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Dbät number J seitfti
Jimub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD t
1 bi patiga 1 kroea 80 taid
1 kaa portita 1 krooa 55 wA
2icuad . 3 . 40 .
2 kood • 3 „ 14 „
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* ** Pikk tin. 1 Kontor avatud 9-1
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kSnetonrid 9—15. Andrust .Päevaleht". Ta!liim,
postkast 433.

Päewaleht

Üle 3 km korraga tallide* iga
järgneva kaa eest 1 kr. 50 s.

, L*UJV «* viljakates nr. 428-83 igal tööpäeval kella

Aadressi mõõtmine 25 s.

Kaalotostekiaaadt koolataste küljel 6 seati, teksti ees 14 seti

S-~17. ulii 17-aeat nlaten koni kella 8-ni teisel bomntkol ja pühapäeviti

]e teksti sees 17 seati mm veera laiates. Kohaotsimise kaalatased

Sl**'' i3*Bnöaed sunibndt nt. 428-84 (ebe kontot, skickoidji ja
Pika t raamatakaaploat nt. 428-85 leba ekspeditsioon} nt. 428-86 truki
kojakeatat) at.128-87peatoimetaja Tammert nt.428-88 toimetase kauge

koni Kr. 3. poole hianaga.
Kaolotuste koha valikut ei kindlusteta.

kõned ja nr. 428-89 Irijnbatns. Pärna «. ja Suur Karja tän. nurgal

Kuulutusi vSetakse vastu lehe jooksvasse aambriste igapiev kL 10.30,
laupäeval kl. 10-ni
Tarvitamata jäänud käsikirja alal ei beita. Need saadetakse tagasi, lm
vastav postmark on lisatud

asetseva raamatekaaplasa tal. nr. 446-11 ja 479-25.

Psatshmtaja H. TAMME R
Nr. 29

üle 1 kaa korraga tellides iga
järgneva koo eest 1 kr. 25 a.

Välismaale 4 kr, kaas.

Pühapäeval, 30. jaanuaril 1938
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Itaalia püssirohuvabrik lendas õhku

Juba 10 kandidaati välja langenud

50 inimest sai surma, SOO haavata. Rooma haiglad tulvil haavatuid
Peakomitee on läbi vaadanud 52 ringkonna kandidaatide esitamiskirjad

Kuningas ja Mussolini õnnetuskohal

Pühapäeval vaadatakse läbi protestid
Valimiste peakomitee on Rii
givolikogu liikmekandidaatide esitamiskir
jade läbivaatamiseks pidanud juba 2 koos
olekut Esimene koosolek peeti reedel,
28. jaan., õhtul kell 8. kus jõuti läbi vaa
data materjalid esimese 25 ringkonna koh
ta. Teine koosolek peeti laupäeval kesk
päeval. alates kella 12-st. kus jõuti läbi
vaadata materjalid kandidaatide kohta
kuni 52. ringkonnani, viimane ringkond
kaasa arvatud. Nendes 52 ringkonnas esi
nevatest kandidaatidest on
10 kandidaadi esitamiskirjad
tunnistatud seaduse nõuetele
mittevastavateks.
Need kandidaadid on järgmised: J. Ka
rask 3. ringkonnas. J. Mihkelsoo 5.
ringkonnas, E. Heinsoo 17. ringkonnas,
P. Nõmmik 22. ringkonnas. Ed. Ar
n o v e r 25. ringkonnas, V. J. Peterson
30. ringkonnas, A. Kvarts 38. ringkon
nas, J. Leis 43. ringkonnas, H. Treial
43. ringkonnas ja E. V a u 50. ringkonnas.

Kui pühapäeva jooksul peaks proteste
tulema, peetakse valimiste peakomitee
järgmine koosolek pühapäeva õhtul ; kell
8. Esitamiskirjade läbivaatamine jätkub
peakomitees esmaspäeva hommikust alates.
Läbi vaadatud 52 valimisringkonna
kohta anti sisse 147 kandidaadi esitamis
kirjad. millest nüüd 10 seadusele mitte
vastavaiks on tunnistatud, seega umbes 7,5
prots. Läbi vaatamata on veel 28 ring
konna esitamiskirjad. Nendest; on esita
tud 67 kandidaati. Kui oletada, et nen
dest ka umbes 7 prots. välja langeb,'siis
langeb kandidaatide koguarv 200 või' ko
guni alla selle.
Missuguste vigade'pärast esitamiskirjad
seadusele mittevastavaiks .on tunnistatud,
selle üle avalikkust ei informeerita; Tea
teid oma koosolekute tagajärgedest annab
valimiste peakomitee riigi propaganda
talituse informatsiooni-osakonna kaudu.
Nagu kuuleme, kavatsesid mõnede tü
histatud kandidaatide esitajad esineda

protestiga, mis pühapäeval arutusele tule
vad. Kui protestid tagajärgi ei anna, on
veel võimalus 2 päeva jooksul kaevata
riigikohtusse, kes asja arutab ja otsustab
2 päeva jooksul pärast kaebuse saabumist.

Pidustused A. H.Tamm

Draamastuudio tähistab kirjaniku juubelit ..Kõrb
oja peremehe" ettÄandega, samuti on „Estonial" ette

Sõjategevus Terueli rindel
surnud punktil
Hett b atz e, 29. 1. - (ETA) (Reuter) Paistab, et

sõjategewuS Terueli frondil on jõudnud surnud punkMe. Juba möödunud nädalal oodati tvalitsuswaStaSte
katseid anda otsuStawat lööki walitsuswagedele. Selle

saare 6Q. sünnipäeva puhul
A. H. Tammsaare Lv-da sünnipäewa. tahistami

miseks pühapäetval, 30. jaanuaril, korraldawad.Tallinna

ja Nõmme organisatsioonid ja koolid rea aktusi ja kir
janiku tcoSte õhtuid.

operatsiooni edasilükkamine naib olewat tingitud sellest,

Nõmmel toimub A. H. Tammsaare austamine puha-

palju ägedamale waStupanule kui nad. arweStasid. Te
rneli tvallutamine on nüüd preStiishi küsimus ja see

Päcwal kell 12 päcwal kino „Wiktoria-Palae'i" ruumi
des. Kõnedega esincwad linnanõunik J. MuruyictS ja
kirjanik E. Särgawn, sõnaliste ettekannetega Hugo

et kindral Franeo wäed on Terueli frondil sattunud

parast osutubki paratamatuks operatsioonide löpnlewiimi
ne sellel frondil.

Laur, Felix Moor, Tamara Kaarsoo ja Woldemar
Panso. '

•

Kui tühistamise otsused jäävad jõusse,
siis Tallinna 3. ringkond jääb kolme kan
didaadiga, 5. ringkond neljaga; 17. ring
konnas Harjumaal jääks J. Kalle ainuke
seks kandidaadiks ja loetakse valituks
hääletamata. 22. ringkond (Türi) jääb kol
me kandidaadiga; 25. ringk. (Märjamaa)
kolme kandidaadiga; 30. ringk. (Laura)
kolmega, 38. ringk. (Abja) kolmega, 43.
ringk. (Tartu), vaatamata kahe kandidaadi
väljalangemisele, jääb ikkagi kahe kandi
daadiga; 50. ringk. (Tartumaal) jääb ka
veel 3 kandidaati.
Seni on kõrvaldamise otsus tabanud
ainult väljaspool rahvarinnet esinenud
kandidaate. Rahvarinde kandidaatide esi
tamiskirjad on leitud nõuetele vastavad.

walmiStusel A. Särewi dramatiseering „AndrcS ja
Pearu", mille esietendus toimub wabariigi aaStaPaetva

paigv. - \ u >* y ;

Tallinna feUlfottbltte organisatsioonide korraldusel
toimub A. H. Tammsaare teoSte õhtu „EStonia" kont
fertsaaliS teisipaewal, 1. tveebruaril, kell 30. Õhtu awab
teaduse- ja kunstiosakonna direktor dr. J. Wasar, kö
nedega esinetvad koolitvalitsnse direktor W. Alttoa ja
toimetaja E. Laama», lõppsõna ütleb J. Grüntal. Õhtu

sõnalises osas esinetvad Hugo Laur ja Felix Moor,

paaSmed ön eelmüügil „Päctvalehe" ja „Rahwaüliko»li"
raamatukauplustes ja ..Estonia" teatri kassaS.
Kooliõpilastele on sisfepaiis tvõimaldatud riietehoiu
eest, 10 senti.

Esitatud kunstniku elutöö. Näitusel pole ühtki müüdavat teost

Auliikmeteks valiti riigihoidja K. Päts,
sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laido
ner, peaministri asetäitja K. Eenpalu ja
majandusminister K. Selter
Ehk küll LooduSwarade Instituudi sead»? anti rii
giwanema Poolt dekreedina juba 3. juunil 1937. a., al
ga? tegelikult instituut oma tegewust 9. nowembril
1937, millal majandusministri kokkukutsel toimus inSti
tundi tegewuse awamine täiskogu Pidulikul awakoosole
kul.

Instituudi täiskogu koosolekul reedel, 28. jaanuaril,
mis Peeti Tallinna tehnikaülikooli keemia-osakonna au
ditooriumis, waliti täiskogu Poolt ühel häälel instituudi
auliikmeteks riigihoidja K. Päts, sõjawägede Rlemjuha

käitiste organisatsiooni ja ratsionalisatsiooni sektsioon.

Kui Looduswarade Instituudi tegewuse edukus seda
nõuab, wõib lisaks olemasolewatele sektsioonidele asu
tada uusi sektsioone.

Sektsioonide ülesandeks wastawal uurimisalal on:
1. uurimistööde ja selgitustöö kamade koostamine, kaa
lumine ja esitamine nõukogule; 2. nõukogude poolt wastu
wõetud töökamade teostamine; 3. ettenägemata küsi

«nooli, akwatinta. litograafia, sõelatehnika. monotüuVia, .ofordiga ja lõpetades puugrawüiiriga. Eriti roh.
keSti on esitatud monotüüpia-ja puugrawiinr. Ainewalik
on siin samuti wäga mitmekesine: kompositsioonid,
maastikuwaated, natüürmorte jne., ning waga mitme
suguseid sifciklustratsioone raamatutele ja raamatu
kaasc. Peale selle mõningaid näiteid auaadressidest
ning suur kogu exlibrifeid.
Olgu märgitud, et kõik näitusel esttatud tööd on
leidnud omandajad.' Awämispäewal olid meel müüda
wad 7 tõõd ja needki osteti kohe näituse awamise mo
mendil.

KäeSolew näitus oma olemuselt on harukordne ja

tegcwus. ja tulude-kulude erlarwe tasakaalus Kr.
80.209. . -

Sisuline wign
nn sattunud meie eilse juhikivja esimese- weeru kmma«
sesse lausesse. Autor tahtis ütelda, ei kautsjoni kaotaksid
kZik kandidaadid, ka see, kes tvalituks osutub/ Walttms
kunstniku lühikese, . kuid wiljaka tegewufe dokumendma

seadus määrab 'aga, et kui kandidaat' ontvalitud, fiiZ
saab ta kautsjoni tagasi, s. t. ivaatamata sellele, kas ta

müdeist.

«titte.

vaga hmmtaw, jättes terwMik-ühtlasc mulje, andeS

ilusa lehMlje tema kunsti loomingust, sihtidest ja

Teiselt Poolt seletatakse, et erakonna liikmed ootawad
parlamendi kokkutulekul kõnesid ja seletusi, miS tvahest
oleksid kohasemad ühel teisel juhul kui rahtvnssotsialiS
tide wõimulctulcku aastapiietva Pühitsemisel. NaitekS

vuStasid awalikult neliaaStakut.
Saksa valitsuse iimbermvoduStamise kohtakirjutad

„Timcs'i" kirjasaatja, et see wõikS riivata kõigepealt
marssal von Blomdergi. Tema järglaseks nimetatavat
sõjaministeeriumi poliitilise büroo endine juht kindral
von Reichenau. Kirjasaatja lisab, et rahwuSsotsiaKfttk
erakond tahab laie»tdada otsest kontrolli kõigile miniS
teeriumidele.

