meie paremaid maadlejaid,
kellele rohkel arvu! kaasavõistlevad noored palju

lubavad maadlejad üritavad tugeva vastupanu aval

damist.

õp. A. Tähelväli. 8.35 Turi: jääteade ja heliplaate.
Tallinn ja Turi: orelimuusika heliplaatidelt. 9.00 Tal
linn ja Türi: turuteade.
16.50 reklaam. 17.05 laötetimd. ..Lapsed Varga
mäel", katkend A. H. Tammsaare romaanist ..Tõde ja
õigus". 17.35 Türi: jääteade ja heliplaate. Tallinn ja
Türi: heliplaate. 17.50 põllumajanduslikest päewakü
mustest. 18.06 agr. K. Erenurm: Hobusetallidest. 18.15
kaudlemuusika. A. Margusson. 18.40 päewauudiseid.
19.00 õige aeg. Ilmateade. Siunad 19.10 talispordist.
19.15 romansse. 19.35 sisepoliitiline riugwaade. 19.50
kolmveerand tundi kolmveerand takti? heliplaatidelt.
20.35 „Patscba Saaremaal", Aino Kallase draama. Te

gclascd: Kuigi-Siim. Vaidla mõisa sepp A. Lauter.
Mina, touta naine M. Parikas. Vana-Kai, tema ema

A. Kausi. Koht: Jämeja kihelkond Saaremaal. Aeg:
Keiser Nikolai I Valitsemisaeg a. 1850. Näitejuht
?¥. Moor. 21.20 ajaviitemuusika. NN orkester. Juh. F.
Nikolai. 21.40 dr. O. Liiv: Õpetatud Ee-ti Selts 100aastane. 22.00 õige aeg. Päevauudiseid. 22.10 orkestri
kontsert. NR orkester. Juh. F. Nikolai. 23.00 reportaash

Eeöti-Soome maavõistlusest jäähokis H. Mikin.

Virumaal Põdrusel korraldati laiemaulatuslik

suusapäev, millest osa võttis rohkesti ümbruskonna

noori. Kohal viibis ka värske Rakvere piirkonna

spordiinstruktor Alfr. Oun, kes jagas noortele näpu

näiteid maadlusmati valmistamiseks, millega lähemal
ajal tahetakse alata. Suusavõistluste! saavutati järg
misi tagajärgi:

10 km meestele 1. V. Pärtel 58,14, 2. N.
Pärtel 58,14, 3. Lääts. 1. km noortele 1. H. Lind
lom 7,50, 2. A. Luik 7.,12, 3. H. Pihlak. 3km noor
tele 1. H. Lindlom 15.58, 2. A. Luik 16.10, 3:
E. Pärnamägi 1 km naistele 1 J Eessaar 9.13,
2. Ilja Herlla 9.23, 3. Jaansoo.

Vihula rahvamaja juures korraldatud suusavõist
lustel saavutati järgmisi tagajärgi: 5 km meestele

1. H. Veit 21.59, 2. K. Veit 22.21, 3. A Kaljurand
5 km noortele 1. E. Leuska 14.04, 2. K. Härmi
paik, 3. H. Zimmermann. 1,5 km kooliõpilasile

Žl. L. Teppe 7.27, A. Kaarenberg, 3. E. Palmiste

esialgses kavandis on hoone ehituskulu tõusnud
75.006 kroonile. Praegu puudub selgus, mil viisil

mainitud summa suudetakse kokku saada ja millal
sportlaskond võib võimla kasutamisele asuda. Reaal
setest summadest on teada vald kehakultuuri siht
kapitali valitsuselt lubatud 10.000 krooni.

Teisipäeval algas kolmas järjekordne üleriiklik
korrespondentsvõistlus tõstmises käesoleval hoo
ajal. Seekord on uuenduseks algnormid kõikides
kaaludes, millest algab arvestamine. Tartumaa ma
leva Aru rühma võistlustel Padusoo talus saavu

tati erakordselt häid tulemusi esimesel võistluspäe
vai, kus kolm tõstjat püstitasid isiklikud kogusumma

kogusummaga, ületades 5,0 kg võrra senist saavu

kordamine.

Veelgi suurema üllatuse valmistas poolraskekaa

lus Elmar Jürgenson, kes lisas senisele rekord
tulemusele juure 12,5 kg tõstes 317,5 (92,5—
95,0—130,0) kg. Mõlemad vennad Jürgensonid tulid
novembris 13 klassis esivõistlusil Eesti meistriks.
Raskekaalus P. Un t lisas koguni 20,0 kg tõs
tes 285,0 (85,0—85,0—115,0) kg. Sulgkaalus kolman
dana Arult pärit värske Eesti tõstemeister Arnold
Kergekaalu parim A. Sõber abiellus neil päevil ja
võistleb esmaspäeval, millal ülejäänud Aru tõstjad

võistlevad korrespondentsvõistluse sarjas. Aru on
tõusnud lühikese aja jooksul uueks Eesti tõstekes
kuseks ja tagajärjed võistluselt-võistlusele on näi
danud Uha tõusutendentsi.

Tähesõitjad Kaunases
Kaunas, 27. 1. (ETA) Tallinnast startinud
Monte Carlo tähesõitjad saabusid eile Kaunasesse

järgmises järjekorras: Esimesena saabus kell 11.55
eestlane Siitan, teisena kell 12.01 hollandlane van

Speek, kolmandana kell 12.04 sakslane Macher ja

neljandana kell 12.19 hollandlane Buyze. Kõik autod
saabusid Kaunasesse vigastusteta, arvatud välja hol

landlase Buyze auto, millel bensiinitank oli haka
nud lekkima. Vigastus parandati kohe ja pärast pool
teisetunnilist vaheaega, mille jooksul Kaunase auto

klubi korraldas võistlusest osavõtjaile vastuvõtu,
sõitsid tähesõitjad kell 13.20 edasi. Kohalikud moo
torsportlased saatsid nad linnast välja.

otsuse peate; ©ustav Hakki Hendrik Eelsoo ja
August Külva; Aime Kure ja Richard Lutsarl vahe-

õlest, mis kasvas keiserlike esivanemate mälestuseks

Tsiwiil-osakonna kohtuistungil 4. veebr.: Anton

auavaldustega. Nad saabusid erivagunis Tokiosse,
kus keiser ise nende ees palvetas. EBne nende lae

Ujeo nöudetoimetused.

Wandsinsky riigi raudteevalitsuse: Wilda-Martha
Martensi Rats Martensi; Jaan Bretti Miina
Sirgi pärandustombu, Jakob Sirgi. Rudolf Sirgl.
Kart Sirgi, Gustav Sirgi. Aleksander Sirgi s. t.;
Rosalie Savi Hugo Raua. Jaan ja Liisa P.ärna
pärandustombu; Kusta Übliku Adam Sörassoni
ja Emma Kuhja; Jüri Hoitsmanni Luule MinnalUrowi; Mari Päieli Johan Tääkeri; Melanie
(Miili) Prantsn Miktor Tigaiase; Jaan Mutti
'«Jaak Mutti; Aliide Kurista ja Johannes luhken
thall ning Helga luhkcnthali vahelised nöudetoime
tused.

Tsiwiil-osakonna kohtuistungil 11. veebr.: Lihula

kaubatarvitajate ühisuse Johannes Oleski j. t.;
Toomas Pooli pär.-tombu Pärnu Majaomanike
Panga; Maria lürgensi Anna Watteri; Jaa Tuu
liku —• Peeter Tuuliku; Hugo Pettäi a.-s. ..Eesti
Laenupanga"; Kristjan Rumwotdti Johan Jürgen
soni; Anastaasia Priikkeii Mart Prükkeli; Jüri
Isaku ja Mai Isaku August Kutti; Ella Kirsa
Jaan Tobiase pär.-tombu ja Peeter Tobiase; Midrik

püstitatud suure Ise templi riisipõllul. Seda templit
peetakse Jaapanis pühimaks. Köisi saadeti suurimate

vale laadimist hoiti neid veel Melji templis. Nad

riputatakse Hiinas vallutatud linnade väravaisse ja
kasarmuiie, kus elavad jaapani sõdurid.

HARAKIRI ODA EDENILE
Makoto Vatanabe kõlav nimi üksi juba nagu

tahaks näidata, et ta kuulub kirjanikule. Mis Makoto

Vatanabe seni on kirjutanud, seda pole Euroopa
kuulnud, kuid et ta Tokios on tähtis mees, näeme
sellest, et Briti saadik Tokios võttis ta kohe vastu,
kui ta oli teatanud oma saabumisest. Kuidas kirja
niku ja saadiku kahekõne arenes, sellest on kaks
kuuldust. Ühe kuulduse järele on kirjanik saadikule
Inglise-Jaapani suhete arendamise eest annetanud
vana jaapani mõõga. Teise kuulduse järele on kirja

nik oma kuue hõlmast võtnud välja vana samurai

oda ja ulatanud selle saadikule sõnadega: «Andke

see edasi Edenilel" Muidugi olevat kõnelus selle

harakirirelva esitamisel kohe lõppenud ja saadik on

Kangro Peeter Kangro; Silvia Sarve Paul
Leisi; Elmar Rumpe Eesti tööliste kindlustus

lasknud kirjaniku vangistada. Mõne tunni pärast

kob Tombergi pärijate pärandusüigustcsse kinnitamise

MÄLESTUSSAiMMAS VÕISTLUSE OHVRITELE

ühisuse; Johanna Tombergi kass.-kaebus surnud Ja

asjas ja Eva Tammemäe ning Peeter Mitti vahe
lised nöudetoimetused.

Administratiiw-osakonna avaliku! kohtuistungit
15. veebr. 1938. a. kell 10 honnn. on arutusele mää

raiud järgmised toimetused: Tartu linnavalitsus.
Eduard Loomus, Leena Kull (Kuilt), Martin Ter

ras, Hans Eggers, a.-s. Järvakandi tehased. Gerson
Lipawsky, Linda Uuehendrik. Mjätscheslav Rottbeck,
maksudewaNtsusc direktor. Aleksander Lindvest, Ab

ram Rnbanovitsch. Kari Streckcr, Fcrdinand Ilndt.

on kirjanik aga vabastatud.

Ameerikas, Kansase osariigis, avatakse ligemal
ajal mälestussammas kohutava kurbmängu ohvritele
möödunud sajandi lõpust. Laialise viljaka piirkonna
asustamiseks Kansase ja Oklahoma vahel, kust indi
aanlased olid välja aetud, mõõtis Ameerika valitsus
30.000 farmi ja organiseeris suured jooksuvõistlused.

Kes esimesena saabus farmi, ja kinnitas maasse
posti oma nimega, sellele anti mitte ainult farm,
vaid ka 240 dollarit. Juba mitu päeva enne võistluse
algust oli Kansase osariigi piirimaile kõigist Ameerika
otsadest kogunenud 500.000 õnneotsijat. Nende seas

tekkisid riiud ja kaklused, mis nõudsid palju

ohvreid.

Stardisignaali kõlades tekkis metsik heitlus. Ini
võitlesid farmide eest. Varsti lamas rohtlaanes
tuhandete viisi haavatuid ja tapetuid, veri voolas
ojadena. Kiiremad ja hoolimatumad jooksjad süü
tasid mitmest kohast rohu, et takistada maha
jäänute järelcjõudmist. Mõne minutiga muudeti
rohtlaas leegitsevaks tulemereks. Õnneotsijaid
haaras kabuhirm. Kohutav tulemöll kestis kogu
päeva. Sõjaväel õnnestus õhtu eel suuri vaevu tulele
panna piiri. Ainult vähesed võistlejad olid naasnud
mesed olid muutunud kiskjaiks, kes metsikus raevus

KUKUTRTUD TRHT
Mae Westi, Hollywoodi „vampifilmide" tähe üm

ber on käimas võitlus, mis kaotab selle rahandus

likult tugevaima Ameerika tähe lõuendilt. Mae West
väntab oma filmid ise, 011 oma filmidirektor, näitle

janna, režissöör, kirjanik kõik ühes isikus. Tema
filmid saadab laiali ..Paramount". Ühing 011 nüüd
katkestanud lepingu, mille järele ta levitas Mae
Westi filme. Juba on Major Pictures Co stuudiod,
nagu Mae Westi ühingut nimetatakse, töötamise
seisma pannud ja teenijaskonna vallandanud. Major
Pictures nõuab küli Paramountilt suurt kahjutasu,
avalik arvamus pooldab Paramounti. See aga tä
hendab Ühendriikides palju, kui mitte kõike.
Ja selle põhjus? Mae West lõi raadiofitmi „Ädam

ja Eva". Selle filmi ümber käib alates 12. dets.

võitlus. National Broadcasting Company, mille kaudu
see naljamäng auti raadio teel edasi, sai suure hulga

protestikirju. Juba 011 „Adatn ja Eva" olnud kong
detiste üle kontrolli. Ühing vabandab küll, et filmi
saatmine raadio teel on tulnud ..inimlikust eksitu
ressi ees ja valitsus 011 nõudnud raadioühingu saa

sest". Edaspidi ei tohi Mac Westi filme enam raadio
teel edasi anda.