Hiinlased lõid jaapanlasi
2000-meheline Jaapani väeosa Umber piiratud
Shanghai, 29. 1. (ETA) (Reuter) Hiina allikaist teatatakse, et Jaapani väed,
kes kavatsesid Mingkiangist edasi tungida, on hiinlaste poolt raskete kao
tustega tagasi löödud. Edasi teatatakse, et Tsiningi juures Hiina vägedel on
õnnestunud ümber piirata 2.000 Jaapani sõdurit. Ühtlasi Hiina väed
on tagasi võitnud Mendjini. Kuuldub, et marssal Tshiang Kai-shek on külastanud hiin
laste kindlustus! Tientsin-Pukou raudtee piirkonnas.
Jaapani sõjaväe esindaja teatas, et Shanghai. Hungtshao ja Tshapei piirkonni»
on välismaalastel viibimine keelatud, sest soovitakse vältida teadete
levitamist välismaalaste poolt neis piirkonni» aset leidvate sündmuste kohta, kuna Hiina
väeosad teostavad seal partisanisõda.
Schanghai, 29. 1. (ETA) (HavKS) Hiina le

hed tcatawad Kantonist, et Hiina 8. armee staabiülem

kindral Jihtschicnjing on saabunud Kantoni. Marssal
Tschiang Kai-schck olcmat teinud talle ülesandeks organi

seerida rahwahnlkade Mäljaõpetamist partisanisõja pi

Tokio, 29. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani walit

Tulekahju Keilas
Reede õhtul kella veerand kaheteistkümne paigu
süttis põlema Keila jaoskonnakohtu maja juure kuu
luv kuur, kus hoiti küttepuid ja mitmesugust muud

üürnike varandust. Hoone, mis oli osalt laud-,
osalt ristpalkidest ehitus, põles maani maha, kus
juures sisse jäi ka kõik vallasvara.

Majaomanik Anton Tuub erg hindab maha

põlenud kuuri väärtust 1500 kr., kuna see Eeks-Majas

suudetud selgitada tule tekkimise põhjusi.

Tallinna ringkonnakohtus oli arutusel
Konstantin Zereni protsess.
Kaebealust süüdistati selles, et tema
omal ajal, kui ta oli teedeministeeriumi
avalike tööde osakonna direktor, astus sa
ma asutusega riigiteeni j ale lubamata äriUstesse tehingutesse. Ka süüdistati teda
dokumendi võltsimises.
Kohus mõistis K. Zereni poolteiseks
aastaks vangimajja.
Praegu on Konstantin Zeren a.-s. „Tel
liskivitehased" esimees.

ajawahemikuS 1924—1937. aastast. Peale joonistuste

watsusega. Ent see katva ei ole wcel lõplikult walmi
nud ja Hitler ei tahttvat enne Pöörduda rahwa poole.

takse sektsioonile nõukogu wõi direktori poolt; 4. tehtud
tööde ja tegemusr aruande koostamine ja esitamine nõu

Dir. K. Zeren 1a.6 kuuks vangi

näeme graafika-tehnikais peagu kõiki eritehnikaid, alates

on edasi lükatud seoseS walitsuse iimbermoodustamise ka

muStc otsustamine ja uurimistööde täitmine, mis au

Edasi täiskogu koosolek kinnitas instituudi 1938. a.

Hando Mugasto lemmikala puulõige on esitatud
siin taielikult. Näitus wötab oma alla mõlemad saa
lid ja waheruumi. Esitatud on tõid 194 numbrit,

valitsusliikmed hoiatavad tööstureid, kes HWrti M*

tule vastu oli kindlustatud vaid 800 kr. eest. Peale
selle jäi majaomanikul leekidesse mitmesugust kuu
ris olevat kraami umbes 250 kr. väärtuses. Kui suur

kogule.

koondatud tööd peamiselt tema sõpradelt ja tuttawailt
olemaSolewai! andmeil. peagu täielikult. Igatahes

tustele rahwussotsialismi kohta. Pealeselle loodeti, «t

lahedal seiswais ringkonnis artvatakse, et parlamendi
kostkuwlek, mis teatawasti Pidi sundima 30. jaanuaril,

fuS Pidas täna istungit, kus arutati sündmuste arene
mist Hiinas. Läbirääkiuliste sisu kohta ci ole midagi
lähemat teada. Läbirääkimised kestsid tund aega. Pä-

turba, 7. ehitusmaterjalide, 8. anorgaaniliskeemilise
tehnoloogia, 9. orgaaniliskcemilisc-tchnoloogia ja 19.

ja kunstilisest taotlusest õige ülewaate, sest siia on

reSpondent kirjutav, et rahwussotsialistlikule erakonnale

eriti aga meie looduStvarade kasutamisele uue suuna ja
hoo andmisel.

määratud, missugused sektsioonid töötawad LooduSwa
rade Instituudi juures. Need oleksid järgmised: 1. geo
loogia ja pedoloogia, 2. meteoroloogia, tlimatoloogia ja
hüdroloogia, 3. bioloogia, 4. metsanduse, 5. pölewkiwi, 6.

andeka kunstniku elutööst, tema loomingu produktsioonist

Sõjsminister vlomksrg Isstskss erru
London, 29. 1 (ETA) „Times'i" Londoni kor oodatakse energilist waStust paatoSti kibedatele arvuS

damiseks Lõnna-HiinaS.

Edasi täiskogu wõttis wastu LooduSwarade Jnsti

mälestusnäitus. Sissejuhatawad sõnad lausus kunSti
sihtkapitali walitsuse esimees haridusministri abi W.
Päts. KäeSolew mälestusnäitus annab waralahkunud

matusest.

Saksa walitsus ümbermoodustamisele

taja kindral J. Laidoner, Peaministri asetäitja K. Een
palu ja majandusminister K. Sclter, armeSse wötteS
nende suuri teeneid Eesti majanduselu arendamisel,

tuM kodukorra. Kodukorras on muuseas kindlaks

Skits ofordile „Vana maju" ja ..Hobused" ofort.

õnnetuse kohta teatatakse ametlikult, et katastroof on tS
kinnd esialgse juurdluse andmeil ühe töölise ettewaata

juhatusel, Ida Loo, Hugo Schiitz ja Paul Jndra. Õhtu

Hando Mugasto mälestusnäitusel

Eile kestpöewal awati Kunstihooiics kunsti siht

mest on saanud haavata. Õnne
tuskohale on sõitnud ka Itaa
lia kuningas ja Mussolini.
Rooma. 29. 1. (ETA) (Reuter) Vii
maste teadete järele on saa
nud Segni katastroofis 50 ini
mest surma ja üle 300 haavata.
Katastroofi koht on ümber piiratud ja
eraldatud väeosade poolt mitme kilomeetri
kauguselt. Segnis töötas üldse umbes
.12.000 töölist. Komandeeriv ohvitser ei
lubanud kuningas Emmanuelil sõita õnne
tuskohale. sest kardetakse veel uusi plah
vatusi. Rooma haiglad on tulvil
haavatuid. Haavatuid on paigutatud
ka teiste linnade haiglatesse, mis asetsevad
õnnetuskoha lähedal.
{Rooma, 29. 1. (ETA) (DNB) Segni plahvatus

muusikalise? osaS EeSti Laulumeeste laulukoor E. Aatva

Loodusvarade Instituut valis
auliikmeid

kapitali walitsuse korraldusel graafik.Hando N!» ga3 t o

Rooma, 29.1. (ETA) (Havas) Segni püs
sirohuvabrikus. mis asetseb Roomast um
bes 50 kilomeetri kaugusel, on olnud täna
hommikul suur plah vatusõn
netus. Oli kuulda mitu plahvatust.
Plahvatuse tagajärjel tekkis vabrikus tule
kahju. Vaatamata tuletõrjujate jõupingu
tustele ei suudetud tulele piiri
panna. Rusude alt on kätte saadud
palju söestunud laipu. Hulk isi
kuid on saanud haavata. Roomast on lah
kunud 70 ambulantsiautot. et sõita õnne
tuskohale. Roomast on kohale sõitnud ka
politseivõimud. Ka sõdureid on saadetud
katastroofikohale. Praegu puuduvad veel
lähemad teated katastroofi ulatuse kohta.
Rooma, 29. 1. (ETA) (DNB) Katast
roofi kohta Segni püssirohuvabrikus teata
takse täiendavalt, et seni on rusude alt
kätte saadud 10 laipa. Mitusada ini-

neljandikku äraantud häältest on saanud tem

rast seda wöeti waSW wäliSmmistri, sõjaministri ja me»
reministri üksikasjalised aruanded. Kabineti peasekretä
rile tehti nleSandekS informeerida läbirääkimiste tule
mnstest maa- ja meremäe juhte.

Hiina-Jaapani asjad Genfis
(Yenf, 29. 1. (ETA) (HavaS) RahwaSteliidu

nõukogu istung, mis pidi algama täna enne lõunat, lL
kati edasi kella 17-ni. - Istung lükati edafi poolamet
like läbirääkimiste Pärast, mida peetakse Hiina-Jaapani
konflikti iile.

r o v k o v sai kukkumisel verevalangu vasakusse põl

ve. Kiriku tän. nr. B—3 elutseval 58-a. Johanna

M ä g i 1 murdus tänaval kukkumise tagajärjel vasaku

käe luu ja Kristiine tän. nr. 14—8 elutseval Mai
Taibc r g i 1 parema käe luu. Kõik nimetatud isi
kud käisid arstiabi saamas Tallinna linna kesk

haiglas, kusjuures Mägi ja Taiberg lasti pärast esma
abi andmist kodusele ravile.
Narva maanteel asetsevasse erahaiglasse toodi
Järvel elutsev 22-a. Herman Saarmann, kellel kukku
mise tagajärjel oli tekkinud raske põlvevigastus. Ta
jäeti esialgselt haiglasse ravimisele.

on üüriliste kahju, pole teada. Samuti pole veel
Libeduse ohvrid

Laupäeval toodi Tallinna haiglatesse ravimisele
4 libeduse ohvrit, kes kukkumisel olid saanud üsna
tõsiselt vigastada.

Vcne-Balti as. nr. 99—4 elutsev 34-a. Pavel P o -

TERJEST J^SBS!
eriti odavate hindadega. Ladus igasugu
meeste kingad ja saapad Terastald-tallaga,
H Oleme
avanud
_ müügi
mis
peavadoma
vastujalanõude
saapa eal Kasutage
odavat ostuvõimalust! TERASTALD,

Teatan Igp. telli jaskonnale,
et pärast põhjalikku remonti algan jälle

tellimiste vastuvõtmisega
nit oma kui ka tellija riidest
Hinnad soodsad, järelmaks võimaldatud
Austusega rätsepaäri

A. U N T E R, "SAZ

Ainult häid mööbleid

Vana Posti tän. 8. tel. 473-80.

Merska mööblitööstuse
ladus müüa
Uus tän. 28. Telef. 442-93.
Suures valikus magamis- ja söögitoad, suured pa
väikesed kirjutuslauad, raamatukapid, diivanid,

kušetid, tugitoolid jne. Eriti kasulik on väljas
poolt Tallinna mööbli ostjaile. Mööbel on puh
tast ja kuivast materjalist valmistatud,
kuivamist ei ole karta ega parandust ed tarvita.
Tallinn, Uus tän. 28.
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Pühapäeval, 50. jaanuaril 1958

Piewa I e h t

Nr. 29

Dollaridünastiad Ameerika
Meejaht ja selle mälestusi Eestis
õpetatud Eesti Seltsi 100-aas
tase juubeli puhul ligi tuhande

külje suuruses ilmunud koguteo

sest Mber Saecularis", mis sisal
dab palju väärtuslikke artikleid

meie ja välismaade teadusmeeste

sulest, toome lugejaile tutvumi
seks F. Linnuse huvitava kir

jutuse ..meejahist ja selle mäles
tusist Eestis", neaasjaliselt selles

osas, mis puudutab meie kodu
maad.