Mae West, kes oma loorbereid seni lõikas liig

julgusega, minnes alati iile ~kitsaste moraali piiride",
on sedapuhku läinud liig kaugele. Paramounti samm

pärast raadioUhingu otsust tema teostest edaspidi
täiesti loobuda, tähendab Mae Westi lõplikku välja
lülitamist iilemaallmltsest filmitoodangust.

Raadiosaatejanm «Nõmme K. L. S." saatekava:

600 PUHA KOIT

Nccdck, 28. jaanuaril.

Jaapani sõdurite ergutamiseks uutele vägitegu
dele saadeti neil päevil 600 köit, millest igaüks viis

16.00 heliplaate. 16.60 heliplaate ja teateid.

jalutusruumina.
Mõningate muudatuste läbiviimisega spordihoone

Suigusaar saavutas 260,0 (77,5—77,5—105,0) kg.
Suusavõistlused Põdrusel ja Vihulas

maailm

7.00 äratusmäng. Võimlemine. 7.20 päevauudiseid.
7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.15 hommikpalwus

Ugala võõrusetendused

klubimatš. Pole siis imestada, et pühapäevane maad

Kask. 19.10 taimekaitsc-tcaieid: Noiitörjest. 19.15 NomBerg: katkendeid helifilmist ..Maipäevad". (Heliplaadid).

Töölisteater

„Ugala" teater sooritab rea võõrusetendus! kitsa
rööpalise raudtee piirkonda, mängides 29. jaanuaril

on jäänud mõningail põhjusil ka korduvalt ette
nähtud V. S. Spordi ja Tallinna Kalevi vaheline

Mitmesugune

rahtvaÄe marsse.

ka võrk- ja korvpallimänguks. Pealeselle on teisel
korral veel teine, väiksem saal, sanitaarruum ja
spordirlistade hoiuruum. Spordihoone trepikoda tõo
tab olla sedavõrd avar, et seda saab kasutada ka

tust. Kahe käega surumine 92,5 kg ja kahega tõu
kamine 127,5 kg on uued Tartumaa' rekordid
ning kahega rebimine 95,0 kg maakonna rekordi

guga .. lapsed kelkudel sa uiskudel. 18.05 loomad
muusikas. (Heliplaadid.) 18.20 soome soololaule. A.
Viisimaa. 18.40 päevauudiseid. 19.00 õige aeg. Ilma

waudiseid. 22.10—23.00 puhkpillimuusika. Mängib Tal
linna garnisoni puhkpilliorkester. Kalvas eesti ju muude

ral asuks võimlemissaal, mille pisikus 28,9 meetrit ja
laius 13,5 meetrit. Nimetatud saalis avaneb võimalus

Euroopa melstervõistiuste kandidaatidele korralda
tud kontrollvõistlusist olnud vägagi hõre. Pidamata

Tartu: heliplaate. 17.50 mudilastele. ..Küll on kena kel

19.40 majanduslik ringvaade —L. Grandberg. 19.55
„Don PaSqnale". (Heliplaadid). 22.00 õige aeg. Päe

ritele, teenija korter ja keskküte. Maja teisel kor

rekordid. Tartumaa värske kuldmedalimees kesk
kaalus August Jürgenson tuli toime 315,0 kg

R. Seth. 17.35 Türi: jääteade ja helilaate. Tallinn ja

teade. 19.05 wiis minutit terwisele dr. med. M.

meetrilise põrandapinnaga, kaks riietusruumi, duši
ruum, poksiruum, üks ruum tõstesportlastele, samuti
ruum maadlejaile, riietusruumid, kaks tuba treene

raldab pühapäeval Tööltsvõtmla ruumes suuremad
rahvuslikud maadlusvõistlused algusega kell 18.00.

Teatavasti maadluse alal on meil viimasel ajal
korraldatud väga vahe võistlusi ja osavõtt on ka

Ähvardus Prantsuse Indo-Hfinale

end. Rosenbergi õllevabriku ruumidesse. Hoone saab

kahekordne ehitus, kusjuures selle alumisel korral
valminud eelprojekti kohaselt asuksid hall 60-ruut

Algasid kolmandad korrespondentsvõistlused

hetus jällegi niaadlusvõistlusi V. S. Sport kor

Hiina ktndtal ja Shanfungi kuberner Hanfutshu,
kes hukati valitsuse käsu mittetäitmise pärast.

muudatused. Neil päevil jõuti niikaugele, et eei
projekt valmis lõplikult ning see võidakse esitada
Kinnitamiseks teedeministeeriumile.
Viljandi spordihoone ehitatakse Lossi tänavale

A. Jürgenson keskkaalus 315 kg

Pikema vaheaja järele toob eelseisev nädalava

Vsnsl pole sõdimiseks tuju
T 0 k 10. 26. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani aja

läheb maksma 75.000 krooni
Viljandi spordihoone eeiprojekt valmis juba mõni
aeg tagasi, kuld siis leidsid spordiorganisatsioonid,
et ruumide jaotuse suhtes tuleb ette võtta mõningad

gida, vald veel enam ka spordihuvilised ei sei

V. S. Sport korraldab maadlus
õhtu

Vabariiklik rahvasaadik on esitanud saadikutekojalc sea
duscelnöu, millega nõutakse viie miljoni dollari määra
mist Viletsusse sattunud hiinlaste abistamiseks.

Viljandi spordihoone

saks vist maavõistluse jälgimiseks jäävälja katvas
veekorras.

Wiis iniljonit dollarit hiinlastele
Washington, 26. 1. (ETA) (Reuter) uks

kirjanduse kampaania Wenemaa vastu on jälle hoogu
võtmas. Seevastu on nõrgenemas kampaania Inglis
maa vastu. Hoolimata ajakirjanduse alarmist Moskva
sõjaliste kavatsuste kohta Kauges-Idas toonitatakse
siin, et Jaapani poliitika on rajatud eeldusele, et Nõu
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teist meetrit pikk, Hiina rindele. Köied on punutud

surmast. Pimeduse saabumisel oli surmajooks nisu

väljade pärast lõpnud, kuid ta oli nõudnud üle

400.000 ohvri. Ainult 30.000 õnnelikku väledajalgset
inimest olid saanud farmid.

Hirmus õnnetus unustati siiski kiiresti. Viljakas
piirkonnas hakkas kõikjal keema usin töö. Mõne
aastaga oli rohtlaas muudetud nisuväljaks ja Kan
sase osariigist oli saanud Ameerika viljaait.

INGLISE KOHTUNIKUD
Lordkantsler Hailsham on ajakirjanikele ütel
nud, et Inglise kohtunikud elavad liig kaua. Ing

lismaal pole kohtunikuametile vanaduse ülemmäära.
Lordkantsler on koostanud kohtunike nimestiku, kes
oleksid teistes ametkondades teenides ammugi pidanud
minema puhkusele, neid on 10.000.

..Oleks väga soovitav," on lordkantsler ütelnud,

„et nad esitaksid lahkumispalved. Paljud neist jää
vad kohtuistungil tukkuma ja venitavad protsesse.
On kurte kohtunikke, kes ei kuule sõnagi, mis rää
gitakse."

Lordkantsler! üleskutsele kohtunikele, et vanad
lahkuksid kohtadelt, ei annud tagajärgi. Oks vanur
vastas uhkusega, et on 86-aastane ja on 40 aastat
istunud kohtuniku kohal ning loodab seal sada aas
tat auga vanaks saada.

Lordkantsler kavatseb tulevikus 10.003 vana

kohtunikku araetinimestikest välja jätta.
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Neljapäeval, 27. jaanuaril 1958

PäewaleHt

Nr. 26

Siseriigist

Ernst Roosik sängitati maamulda
Harjumaalt
Sarlakihaigus tungib koolidesse. Raasiku jsk.

Eile maeti Kaarli ko
guduse vanal kalmistul
Tallinna Eesti Kirjastus
ühisuse trükikoja abiju
hataja Ernst Roosik. Ma
tusetalitus leidis aset kell
3 Kaarli kirikus.
Pidulik-võimsalt kõlas

terivishoiuarsti korralduse» katkestati õppetöö Anija
algkooli õpilaste seas ilmsiks tul«n«d sarlakihaiguje
tagajärjel 24.—31. jaan. k. a.
Ka Kodasoo algkoolis on kol«n õpilast sarlakis,e
haigestunud, mille 'tõttu haiguskahtlastena eraldati
koolist kuus õpilast. Kooliruuines «võeti ette põhjalik
desinfitseeriinine. kuid õppetöö koolis käib praegu

kirikus ..Päevalehe" mees

koori leinalaul: ~Saaks
koju hing". Õpetaja ASoomre mätiisekõnes rää
kis E. Roosikust kui töö
kast ja ustavast inime

ühine keskus, ,nis 30. jaan. korraldab Kundas suu

rema rahivapeo, mille puhassissetulek läheb rohiva
majale pinkide asemel toolide muretsen,iseks.
Mootorprits ostetakse Salla tuletõrjeühingule, nn

täiesti ilma «võlgadeta.

neda «valla,valitsusele ettepanekuga, et uue koolimaja

dunu sõbrad ning omaksed.
Sulavate lumehangede

vahel ootas lahtine haud.
Õpetaja A. Soomre palve
sõnade ja leinalaulude
saatel pandi E. Roosik ta
viimsesse mullasängi. „Päe
valehe" meeskoor laulis:
..Peotäis ma mulda viim
seks katteks saan".
Pärgi panid: A. Teet
sov Tallinna Eesti Kir
jastus-ühisuse nimel;. J.
Pedari ..Päevalehe" amet
nike nimel; A. Rebane

ja K. Jentson ..Poligraafi"
Ernst Roosiku põrm kantakse välja Kaarli kirikust
nimel. Edasi oli pärgi ka
dunu omakseilt ja sõpradelt.
olid nad matnud oma emad, nüüd lahkus Roosik
Õhtuhämaruse saabudes oli majtusetalitus läbi ja
matuselised valgusid laiali, kõigil meel kurb, et ise. Kurb on niiüd lesel liikuda ruumides, kus elati
üks kaasvõitlejaist on jällegi pandud mulla alla. ja jagati elumuresid seni kahekesi. Aga mis sinna
Kõige raskemalt rõhus leinaval» muidugi kadunu parata: hauaküngas on iga inimese elurännaku
viimesks tähiseks ja sellest ülepääsu ei ole.
leske ja omakseid. Tühjaks kipub jääma Roosiku te
vaikne kodu Pääsküla mändide all. Alles hiljuti

kandi «vallast '1 talupidaja ning uusi palweid tuleb
iga päew juure.

Lägata täienduskoo! haridus,,,iilisteeriumilt toetust õppe

raldusel koosiviibimine.

«vahendite muretsemiseks. Rüüd tull koolile «ninistee
riu,nilt «vastus, et krediitide puuduinisel pole praegu
«võimalusi palme rahuldamiseks.
37 talupidajat naturaalkohustujelt rahalisele mak
jule. Alates 1. jaan. k. a. on Harjumaal esinenud juba
37 talupidajat wastawatele asutustele - palwetega, et
nendele teede korrashoiu alal määratud naturaalkohus

Viljandist
Awatt surnud tclihltööstucl testament. Kesknädala»

Nehatu «vallast 24. Warbola «vallast 1 ja läriva

Rurmbergi testament. Ta oli kõik oma ,varanduse

ülesaiideks Punase Risti pcaivalitsujc ees selles as

noortejuhtide kursused. Lektoritena kursustel esineivad
haridusministeeriumi noorsoo-osak. juhataja 3. Welle

rind ja Wiljandiinaa kooliinspektor 3. Karu. Kursus

Rakverest

test osamõtuks on seni a»valdanud sooivi 30 isiku iim
ber, kuna osaivütt on «võimaldatud kuni 70-le isiikule.

Maleturniiril 23 osawütjat. Käesolcwai nädalal

Sanitaarauto Wiljandi. Punase Risti Wiljandi

algasid Rakweres iile hulga aja jälle malewöistlujed.

millest wõtab osa 23 maletajat. Wöistlus toimub

hulgas ka Kuna praegused klubiruumid
kipuwad kitsaks jääma, paluti Rahwamaja Seltsi

komitee pidas teisipäcwa õhtut oma aastakoosoleku,
kiis kinnitati aruanne ja «võeti «vastu eelarwe «ring
tege«vuska«va. Tegcwuskaivas on tähtsaimate üritus
tena ette nähtud sainariitlaste arivu suurendamine ja
kursus «vetelpäästjatele. Lähemal ajal on Wiljandi!

Maksupeakomitee ajutiseks
liikmeks

Politseipeegel

nimetati riigilioibjn otsusega 26. jaan. iirimaksnmaks
jntc esindajaks Robert Berendsen ja tema asetäitjaks
Herman Kolts, armntes 1. wccbr. 1938. n.

maja juures tänaval kaklesid omavahel ja rikkusid

kahes grupis. Kuna wöistlustest osawötuks on awal
datud meel soowi, korraldatakse uued grupid, nende

Kuressaarest
Suur puudus jaiiitaarautost. Eesti Punase Risti

Saaremaa komitee aastapcakoosolckul leiti, et janitaar
auto on Saaremaale häda»vajaline. 3uhat««sele tehti

pärandanud abikaasale. Testamendi, mille tekst oh
«venekeelne, oli triikitööstur teinud juba 1914. a.
Algab noortejuhtide kurjus. Eelole«val nädalal m
gawad Wiljandis kohaliku noortekomitee korraldusel

Wiiinsi «vallast 4. Rae «vallast 1. Saku «vallast 0.

«vara, neist enamus talud. Kinniswarad tuleivad muu
gilc a,valikul enampaklutinisel Tartu ringkonnakohtus
8. märtsil.

aivati Viljandi 1. jsk. kohtuniku juures end. Wil

jandi tuntud trükitöösturi ja trükikoja omaniku Johan

tus asendataks rahalise maksuga, nagu seda «võimaldab
ka inaanteede-seadus. Sääraste palivctega on esinenud

Valgamaalt
«võlgade öiendainata jätmise pärast oksjonile 24kin«r«s

Lihula uue algkoolimaja õnnistamine toiniub 5,.
«veebruaril. Pärast õnnistamist on ivallaivalitsuic kor

Jägala täienduskoo! ei jaa toetust. Hiljuti palus

..Päevalehe" tööliste nimel

Laulupeo eelprooiv Abjas. Eclolemal piihapacwa.
korraldatakse Abjas üldlaulupeo eelprooiv Abja umb>
ruskonna segakooridele. Eelprooivi juhatab Koar«i«'>it
Joosep Saar Wiljandist.

Walgainaal 24 kinniswara oksjonile. Ecsti Mae
panga nõudel on Walgainaal määratud maksude p«

Läänemaalt

ehitamise küsimus juba kõige lähemal ajal Kaahtmi
jclc «võetaks.

5). Kiim oli muide kohapeal tegeiv ka laulukoor'
juhtimisel. ....

gu otsustas «viimane peakoosolek. Kuna ühing on
majanduslikult tugeival järjel, tahetakse prits osta

Kuna Wiimsi ,valla«valitsus on Rand,veresse uue
koolimaja ehitamise juba ammu tarivilikuks tunnista
nud. siis otsustas lastevanemate koosolek nüüd esi

rohkearvuline pere ja ka

Abja konstaabel Kiwiülisje. Senine Abja rajoon,
konstaabel Hogu Kiivi on otsustatud tema enese pa»

«vcl paigutada ü«nber Ki«viõli konstaabli koya»e.

Ühiselt seltsimaja korrastamisele on ajunud kõik
Kunda rohkear,vuliseb kultuurorganisatsioonid. Loodi

ruumid.

Viljandimaal!

Ümberpaigutus teostub 1. «veebruarist. Konstaave,
Kiiviga kaotab Abja energilise seltskoirnategclaje.

Virumaalt

leiti, et koolil puuduivad ka kõige hädmvajaliseinad

Roosiku põrmu ..Päevalehe"

snje kandu.

watsctaksc pühitseda pidulikult.

Lastewammad nõuawad uue kooli,naja ehita»nist.
Rei« päetvit peeti Randwerc algkool» lastc«vane«nate
koosolek, kus praeguse kooli,naja'puudusi esile tuues

Kalmistule saatis E.

lootus saada ka sanitaarautol Punase Ristl peawalit

kätte saadakse.
Zeeh gümnaasiua saab Bv-aastajeks. Tänaivu saab
80-aastaseks Zeeh tütarlaste cra-kommertsgüinnaasium.

milline kaol asutati Rakwcrcs omal ajal üldtuntud te
gelase ja kunstimätseeni Zeeh poolt. Kooli juubelil ka

«veel edasi.

sest, kes nüüd pärast väsi
tavat lööd läks puhkama.

käest kasutamiseks a«vara,naid ruume, mis «varsti

jas astuda «vajalifi samme.

Punase Risti tegevuse propageeriiniseks Saare
maal on kaivatstls «välja anda piltidega illustreeritud
broschiiür. Konritec majanduslik seis 1. jaair. 1938. a.

oli 2772 kr. 2 j.

Saaremaalt
Abruka saare elanikud rahapuuduses. Kestwate su
iadega nõrgaks muutunud merejää tõttu ei saa Abruka

saare elanikud oma maasaadusi puid ja heina

enam Kuressaare turule toimetada. Kuna heinte ja
puude müük on saare elanikele peagu ainukeseks sisse

tuiekuallikaks, siis ähwardab neid tänawu raha

puudus. Müügi jaoks on saare elanikel heinu, puid
ja katuferoogü umbes 1500 kr. wäärtuses.

Kohalikke teateid
Minister O. Kask waliti Skaudi Sõprade Seltsi
juhatusse

Tallinna Skaudi Sõprade Seltsi juhatusse liHtlui
seltsi peakoosolekul: sotsiaalminister O. Kesk. ins. A.

Veering. dir. J. Kõks. pr. Talwer ja skm. W. Siligu
saar. . . .

Juhmuse liikmete kandidaatideks ivalitr poutienva
litsuse majanduse juhataja E. Tohwer ja malewa-juht

skm. N. Tönuri. . .

Juhatus jagas omawahel ametid: esimees ins. vi.
Geering. abiesimees dir. J. Kõks, laekur skm. 23. Suigu
saar, sekretär dr. Talwer ja ametita juhatuse liige mi
nister O. Kask. Skautide emaderingi esindajana kuulub
juhaius'c pr. ?l. Veering ja gaidide emadcringist Pr. Ka

Eestimaa Pimedate Abiandmise Seltsi peakoosolek

oli keskn., 26. jaan. Koosolekut juhatas Hendrik Tall
meister, protokollis H. Enmaa. Seltsi' 1937. a. tegc
muie aruande kandis ette juhatnsliige A. Melles. mil
lest nähtus. et seltsi tcgewus on kaeavanud 33.3 prots.
1936. a. omast. Seltsi hooldamisel on 116 Pimedat.

dar.

Äärelinna koguduse organiseerimine edeneb

Teakatvasti on juba mõnda aega teoksil õp. N. Kool
meistri eestwõtel uue n.-n. äärelinna koguduse nsnia

mine Pärnu maantee ja Lilleküla ümbruskonnas. Ju
malatcenisiusi peetakse Diagouisside kirikus, rahwa
osaivõtt jumalateenistustest on alati tväga elaw.
Praegu tehakse kindlaid eitewalmistusi uue koguduse
asutamiseks. Esialgu koondatakse liikmeid, kes oleksid
walmis asutatawasse kogudusse astuma, ja lähemal ajal
pöördutakse tvastawate ametiasutuste poole uue kogu
duse registreerimiseks. Nagu kuuleme, suhniwad ka pea
linna suuremate koguduste õpetajad õige heatahtlikult
uue koguduse asutamisele.

„Tas»ja" wiis hobuseid Soome

Tänahommikusel reisil Helsingi tviis „ Tasu jn" Soo
me 16 Leedu hobust. Reisijaid sõitis Soome 22. Töös
tegctvuses laewn on sadmnas praegu 12.
Ke-sKooli õpilane tvajab

Tunnid

tunniandjat
keeltes ja matemaatikas.
Tcat. ühes hinnaga slt.

Terava asjaga näkku. Endla tän, nr. 24—3 elut

terava riistaga näkku.

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

Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92.

Tallinna Filosoofilise ühingu järjekordne teaduslik
istung toimub reedel, 28. jaan., kell 7.30 õhtul liuna
kooliwalMuse ruumes, Wene tän. 23. Päelvakorras A.
Kirikali referaat: ~Hingc probleem neuroloogia ja endo
krinoloogia seisukohalt". Sissepääs tvaba.

18-a. maatütarlaps palub tee

nr. 10 asetseva maja juures autot juhtis ebakaines
olekus ning suitsetas selle juures.

August Annl. Kirjandusteadlane, sünd. 28. jaan.

tvilja ühisuse ruumes.

Aus korralik

joobnud autojuht. Taksoauto nr. Ä—Bos juht
Roman Arat, kelle elukoht Luteri tän. nr. 29—5,
võetakse vastutusele seepärast, et ta Liiva tän.

Sömiipäewalapsi

roos, Pärnu mnt. 2 (teles. 426-36) Eesti 'Seemne

peeglitööstus

Rahurikkumise pärast. Vene-Balti as. nr. 115

1899. a. WöisiKn w. Wiljandimaal.
Johannes Sonin, riigiametnik, sünd. 28. jaan.
1899. a. Tuhalaane w. Wiljandimaal. Töökaitse

asetsevas majas võetakse vastutusele Vene-Balti as.

Adolf Oöpik, riigiametnik, sündinud 27. jaan.

mürgeldas ja lõi oma kaaslast Jakobsoni tän. nr.
65—7 elutsev Viktor Vitbaum. Seejuures murdus

ja sotsiaalkindlustuse osakonna direktor.

nr. 126—1-a elutsev Aleksander Leets.
Lõi kaaslast. Jakobsoni ja Terase tänava nurgal

1901. a. Teedeministeeriumi majndewaMseja. Kaitse
liidu- ja seltskonnategelane.
Hans Schoiter, arstiteadlane, sündinud 28. saan.
1888. a. Tallinnas. Sisehaiguste eriarst.

Heeringa tän. nr. 3—12 elutseval Konstantin Elvetil
parema jala luu. Vigasaanu toimetati ravimisele Tal
linna linna keskhaiglasse.

Lp. tööandjad!
Pxominisist sõitnud noor

Kristjan Loderaud'i

Lp. tööandjad!

Kassakapi- jn kaalalQßstus

ilaisterahwas palnb mingit jPalun võimaldage ausale kor

tööd. teeb kõiksugu - käsitöid ,ralikule noormehele koht töö
nijakohta. On ennem teeni
Woorimehe tän. 3.
nud. Kirjad slt. ~35/8995". ivalmistab odatvaid peegleid alates heegeldustest. pilu- skotta, vabrikusse või ükskõik
löisr kuni lvaipadc sölumni- jkuhu. Tunneb bensiini-, pct-1
ja mööbliklaase.
Katse veenab
Vilunud õpetaja annab
seni. Cli tööinnud ka ketruse ,rooleumi- ja naftamootoreid,!
Palun
saksa, prantsuse,
Noor korralik lasteta abi ja kudnmise alal. Kirjad Pal. ,omab diplomi, on veidi vilu
õpite hästi inglise, saksa ja
rootsi k. tunde ja järeleaita võimaldage 14-aastasele tü clnpaar sooivib
slt. ~30/830" , nud ka lukusepatöö alal.
vene keelt. Olevimägi 6—3
mistunde. Nõmme, Raudtee tarlapsele koht laste juure.
(end. S. Brookusmägi). Kõ
Arukas tugciviikaswuliue ' Kirj. slt. ~1/441". j
kojamehekohta
tän. 23/4, jaama vastas.
Kirjad
slt.
~37/357".
net. 11—1 ja 5—7.
16-n. poiss otsib õpilase- >
nüüd Mõi edaspidi, on wiln
Lp. töösturid
kohta I
Töökad tteiu palub
""BERLITZ

l_. Möller

„S/328".

Tööotsimised

SCHOOL
Sakala 39—Õ, tel. 438-20.
Inglise, prantsuse, itaalia,

majateenijaks

On head soownused ja tuu
nistuscd. Teatada slt. ~20/
340".

hispaania, saksa, wene. eesti

Maalt tulnud tütarlaps

keelt õpetatakse kiirelt. Ber

soovib kohta

Rätsep
otsib tööd. On täiesti vilu

nnd oma alal. Kirjad pal.

mehaanika

kllni 1. Meebr. fft. „2S/3SS"

töökoita. Pakk. slt. ..27/827"

Tisse sõimud noor abi

Bilansimõimeline

clnpaar, majanduslikult ras
kes olukorras, palub mingit

raamatupidaja

teenistust

kas majahoidjana, ladutöö orsib wastalvat kohia, kon
litsi meetod ja raamatud.
nud tellitud töös. Omab kut
liscna, autotöölisena, hobu tori- ivõi laowalitsejaks wõi
Broschüürid ja Proolviiund kas lapse juure või perenai
maksuta. (Ettewalmistus ek seabiks. Kirj, slt. ~3/323".

samitele.) (Tõlked. Ära
kirjad.)

Vanem naisterahvas soo
vib

Matemaatikas,
ladina,
eesti, vene z. t. keelt, valmist,
kiiresti ülikooli, võistlus-, küp
sus-, kolledshi j. m. eksameile.