Inimese suhtumine inesilnstesse, na

gu teistessegi loomariigi esindajates

se, on kahesugune: madalamal kul
tuurijärjel. n.-n. korjava- ehk rööv

majanduse astmel olev inimene piir
dub aihiilt nende püügigd või tapmi

sega; kõrgemale, n.-n. viljeleva ma
janduse tasemele jõudes, hakatakse
neid ka kasvatama ja koguni oma
huvläS kohasfclt edasi arehdäma.
Vastavalt võime ka mesilaste eks

pluateerimises eraldada kaht astet:

alasid. Veel keskajal, rääkimata va
nemaist ajastutest, oli aga meejaht
lausa üldine nähtus kogu Euroopa

võtmisel hukati, hooliti muidugi met
sikperedest veelgi vähem. Kui leitud

Vaatame nüüd, kuidas on olukord
Eestis, mis praegu ei saa oma met

või saeti ta maha või pandi põlema.
Mesilased selle toimingu juures hari

mandril, muidugi neis kohtades, kus
mesilased üldse elutsevad.

sarikkusega eriti kiidelda.
Kõigepealt tähendame, et mesilas
tega lähedases suguluses olevate ki

malaste (Bombus) suhtes meil
valitseb veel täieline röövpüük: kar

jased, heinalised, marjulised j. t., kes
sellise pesa leiavad, hävitavad ta ha
rilikult ära ja söövad ka seal leiduva

mee. Muidugi on see laste, eeskätt
poisikeste erilõbu, kuid ka vanemad

inimesed ei pea seda paljuks. Selli
seid teateid on meil laialt üle maa
ja vaevalt on vajadust neid esitama
hakatagi, sest komme on sellevõrra
üldtuntud. Tavaliselt süüakse mesi

otse kohapeal, kas kärge suus närides

või, üsna sagedasti, ka läbi õlekõrre
imedes. Mõned säilitavad sellist mett

pesaõõs oli nii suur, et sealt käega
pääsis kärgi välja võtma, jäeti puu
seisma, vastasel korral aga raiuti

likult hukkusid kas suitsu või ilmas
tikumõjude tõttu.
Oli pere kauemat aega puus asu
nud, siis võis saak temast olla küllalt
tunduv, mõnikord isegi mitu puuda
mett.

Praegu kistakse või viiakse avasta

tud metsikpere enamasti kohe ära,
kuna kardetakse, et mõni naaber

selle tühjendamisega ette võib jõuda.
Vanasti, kus omandusõigusest peeti
rohkem lugu, võidi toimida ka teisiti,

nimelt märgiti leitud ..mesipuu"
kuidagi ära, mille järele seda teised

ja vaatleme siis ka selle jäänuseid

rneejahimaades ja on arvatavasti le

tatakse, et selliseid ..mesipuid" mär
gitud kooresse raiutud ristiga. See
puude märkimise komme on tuntud
ka teistes meejahi ja algelise mesin
duse maades. Seal, kus mesilastepi
damine on üldse veel n.-n. metsa

aga leidub. Rüüstamisele ahvatleb ka
see asjaolu, et kimalased kodust kul

mesinikul juba kindlakskujunenud
alaline isiklik peremärk, mis mesi

käesolevas kirjutises tutvume lühi
ilalt meejahiga eeskätt loodusrahvad
Eestis.

Meejaht seisab selles, et püütakse
avastada looduses metsikult elavaid
mesilasperesid ja, kui see on õnnes
tunud, siis riisutakse pesa meest la
üedaks, mesilasi endid hävitades.

On terve rida rahvaid, kelle ma

landuses mesi etendab väga tähtsat
osa ja kes seejuures ei tunne mingit

mesilastepidamist, vaid kõik mee
kaudu. Siia kuuluvad näit. Tseilonil
elavad vedad, Malaka-poolsaare se
noirahvad ja Andamaani-saarte ela
nikud, edasi Ecl-India algrahvad,
Austraalia pärismaalased, Aafrika
kääbusrahvad ja bušmcnid, mõned
Ida-Brasiiiia jahimecstehõimud jne.
Kuna mesilased asuvad tavaliselt

hangivad metsmesilaste ..küttimise"

vähekättesaadavais kohtades, nagu
kõrgetes puu-õõntes, kaljupragudes,

maalõhedes jne., siis on neile ligi
pääsmine sageli seotud suurte ras
kustega. Loodusrahvaste meekütid on
sunnitud siis kasustama liaani-köisi

ja -redeleid või ehitama ajutisi tellin
guid või jälle tarvitusele võtma oma

suurepärast ronimisoskust puutüve
dele ja kaljudele püasmiseks. Mõne

del Austraalia pärismaalastel on väl

ja kujunenud koguni omad meejahi
spetsialistid: ainult teatavate pere
kondade liikmed, kes ronivad mesi
puude otsa.

Meejaht, kas ainuvalitsevana või
mesinduse kõrvalharuna, on iseloo

mulik eeskätt troopilistele maadele,

kus ürglooduse rikkalikkus sellist

röövmajandust võimaldab. Ka põhja
poolsemais maades leidub meejahti,
eeskätt seal, kus on küllaldasi metsa-

või puupulga abil.
Senine kimalaste rüüstamine on
tuntud ka enamikus ülalmainitud
vinud kõikjal, kus neid Bombus-liike
tiveerimist välja ei kannata.

Mis puutub pärismesilastesse

mellifica), siis pole meil Eestis prae
siive, kus mesilaspered loomulikes
õõntes segamatult võiksid põlvest
gu enam selliseid laialdasi metsamas

põlve pikemat aega asuda ja paljune
da. Meie metsikpered tekivad praegu
peagu eranditult koduseist mesilasist,

kus nõrga järelevalve tõttu igal su
vel sadasid sülemeid minema pää
seb. Harilikult asuvad nad metsa
des Õõnespuudesse, sageli aga ka
majapööninguile, kivihunnikuisse, ise
gi korstnatesse jm.

On nüüd keegi metsiku pere avas

tanud, püütakse teda praegusel ajal
muidugi tervena kätte saada ja koju
mesilasse viia, seda enam et selliseid
leitud peresid meil üldiselt peetakse
mesinikule õnnetoovaks. Ilma et siin
läheksime üksikasjadesse, märgime
vaid, et kojuviimist toimetatakse ka

hel teel: okaspuudel enamasti sae
takse õõnesosa kogu perega tüvest
välia ja viiakse koju, kus see sageli
jääbki tarvitusele . pakk taruna; leht

puudest, mida tavaliselt raskem on

maha saagida, aetakse pere suitsuga

või koputamisega sülemavakka või
kotti ja paigutatakse kodus tarusse.
Kui aga võimalik pole peret kätte
saada, siis püütakse teda vähemalt
meest paljaks ..kiskuda". Sama Ma
tuse osaliseks saavad ka talvel puu
lõikamisel avastatavad pered, mida
leitakse eriti haavapuuses. Vanemal

ajal, kus mesilasi kodumesilaiski mee-

mesinduse tasemel, on tavaliselt igal

puu kooresse raiutakse.
Enamik metsikpercsid avastatakse

meilgi juhuslikult, näit. jahimeeste,
metsatööliste, heinaliste, Rõuges va
nasti ka niinekiskujate poolt.
On ometi terve rida teateid, et
eriti vanemal ajal mesilasi on met
sades päris otsimas käidud ja
osalt veel praegugi käiakse, näit. Alu

taguses, Võru- ja Pärnumaa lõuna
osades jm.
Ka mesilaste ülesleidmiseks on
meil tuntud rida võtteid. Nii teata
takse Saaremaalt, et seal käiakse
metsas varakevadel, kui seal on
lund, ja otsitakse puhastusten
n u jälgi puude alt (Kaarma). Eriti

peetakse silmas muidugi vigaseid ja
õõnsaid puid.

Ka puutüvede pihta koputami
ne on meil mitmel pool tarvi
tusel. Nii kirjutatakse näit. veel
1936. a. ühest lisaku khk. Alajõe kü

la mehest, kes mesilasi „käib nimelt

otsimas": ..Ta klopib kaikaga vastu
õõnespuld. Kui mesilased on puus,
siis tuleb neid kloppimise peale ka
välja. Ta on sel kombel leidnud
mitmed pered".
Kõige sagedamini avastatakse met

sikperesid muidugi sel teel, et nen
de lähedale sattudes kuuldakse pere
lennusuminat või nähakse nende
sisselendamist. Kuid jälgitakse ka pe

sast kaugemal lendavaid üksikmesi
lasi. Kuidas seda tehakse, sellest ju
tustab üks Viru-Jaagupi mesinik en
da kogemuste põhjal:

nivad ' küll juba vana Rooma auto
ridki, näit. Columella (I saj. p. Kr.)
ja Patladius (IV saj. p. Kr.). Nende
teostest on vastavad õpetused levi
nud hilisematessegi Kesk- ja Põhja-

dusest.

püütud mesilaste jälitamise teel mai

Euroopa käsiraamatutesse.

lasperet. Ühele kulutanud ta selleks
päeva, teisele kolm. Kaarma! olevat

see ju küll saagirohkus, mis võistleb

kas või Siberi taiga omaga.
Et varemini mee jahil saak võis
olla küllalt rahuldav, sellest on meil
teateid mujaltki Eestist. Nii kirju
tatakse Lüganusclt Sonda metsade
kohta:

munavalgega. Saksa perenaise konservatiivne köök
Berliinis avati näitus, mis demonst
reerib kõiki neid uusi aseaineid, mida
Saksa käsitöölised praegu tarvitavad.

Siia on koondatud peagu kõik, mis
saksa teadlased ja tehnikud on leiu
tanud neliaastaku teostamiseks. Kas
kõik need uued ained võivad ka hea
duse suhtes võistelda endiste ainete

ga, see on muidugi teine küsimus.
Piirdume ainult sellega, mis jutusta
vad näituse korraldajad.

Hiljuti aljes ei tulnud Saksa töös

tuses ja käsitööstuses mõttessegi saa

da läbi ilma raskemetallideta. Nüüd

on siin palju muutunud. Raskeid
metalle on üllatavalt välja tõrjutud

teiste ainetega, niida juba ennemalt
tunti, ja ka uutega. Alles mõne aasta
eest valitses veendumus, et näit. kee

miatööstuses ei või toiduainete- ja

õllevabrikud mingil tingimusel saada

läbi spetsiaalsete metalltorudeta.
Nüüd tarvitatakse seal ainult klaas

torusid. Konservikarpe valmistatakse
nüüd pleki asemel purunemata klaa
sist. Isegi laudu, mina perenaised tar
vitavad pesu pestes ja mida ennem
kaeti valge plekiga, kaetakse . nüüd

lainekujulise klaasiga. Üldse tarvi
tatakse praegu klaasi Saksa töös
tuses ja käsitööstuses väga laialiselt.
Murdumatu klaas on küli mõnestki
metallist kallim, aga selle eest pak
kuvat ta ka mõningaid mugavusi ja

miseks. Eriti huvitav on kalaperga
mis annab ilusaid köiteid. Ta on raa

ment, raamatuköitja Martini leiutus,
matuköitena ka tugev ja vastupidav.
Ka värvijad on saanud uusi aineid.

Nemad võivad õlivärve asendada
tselluloosi-liimi ja tseliuloosi-kliistri
ga. Vorstivabrikandid asendavad loo

mulikud sooled kunstlikega naturii
nist, pergamendist ja tsellofaanist.
Punutud korv- ja vitsmööbli valmis
tamiseks tarvitatakse nüüd tsello
faani.