Nõrkade
järeleaitamine
Kentroani 14—2, kõnet, kella

B—lo ja 3—5; telef. 472-05.

inglise ]a saksa

Noorem karske

tunni
andjat
Kirjad sli. ~27/347".
Noormees. Saksamaalt
pärit, annab odawasti

saksa keele
tunde. Wõib olla grammaii
ka ja koniwersatsioon. Tulla

keele tunde. Ettewalmistus

palub mingisugust teenistust,

nulik, kui keegi soovitaks.
Pai. teatada 30, jaanuariks

töid, on töötanud laohoid

jana. Kirj. slt. ~7/807".

Täiesti korralik

autojuht

Inglise
keele konversatsiooni tunnid,

50 5. tund.

Masinakirja
kiirkursus, harjutused.

Harju 29-8, hoovis.

kassakappe.

äriomanikud!
Korralik neiu palub

Keskealine naine, kes wa
liiseb täielikult saksa keelt,
töökate saaremaa päritolu Cn walmis tegema kõik nia ka tvene ja läti keelt, oskab
ga noormehele. Kohaneb kii jas ettetnlewad tööd. Pakk. hästi keeta ja omaette ma
japidamist.
rosti. on rahul kõigega. Kir slt. ..M. 1300"
otsid kohta
jad slt. „ 15/415"
kas restorani kokaabiks mõi
Veskiomanikud!
Wancm wilunud
Võistlemata headuses kau lviriinaks tvõi kuskile tvkiikc
bandus püülitegemiseks. sean sesse perekonda tvõi paaari
Wõimaldagc mingisugust tee
nistust korralikule, ausale ja

majateenijakohta

keetja
otsib tohra. tunneb sooja

ärlomanlkud!

tööd. omab tunnistused.

Saareneiu

Sulaseks

mees. kes hästi linna mu

soovib korralik talutöödega neb, otsib jooksupoisi- lvõi
vilunud noormees. Teat. slt. käskjalal ohta. on ka Maran
seda tööd teinud, walitscb
~17/377".

j

otsib tööd

teeb kõiksugu romoiiitvid.

praktikaga, valitseb 3 koh.
uksi ja aknaid. Teat. slt. se
keelt, on vilunud kassas)
~39/8999".

mingisuguse teenistuse. Omab

tunnistused ja soovitused.
Kirjad slt^.2l/8981".

Kõigis majatöödes vilunud
neiu

soovib kohta

Noorem ettekandja

palub tööd,
võib pikolo või ka nõude

ja remondi alal. Teal. kirj.!

slt. ~23/383". ;

Enne teeninud

neiu
palub passi- wõi teenija

kohta. Kirj. stt. „33/3!>3".

õmbleja

Tcat. kirjal, slt.

Aus korralik
tütarlaps palub passikohta

või mingisugust tööd, on
ennem teeninud, nõustub kõi

gega. Kirjad slt. ~12/452".

Aus ja miisakas 17-a.
poiss palub mingit
teenistust,

ka alul proovitöö teha. On
ka nõus töötoas töötama.

palub võimaldada ükskõik Teat. kirj. slt. ~15/455".
mis tööd, kas kino platsinäi

tajaks või kraamijaks. Ko

Valatised:

haneb kõigega. Kirjad slt.
..14/454".

rcat. slt. ..22/382"

Aellnk

Töökas naistemhmas

otsib tööd

kuduja juure, õmblema ivõi
mõnda muud lihtsamat õmb

„E LEKTERMO".

Korralik

Vaimu 2. Pikk 45.

maatütarlaps

Tel; 469-12.

lustööd. Kirj. slt. ..32/832" soovib majateenijaks, on va

rem teeninud, oskab keeta,
omab tarvilikud tunnistused.
pevelotmainimenc, wajab i Usklik töökas neiu palub sü Kirjad slt. ~3/443".

põllutööline

8987".

Maaler,

V. a. tööandjad!

karske ja korralik, soowib
damest mingit teenistust,
i tööd ebtetvõtja juure. Kirjad
tunneb täiuslikult kõiki aia wõib ka majateenija olla. Pidudele või restorani
slt. ..B 319"
tööharusid, ka mesilaste pi Kirj. pal. silt. ..36/306"
otsib keskeal, lesk, wilunud

dmnist ja Põllutööd. Ivõib ka
Kokk
Müüjannaks
isescislvalt talutööd juhtida
Lp. tööandjad!
soovib kohta, valmistab ka soowib tunnistusi omaw > ja korrastada. On aus ja
pidu- ja pulmalaudu, omab neiu. Wõib okla ka rätsepa korralik, tunnistused ja soo Palun mingit tööd. pesen
meistripaberid. Vene- tän. õpilaseks wõi muu teenistus > Ürituseid olemas. Teat. Tapa. pesu ja teen kõiki töid. Kirj.
B—lo.
postkast 10. „Aednik".
Kirjad ftt. ..2/402"
slt. ..IS/4SS",

perenaine õhiilst (pärast kel

la 3) abilisekohta. kas nõu | Sadulsepp ja lrrkuse-pp
depesisaks wõi umulc tööle.
Omab head somvitused keet
mise ja hästi sertveerimise

>töis. Wene t. 10—7.

poegi kodukolde kaitse or
ganiseerimisele. et tõsta

võhja taewa alla sini-

must-walge lippu wõidn

ja wabadnse täheks, oli kapten Matisoo agaralt kaasa
aitamas. Ikka oma olemiselt ivaikne, haruldaselt hea
südamlik, tungis ta kõigi nende südamesse, kes temaga
kokku puutusid. Ja siuna ta jääbki. Kurtvalt seisame
nüüd saatuse ees, ci aita pisar palgel, ci aita palwe
kapten Matisoo on surnud. Jääb tvaid mälestus tublist
töömehest ja tõsisest Eesti pojast, kelle hinges, elas tuline

armastus kodumaa lvastn. Puhka rahus!

otsivad tööd

' Kirj. fli. ~29/469"

Ad.—

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.
Vene Rahvuslik Liit Eestis.
LOTERII NIMESTIK, MIS OLI
I. JAANUARIL 1938. A.
ncec £a «- C
•--1=
f3f3
« s "5io22
o IS
io »o JO
o< > e* > e. > £ >

191 111 2192 75 4269 33 6229 32
229 17 2193 83 4304 64 6456 58
232 23 2198 35 4323 9 6470 105
305 117 2379 36 4454 6 6526 112
396 7 2442 37 4554 79 6537 46
478 25 2565 24 4671 22 6619 120
630 115 2594 71 4679 74 6760 18
677 106 2836 97 4742 19 6763 50
742 82 2879 100 4754 113 6864 57
758 56 2932 88 4796 91 6878 63
768 86 3150 38 4806 4 6940 14
793 10 3268 27 4926 93 6954 110
851 62 3277 31 4930 116 6981 30

992 84 3288 42 5123 76 6996 77
1332 65 3310 43 5135 94 6998 21
1460 13 3349 39 5191 5 7002 104
1480 73 3376 49 5270 119 7093 68
1575 28 3639 48 5271 40 7186 26
1598 54 3682 108 5290 81 7348 92
1697 2 3694 34 5410 29 7374 85
1733 87 3757 41 5473 102 7439 70
1768 96 3845 44 5510 52 7461 107
1811 78 4017 12 5612 69 7592 20
1817 99 4035 47 5685 11 7634 103
1839 45 4038 61 5722 109 7698 53
1923 3 4107 101 5792 8 7744 1
1938 66 4109 67 5968 114 7797 118
2135 98 4216 15 6090 16 7902 80
2140 55 4239 95 6120 51 7969 89
2159 59 4247 90 6172 72 7976 60
Võidud antakse välja W. A. Belugini kontoris,
Tallinnas, Aia 10, kl. 10 komm. iga päev peale
pühapäevade kuni 1. veebruarini.

Krohvimatte
1

soovitab igal arvul

krohvimatttööstu!
Ann. Mäe
Tartus, Kuu 26 Tel. 163-

Pühendage
oma waba aeg
enesearendami
sele, lugedes

pionks, vask, alumiinium
Valame

Töökas neiu

tused olemas. Kirj. slt. ..16/ ärasõiduks. Kirj. slt. ~27/ kohta nüüd wõi edaspidi,

376".

m

TALLINNA ÜHINE HAIGEKASSA
vaiab
kesklinna või selle lähemasse ümbrusesse

palub mingit tööd. kas ivab
Karske mittesuitsetaja 23rikusse, tööstusse, tvõib ka ; kujusid ja vaase.
a. noormees palub mingit on rahul kõigega. Wõib ka
Elektritarvete parandus.
majateenijaks,
on kõigega
lihtsamat
õpipoisikoht olla. Kirj. slt. rahul. Pakk. kirjal, slt. ~22/j Mitmesugused metalli
tööd.
~30/470".
tööd
462".

wõib ka ajutine olla. Pal.

ta tavlvitas tulisemaid

soovib koju laagritõöd. Võib

Noor neiu

ennem töötanud mootorite j

tvõi tväikescsse perekonda,
sootvitns endisesr kohast ole
mas. Kirj. slt. „ 19/419"

soowib tööd agendina. Soo
witaw koloniaalkauba alal,
wõib ka muul alal. Kirj. slt.

Kes võimaldab
teistsugune töö. Teat. pal.
soovib kohta kas sõidu- või noorele naisterühmale passi slk. ..14/414".
j Majapidamises wilunud
..16/496".
Keskealine naisterahwas pa veoautole, on kauemat aega koha tvõi ükskõik mis teenis
27-a. neiu
Korralik
praktikaga
1.
liigi
lub passi- lvõi pesnkohia, äris väljavedajaks • olnud. mse, pal. teat. kirj. slt. „24/
Kleiditöös täiesti vilunud
384"
sooivib majateenijaks. Kce
Ivõib ka pesu õmmelda. Pakk. kirj. slt. ~5/805".
autojuht
Kirs. slt. ~37/8997".
!
dab
iseseiswali,
arinastab
Wiln und
Wilmmd ehituspunsopp

perenaine

sootvib kohta üksiku juure

noormees

tvõi muud. Kirj. slt.
neli keelt. Wõib olla ka jmlre
..40/440"

soomib kohta taksole mõi puhtust.
soovitab
lukusepp
Meoinasinale. Ei põlga ka , ~34/434".
bilansivõimelisele raamatu >vajab lvastaivat kohta töö
muud tööd. Kirj. slt. ..20/
pidajale (naister., kauaaeg kotta lvõi lvabrikusse, on!- 820".

teenija

Ärialal tegutsenud

soowib perenaiscabiks, laste

50 kr. sellele, kes

Tcat.

Kirj. slt. „Iõ/49ä"

Koor tütarlaps

Lp. prouad!

kolledshi eksamitele. Iman ta passijaks, ka majateenijaks. pesija olla. On äris töötanud,
Täieline keeduoskus. Tunnis ei põlga ühtki tööd, nõus

tän. 12—5 (hoowis).

soovitab tugeva ehitusega
tule- ja vargakindlaid

mõmialdage noorele Pakk. Liiwalnia t. 34-b—ll
soowib majareenijakohta
Härract .
Härrad töösturid! Palun,
korralikule
tütarlapsele õpi
wäiksemasse perekonda. Cs
Wäljast
sõitnud
leskproua
rätsepad!
Korralik aus 16-a.
Kui te lvajaic kindla iseloo laskoht ärisse tvõi - juukse
Vilunud meesabiline soovib
palub üksikutelt
kab ka keera. Teat. sli. ~14/
tütarlaps
muga ausast perekonnast
404".
soovib kohta, kas ärisse või kestvat tööd. Nõus ka ära maauoonmieest oma käsutus tööstusse. Kirjad kuui 1.
perenaisekohta
tööstusse õpilaseks, on rahul sõiduks. Kirj. slt. ~15/375". sc. kes kohaneb igasuguse wecbr. palun slt. ~1/401"
Puutööd tundja
kõigega. Kirj. slt. ~18/378".
lvõi leidub lesk. kellel puu
tööga kiiresti, siis paluu
27-a. mees
noormees
Lp.
tööandjad!
dub lapsele hea ema asen
soovib kohta. Tunneb vulka teatada slt. ~221822"
soowib tööd kas tisleri juu
daja. kirjutage slt. 33/436" re wõi mujale puutööstusse
Noor tütarlaps
niseerimise, autovärvimise
Intelligentne ja töökas noor

Püüdlik ja nõustun kõigiti.
Korralik aus 16 a. noor
Rätsepa ja õmbleja käealu mees
sena
olen
oime
töötanud.
Algebra
palub tööd,
Wöib olla ka laagritööstns.
ükskõik mis alal. Kirj. slt.
trigonomeetria, analüüsi, Kirjad slt. ~11/331".
..36/356".
füüsika, kosmograafia jne.
Palun
tunnid nõrkade parand..
Vilunud
klassitöiks ja igasugu eksa majaieenijakohta. teen kõiki
naiskokk
miteks. Kenimani 16—2. majas etteinlewaid iökd ja
oskan koota. Kirj. slt. ~14/ soovib kohta. Teal. pai. slt.
Endine gümnaasiumi koo 334".
~6/806".

saksa ja vene

toll i a sja udus es. 2 oli i dsed

6-7. R.