Sel näitusel oli välismaa ajakirjani
kel ootamatu elamus. Pärast näituse

vaatamist kutsuti nad kohvile. Laud
oli kaetud väga rikkalikult seal

oli igasuguseid kooke, suuri, hästi de
koreeritud . torte ja küpsise!d.

Kuna suurt näitust läbi käies kõi
gil oli tekkinud hea isu, maitsesid
koogid ja küpsised hästi. Alles siis
selgitati ajakirjanikele, et kookide
valmistamisel oli loomulik munavalge

asendatud kalamunavalgega. Keegi
ajakirjanikest polnud ennem veel söö
nud saksa uut kuulsat kalamunaval
get, mõnelgi on tema ees vastikus,
nagu igaüks ei või harjuda konna
reite ja isegi austritega. Kuid nüüd
oldi sunnitud möönma, et kalamuna
valge oli maitsnud üsna hästi.

asendatakse kõik need vasktorud tun

tud Rosenthali tehases valmistatud

portselantorudega. Kaabli ja veejuht
mete torud valmistati ennem rauast
või tinast, nüüd kas portselanist või

mipolamist, erilisest uuest ainest,
mis sarnaneb portselanile.

Peale selle tarvitatakse raske

metallide asemel juba laialiselt kerg

metalle, peamiselt alumiiniumi ja

magneesiumi segusid. Eriti meelsasti
valmistatakse kergeist metallest tol
muimejaid, elektritriikraudu, soojen

duspatju, jalalampe. Et triikrauad
poleks liig kerged, siis asetatakse

mesilased suitsetati", seega on meil

tegemist päris ehtsa ..meejahiga".

Nagu neist lühikestest näidetest

selgub, omas siis meilgi meejaht veel

XIX saj. teisel poolel teatud majan
duslikku tähtsust ja kestab vähesel
määral praegugi, eriti maa ida- ja
lõunapiiril, kus veel on säilinud suu
remaid metsi. Võtted, mida meil

mesilasperede ülesleidmiseks ja kät

tesaamiseks tarvitatakse, on aga ül
diselt samad, mis vastavais olukor
dades on tarvitusel peagu üle kogu
maailma. Vahe on küll ainult selles,
et kuna troopikamaadel meejaht on

peagu ainsaks meemajanduse viisiks,

meil see on vaid (praegu rohkem ju
ba sportliku ilmega) kaasnähtuseks

pärismesinduse kõrval, mille iga meil
omakorda juba aastatuhandeisse ula

tub. Umb. aastani 1500 e. Kr. oli

meiegi esivanematel meejaht ainsaks
meesaamise viisiks.

Umbes aasta eest teatati Mar
seille'! politseile, et õpetlane sir.Re
ginald Blore on jäljetult kadunud.
Ta oli elanud väikeses majas Mar
seille'! villalinnajaos. Inimese kadu
mine pole Marseille'! politseile min
giks uudiseks, kuid käesoleval juh
tumil näis asi siiski eriline. Peale
selle: siin oli ju tegemist inglise
aadelmehega.

kuulis, kortsutas ta kulme ja kõlistas
kohe, uimastusmürkide osakonnale

vitatakse juba ka vaipade ja kasu

luloosivilla valmistamises ja tarvita

mises ei kuulugi esikoht Saksamaale,

vaid Jaapanile. Teisele kohale tu
levad Ühendriigid ja alles kolman
dale Saksamaa.
Uut ainet, niida nimetatakse a 1 k o

ri ks, kasutatakse käekottide ja
kohvrite valmistamiseks. Samuti on
uudiseks kalanahad, millest ci va]mistata ainult vihmamantleid, vaid
ka jalatseid ja käekotte. Lisaks so
bib kalanahk hästi ka raamatukoil-

na praegu maksab vähimalt 33 mar
ka, siis on selge, millist kokkuhoidu

uus leiutus võimaldab. Kaubanduses

hüütakse uut munavalget väga kõ
lavalt „viikingite munavalgeks".
Eriti vajaline olevat ta küpsiste val
mistamisel, kus ta asendavat mitte
ainult munavalget, vaid teataval mää

ral ka rasva. Saksa pagarid ja kon
diitrid tarvitavad teda üldiselt kana
munade asemel. Aga perenaine ei

vahetaks loomulikku kanamuna min
gil tingimusel ..viikingite munavalge"
vastu. Perenaisele ei saa nii kergesti

selgitada viikingite munavalge ja
teiste aseainete suurepärasust. Pere

naine on toitlustamisKÜsimusis kon
servatiivne ja küllap tal selleks on

elulised, praktilised põhjused. Ainult

Eikaajaline uurimus võiks näidata,
mvõrd viikingite munavalge toidu
ainena asendab loomulikku munaval
get.

kui aga äri õnnestub, küll väga palju
võita. Need telgitagused juhid vahel

duvad. Kord on see vana madrus,

kord noor sadamatööline, elegantne
härra, mugav kodanlane provintsist,
inglane, greeklane, kuidas kunagi va
ja. 'On keegi meister miimikas ja urn

berrõivastumises, siis võib ta ühes

isikus anda mitu kuju.

Sir Reginald oli enese arendanud

selliseks meistriks. Igal ööl kerkis ta
üles mängupõrguis ja joomakohtades,
kus kaubeldi uimastusmürkidega. Iga

kord uues vormis. Järgmisel päeval,

sageli ka öö jooksul, pani Marseille'!
politsei seal toime haaranguid. Kuid
saladuslik uimastusmürkide ostja os
kas ikka jäljetult kaduda.

See polnud küll mingi kunst, sest
inspektor teadis, kes end nende va
helduvate maskide taga varjas. Aga

ka rahvusvahelised traaditõmbajad
aimasid midagi. Kuid neil ei õnnes
tunud teda iial paljastada ja tema

abielu Euroopa kõrge aadliga. Uollat

..kontrollima" ei tähenda omamist. Mõni
kord piisab aktsiate vähemusest suure
ettevõtte kontrollimiseks, teinekord isegi
ühingute rühma kontrollimiseks. Sellele
tõsiasjale tugeneb mõne suure trusti juhi
isiklik mõju nii Ameerikas kui Euroopas.

side, vürstide, krahvide ja parunitega

Ameerika multimiljonäride isiklikku

Raudleekuninga ja rauamagnaadi Jay

ja hiljem hertsoginnaks. Petrooleumi
tööstur Rogers pani oma tütre mehele
krahv Salmile. Levi Z. Zeiteri, suurte
Marshall Fieldi magasinide kaasomaniku
tütar Chicagos abiellus India asekuninga

lord Curzoniga ja sai sir Oswald •
Mosley, Inglise fašistliku partei > juhi
ämmaks. Ethel Ficld, suurte

kaupmeeste järglane, abiellus Briti admi
rali krahv Beattyga.

V anderhiltid, kes omandasid

suured rikkused rauakaevandustega, on

suguluses paljude Euroopa aadlikoda
dega, nagu Ongari krahvi Szechenyi ja

Marlhorough' hertsogiga. Hiram E.

larit ohverdanud heategevaiks ja teadus

Manville'!, ashestikuninga, tütar abiellus
krahv Folke Bernadotte iga ja sai nõnda

likeks otstarbeiks. Teised perekonna
liikmed jätsid ka suuri varandusi järele,
nii suri vana John D. Rockefeller: vend

William 1922. a. oma pärijaile 40 mil
jonit dollarit jättes. Tema poeg, pankur
Percy A. Rockefeller, pärandas oma nai
sele kui ainsale pärijale 120 miljonit dol
larit. Rockefellerite dünastia koosneb

praegu 21 isikust, kes kõik on dollari
multimiljonärid.

Petrooleum, mis on saanud Rockefel
lerite rikkuse allikaks, on annud ka pal
ju teisi suuri varandusi Ameerikas, mida

Miss Barbara Hutton, kellest sai
krahvitar Haugwitz.

peale on ta htigelrikkus tunduvalt kaha
nenud. Ametlike andmete järgi Washing
tonist on teada, et Morgan pole rea aas
tate jooksul maksnud tulumaksu, kuna
ta kahjud ületasid tulud.
Lundberg peab aga kõiki 15 Morgan!

Euroopas nii hästi ei tunta. Petroo

sugukonna liiget üheks perekonnaks,
kelle varandused ta arvab tõusvat 728

n e s s e oma 800-miljonitise varandusega,

miljonile dollarile.

leumimagnaatide seas näeme Har k
Whitneysid 600 miljoniga, Archbolde,

Rogcrteid, Bedforde ja teisi

nende kaaslasi suures petrooleumitrustis

„Standard Oil Companys", kellele
kõigile kuulub sadasid ja kümneid mil
joneid.

Kui Rockefelleritele kahtlemata kuulub

esikoht dollarikuniugate „Gothas", siis
on teine koht selles teisusekirjas väga
vaieldav. Kellele langeb au olla kohe
Rockefellerite järgmine? Enne majan

duskriisi peeti Henry Fordi ja ta
poega Edselit dollarmiljardäridcks. Nen
de varandus on kriisiaastate jooksul suu
resti kokku sulanud, kuid ta on vähem
jagatud kui suurte rabadünastiate varan

dused. Sugukonna peana on Henry
Ford rahaasjade juhtimisel väga. vali
mees. Need tema sugulased, kel pole
ehtsat ärimehe talenti, on armutult välja
lülitatud kuulsaist Detroiti tehastest, üks

Henry Fordi vend oli 70-aastaselt sun
nitud end kuulutama maksujõuetuks,

ilma et ta kuulus vanem vend oleks
talle appi tulnud.

Suurte tööstusdunastiate seas on M e 1-

lonid ja Du Pon t*id tähtsamad For

di võistlejad teisele kohale. Andrew Mel
lon, kes suri möödunud suvel, määras

kaks miljardit franki oma sünnilinnale
Pittsburgilc ja ta kuulsast kunstikogust
asutati ta testamendi kohaselt rahvus
muuseum Washingtonis. Sellest hooli
mata omab ta perekond veelgi kümme
miljardit franki. Mis puutub Du Ponti,
kelle hiigelvarandus sai alguse püssirohu

vabrikust, mis asutati - juba Napoleoni
sõdade aegu ja mida tohutult suurendas
maailmasõda, siis arvatakse teda omavat

umbes 15 miljardit dollarit, kuid see va
randus jaguneb selle vana dünastia ka
hekümne liikme vahe).

Majandusteadlane Ferdinand Lund

teist kohta Rockefelleri järel ei For
dile ega Mellonite, vaid M organi

Siis saabus Marseille'i Jean Bal
mcaux, kuulsaim Põhja-Aafrika he
roiinikaupleja. Tema oli otsustanud
saladuslikku nuuskurit paljastada.
Ühel päeval ta • kohtas rikast Lon

järele rohkem kui 70 miljonit dollarit.

laselt ostma suuremat hulka heroii

Tema poeg, praegune kuulus New Yorgi
pankur, kasvatas selle varanduse maail
masõja jooksul kahekordseks, kuid sealt

ni. Lepiti kokku, et kaup antakse üle

Gouldi tütar sai krahvinna Gastellane IKS

John D. Rockefeller* kes jättis

perekonnale.

doni ärimeest, kes hangeldas uimas
tusmürkidega. See oli valmis prants

jooksul ja on kestnud meie päevini.
üks Astorite sugukonna võsu, "ellele
kuubivad terved New Yorgi kvartaalid,
abiellus vene vürsti Sergei Obolenskiga.

nud oma varandust juba eluajal jagada.
Kõige kujukamaks näiteks sellest oleks

keegi
peale politseipresidendi ja ui
mastusmürkide osakonna inspektori.

lane villakvartaalist, seda ei teadnud

algasid 19. sajandi viimaste aastakümnete

on tõusnud 186 miljonile dollarile. Nii
suur oli 1927. a. surnud petrooleumi
töösturi Payne Wh i tn e y pärand.
Suurem jagu multimiljonäre on püüd

jane politsei abiline oli vaikne õpet

ga arveid õiendada. Et aga see sala

printsessidc abielud vana maailma pnn

varandust ülehinnatakse tavaliselt. Prae
guseni pole olnud ühtki ameeriklast, kes
oleks surnud dollarmiljardärina. Suurim
varandus, mida kunagi on registreeritud,

berg, kes kirjutas raamatu kuuekümne
perekonna hiigelvaranduste kohta, mida
Ameerika praegu õhinal loeb, ei anna

See Londoni äritseja oli endast
mõistetavalt sir Reginald. Kui ta as
tus kohvikusse, oli politsei hoone
juba sisse piiranud. Kuid ka kai
meaux oli ettevaatlik. Temalgi oli
kõrvaltänavad valve väljas. Ja kui po

Tselluloosi villast on juba
nii palju kirjutatud, et poleks enam
vajaline jutustada, kus seda kõike
kasutatakse. Igatahes vallutab tsel
kate valmistamiseks. Selgub, et tsel

pole .vähimatki kala maiku. Kilo nii

sugust kuiva munavalget maksab 14
marka, kuid ta võivat asendada 330
kanamuna munavalge. Kuna 330 mu

Prantsuse salakaubitsejad kõrvaldasid sir Regi
nald Blore'l

..Teatage kadumisest kohe politsei
ülemale," käsutas inspektor.

iuloosivill praegu Saksa riidetööstuses

juba nii arenenud, et kalamunavalge!

Inglise õpetlase kaksikelu

neisse vajalisi ..ballaste".

puuvillale kuulunud kohta. Teda tar

tamisest. Selleks võetakse ainult
parimad merekalad. Ühe kilo muna
valge saamiseks vajatakse umbes
22 kilo kalu. ümbertöötamine on

dollarit, mis vastab umbkaudu avalike
maksude üldsummale Prantsusmaal,

See liigitamine näib veidi üllatav. Sest

on teada, et John Pierpont Morgan,
„John Pierpont Suure", nagu Ameerikas
hüütakse, isa ei jätnud 1913. a. surres

Niisugusel perekondliku varanduse
määritlemisel ei puudu alus. Tõepoolest
pole sidemed ärikaaslaste vabe! kuski nii
tihedad kui Morgani sugukonnas. Kuul
sas pangas Wall Streetil nr. 23 on kõik

partnerid, kellest igaüks on multimiljo
när, ametnikena tööl, töötades ühises
suures pangasaalis sageli isegi keskpä
raste pangaametnikena, ja nende vali töö

rütm annab saalile kooliklassi ilme. Mor
ganid moodustavad pangamajas üksuse
nii kaubanduslikust kui ühiskondlikust
seisukohast.

Teised Wall Streeti pankurid järgne
vad Morganitele alles suures kauguses.

Bake r i d „First National Bank ist"
ja Stillmahid „Nationat City
Bank ist" omavad kolm kuni kuus mil

jardit franki. Pangamaja Kuhu, Loeb
ja Co peamine Morgani pangamaja

võistleja on ..kuuekümne perekonna"

Rootsi kuninga sugulaseks. Krahvinna
Haugwitz, sündinud Barbara Flutton,
suurte Woolworthi magasinide parijan
na, ei ole nõnda esimene ameeriklanna,
kes on suguluses Skandinaavia maade

aadliga. , ,

ühendriikide kuldse nooruse abielud
ei vasta alati, tõsi küll, nende vanemate

soovidele ja hiilgusele. On olemas ka
mesalliansse, mis on kuuekümnele pere

konnal» olnud skandaaliks. Milline.
häbi: James A. Stillman, suure pankuri

poeg ja Rockcfelleri õepoeg, armus oma

perekonna koka tütresse ja andis talle
oma seadusliku nime...
Pahem veel on Rhinelanderite pere

konna õnnetus. Noor Leonard Kip

Rhinelander kosis musta autojuhi tütre.
Võtta oma palees äiana vastu autojuhti
ja veel pealegi neegrit, see on Ameerika

kõrge seltskonna silmis kahekordne

roim. Ennem juha ehk andestatakse ilu

sale Ellin Mackayle, kes valis Inehekt
kuulsa jazzikomposiitori Irving Berlini.
õnneks on niisugused ebamugavused
kuuekümne perekonna maailmas üsna
haruldased. Suurem jagu miljonite pä
rijaid ja pärijannasid ei otsi armuseiklusi
väljaspool oma sotsiaalset klassi. Nad
peavad ülal häid traditsioone ja püüa
vad parimate võimete järgi oma sugu
konna varandusi teisi miljonäre kosides
ja nende abielludes veelgi tõsta. Rikkad

sugulased ja kümne perekonna oma

vahelised sugulussidemed on mõnelegi

nimestikus esindatud nimedega S c h i f f

miljonäripojale tulnud rahanduslikult

Metropolitan Ooperi suure raätseeni ja
suurima kinotööstuse aktsionääri, varan
dus hinnati 1929. a. üle kahe miljardi

neljaks kuni viieks erirühmaks.

ja Kah n. Pankur Otto H. Kah n i,
frangi. Kui ta aga mõni aasta hiljem

suri keset majanduskriisi, ei saanud ta
pärijad rohkem kui kakssada miljonit

suureks kasuks. Tegelikult kuuskümmend
perekonda jagunevadki praegu veel ainult

Väga tüübiline näide sellest on
Rockcfellerite sugukond. Petroo

leumikuningad on abielus Mac Cormicku,
'suurte põllutöömasinate vabrikantide su

franki. Pankurite Wartburgide
varandust arvatakse veel ikka 3 miljar

gukonna liikmetega, pankurite Stillma
nide ja Aldrichitega, kes juhivad kaht

dile frangile.

tähtsamat ühendriikide panka, vasetöös

Imelikem on, et peagu kõik suured
varandused ühendriikides on pärit enne
sõjaajast. Kuhu on jäänud arvukad-uus
rikkad, kes tõusid börsispekulatsioonide
vahuharjale 1928. ja 1929. a.? Nad on
kadunud, jätmata jälgegi Ühendriikide

majandus- ja ühiskondlikku ellu. Ain

turite Dodgeidega, kuulsa terasemag
naadi Andrew Carnegie järglastega.

Du Pontid, nagu omal ajal Rothschil
did, abielluvad tavaliselt omavahel. Et
ilus Ethel Du Pont abiellus Rooseveldi

pojaga, see oti täieliseks erandiks ja
rahadünastiale vastumeelt, kuigi aeda

saks ameeriklaseks, kes on viimase

alul peeti lepituseks rahadünastiate polii

Euroopas ei tunta. Tema nimi on
Floyd B. Odl u m ja ta alustas oma

tilise vastasega, presidendiga. Du Pont
oli kulutanud 25 miljonit franki Roose-,
veidi tagasivalimise takistamiseks. Vas
tuoksa kõigile ootustele ja kirjutustele

kümne aasta jooksul osanud panna kok
ku suurt varandust, on finantsist, keda

karjääri ühe elektriseltsi juhatajana Mor

ganite teenistuses. 1924. a. asutas

Odlum väikese finantsuhingu, millel oli
40.000 dollarit kapitali. See ühing

Atlas Corporation , asus börsiväär

tuste paigutumistele ettevõtete alla.
Odlum ilmutas sel alal suurt andekust.
Kuna teised samasugused ettevõtted
kokku varisesid, võitis Atlas Corporation

kriisi ajal kolm miljonit franki ja sealt
peale on ta varandus kahekordistunud.
See erandlik juhtum ei muuda midagi
suurte ameerika rikkuste füsionoomias,
millest Euroopas sageli ollakse cksiarva-

ei toonud laste abiellumine vanemate te

gelikku leppimist. Du Pontid on pärast
pulmi endiselt jäänud ägedateks Washing
toni vastasteks ja Roosevelt pole teinud

ühtki järeleandmist kuuekümnele pere
konnale.

Nagu siseminister Ickes oma hiljutise*
kõnes ütles, on president Roosevelt ot
sustanud ..teha lõppu vaikese vähemuse
võimule ja eesõigustele".
See on põhiojuliselt samasugune konf

likt, nagu on juba sajandeid valitsenud

Euroopa mail: Armutu võitlus riigi ja

suurte varanduste omanike vahel.

väikeses sadamakvartaali kohvikus.

olevat vastupidavam. Eriti väärtuslik
olevat niinimetatud „Flex-klaas", mis

võitis Pariisi näitusel Grand Prix'.
Viga suuresti on levinud ka port
selani tarvitamine. See on osutunud
kasulikuks isegi kaevudes, mille filt
rid ennem valmistati vasest. Nüüd

Siis seletati kalamunavalge valmis

nist kontrollib keskmiselt 4 miljardit

kabele ja poolele miljardile. John. D.
Rockefeller oli umbes 800 miljonit dol

kui teda ajad? Ipialjselt. Ent selle
äri suured juhid jäävad enamasti
ikka varju. Nad juhivad oma äri tel
gi tagant, neil pole midagi kaotada,

Klaasist kilukarbid ja portselanist veetorud. Ajakirjanikke kostitati kala

üksikasjalisemalt: igaüks neist perekon

leppi. Ka on metsast ajajooksul kõik
pered peaaegu üles leitud ja ära too
dud. Kui vanasti metsast leitud mee

se osa üldsaagist, pole seda enam
praegu." Nagu sama kirjasaatja tea
tab, seal leitud „puu saeti maha ja

VCSelle kuuekümne perekonna ek.klu
siivne iseloom ilmneb selgesti nen e o i
eliumistes. Nende ideaaliks on jaani»d

kontrollimisele 240 miljardit dollarit,

surres järele ~ainult" 25 miljonit dollarit,
kuigi ta perekonna varandus hinnati mil
jardile, majandusliku õitsengu ajul isegi

saak moodustas mingi nimetamisväär

kaugeltki parvenüüd. Need oo topised
rahadünastiad, kes sage, juba sajand
jooksul on oma maa elu
mõjutanud. Aina enam on nad
rikas hakanud mängima feodaalse aadli
OSa. Nad on väga alalhoidlikud ja on
elavas opositsioonis president Koose-

Kui oletada, et Ühendriikide rahvuslik
varandus tõuseb 360 miljardile dollarile,
siis kuulub nende kuuekümne perekonna

~Metsast leitud metsikute perede
saak on aga vähenenud, kuna varem

oli rohkesti õõnsaid haabu ja sang

muscs. Kuuskümmend Hj

Ameerika siseminister Harold L. Ickes

ütles hiljuti, et Ühendriikides on kuus
kümmend perekonda, kes kontrollivad
maa rikkusi ja kellele kuulub vähemalt
kaks kolmandikku rahvuslikust varan

enamasti väga tulus kaubandus, eriti

Aseainete näitus Berliinis

elud Euroopa aadliga. Rooseveit jatkab võitlust rahadünastia vastu.

Austraalias ja Aafrikas tarvitatavaid
nüügiviise, mainitakse ka Saardest.
Mctsikperede ülesotsimisest kinni

4—5 mesinikku, ..kes igaüks 3—4
pere on metsast toonud ühes puu
ga". Rõugest teatatakse, et seal met
sas niinel käies leitud mett „27 haa
vatäit". Jääb kahjuks selgusetuks,
kas need avastati korraga või pikema
aja jooksul. Esimesel juhul oleks

ka kauemaks, kuna teda peetakse
eriti heaks abinõuks kurgu- za silma
haiguste ning jooksva vastu. Pesad
kaevatakse välja kas paljaste kätega

muti ja õnnestus". Samasugust

jälitamist, mis elavalt meelde tuletab

enam ei puudutanud. Nii teatatakse
Rõugest, et „Kes mesilastega õõnes
puu leidis, köitis „niidse" (pajukoore)

kaugel esiajaloos ja praegugi veel
mõningate loodusrahvaste juures esi
neb meejaht, kultuursematel rah
vastel aga juba mesilastepida
mine ehk lühemalt mesindus.