Soovin õpilaseks
pal. Hermani täit. 2—6, ükskõik mis alal. Olen
kella 12—15.

liõpetaja annab

kirja, on täieline ivilrunns

Noor tütarlaps palub

omab soovitused. Kuu tän. lunud. Pakk. slt. ~13/373". Teat. slt. „25/525"

keelt. Ettevalmistus eksami slt. ..5/325".
tele. Tõlked. Vene 3—l.

Mgajale lapsele tartvis

scmchena lvõi mõnda nuuid. õhtust tööd. Tunneb masina

Pal. kirj. slt. ~291829"

TALLINN,N UNNE 8, TEL. 428-63,

sooiviinsed. Lahked pakkumi
iga püüliweski korda. Saa ärisse müüjannaks.
pagar
teenistust.
õpilaseks
sed slt. ..26/386".
da pleokimistvaheudid. A. kirj. slr. ~37/437".
lelvategfja
laste juure või majapidajaks.
ärisse (ennem olnud), töös
ja kiilmä kööki ja portsjoni Koni. Köstri 20. Viljandis.
Valitseb keeli, oskab keeta, soovib kohta. On täiesti vi tusse wõi kuhugi mujale.
Aus korralik
Lugupeetud

ülikooli haridusega preili, ükskõik mida, oleks väga tä
filoloog, õpetab

setunnistuse. Kirjad slt.
J/361".

mil meie kodumaa tvaew
les sünnituswäiudes, mil

Õnnetuses süüdistab avaldaja majaomanikku, kes
kõnniteele polnud lasknud raputada liiva.

ti kutscaednikc ühingul on katvatsusel korraldada Tallin
nas pikemaajalised aiauduskursused asjaarmastajailc.

Lähemaid teateid asjast hutvitatuile antakse igal äri
päetval kella 13—17-ni Eesti kutscacdnike ühingu bü

Kui 19 aastat tagasi,

Libe tee põhjustas kukkumise. Stefan Keerus
avaldas politseile, et tema ema Maria Keerus on
Tatari ja Liivalaia tänava nurgal libeda kõnnitee
tõttu kukkunud ja vigastanud oma parema jala.

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

Kursuste katvas (120 tundi) on ette nähtud teoreetili
sed õpetused kui ka praktilised tööd wiljapuude-. marja
põõsaste-, Köögiwilja-, ilutaimede kaslvatnse ja aiaehi
tuste alal.

naeratust ja siis oma waik
se tagasihoidliku olekuga
midagi pajatada tööst, ja
ikka jälle tööst.

sev Ernst Roosipõld avaldas, politseile, et Põrnu
mnt. nr. 63 asetsevas tisteritöökojas on Johannes
Toonis ilma mingi põhjuseta löönud temale mingi

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

Aiandusknrsufcd asjaarmastajnile Tallinnas. Ees

seisab ta kuju. nagu oleks

ta alles mõni minut ia
gasi lahkunud ivast, et
lvarsti jälle tagasi tulla,
naeratades oma lahket

kus.

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

Mõne reaga

Kapten Maiisood ei ole
enam. Waimusilme eel

seega avalikku rahu Niidi tän. nr. 7—2 elutsev
Slavi Kurotkov ja Kopli tän. nr. 12—22 elutsev
Denis Majorov. Mõlemad mehed olid joobnud ole

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

saatust.

Walusal ohkel seisata»
me kurwa saatuse tõe ees.

joobnute kaklus. Liiva tän. nr. 19 asetseva

Apteekide öövalve
Tallinnas
NELJAPÄEVAL VASTU REEDET:

Peakoosolek kinnitas aruande ühel häälel juhatuse
poolt ettepandud kujul. 113.611 kr. 79 s.. samuti ka
1938. a. celavwe, mis on tasakaalus 16.330 tr. Selts
loodab, et ka käcsolclval aastal seltskond suhtub pime
datc toodete heatahtlikult, ostes pimedate loid. Tal
linn. Tõnismägi 8. millega nad kergeudalvad pimedate

Kapten Ernst-Otto Matisoo

suuremat korterit
RAVIASUTUSE SISSEPAIGUTAMISEKS.
Pakkumised snatu kuni 1. veebruarini 1938 a

Soodus ostukoh

Tõnismägi nr. 5 a. Tallinna Ühise Haigekassa
juhatuse nimele.

..Päewalehe'

Tallinna Ühise Haigekassa juhatus.

raamatukpl.
S. Kurja tän. 23.
kõnetraat 446-11 ju
479-25. Pikk tiin. 2,
kõnetr. 429-83.

Vajatakse kohe
kiirkirja- ja
masinakirjufajannat,
tea waiitscb täielikult eesti ja saksa keelt

elulookirjeldusega jlt

BIOIQMfIBMBi

osanikuks

linna

hakata haritud isik, kes on
võimeline kontoritööd tege
ma. Kirjad slt. ~4/444",

tanellokl*
tegijat

ja Leidiõmblejat. Kaubelda
agenti
isiklikult 26. ja 27. jaanua
ril kella 7 õhtul Katusepapi
tän. 7—l.
teras kaupade alal. Teatada
sh. ..K/127".
Rätsep vajab vilunud

käealust
Nõmmele laagripalitutöö ala
le Teatada slt. ~24(9984".
Toiduainctekauplusse

teenijat

Hästi sissetöötatud töös

Maale -allu mnvis
tvsnljst
tüdrukut
kõ kõUi ialuiöid muneb,

Tallu tvaja noort kodu

majand.

tütarlapsi

tUdrukut

Wastuivõii iga päctv kella

tarvis maale. Kaub. reedel
p. l. Lai tän.
kella 10—2 S. Pärnu mnt. 6—7
suknrinste rrmmes.

5, iant

poolkeldrilvnral Widowiku t.
18—7.

Lihakauplus

luude aunale ja wajaduse

korral ka perenaist asendate suures rajoonis, nõuetele vas

hikcjc eluloo- sa tsikiltirscld.
stt. ~39/519".

Korralikku tallu vajatakse
tublit

naisteenijat

hea palga eest. Tulla Balti

liliiüli
WWWWiWMW
TALLINNAS

tav, ära anda. Vabriku tän.
15—14.

suur mööblita (fn osalise
mööbl iga) erasissekäignga

ivanni kasnminisega tuba
ära anda.
Plurnuutuse tõttu kiires
korras ära anda hästiminev

toiduainete

kauplus

Tüdrukut

Osanikku

tiiba

teenijat

Otsitakse

Ukslteenijat,

perekonda. Teat, iga päev
kella 10—12 Nõmmel, Val
deku 30—2.

teenijal
Kirjad slt. ..37/477"

nale. Mehaanika tän. 12—1

tegevuse 7

teenijat
Jakobsoni tän. B—ll (vii

Lühidalt praegusest tegevu mane maja hoovis).
sest teatada slt. ~34/354".

Härrad

Wilunud

lapsehoidjat

advokaadid,

kes on nõus mõõduka tasu kes ivalitseb saksa keeli, on
eest kohtus esinema? Kirj. tarwis 5-ikuise lapse juure.
slt. ~4/364".
Teatada sst. ..21/421".

ära anda ühes ladurtntmi
ja keldritega. Wõib ka üle
anda ühes leti ja riiulitega.
Näha wõib ärivgelvadel ff.

10—16 Gonsiori Kitt. 17,

teles. 305-06.

mugav 4-toaline

korter

ühes tarviliste kõrvalruumi
Mugaw soe omaette sisse dega ja kõigi mugavustega
käiguga
(vesi, vann, elekter). Hind

Tallinna ja 7 maakonna
peale vajab suurim Eesti
kindlustusselts eritise elu
kindlustuse alale

2 palgalist
instruktorit

Vaiatakse vilunud

lokkljat
headel tingimustel. Pärnu m.

20-3.

Portselanitööstusse vaja
takse üht mees- ja üht

tvÄja üürida. Oa tän. 3—9
(Õpetajate tän. põiklän.).
Wäiksem remoutecritud

korter

2 tuba, csiik ja köök

Lmtlupeo tän. I—l.
KaasUUrfllseks

elulookirjelduse ja täpse aad

Tarvis metalli

lihvijaid-

Vajatakse tööst.-kaub. ette

Koidu tän. 62—32, hooivi
majas.

lihtsamale puhtale tööle

naisterahvast,

kellel on võimalik laenata

200—300 kr. kindlustuse

vastu. Kirjal, slt. ~20/380".

Karte»'
üürile anda Gonsiori t. 11.

Perenaist
teenijat
kes iseseisvalt 4 lehma tali
tab, vajatakse Tallinna lähe
dale väikesesse tallu. Kirja
lik. Tallinn, Lembitu 10—4.
Saaremaa mehed, kes teist
raiuks valmis

väikese maja

Küsida Sfrfoln tön."21—4,
ainult kl. 12—1.

slt. ~23/343".

tuba

pliidiga. Pakk. slt. ~10/370",
2—3-toalist

korterit
kõigi mugavustega võim.
moods. majas südalinna lä
hed. vajab paariliikm. pere
kond. Ettemaks pikema aja

eest võimalik, Pakk. slt.
~35/355",

Kellel ott ära ntthit Tal

linnas iaidttainetc

kauplus

Jaama tän. 8-a.

teenijat
perenaist

korterit

Lasteta abielupaar soovib

Galvaniseerimistööstuses

Linna lähedale tallu

kest

Ilus 5 toa ja Merandaga väikest
(145 r.-mtr.)

poleeri jäid

võttesse kestvale teenistusele

Vaikne lasteta riigiteenija
perek. vajab 15. veebr, väi

loanema proua suure tvõib Soovitav 1. linnajakku. Pa
tulla korraltk naisterahtvas. lutakse teat. 31. jaanuarini

naisüpilast
Masw Kalotvi. pl.. küsida te
Viru- ja Järvamaale 8 ra
joonijuhti kuutasuga Kr. Tulla homm. kella B—ll lef. 313-VO. kl. ¥>2l
80.— ja rohkem. Instr, ette Lutri tän. 46, . portselani
Kesklinnas üürile anda
valmistus ja praktiline töö 2 tööstuse kontorisse.
söögisaali
nädalat. Kirjad hariduse,
ruumid
ressiga slt. ~11/8851".

Tcat. slt. ~14/

kauplus

heas rajoonis üle anda, ühes fiii-?ii fiiihtlortv kohas, ühes
kaubaga. Teat. slt. ~25/345". seosoleiva kauba ja cluciijj

üürile anda 3-toaliue

kontor

ja tüdrukut karmis. linub, ' tvannign, kuuüür 55 tr. Kü

reedel. 28. skp. kella 12—1

tiridega? Pakk. slt. „19/33tt"

Kellel on ära anda ' '
lihakarn

sida Eulewimägi inaja
S. Tartu mnt. 32, Hoolvis. hosdjalr.
Haritud noonmices 17—
palun teatada slt/ ..35/435"/
Mecsterahivas ivõib
18-a. wöib

trükikojas
lööd leida. Teat. stt. ~3/

445".

Wärkesesse viigiametniku

f—-.

kaasüiirilfseks

Noormees otsib mugawat
tulla, sootvi korral söögiga. omaette sissekäiguga mööb
lt:a
Posika 18—4.

tuba

Wäike soe

köögi tarsmiaimisega, soolvis

kodumaal plaani järgi ja toi perekonda wajaiakse noore»
taw Tõnismäe ümbruses.
miibl tuka
metaks selle kohale ülesehi mat ivallalist, wblit. ausat,
Teatad hinnaga .slt. ~18/
tamisega? Teat. kirjal, slt. karmlitkn. iseseistvali keeta lindlas ametis härrale ära 298".
oskajal, oma korterist käijat
~31/8991".
anda Kaupmehe t. 17—7.

passija-teenljat

Adwokaat ivajab

Tulla tunnistustega Ballasti

Hea

poleerija
naine võib tulla end. „Corso"

13—2. kl. 3—7 õhk tl. ! 1 KaasÜürilist

sega

pagarit

kohvikusse, Vabaduspl. ja

Roosikrantsi t. nurgal, kl.
12 päeval.

õpilast
müüjannat

tartvis Lembitu 7, katibelda

igal ajal.

mööbli

tööle poleerijat. Teatada slt.

Vajatakse

Tetäß peegliraamid!.' alal tööd pesu ärisse pesuwasniwõrj ar

oma kodu?. Aõib la õpilane ja tväljaandjat 133—230-kr.
wsi • poalöppmud jõud olla. kautsjoni wõimclisi. Teat.
Teat. iii. ~15/335". i r.t. ~32/472".
Willatööstus majalt kohe

kraasijat ja
ketrajat
Töö aaSta läbi. Aadress:
Adamson. Auurn. Teles.
AiNINI 0.

Korter

Vanainimest

Kindlas ametis härra otsib

korterit
hinnaga slt. ~31/391"

ivaja Kopli 18, söögisaali.
erasissekäiguga ära anda. Te

lefon korteris. Tatari 6-a—l.
Erasissekäiguga

tuba

Waua Posti 6—G.