60 perekonda, kes valitsevad Ameerika rikkusi. Dollarprintsesside abi

või vastas seisvas kohas toimisin sa

Kui suur võis olla nüüd sel teel
piiütav saak? Meie V.-Jaagupi mee
fcütt teatab, et ta oma eluajal on püüd
nud ülalkirjeldatud viisil kaks mesi

ümber puu, siis teene ei võtnud enam
omale. Kui talv tulli, raiuti puu maha,
siis sai mesi kätte". Avinurmes mäle

saatusemäärajana

..78—-10 km inimelamuist eemal
lasi, neile kinnitasin kleepainega pa
beriribakese. Jälgisin vabaks
lastud mesilase lennusuunda, orientee
rusin asukoha suhtes. Teises kõrval
püüdsin metsas kanarbikuõitelt mesi

Kui politseipresident kadumisest
Seal oldi äärmiselt üllatatud.
..Selle asja taga on kahtlemata Jean

Balmeauxl" ütles uimastusmürkide
osakonna inspektor.

„01en selles kindel," vastas presi
dent, ..aga millega te seda tõestate?"

..Kahjuks mitte millegagi. Ma ei
tea isegi, kes Jean'Balmeaux on," oli
vastus. Ülem vaikis. Hetke pärast ta
ütles, et Reginald Blore'i salapärane

kadumine jäägu esialgu ainult po
litsei enda teada.

Sir Reginald polnud alati olnud
see vaikne õpetlane, kes elas oma
väikeses villas ainult teaduslikele
uuringuiie, käis vahest vaikselt jalu
tamas ja puutus kokku ainult auväär

sete inimestega. Majahoidja kiitis
oma härrat väga. Piirkonnas räägiti
õpetlasest ainult head. Aadelmehel
polnud vaenlasi, polnud teda külas
tanud keegi, keda oleks võinud mil
leski kahtlustada. Tema ; kadumine
jäi mõistatuseks.

Enne kui sir Reginald oli tagane

nud sesse vaiksesse ellu, oli ta olnud
väga elurõõmus noormees. Ühel päe

val ta õppis tundma naist, kellesse
ta saatuslikult armus. Saatuslikult,
sest see oli õnnetu armastus. Noor
mehest sai morfinist, kes otsis unus
tust oma õnnetuses uimastusvahen

deist. Oli ainult ajaküsimus, millal
mürgid ta hukutavad. Aga viimsel
tunnil läks tal korda end päästa. Ta
tegi läbi võõrutuskuuri. Raudse tah
tega pani ta nüüd harjumusele vastu
ka vabaduses. Sir Reginald Blore sai
jälle terveks.

Marseille on suur kaubandtislinn
Seal kohtuvad ka need rahvusvahe
lised ärimehed, kes hangeldavad kee

latud uimastusvahenditega. See on

litsei tungis kohvikusse, hakkasid

Balmeaux' abilised väljas revolvreid

paugutama. Politseinikud jooksid
nüüd vaatama, mis tänaval oli juh
tunud. Selle aja jooksul olid ka
gangsterid kohvikust kadunud. Kui po
litseinikud tulid kohvikusse tagasi,
lamas sir Reginald maas. Politseini
kud saabusid õigel ajal, et päästa ta
elu.

Kui sir Reginald sõitis koju, jälgis
teda teine auto eemalt. Selle järele
ei nähtud teda enam. See oli aasta
eest.

Mõne nädala eest avas tolliametnik
Marseille'is saapakasti. Rohkem har

jumusest kui kahtlusest koputas ta

kangiga vastu taldu.

„00, mis see on?" hüüdis ta, nä
hes valget pulbrit talla vahelt pude
nevat.

Saatja sattus kabuhirmu ja reetis
Balmeaux' jõugu. Suur osa saadeti
sest võidi konfiskeerida. Jcan Bai
meaux'd end muidugi ei leitud.
Gangster kinnitas, et sir Reginald
oli kõrvaldatud. Aga kuidas ja kelle
käe läbi, sellest ta vaikis kangekael

selt.

Ainult üks on kindel: Mees, kes
oli aastaid elanud õpetlase ja ui
mastusmürkide kaubitseja kaksikelu,
et inimsugu aidata mürgist vabane
da, pannes oma elu seda tehes ala
tisclt hädaohtu, see mees sir Regi
nald Blore ei viibi enam elavate

seas.

Taevast sadanud halas
tajaõde
Ühendriikide haigejaaittadc tööst Alaskas
Miss Mary Fisher võib end õigus õigeaegseks saabumiseks liig pikk.
tatult pidada julgeimaks ja ühtlasi Talvel on ka igasugune ühendus
ka moodsaimaks halastajaks õeks teid mööda kuude viisi katkenud.
maailmas. Ta pole ainult äärmiselt Kõik jõuvankrid jäävad siis meetri
tõhus põetaja, vaid ka külmavereline

langevarjuga hüppaja. See mitme
külgsus andiski talle põhjust hakata
„ lend avaks halastajaks õeks". Tema

töümaiks on ligipääsmatud ühend
riikide piirkonnad, peamiselt Alaska
ja põhjapoolsete Kordiljeeride kulla
maad. Seal elutsevad asunikud üks
teisest suures kauguses mäehiittides

On mõnd üksildast kullakaevurit
või nahakütti haigus tabanud, pole
ta seisukord kuigi mugav. Endistel
aegadel oli seal taudide puhul ini
mesel ainult kaks võimalust: kas sai
ta tugev kehaehitus taudist jagu või
ta hävis.

Niiiid on tehnika neile ini»r.«?sile
annud kolmanda võimaluse. Igas
kullakaevajate asunduses on, kui
seal pole telefoni, vähemalt väike
raadiosaatja. Piisab lihtsast appi
hüüdest, et haigejaamast saadetakse

välja arst või õde. Haigeni oleks või
matu pääseda maad mööda, tee oleks

paksusse lumme kinni. Kevadel aga,

kui lumi sulab, muutuvad suured
piirkonnad soodeks Siis on rasku
sed ühendusepidamise] isegi veel
suuretr.«d. Neil juhtumeil astub
tegevusse lendav õde. Lennuk viib
Mary Fisheri piirkonda, kus haige
kullakaevur elutseb. Lennuk teeb
mõned keerud koha ümber ja siis
sajab alla hele pundar. Langevari
avaneb ja halastajaõde maandub'

lele ebakindlale jalgealusele. Lange
vari vajus muidugi põhja.
Selle naise vahvusest räägib veel
et ise vaevalt surmast
paasnud, tõttas ta kohe haiget abis
tama. Hüpates jääpangalt jääpan
gale jõudis ta kaldale. See põrgulik
teekond üle km-laiuse jõe- oleks
tugevale mehelegi olnud väga häda
ohtlik. Mary Fisher aga ei kaota
nud närve ja tõttas kindlat maad
jalge all tundes kohe üksiklase hüti
poole, kus ta asus haiget ravitsema,
nagu poleks midagi juhtunud.
Suuremaid elamusi oli lendaval
halastajal õel ühe rändava indiaan
laste suguharuga. Kaugel Alaskas

lamas nahakütt surmani haigelt oma

naril. Juhuslikult sattusid ta hütti
indiaanlased, kes viisid tema haiges
tumisest teateid 80 km kaugusel

asetsevasse valgete asundusse. Sealt"

telefooniti haigejaamu. Jällegi kin
nitas Mary. Fisher langevarju enda
suuremalt , jaolt ikka õnnelikult, saa ümber ja laskis lennukil end kohale
des ainult vahetevahel kaljudel põ toimetada. Kuid allahUpamisel sat
rutada.
tus ta tuulehiili ja maandus indiaani
Punanahad olid kohkunud,
Kord juhtus, et Mary Fisher kut laagrisse.
arvates
et
valge nõid oli taevast
suti haige juure, kes oli asunud ela alla sadanud.
Nad oleksid talle aval
ma mahajäetud Yukoni piirkonda. danud jumalikku
austust, kuid Maryl
Oli kange tuul ja langevarjuga hüp oli kiire, ta pidi tõttama
haige juu
paja Pidi eriti ettevaatlikult asu
ma tööle. Yukonis seisis vesi kõr re. Tema allasadamine taevast on
gel ja ta pind oli kaetud jääpanka tänapäevani selle indiaani suguharu
dega 200-m kõrguses haaras Maryl suurimaks mälestuseks.
tugev tuulehoog ja kandis ta keset
Lendav halastaja õde kuulub mui
jõge. Naine tegi meeleheitlikke pin de ka naiste hulka Ühendriikides,
gutusi kaldale pääsmiseks. Kuid
on tehtud rohkeim ahiellumis
asjatult. Langevari vajus aina ma? kellele
esildusf. Peagu iga terveks arstitud
daiamaie. Miss Fisher vaatas juba patsient tahaks teda naida. Ent
surmale silma. Ta kukkus vette, ühelgi juhtumil pole miss Fisher
sai aga veel viimsel hetkel haarata veel
suutnud oma huvitavat kutsat
jääpanga äärest ja end tõmmata sel-

vahetada perenaise kodune töö vaata.

pealegi, ülesannete täitmisel peab ik
ka olema tööjaotus.
Visna kaaslaseks kirjanikkonnas oli

25 a. kohvikukultuuri
Rasmus Kangro-Pool

Mälestussarjastw

Aug. Ge, va pikk Gailit, nagu ütles
õnnis Jürgenstein. Ka temal oli krii
santeem mitte ei tea, kumb kum
male selle ordeni leiutas. Visna nae
ratas vaikselt, Ge naeris hirmus kõ
va häälega. Nad olid tolle aja Ver
neri-elu keskusteks.

Ei või ütelda, et Verner Vabadus
sõja esimestel kuudel oleks pakkunud

kuigi ülevat pilti. Ta oli muutunud
ajamurede lapseks. Sest tubakat ei
olnud siis ja rahvas laenas maameeste

saepurust mahorkat ja rebis seal
plotskit, nii et toad sinetasid ja leh
kasid. Uks tuntumaid Tartu proua
sid tõmbas piipu. Aeg oli ärev ja
närviline ning tasakaalutu nii tasa
kaalutu, et Jaan Tõnisson tähendas
ühele karskuse nõudjale: jätke see
ruttamine, ma mõistan, et aeg on
nii närviline, et isegi naised võivad
Meie juures too kohvikuakäi
mine ei ole suures hinnas ja kui ta
on ristitud kohvikukultuuriks,
siis sellelgi on oma halvustav maik
man. Väikeste vaimuvõimetega ini
mesed. kui algavad oma karjääri
mingi vaimukas-tahta-olemisega, kir

jutavad ja kõnelevad veel tänapäe
vani vesteid kohvikukultuurist ja
ikka nii, et see olevat midagi, miile
üle tulevat muiata. Kirjanikud,
kunstnikud, smokingi graaded ja mui

du-kehkadiveid, kes käivad kohvi
kuis istumas, on löödud kõik ühte
patta, kes midagi ei tegevat peale
aja surnukslöömise ja kohvi imemi
se. Vaat' restoranikultuur
..lõbusa koosviibimisega kuni vara
hommikuni" on hoopis midagi ras
kekaalulisemat kohvikukultuu
ri kergekaalu juurest Sellepärast
restoranikultuuri, võetaksegi suhu eri
lise tagasihoidlikkusega.