Korter
3 tuba, köök. esik, van

Ärne keele oskus soowiinw. niga. päikesepoolnc, uues

Läbi rääkida saab „Omn-

puumajas, remonteerimif.est

soowib

korterit

Passijat

klaas-1° portse
laan-lauanõud

Pikk 18 .

ma naisterahva või abielupaa

Müüa suurem hulk

kaalikaid

A/S.

mitmes wärwis, paksuses ja poogna suuruses ja

Diiiwiizl

PABERIST KOTTE

Tartu m. 2.

Naadimõis. Tartu, teles,

köögi rariuih, ' kohe wõi

wocbt nari kuu jooksul. Teat.
slt. ~õ/485".

res olinid) ja teist, kes kraa

miks ja äris abiks oleks.

Kaubelda reedel. 28. jaan.
ettekandjat
kl. 10—Yl ja 2—4 resto
ranis ..stmverial", küsida
Kesk ifMamaja fi, lanple uksehoidjalt.
mtjrc 2. korral.

Waja meeöteiöölc

juuksurit
Wõib ka laupäewiti käia. tvaja lvors-tiärtsse. Ttilla
kl. 4—6 Kullasepa s—l5—1
MSmari 17..

W Matim tän 23--5

Omaette tuba

kroonlühtreid,
seina- ja
laualühtreid

korras daamide

Lehmad

Müüa iugow

kivimurru vanker

Müüa odalva hinnaga

Suures valikus juuksemasi
naid, kääre ja Gillette teri

üüriliseks

Müüa

söögitoa
puhvet,
tammepuust. Hind on odav,

ci ole reklaam, on tõeliselt

da Uus Kalamaja 14—5. >

Igasuguseid

Lühikejalg 9—2, E. Nuhkat.

Raadio

juurest

Maja
Pärnu m. 10.
aparaadi toomilt octa. ftlcõ
Viru tän. 21.
ostan, «väljamaksuga Puhtas auht tüüp. uneta, lampide
Pärnu m. 11. rahas 30.000—33.000 kr., auu, li md jn naegime sei

Osak.: Narva, Joala 26;

lehm mUüa
Saue raudteejaamast 2 km,
Kanama postijaam. Kaubelda

29. ja 30. jaanuaril.

Soowin osta korras

maja

sõitnud ja täiesti sõidukorras,

pole kallis. Ostjail palun
kirj. slt. ~11/811".

Puhastverd angoora valged

villajänesed
müüa kas kõik 10 tükki ühes
puuridega või üksikult. Teat.
slt. ..33/358".

väljamüügil
pakume odavasti
mitmesuguseid

klaas- n port
selaanõusld ia
teisi matatar
beid

A.-s.

D.Mirvitz&P-d

sli. ~13/333".

Farlma hinnaga

olude sunnil
müüa

Oinauiku suuma puhul

müüa hea

jahipüss
Näha Zõja t. 27—1.

..Patent".

MUUa
riietekapid I—3 uksega, puh
: vetid, söögi-, sohva- ja raaI dir,lauad, toolid, puuvoodid,

Ströbeli katel
küttepind 15 m., alt köetav.
Kirjad sit. ~9/369".

Juhuslikult müüa ilus

ostab kõrge hinnaga

Prowintsuar ioowib leidu

sõbra

me kolm nukrat neidu, soo Tallinna härrade hulgast,

80—40 a. Kirj. slt.
loime leida tõsist sõpra tvan.
lnaalt. merelr ja linnast. ..39/399"
.Kirjad sli. kuni 10. tveeb
Preilid
ruarini slt.
l Ingrid 83, Liia 25, Helgi taittsnharrastajad. olge part
40).

ja laenaks raskustes olevale
Intelligentne noor praua
noormehele pikemaks ajaks
tnnmlsriiigkmina puudttfsl

50 krooni 7
Oleksin väga tänaulik. Kirj.

Korralik kodune riigitee
Kuninga tiin 6. telel 431-59.

Kellel ou müün Tallituta
ümbruse r.-jaamade lähedal

dipileteid. õmblusmasinaid,
jalgrattaid, mööbleid Tulen

422".

niit. seisev 25-a. proua soo
vib

ühist
mugavat kodu

tutvuks
kormlikn haritud manana

härraga. Kirj. flr. /F? 1"
Härrad. kes teist tahaks
olla

södraks

igavust tundvale prouale?
intellig. karske muusik, ar Kirj. slt. ..20/460".
mast. 30—50-a. härraga. Tõ

kohale. Suur Karja B—B,8—8,

Soovin osta või üürida

pärsia vaiba

Võlgade

Üksik keskealine aus proua sissenõudmine. Maksuvaben
soowib

Tähelpanu!
Juhus!

tutvust

dite selgitamine. Inkae&eßü
reo ~Vahendus", Harju tän.
nr. 17. kl. 10—12 ja 2-%'4.

ausa 50-a. mehega. Meeldi

Rikkad härrad
Ostan igasuguseid meeste wuse karral abiellub. Kirj.
kes laenaks leskprouale 50
kantud üliriideid ja ülikondi sli. ..21/821".
~33/353".
krooni 3 kuuks? Tasub au
ajakohase hinnaga. Tulen
kohe
sasti, omab kindla sissetule
loju ostma. Kirjad slt. ..17/
Ostan suurema
1000-3000 kr. laenuku. Kirjad slt. ..19/459".
41)7".
maatUki
hea inaja obligatsiooni kiud
maiaga Tallinna lähedal.
lustusel. Pakk. kirj. slt. ~21/
Pakk. hinnaga pai. saata slt.
381".
Sootoiit
osta
puhtas
va
~4/324".
teljed,
2,5—3 m laiad. Teat. slt.

has wäljamcvksuga

Kulda,
hõbedat

vooauto

11)36.—11)37. n. mudel

Kadunud koolipoisi

jõud 3—6 toimi. Pakkumi

ja vene peenraha ostan. Voo sed saani Põltsamaa. Lusti
rimehe 4, A. Prant. Tel. tvcre, Warter.

KOPA

412-39.

kalosš,
iosl Heina tänawalt wni
WabrÄtt tänatvatti. Palun

teatada tvõi ära tuua H'eina

tän. 29-a, krt. 18.

Ostja Võrust
kõige tühisema pruugitud

Kaks üksikut noort nitar

asjani, ka pööningul ja keld last soomiirad
ris wedolcaoat kolu. Lahk.
tutvust
po?'. kirj. sli. ~31/831"

Kellel on vaja

härradega hea sõbra leid
uniseks. Aina. Emmi. Kirj.

raha?

36-a. pagariäri omanik soo

slt. ..21/341".

Perserlane ostab kõiksugu mib lõsist

pruugitud ja uusi riideid, tutvust-kirjavahetust
„2SMO"

Kadunud

TRÕKT

ühes järeltvankriga. Kande

lähedal. Ligemaid teateid saapaid, pesu, õmblusmasi 22—25-a. prl., kes omab ka
ja järelmaks
võimalik.
I sed
tualetid,
diivanid.
Tellimi saab hra Huugilt kohal või uaid jue. «Viibin Tallinnas meidi kapitali ja kellel on
Mööblitööstus A. Kluge, i Tatari tän. 42—5, Tallinnas. 26.—29. skp.). Kirjad slt. > huwi äri tvasm. Kirjad D.

Laulupeo 1. '

Mehed
tundmatud, kes olete korralt
kud. tutwmne kirjateel. Ole

slt. ..16/456".

haritud maad

krunt
Vasalemma aedlinnas, suur.
1000 r.-s„ Vaiksel teel jaama

23/103 5 23/9588 1
5 kr. alates
23/9903 4 23/8903 9
23/23 4 23/9783 1
23/9943 1 24/104 2 Suur valik moodsaid välis
24/8664 2 24/8704 1 maa pitse, tellimised 1. veeb
24/8784 1 24/9344 1 ruarini kuni 20% hinna
alandusega.
24/8864 8 24/9624 2
„M O E I L M",
24/9744 1 24/9824 1
Vana Posti 8.
25/9465 1 25/8905 1
25/105 2 25/8865 2
25/9945 4 25/9345 2
26/146 104 26/66 9
| Eradetektiiv
26/8866 2 26/106 5
26/8906 7 26/61 1
26/148 3 26/9566 1
Harju tän. 30-3
27/9707 1 27,9947 3
27/9507 2 27/9907 4
27/9867 2 27/9987 1 Xcahtit kogumine ja abi
27/27 3 28/8908 31 elulahutuse asjad.
28/28 11 28/9948 7
Tutvust
28/9908 6 28/9188 1
28/9628 1 28/9808 1 soovib 31-aastane meeste
28/108 1 28/148 1 rahvas samavanuste naiste
28/146 1 *29/9749 1 rahvastega. Kirjad slt. ~5/
29/29 3 29/9989 7 365".
29/9707 1 29/9949 6
Seda isikut,
29/8869 1 29/8905 1
30/8790 1 30/70 8 kes võttis pühap. õht. Pool
30/9510 2 30/9990 2 gase ruumes daamide toast
30/9550 1 30/9950 1 naister. pruunist nahast sõrm
31/9311 1 31/123 1 kindad, palun need ära tuua
31/9991 1 32/72 10 Poolgase riietehoidja kätte,
30. jaan. Omanda
32/8832 1 32/8432 1 hiljemalt
eest hoiatan. Isik on
32/8872 1 32,9352 1 mise
32/9992 1 32/112 2 teada.
32/32 1 32/9592 1
Kas aastaid 5 või 3X5
33/9873 3 33 33 9
on lugejatel eaks
33/9753 3 33/8473 1
kas nimeks Mati, Mall
34/34 3 34/9994 8
või Liis,
34/9794 2 34/8874 2
nad ühteviisi heaks
34/9834 1 34/994 1
kõik peavad ..Laete
34/9514 1 35/155 12
Rõõmu" ja loevad
35/115 11 35/9875 1
35/8875 3 36/9916 1
36,9996 6 36 8836 1
Laste Rõõmu
37/9917 3 37/37 10
37/9797 2 37/9277 1
37/8877 1 38/8678 3 Kes intelligentsetest fjör.
38/9998 4 39/9949 1 mdest õpetaks noore daami
39/8879 11 39/9999 1
suusatama?
39/9959 7 39/79 3
40/8880 6 40/120 4 Kirj. slt. ~28'34-S".
40/9680 1 40/9840 1
Tutvust
A.554 1 A. 595 1
8.287 3 B. 286 1 soowib korralik mees. ma*
M. 1387 1 M. 1359 1 jandusl. kindlal järjel, so«
R.1189 5 R. 1177 2 bitv keskealine, tüsedam hvsw
Kirj. flt. ..34/394".
Kokku 991 kirja.

siselt suhtujaid palut. teat.
pruugitud riideid, ülikondi,
slt. ~40/320".
palituid, pesu. saapaid, pan jcat. ühes hinnaga slt. ~22/

VJlike Kar|n 7.
Turtu mnt 13.

Patendiõigus

Briljante, kuld-, hftba-,
antiikasju

2. luõi 3. linnajaos. Kirjal,

ostan
meie

KLEITE

neriks haritud 28-a. härrale
sooiviraw edasijõudnute
Lp.
rikkad
prouad
ja
här
peale selle wõib olla pika sukord. Patt. slt. ..M 1416" rad, kes teist oleks nii hea grupist. Teat. slt. ~38/838"

Tartu, Aleksandri 6; ajaline ivõlg kuni 10.000 kr.
Rakvere, Pikk t. 26. Pakk. kirj. slt. ~7/327".

Juhuslikult müüa

kaubaveo
tõldauto
kandejõud Vi tonni, vähe

kitsepiima

Ostetskse

optikaärl Aug. Amos'e

/Veel mõni päevas

val." abital. Viljandis

korralikku maitsesse perekon Pakk. kirj. slt. ~4/404".

KIRJAD

Vajatakse head

suure piimaanniga

aladel. Realiseerimiseks sood
Teal. ühes kuuüüriga kuni 1, sad võimalused. Kirjad „Päe
veebr. slt. ~30/430".

ruume!

Väljamüük.

26. jaan. titte tulnud kirjad.

ivalma 36. töökojas. Mha

leiate

Noor varsti lüpsma tulija

korterit j

kaas

TULNUD

diivaneid
kuschett ja diiwanilaudu Lii

pehmet habet. Nead antakse
maksuta 10 päevaks proovile.

ja tulijad. Paldiski mnt.

inisega toälja üürida Nar- Adwokaat wajab sitdalinnas
Ma mnt. 58—4.
Ainctiskäija isik loõib tulla

KUULUTAJAILE

swöib fa osade kmtpa müüa) ka pühapäewal.
sa ük-5 fcvflcm loedtuiuanler
Müüa 130—200 munale
Shtrkumnndel ratastega. Hol

müüa, värskelt lüpsma tulnud

slt. ~28/468".

diiroo

Tallinna Eesti Kirjastusühisus.

toidnainetekauplnscs.

juuksetiföstus

Antikvariaat A Pastarus,
Vana Posti t. 7, tel. 445-56

Teat. slt. ~1/4^l".

köögi ja toa nui toa kasuta

„PAE WALEHE" RAAMATUKAUPLUSTES

Niigi 4.- fl. :
EN DETAIL
loterii pileteid
Elumuutuse pärast müüa on ära anda Kauna t. 3,1
EN GROS

1/1 11 1/9961 1
1/121 2 1/81 1
1/8001 1 2,9522 1
2,9962 10 2/162 2
läitdi täii. 5, ait 18, sepa haudumismasin
tööfojas.
headuses *) ®
2/82 11 2/122 3
ja kupliga wõõrasema. Näha
2/8882
2,992 1
Kiires korras müüa
Liitvalaia tän. 36. jadulsc 3/123 7923/9883
KOHVI
1
vaiöökojas.
3,9683 1 3/83 3
keevitusaparaat
erisegud
4/8884 85 4,9964 7
Meesterahva
terves koosseisus. Kiri. slt.
4/9604 2 4/9804 4
frslikjs
~16/816".
4/9844 1 . 4/884 1
5/5 4 5/85 3
smokingillikond,
Patareiraadio
vähe kantud, pikemale kas 5/9605 2 5/9965 2
vule odavasti müüa. Kaasani 5/8885 3 5/9964 1
müüa. korras, 2õ kr., ivõrk
6/86 4 6/126 25
ivasttiioõtja 40 tr. Tulika t. tän. 17-4, kl. 3—5.
6/9966
3 6/9846 1
30— 5.
Müüa tvecl mõned oda
6/86 2 7/9727 2
wad kattega
7/7 1 7/9487 1
Moodsat mööblit, Odaivasti kõik sugu
lapsevankreid
7/8807 1 7/6 1
nagu: riide- ja puhveti
mööbleid
Kr. 20.— alates. ..Modern" 8/7328 1 8/8768 1
kappe, kirjutus- ja söö
Wiru tän. 2, hooivis.
8/9528 1 8/9928 1
gilaudu, toole voodeid, tuba dm vi isi ja üksikult, pika
9/129 3 9/8609 1
Kiiresti müüa
tualettpeegleid, öökap ajalise järelmaksuga. Töö
9/9969 14 9/49 15
eest
täieline
>vastutus.
Tar
ilus
talu
pe, diivaneid ja tugi
9/9489 1 9/9649 1
toole ning mitmesugust tu mnt. 40.
suurus 25 ha, Tallinnast 12 9/8009 1 10/9570 1
pruugitud mööblit, õmb
km. Teatada 1. veebr. slt. 10/10 15 10/9850 3
Müüa soodsa hinnaga suur ~21/461".
lus- ja kirjutusmasinaid,
10/9610 1 10,9730 1
kušett
jalgrattaid, peegleid,
11/9971 8 11/11 2
Müüa ühepaariline
grammofone, viiuleid,
11/51 15 11/91 2
lampe ja elektriarma Roosikrantsi 8-b—l*3. Näha
11/8891 1 12,9852 2
kella 4—6.
tuure, pilte ja mitmes,
Ago-press
12/132 3 12/9732 1
muud kaupa, soovita
12/12 1 12/9972 6
Maja
me soodsate hindadega, müüa ehituse wcnmalusega. Pikk tän. 41, õunakeldris.
12/9692 1 12 4 1
T.L, Pandimaja kauplus, keskliuuas. Hind Kr. 14.000
12/92 3 13,9733 1
Narva mnt. 18, te 1.306-84 Teateid .saab Lennuki tän.
13/13 1 13/8493 1
Raadio
14—1. 13/93 ' 2 14/14 8
14/8734 2 14/54 3
lampe, täiesti korras pata 14/8334 1 14/9694 2
m
Veoauto
reitvooltrle Kr. —.50—3.50,
15/95 6 15/55 4.
müüa.
l-wnuil.,
kerge
kau
15/8735 1 15/8775 1
tvõrguwooltile Kr. 1.50
W
! bamecmudel 103 a. aastast.
16/136 4 16/9696 1
I iväga heas korras, sõitnud
16/8616 1 16 7616 1
RA-FO, Viru 13.
3400 km. Teal. Paldiski ni.
16/56 1 16/3896 2
32—10.
16/9538 1 17137 3
17/8897 1 17 8857 1
Müüa sõidukorras
Korralikud uued
18/138 3 18/9578 2
diivanid
mootorpaat
1 18'8778 1
ja pruugitud lapsewoodi reisijate- ja karibaiveots. pik 18/9938
18/18 2 19/139 2
minia odaivasti t. kus V 1,22, laius 2,81 meet 19/9939 2 19/6959 6
5.3-4.
%
rit, mootor 14 16. Vick 19/99 11 20/100 4
ström, lausa p.-ag.. pk. 6, 20/9500 I 20/20 5
20/70 1 20/9620 2
Hiiumaal.
20/8660 1 20 9930 1
Miiüa ivähe pniugiiud
21/9981 15 21 61 5
21/9701 4 21/8762 1
kudumis
21/9221 1 21/261 1
21/1181 1 21/6461 1
masin
Odavasti müüa
Uus leiutis habemenugade alal
22/8702 2 22/9782 2
6. klass. Wajangu, postkast 22/62 5 22/7782 1
.suures valikus stiilseid kris On leiutatud habemenuga, 8. KSdokula, pr. Elmet.
mis lõikab hästi kõva ja
tall- ja pronks
Vanas
tuntud

luba
Haritud riigiteenistuses abi
elupaar vajab ühe- või kahe

ostate o d a w a s t i

pst 13

Nõmme),
Turu üür es

Teat. slt. ~34/8994".
Agrikultuurkeonna katsejaam

PAKKIMISPABERIT

eriti odava hinnaga

toakaaslaseks.
soovitav väike toake, vane

Müüakse

Seda tõendab muu hulgas ka see, et Eesti Karskusliidu
asjadeloterii piletid iga aasta müüakse läbi paari kuuga.
Käesoleva aasta loterii on 7000-kroontne. Loteriil cm
1100 väärtuslikku võitu 2100 krooni väärtuses. Müügile
tuleb 70.000 piletit ä 10 senti. Loosimine on avalik ja toimub
20. mail 1938. a. E, Karskusliidu ruumes, Tartus, lB.
Piletite saamiseks palutakse pöörduda Eesti Karskusliidu
poole Tartus. Eesti Karskusliidu juhatus.

ning kõik teised

kohe ärasõiduks kabi korra
Leiutis võimaldab lihtsalt,
Kolmeliikmeline äriteenija l kiiresti ja täpselt töötamise
Odavasti müüa vähetar ostab Tallinnas ja Nõmmel
likku teenijat, üht lastehoid wõib tulla üksiku naistciofi
manast mööblist alates kuni
ja: (kasivatajat). kes ka koo lon i-uure lnaistcrabwas^. perekond soovib I—2-toalist 'j joones tuste kui ka graafika viutud

kaks korda nädalas tarvis litöös ka aia aitaks tsoowi
miv. kos enne on laste jun
Liiva 7—l,
Wajamise täiesti loilitntrb

KaasiiUriline

A/S.

preili soovib

iitba pliidiga inin tuba

Abi" kontoris Koplis, We valmimisel, ära anda Rein-, toalist korterit
tarvis päeviti kahekuise lap ue-Balti as. 13, kl. 13—13 väldi tän. 6—7.
nüüd või edaspidi. Kirjad
sa juure. Kalju 7—13.
Vajatakse

väljamüügile

Karskustööd toetavad tuhanded
tegelased ja laiad rahvahulgad |

maiatarbed

tuba ja köök ivõi tiilm mahe
seinaga. Teal. ühes hinnaga
slt. ~18/493".

Täiskarske korralik hästi kohane pagari- või ükskõik
maksja lasteta abieltwaar mis kauba väljaveoks. Hind

Niigiiicicatistnses mecsisik
välja üürida. Kullasepa tän.
TaimiltajaieühMg „Oma- s—l. kella 4—6.
sootvib omaette

Õpipoissi

se puhul tulevad

gensoni tän. lähedale. Pakk.
odav. Villardi 32, puutöö
ühes hinnaga ~37/537".
koda (Endla tän. alla tulles).

2 tuba,— wälja üürida
tuba pliidiga wõi ttiba
Küsida Waimu t. 2—6.
waheseinaga. Teatada ühes

Abi" lihaosakond ivajab

kapitaliga 2000—3000 kr.
Kirj. slt. ~2/802".

Kindlas ametis wanem

erasissckäiguga. 1. weebrua
mööbliga tuba
ära anda Tartu mm. 78 riks 1. liiutaiakktt. sootv.
—3. Näha wõib iga päetu Kaletvi, Graniidi lvõi Gir

kella 3 alates.

käuad

korterit

26—3.

mööbliga tuba

Wäheso

Tuba
Rätsepat

408".

härra otsib mitte tväga snurr

Ettekandjat

Äri laiendamiseks vajan iarlvis esimese klassi tööle.

osanikku

ttwöblita üürile anda iuiel siit alamas. Pakk.' slt. ' ~3/

2. korral, näha kl.

sonjaieekotid

MMaö vcoinsmses las

ieta abicluvaar ivajab

korterit

1 Tuba

Vajatakse läbi aasta tööle 17—5,
täiesti karsket korralikku
3—B.

~26/466".

Tisler

tän. 63 23, hoolviznajas,

sulla pärast kl. 2.

ligeinlselc isikule. Kentmani

kes ka vene ja saksa keelt
sadulseppa
valitseb, tarvis pudu- ja pe
sukauplusse, Teat. slt. ~8/ Samasse vajatakse ajutisele
368".

4-5-toa!ist

Karsket ja kutietuunistu ; maja. uroesterahwast. Raua

Nele äri üleviimi

«imad

..12/412".

10-67.

aiamajas.

tvälja üürida, hind Kr. 33.

vaadlMldei

Tcat. ühes hinnaga slt.

2 äriruumi

Haritlasperekonda tarvis
Kes kindlapalgalisist või
60 krooni.
möbl. tuba
teisiti töötajaist meesisikuist vilunud keeta oskajat noo
814".
võtaks endale veel
remat
ühes watmi kasutamisega

vftrd. tasuva

vsollkod

talvkorterit

Unes tnajas

27. ja 28. jaan. kl. 3—5I Väike Karja 3—7.
Apteegi tän. 7,. pagariäris
wõi kl. 6—9 Nõmmel, Jaa Ilus päikesepoolne 2-toa NÕMMEL JA MUJAL.
line
ma tän. 1. Danieli m.
Nõmmel omnib.-peat. lähe
korter
Pesumajja tarwis kohe ära anda vähemale perekon dal uues majas ära anda soe

kes oskab hästi keeta ja ser
veerida ja tunneb kõiki ma
jatöid. Nõmmele väikesesse Ivilnnud

tvrtjiib sooja

439".

vaja veoautole, tööd on läbi kes oskab reha kõiki talutöid kohased ka advokaadile ja
aasta. Kirj. teat. slt. ~26/ ja ka kangast kududa. Kaub. ; kontoriks, mööbliga või ilma.
8986".

kumipiitsil

ühes õllemüügiloa ja telefo ri juure. Pai. teatada ühes
niga. Soov. kirjal, slt, ~39/ kuuüüriga slt; ~13/453".

Korter

puhvetipreilit
3 tuba kõrvalruumidega
kes talutööd tunneb, tarwis
, ja keskküttega uues majas
ja
ettekandjat,
kes
ivalirseö
maale. Kaupa tehakse 28.
välja üürida. Oskari 75.
keeli. Teatada We
jaanuaril kella 3—lo Türu kohalikke
ne
iän.
23—10.
Kesklinnas välja üürida
pu tän. 9. toiduainetepoes.
2 (kaks) mugavat
Talln tarwis korralikku

M.ifmcfiifjwCinc ipc.rcck.au d

SUda 7—5

8&, poes.

Wajatakse Pvowinrsi

jääkotid

Nõmmele (Nahumäc-Hiiu)

harid, neidu

Tasu 30 kr. kuus Äirjad lii

Kasutage
juhust!

428".

Tööstusruum
wõi korteriks ival ja anda

9

Kaks korralikku tütarlast
' 'soovivad' erasissekäiguga

tuba
pliidiga üksikule. inimesele
ival ja üürida. Küsida Koidu mööblita või vähese mööbliga
Kiit. 116—2.
Pai. teat. kirjalikult slt. ~23/

kes k\tt. üppekawa ulatuses

tstanbelda iteljapävival kella jaama 3. .kl. ooteruumi täna
vaja, kes on kaupluses vilu
nud. Tunnistus või soovitus 3—6 Gonsiori tän. 13—3. kl. 4—5 ja 28. jaan. kl.
4—5.
soovitav. Teateid saab Te
Wajatakse palgalisse lani
rase tän. 3-b, kauplusest.
surirhma

Talutööd tundjat

Tuba

tusse võib 7000 kr.