Nüüd on möödas 25 a„ kui mina
esmakordselt läksin kohvikusse istu
ma, ja olen istunud seal järjekindlalt

tänaseni. Kah juubel pole suurem
asi, kuid ikkagi juubel. Kui see oleks
või hõbepulmgi, kkidtasti leiduks sõp
ru ja tegelasi, kes kombineeriksid mu

pildi ajalehte koos mu abikaasa pil
diga ning ma saaksin käepigistust,
tervitustelegramme ja kingitusi.
Ning minul avaneks võimalus tuua
lehes järgmine teadaanne: ..Võtke
vastu mu südamlik tänu nende rohke
te tervituste jne. jne. eest." Asjal oleks
ju hoopis tõsisem tuum sees, sest siis

märgitaks, et jõin 25 a. kohvi ko
dus, süvendasin perekonnatunnet ja
olin sellegagi vooruslik.

Niisiis: kirjutan ise kirjakese oma
kõrvalisest juubelist, mille teised on
unustanud.
»•

nende hulka eksis mõni eestlane.
Kohvikus istumine polnud moes, vaid

seal söödi koogid ära, joodi kohvi
peale, vesteldi' mõni sõna ja mindi
siis koju, sest neis ringides olid tol
lal ..Kaffekränzchenid" kestvamaiks
lobisemisiks veel suurmoeks.

res: et kas võtame punast või musta
kaaviaril

kindlasti saksa keeles, s. t. arve võeti
saksakeelselt „danke schön".

1913 paigu Henrik Visnapuu ja

harvem, aga Mägi istus seal igapäev

järjekindlalt vastavail tundidel. Koh
vikupetsonaal oli Mägi puhul alul ol

nud üllatunud: veider väike mees see

kunde, käib ja istub, mõtleb enda
misi, suitsetab endamisi ja kirjutab
kirjul Niisuguse eellooga saigi Mägi
Verneri kohviku raudvaraks ja oli
peagi seal tuntud kui „Herr Künstler

Mägi". Seda ma ei tea, kas K. A.
llindrey käis siis kohvikus tema
harrastas siis oma sõpradega ras
ket ..kultuurat" (nii kõneldi siis).
Kui mina 1913. a. esimesi käike te

gin Vernerisse, siis oli K. Mägi seal
juba kindlal kaljul.
Mis viis mind kohvikusse? Eks kir
jandus ja kunstirahvas ning minu tol
leaegne täiskarskus. Siis sai ju väga

palju loetud Viini kohvikukirjan
dust P. Altenbergist ja paljudest vai
musuurustest Pariisis, kes kogunevad

kohvikuisse, kus mõeldakse, vaiel
dakse, ollakse lõbus ja ollakse vai
mukas. Isegi see tõi kohviku süda
mele lähedale, et loetud oli, kuidas
prantsuse revolutsiooni ajal revolut
sioonivaimustus küpses kohvikuisse

ki meil õiget kohvikut peale kahe
Tartus: Verneri ja Luchsingeri
(praegu Sarap). Viimases istusid

kogunemises. Ja kui maalijast-vend
Voldemar tuli Pariisist ja jutustas

mõisnikust-mehed. Verneris istusid
peaaegu ka eranditult sakslased ja

Kohvikukultuur laiemas elevas tuk

sumises lõi meil õitsele alles sõja
ajal. 1915. a. Vernerist ei jätkunud
Tartule enam midagi, mitu uut koh
vikut tuli juure. Seal, kus praegu on
Tartu ..õllebaar", oli siis päris kan
ge kohvik, täis kiilutud lätlasist, oh
vitseridest. Eesti intelligents oli siis
juba täiel rindel Verneris. Eesti tu

tol ajal toime tulla oli veidike ras
ke: eesti keeles võisid küll küsida
kohvi ja said ka, kuid ära tuli juua

kohvikute-elu kirevusest, eks siis see

kõik mõjunud kaasa, et tahtsid
minna ja luua endale vähemalt illu
sioonigi sellest kõigest.

mõningas kallislokaalis kaaviari juu

Richard Roht tegid igavest labürinti,

rohelist momenti ja mu vend Volde
mar maalis. Head sõbrad olime,
kellel elujärg kodus ci võimaldanud
ei kohvi ega kaaviari, ei sooja tubagi

sageli. Niisiis kohvikutund osutuski
meie parimaks puhketunniks. Ja aas
taiks kuni tänaseni on ta seda olnud

mulle ja on seda kõigile mu tutta
vaist, kes seal käivad.
Ollakse õel kohvikukultuurlase vastu.

Kui õel inimene järjekindlalt korral
dab vastuvõtte kodus, kui ta ise
ühtsoodu käib külas teiste muga
vusi nautimas, kui ta restoranides
öid viidab ..koosviibimisel" vara hom
mikuni, kui ta end ühtsoodu kulutab

ballidel, siis on kõik korras ja ta on

hakata piipu suitsetama!

Kui mõtlen tagasi ajale, siis pole
kohvitsemise hoog kunagi olnud kirg
likum kui eesti sõja- ja siuru-ajastul.

Kui küsitaks, kas see kohvikul tuur

Tähtvere pargis tantsimas ja suitsu
silku söömas ja isandamehed istusid

Eesti kohvikukultuuri isadeks olid
kunstnikud Konrad Mägi, Jaan
Koort. Nemad olid Pariisis kohviku
tega harjunud ega saanud seda jät
ta ka Tartus. Koort käis Verneris

mineku ergutuseks vajab pioneere ja
eelkäijaid.

la, pühapäeviti olid teised tuhanded

Mäletan, et Verneris eesti keelega

Kahekümne viie aasta eest ei olnud

peaaegu ainult saksa korporandid ja

Tartu elu oli siis haruldaselt primi
tiivne: rahval ei olnud kuhugi min
na, aga käima ometigi pidi. Igal õh
tul vooris siis tundide viisi inimesi
Toomemäel edas-tagasi üle Inglisil

dengkonna riismed, kes olid pääsnud

andis ka midagi positiivset, on mul
raske vastata. Kui mõni doktorant
väitekirja Kirjutab näit. Petroniuse
ajastu seltskonnaelust, siis üteldak
se, ta-rikastavat teadust ühe huvitava

kommeteloolise materjaliga. Ehk an

naks sellegi ajastu uurimine ja uuri
mise juures siirdumine ka Verneri
kohvikusse päris hea lehekülje meie
kultuurajaloole.

sõjaväest, tulid ka välja konventide
kodudest ja istusid Verneris. Kirja

\

di: mu sõber sõi ühe õhtuga 29 koo
ki ja jõi 3 klaasi kakaod ja 5 klaasi
kohvi! Teinekord toosama sõber jõi
kolmveerand tunriiga 12 pud. sifoon

soodat. Tal hakkas siis halb ja na
gu ta avas ukse, et minna

lendas see sooda nagu pritsist üle
uulitsa (siis tänavaid ei olnud). Too
mu sõber ei mõistvat enam nalja ja
ma ci ütle ta nime.
Eriliselt vaimu, vaimukuse ülemee

Tallinnas oli 1915—16 minu mälu
järele ainult pisike Pfaffi kohviku
ke Viru tänaval. Jõin seal paar
klaasi kohvi ja ebamugav oli.

Hiljem tuli neid mitmeid juure,
sest 1917. a. oli Tallinnas veelgi roh

kem elanikke kui praegu. Milline
kokkupressitud kihin-surin kesklin
nas, kui mõtleme, et siis puudusid
täiesti kõiksugused Pelgulinnad ja
need tuhanded kolmekordsed majad,
mis moodustavad linna servades nüüd
Tallinna nägusamad kvartaalidl

inimene, kes ei viida ega kuluta endi

likuse keskuseks kujunes Verneri

Kui kirjainimene sellest kõigest sei
sab eemal ja enda lõbuks, puhku

kohvikuelu 1917. a. lõpupoolel ja jäi

Eesti sõja alul oli linna suurimaks

selleks kuni meie Vabadussõja lõpu
ni. Seltskond muutus revolutsioonis

kohvikuks „Linden", mis kujunes res

ohjeldamatuks ja me mõistame, kui
das ..bistreerit silmad" suundusid ja

kõrtsid suleti.

seks, ajaviiduks, mõtlemiseks, sekka

sageli isegi töötegemiseks on vali
nud vaid ühe kohviku, siis heide
takse temale midagi ette.

sädelesid siis kõikjal elurõõmule, ar

Oi, armas seltskonna-hääl, ära räägi

muhaaranguile, momendi tarvitamise
le, vanade vooruste hülgamisele. Mu

asjust mööda 1 Kui ei usu, et räägid

sõber Visnapuu oli tunginud luule

mööda, ma tõendan seda: kui teie
varem ei käinud kohvikus, siis nüüd

käite, käite nii järjest tõusvas tem

taeva kõrgeimasse tippu oma „Amo
resega" ja tuli kui siurulind Verneris
se, krüsanteem rinnas. Tont võtaks,

pos, et vanule kohvikuveteraanidelc
küll temal oleks amorese karnevalil
ei jätku vahel enam ruumigi istumi tegemist olnud, kui tal selleks kõi
seks. Vaadake: paari väikese pesa geks, millest pea joobnud ja närvid
kese asemel on hüüd nii Tartus kui pingul, oleks olnud . veidikegi roh
ka Tallinnas rida uhkeid suurkohvi- / kem reaalset hakkamist. Nüüd tema
kuid ja elame veel natuke, siis tu laulis oode ja teised võtsid esteetilist
leb neid veel küllalt juure. Egas selle õppust ta ülemlauludest. Kuid olgu

Kui Lindenist sai kõrts, tuli tea
tud tühik Tallinna kohvikuellu. Koh
vikusõbrad kaesid ümber ühes ja
teises (mis kõik kadunud) ja leidsid
endile kodu väikeses Fcišneris, mis
üle kümne aasta oli kohaks, kus istu
ti mõnuga, kuigi tas polnud mingeid
mugavusi moodsa uusaegse kohviku
mõttes.

nikud istusid seal alatasa.

Mäletan seal kaht suuremat rekor

„Head sõbrad olime, kellel elujärg kodus ei võimaldanud ei kohvi ega
' kaaviari

toranist, kui meil sõja ajal avalikud

Linden oli tsentrumiks, kuhu tu
lid kõik murruna, sest kodud olid
kitsad ja uudiseid taheti kuulda. Mi
na istusin seal iga päev ja kirjutasin
artikleid ..Päevalehele" ja õnnis Märt
Hakkaja ütles, mis sul viga, sul raha
vabrik kohvikuski kaasas.

Kirjanike laud elas siis rõõmsas
meeleolus: Marie Under oli kodune
siis ja vaimukas ning armastas bo
heemlikku rõkkamist ja - laulikud ja
novellimehed tahtsid olla paažideks.

Artur Adson oli siis ka päris kena
inimene.

Tallinn suurlinnastub, ta vajas in
tiimse Feišneri kõrvale ka suur
kohvikut. T,uligi siis Corso, kus käidi,

kuni tuli suur Feišner. Siis tuli
..Kultas" ja nüüd käiakse elavalt ka
hes viimases.

tusi. Kohvik on inimlikkuse moment
kainuse seisukohalt.

Meie seltskond on elu iseloomu ja

ühiskonna stiili ümberkujunemisel
kodu teinud oma kindluseks,
oma puhkekohaks, kuhu külalisi ei
kutsuta, kõik vestlused ja ajaviited
ja kokkusaamised veedetakse palju
hõlpsamini nüüd kohvikus. Kas pole
see päris hea praktiline kultuur?

Kuid kohvikud on tulvil. Uusi on
vaja. Juba liiguvadki jutud, et prae
gusele kahele suurkohvikule kolmnur

gaks tulevat varsti juure uus ja uh
kem endise Corso ruumidesse.