Vajatakse
Raudtee lähedale alewissc!
tarwis. head

Nr. Ä

Päevale h t

Neljapäeval, 27. jaanuaril 1958

KÖITEKODA
TSINKO- JA
LITOGRAAFIA

Kaotatud Vaksali puiesteel
koolilapse

valmistavad kõige kii

kuldraamidega. Ausat leidjat

remalt ja maitserik
kamalt igasuguseid
aksidents-, raamatu-,

prillid

palutakse teatada slt. ~25/

425" või Sõja tän. 27—11
(telel. 473-I'S).

kivi-, oj.fjdt- ja tolal
sioonitrukitöid, klišeid

Leitud

ja raamatuköJteiöid

TaHtma Eesti
Kirjast.-ühtsus
Tallinn, Pikk tiin. 2,
telefon 428-83.

Leitud isane

foksterrier
Loomakaitse selts, Pikk 30.
tel. 4'4

10

Nelja

Päevaleht

Nr. 26

äeval, 27. jaanuaril 1958

26. jaanuaril 1938. a. surma läbi lahkunud

leitnant NIKOLAI OLEIVTi

mälestab
PIÕNEEIPATALJON.

Saksa teater
Teles. 472-97.

Surma läbi wara lahkunud

Reedel. 28. jaan. 1938..
kell 8 õhtul

26. skp. kell 3/418 lahkus meie hulgast pika raske haiguse järele meie
unustamata kallis poeg ja vend

Signe Pinna

Qoröerf Xuufemäo 'd

wõõrusetendus

leitnant

„I love You"
J (Sfla annaKran Sind)

mälestawad Lawassaare turbatöõstuse töölised Ja
ametnikud ja Jõõpre walla Waba
tahtlik Tuletõrje Ühing.

Hoi Olem

j Roman Rtetütaroiuics t nali

13 ttKtanxici. Saksa laitta
saoks ümber töötatud.

> Pääsmed ftt. 2. kuni 50 j.
' Kassa atvatud iga päcm kl.

11—1 ja 5—7.
H ElTo?

Oma endist ühingu esimeest ja asut-liiget

5,7,9
Inge List,
' Sybille Schmitr

Sügavas kurbuses ema ja õed.
Aleksander Slllo'l

vaheldusrikkas filmi
teoses

Signaal öösel

sünd. 29. I 1901, surn. 26. I 1938.

mälestab leinas Eesti Kool iwelskerite Ühing.
Matmine Pärnus 30. I 1938.

Surma läbi lahkunud E. P. R. Virumaa Komitee juhatuse liiget,

Laupäewal. 29. jaanuaril
saarlaste

velsker
JAAN

küiinlaball
kahes saalis. Lai tän. 5,
2. korral, algusega kl. 21.
Börsisaalis
Algus kell 22.

Ootamata surma läbi lahkunud armast meest
mälestab
Risti Peavalitsus,

Eesti Punase

Hindrekil p.

Eelmüügilt lunastatud pääs
mega on saalita suhtes wa
ba tvalik, pääsmed saada
toal. Lai tän. 46, klubis.

sünd. 24. apr. 1888. a., surn. 25. jaan. 1938. a.

leinab ablkaa
Matmine pühapäeval, 30. jaanuaril kell 2 päeval Rakvere Kolmainu kirikus.
Unustamata armast

Oma unustamata kallist tütart ja õde

ta 10. surma-aastapfieval

Arstid

Benita «Joulu'f

mälestavad naine ja lapsed.

Dr.B.Vahtrik
leinaawd ema ja Aeda

„Sest Mina elan ja
teie peate elama".

mees, lapsed, ema, õde ja vennad
perekondadega.

aasia
peakosolek
Poolgase saalis, pUhapäeval,
30. jaan. 1938. a. Algus kl. 1
Ühingu juhatus.

1

sünd. 20. jaan; 1900, surn. 24. jaan. 1938.
..•".t
Sügavas-leinas mälestavad

I

peetakse Tallinnas, Lai t. 5,

t!

(sündinud Lassur)

Linnarentnike ühingu

Kirstupanek 28. I 1938 kell 7-Paldiski mnt. 35—4.
Ärasaatmine leinamajast 30. I 1938 kell Y212 Jaani • kirikusse, sealt Rahumäele.

Johannese ev. 14,19.

Elan n ü U d

Pärnu mnt 8-3
(Urla maja kõrval).

Kõnet. kl. 3-5.

Telef. 455-70 (endine).
Dr. H. Schvarz
Airu tän. 1, rclcf. 423-49.
Eriala: juukse- ja
nahahaigused, püie- ja
suguhaigused.
Elektriravi.
Wasiiiwöir kl. 10—12 c. I.
ja 5—S p. 1..

:+"
iluni
Aleksander Sillo
sünd. 29. 1 1901, surn. 26. I 1938.

Huil
Qirscfi &teseri!e

Mälestawad kurbuses

wanemad ja omaksed.

ILMUS TRÜKIST:
SEADUSTE JA MÄÄRUSTE ÜLDJUHT
1. I 1938 KEHTIVATE NORMIDE ALAL.
A. Borkvell, mag. math., jur.
224 Ihk. Hind 2 kr. 90 s.
' Sellesse raamatusse on paigutatud kõigi 1. jaa
nuaril 1938. a. kehtivate „Riigi Teatajas" Eesti
iseseisvuse ajaL avaldatud ..seaduste ja nende
alusel antud määruste register. .Seaduste peal
kirjad on järjestatud alfabeetiliselt sel kujul,.
nagu nad on trükitud „Riigi Teatajas". Iga
osaliselt muudetud seaduse järel esineb muu

EESTI KUTSEAEDNIKKUDE ÜHINGUL
on kavatsus - korraldada lähemal ajal Tallinnas

otsused, mis baseeruvad sel seadusel; ühtlasi on
märgitud ka vastava seaduse §§, millel nad põh

jenevad. Raamatu lõpus on toodud täielik ja

üksikasjaline seaduste ja määruste sisuregister,
mis juhib seaduste .järjekorranumbritele teoses.
Raamat on hädavajalik advokaatidele, kohtu- ja

kõigile ametiasutistele ning isikutele, kel sea
duste ja määrustega tuleb tegemist teha.
Raamatu hinna tasumisel Akadeemilise Koope

ratiivi posti jooksvale arvele nr. 2205 saadetakse
teos postikuludeta tellijale kätte.

AKADEEMILISE KOOPERATIIVI KIRJASTUS
Tartu, Ülikooli 15.

praktilised
aia neius kursused
ALGAJATELE-ASJAARMASTAJATELE.
Lähemaid teateid kursuste kohta saab igal äri
päeval kella 13—17 Ühingu büroos Pärnu mnt. 2
(tel. .426-36) Eesti Seemnevilja Ühisuse ruumes.
Samas toimub ka eelregistreerimine
kuni 4. veebruarini s. a.

Wäike Karja 3—7.
Kõnet. 10—1 ja 4—7

ESTONIA

Telef. 484-68.

Dr. Margot Arak

Estonia kontsertsaalis

reedel, 28., jaanuaril . kell 8 õhtul
E V. T. Konservat õpilas orkestri
SÜMFOONIA

1

Juhatab OLAV ROOTS.
Kavas: Händel, Beethoven, Artur Kapp
Sveudsen, Slbelius

Pääsmed: 50 s., õpil. 25 s. ühes riiete
hoiuga;

T änuawaldus.
Südamlik tänu kõigile ärisõpradele, lieferan
tideis, sugulastele, tuttawatele, kes mind minu

õnnesoowidega ja rikkalikkude kinkidega
üllatasid.

Paula Koppermann.

Naistehaig. ja sünnitusabi.

Neljapäewal, 27. jaanuaril
kell pool 8 õhiul

10—12 4—Z

alandatud hindadega

.Mes"
G. Puccini ooper 3 waat
Pääsmed Kr. 1.7õ —2O j
Reedel. 28. jaanuaril,
kell 8 õhtul

Läti Riigiooperi
balletirühma

25 a. ärijuubeli puhul

on leste maailnvl

Sugu- ja nahahaigused.

PIKAAJALISED

detud, täiendatud või kehtivuse kaotanud §§-de
loend. Samuti on iga seaduse järele paigutatud

kõik need riigiasütiste poolt antud mää
rused, teadaanded, juhtnöörid, korraldused ja

Naisarst.
Dr. R. Brehm.

rm

tema isa surma puhul.
K-m. Hirsohfeld & Ko
omanikud ja teenijas
kond.

pühapäe ivadel 10—12 c. I.

Matmine pühap., 30. I, kell 12 Pärnus,
Issanda Muutmise kirikus.

ainus

balletiõhtu.
Pääsmed Kr. 3.— kuni 30 j

Laupäcwal, 29. jaanuaril
kell pool 8 õhtul

12. korda
harilike hindadega

„Siigismaniiövern

fk r
teATER+
Neljapäowal. 27. jaanuaril,

Neljapäcwäl, 27. jaanuaril,
kell pool 8 õhtul
73. korda

5 waatuscs.

lell õhtul
U. korda
gu wahclauludega 6 pildis.
Jšuvi"
Pääsmed 23 ja 30 senti.
28. jaanuaril,
A. Sandrit - Q. Lutsu dra Reodel.
kell 1/2 S õhtul
matiseering 6 pildis.

Näitejuhi —Leo Kalmet.

, 18. korda,
harilike hindadega

Laupäewal, > 29. jamiuäril'

«Tootsi pulm"

39. korda

Laupäetval, 20. jaanuaril,
kell õhtul

Latvapildid P. Naudwec.
kell õhtul

„Must suvi"
Rudolf Sirge näidend
3 waatuses.

12—i p. I. ja õhtul kellc

16. korda
harilike hindadega

harilike hindadega

samanimelise romaani järele

Jootsl pulm"

6-st vaole 9-ni.

Lawapildid —' P. Raudwee.
Kassa awatud kl. 11—1 e.l.
ja s—B õhtul.

Tallinna EeSti KirjastuS.llhjjuie trüN

Egorow: majas Mündi 3—2
Wastuw. kl. 9—12 ja 4—6~
. Teles. 472-37.

Hambaarst
Anna Amitan

Pääsmed 20—125 senti.

3. loani. A. H. Tammsaare,

Pääsmed Kr. 1.30 20 j Mirejuht Andres Särew

Teatri kassad äwatud kellc

Hambaarst
Vanda
Apteihaum-Eriks
Elan nüüd

. üldhindadcga
> „TUtarlaps tänaval"
N. Töröki ja T. Emödi lu

J. Kalmani operett 3 waat Näitejuht Andres Säretv.
«Inimesed ajujääl"
Pääsmed Kr. 2.30 30 j Lawapildid P. Naudwee. V. Werneri komöödia
Pühapäewal. 30. jaanuaril,
3 tvaatuscs.
Pühapäewal, 30. jaanuaril
kell p. l.
Pääsmed 20 125 senti.
kell pool 3 p. l.
107. korda
harilike hindadega
Pühapäetval, 30. jaanuaril,
„Kevade"
kell %S p. l.
..Padaemand"
Särewi -O. Lutsu dra
20. korda
matiseering 3 w. (6 vildis)
P. Tschaikowski ooper
„Kolmekrossi
ooper"
Näitejuht
Leo
Kalmet.
3 waat. 7 pildis.
Pääsmed Kr. 2.30—30 j Latvapildid P. Naudtvee J. Gay B. Brechti lugu
Pühapäewal. 30. jaanuaril. lauludega S waat. 10 pildis
Kell pool 8 õhtul
kell 148 õhtul
K. Weilli muusika.
3. korda
A. H. Tammsaare 00. siin Pääsmed 25—150 senti.
harilike hindadega
nipäcwa puhul
Pühapäcir-al. 30. jaanuaril,
..Figaro pulmad"
„Kõrhoja peremees"
kell %S-õhtul
Pierre-Augustin Caron d A. Särelvi dramatiseering
19. korda
Beaumarchais' komöödia

Kentmani 20-a—2s (sissek.
põiktänatvast). Tel. 470-31.'

Pääsmed 20—125 t.

Kissa awatud iga päew
kl. 12—1 p. ja 6—%9 õhi.

Tali
sportlased,
ammutage endale jõudu ja vastupidavust

KAERAHELVETEST
Kaerahelbed kasvatavad Teie lihaseid,
kuid ei põhiusta üleliigse rasva tekkimist

Meie puhtamaitseiised kaerahelbed
on muugil kolmes erisordis kõigis
koioniaal- ja toiduainetekauplustes.
JAAK PUHK & POJAD A-8.

elab nüüd

Pärnu mnt.
(end. Jaani t.) B—s,

linna apteegi wastas. '
lift nupp 4.
Teles. 447-89.

W.-w. kl. 10—2 ja 4 7.
Hambaarst
D. Pikarevitsch
Näriv a mnt. 18—3
telef. 310-15.

W.-tv. kl. 10—1 ja 4—7
Kunsthambad.
Mitmekesiseim las
te lugemisvara on
„LASTE RÕÕM".