••

Mina, vana kohvikukultuurlane,. ei
e

Kui mõtleme näiteks Helsingile, kui

mõtleme igale suuremale Euroopa
linnale, siis näeme, kui mannetu on

Tallinn linnana nende kõrval. Ei ole
gi nagu veel linn sõna otsemas mõt
tes. Nii nagu meie elu kõigil aladel
hoogsalt tsiviliseerub.— kultuuristub
euroopastub, küsimata, kas meist

mõni seda tahab või mitte, nii ka
meie Tallinn sammub nii ilmelt kui

vaidle selle vastu. Las tuleb. Siis
kus on võistlust, seal on uusi pare
musi. Ja mis vajaks alati väga häid
omadusi rohkem, kui mitte, kohvik!
Vaadake, meie kohvikutes on suuri
puudusi veel külluses. Meil pole lu
gemisvõimalused kõige paremini kor
raldatud. Meil on seina- ja laevalgus,

kirjutada on raske. Mõned inimesed
tahavad ajaviite-mängusid, eri
tuba peaks selleks olema. Kui uus
kohvik neid soove rahuldaks, eks

elamise iseloomult suurlinnastumise

oleks parem! Aga küll täidab, sest elu

poole.

nõuab.

Praegu on nii, et naised teatud
õigustusega tõstavad häält, et miks
meie riigis on üle 2000 alkoholi müü

gikoha. Aga selle üle nad ei kae
baks, kui uusi kohvikuid tuleks juu
re. Sest kohvik tähendab suurt sam
mu lähemale sellele kultuurile, mis
ei vaja sellisel määral alkoholi-asu-

Mu juübelitunnc kohvikukultuurist
on mälestusrikas. Leian, et neis mä
lestusis on väga palju sidemeid meie
tähtsate inimeste tähtsate tegudega,
mis vahelgi alguse ja süvenemise Baid
kohvikus klaasi kohvi juures. Ole ter
vitatud, juubilar, ja •ma soovin sulle
veel palju aastaid-...

paarikümne endise kohvikukultuuris
se pärast, vaid ikka selle seltskonna
pärast, kes kõigeks isegi kohvikusse-

Manginot´-liin Prantsuse

San Domingo diktaator

kaitsekilp

"isamaa heategijana"
Kahenädalane imik ülendati koloneliks j a sai koloneli palka

Kuigi Prantsusmaa )a Saksamaa
tunnevad endid olevat „loomulikud
vaenlased", puutuvad nende piirid

San Domingo vabariik, mis asetseb

Vanglad on presidendi vastaseid täis.

Haiti saare teisel poolel ja mille

Ning president ise? Ta minevik on

elanikeks on indiaani-neegri-hisjiaania
poolteist miljonit segaverelist, tundub

väga tume. 1911. aastal ta sai esma

Prantsusmaa 1929. a. alustades ehita

kordselt kuulsaks postkontoris var
gusi toime pannes. Mõne aasta pä
rast vangistati ta uuesti varguse pä
rast. 1918. a. mõisteti ta kindluse

nud maailma suurimaid kindlustusi,

olevat nagu Jumalast ja inimestest
mahajäetud koht meie planeedil.
Sealt ei kuuldu kunagi midagi head.
Msne aja eest teatasid telegrammid,
et Domingo vabariigi politseinikud ja

vangi tšekivõltsimise pärast. Selle jä

sõdurid on Haiti piirimail ..karistus

moodustama, kelle juhina ta harras
tas keelatud kaardimängu raha peale

rele ta asus rahvuslikku kaardiväge

aktsiooni" toime pannes tapnud 5000

Haiti neegrit. Haiti vabariik saatis

pealinna restoranides. Veel kord an
dis ita kohtu ees vastust röövlina ja
raharaiskajana. Kuid sellest hooli

proteste, mis muidugi ei saanud sur
nuid elavate hulka tagasi tuua. Haiti

ise ei suuda San Domingo valitsuse
vastu midagi ette võtta, kuna tal
puudub sõjavägi.

Massiline naaberriigi alamate tap
mine on Ameerika lehtedele annud
Veresauna toimepanijaks osutub
San Domingo president, omapärast

tüüpi diktaator, Kafacl Trujillo.
keda võiks käesoleva sajandi hirmu
valitsejaist pidada kangeimaks, kirju

tab ..Current History". Tema valit
sus on ennemaltki löönud julmuscrc
korde, kuid seni see piirdus vabariigi
oma kodanikega, puudutamata haitila

si. nagu nüüd. Sandomingolascd ci
tohi ilma diktaatori loata tegelikult
sõrmegi liigutada. Iga ajalehe numb

ris peab esikülje] olema kiiduartik
kel diktaatorile. Lehed peavad teda
nimetama ..isamaa heategijaks", „elu
aegseks presidendiks" jne. Riigi täht

saim maakond ja pealinn on diktaa
tori nimele ümber ristitud. Peale sel
le on diktaatori järgi nimetatud kõik
tähtsamad sillad ja ehitused. Trujillo
on endale kõikjale lasknud püstitada
ausambaid. Ta esineb alati univormis,
mi» on kirju igasugustest aumärkidest

ja medaleist. Kui Trujillo astub ava
likult üles või võtab audientsile, on
ta alati nelja ihukaitsevä»- ohvitseri
vahel, kes on, muide, ainsad inimesed,

keda ta usaldab >a kes kogu aeg
hoiavad kätt automaatrevolvril.
Hirmuvalitsejal sündis ühe naisega
.väljaspool abielu poeg, kes on nüüd

taator.

üheksa aastane. See poeg nimetati
kaks nädalat parast sündi armee ko
loneliks ja on seni saanud koloneli
palka. Columbus-Plaza, kuhu olevat
maetud Ameerika avastaja põrm, ris

titi ümber Rainfix'iks, nagu on dik
taatori poja nimi. Ning samal ajal
pidi parlament selle poja seadusli
kult nimetama ..imelapseks". Samas

stiilis pidas president oma valimis
kõne viimaste presidendivalimiste
aegu; muide, ühtki teist kandidaati
peale tema üles ei seatudki. On ta
ju ..eluaegne president" ja tema va

limistel oli hüüdsõnaks ,Jumal on
Trujillo poolt". Igaüks, kes kõnetab
Trujillot, peab teda ülistama, näita
ma, et ta ees on inimene, kes on suu

rimaid kõigist elavaist kuulsusist
maakeral. Kes seda ei tee, selle
käsi käib halvasti.
Trujillo on lasknud hukata tuhan
deid inimesi, nende seas parimaid
kirjanduse, teaduse ja ajakirjanduse

esindajaid. On hukatud ka farme
rid, kes polnud rahul, et diktaator

konfiskeeris nende maaomandused.

mida hüütakse Maginot'-liiniks sõja
ministri järgi, kelle all neid töid alus
tati. Maginot'-liini päevapildistamise
või joonistamise eest karistatakse elu
aegse kindlusevangistusega. Sellest
hoolimata anti Prantsusmaal luba fil

mi valmistamiseks, milles Maginof
liin mängib peaosa. Ülesvõtted on
valmistatud ehituste järgi, mis vastn

vad täiesti Maginof-liini kaitsesüs
teemi pühapaigana hoitud sisemusele.
Filmi näidati Pariisis raha kogumiseks

mait rahvuskaardi ülemjuhatajaks,
siis kogu armee ülemjuhatajaks ja
sellena olid tal ka teed lahti „sea

Maginof-liini garnisonide elu muga

rika komisjon, mis 1929. a. pani San

Tema kõrgus Kafael Trujillo, San
Domingo vabariigi president ja dik

tuses. Piki seda lühikest piiririba on

mata laskis ta end rahvuskaardi moo
dustajana auastmeis ülendada, sai es

duslikumaks" rahahankimiseks. Amee

põhjust selgitada, millised mehed va
litsevad San Domingo vabariiki.

kokku ainult 320-kilomeetrilises ula

Domingos toime juurdluse, selgitas
muuseas, et Trujillo sõber juhatas
armee pesumaja, mis läks riigile väga
kallilt maksma. Armee nimestikus oli
ohvitsere, kes said kõrget palka, kuid
ei käinud üldse teenistuses.

Kuuesajast dollarist, mis makseti
Trujillo kaardiväelase aastapalgaks,
sai Trujillo kümme endale. Palga kin

nipidamist sõduritele maksetavaist
summadest harrastab ta tänaseni.

varnaks muutmiseks.

Maginot'-liin on ehitatud maailma
sõjas saadud kogemuste põhimõtiel,

ei betoon paneb vastu raskele ka
huritulele. Torne kerkib piki piiri
vajaiiscli lühikese maa tagant, et kül

vata kogu Saksa piir iile kuulipildu
jatulega. See liin läks maksma um
bes 1.125.000.000 ekr. Prantslased

hüüavad teda „purusfamaiuks", kuid

moodsa sõjatehnikaga la on kahtle
mata vallutatav. Prantsuse Maginof
liini on hakanud kopeerima oma pii

ride kaitseks Poola, Tšehhoslovakkia
ja Venemaa.

Sel niidil näeme läbilõiget iMaginotMiinist, mis meile näitab seitset maa alust korda. Esimesel ülalt on ohvit

seride ja sõdurite ruume ning diiselmootorid õhu ja valgustuse muretsemiseks. Teisel korral (ikka ülalt) on

sõdurite ruume (kusjuures jäävad nähtamatuks magamisruumid) ja ladu. Kolmandal korral on toidu- ja laske
moonaladusid, neljandal kantselei, telefonikeskjaam ja mootoreid. Viiendal korral on arstitarvete ladu, haigla
ja veel mingi ladu. Kuuendal korral on maa-alune raudtee ja staabituba, viimasel mootoreid ja laskemoona
ladu. Seitsmenda korra põrandalt maapinnani on ligi 100 meetrit.

Muide, diktaatoril on monopol peagu

kõigi kaupade müügiks. Keegi teine
peale tema käsilaste ei tohi müüa ka

riloomi tapamajadele, tubaka- ja
siidikaubandus on ka diktaatori mo
-4 nopolid. Vabariigi omad rahaasjad on

segamini ja Ameerika aktsiate oma
nikud kiruvad vabariiki ja ta presi
denti.

Nõnda kirjejdab mainitud soliid
ne Ameerika kuukiri San Domingo
diktaatorit. '

Diktaator on end oma valitsemise

jooksul püüdnud harida ja oma kõr
ge ameti kohaseks teha. sest hooli
mata sõjajõu käsutamisest kardab
ta ikkagi oma tuleviku eest. Ta on
professorite all õppides annud Mad
ridi ülikoolis eksami ja kaitsnud ise
gi doktori väitekirja.

Peasissekäik MaginotMiinile.

Kaaematt
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Laagrid usupõlgureile!
Nüüd on seal Tartus olnud koos usuteadlaste

väärtuse tunde rajajaks

konmsrents, kus on arutatud ja kaalutud muu seas

õige pikalt ja laialt ka tulemast leeriõpetuse
kawa ja wiise. Ning sellekohase komisjoni esimees
on pannud ette resolutsiooni, mille kohaselt tuleks

leeriminejaile noortele korraldada üks kuu enne
leeriaja algust eksam, mille! kontrollitaks nende
teadmisi Wana ja Uue testamendi Piiblilugudes ja
õndsa doktor Martin Lutheruse katekismuse wiies
peatükis. Kellel Pole piiblilood selged ja peatükid
peas. neid ei tulemat leeri wastu wõttagi. Edasi:

Eesli intelligentsi algrakukese moodustasid Faehlmann ja Kreutzwald.— Liivi keel on avaldanud läti
keelele suurt mõju, seevastu läti keel pole mõjutanud Lõuna-Eestit

Tartu, 29. I. Täna lõuna paigu alga
Aga kes olid karjalased?
sid Tartus Õpetatud Eesti Seltsi 100. a. Juba keeleliselt (kui ka arheoloogiliselt) otsustades
juubelipidustused. Pidustused algasid pär ainult hõim, mis sai alguse umbes 8. aastasajal
gade panekuga seltsi algusaja tegelaste p. Kr., kui Laadoga ümbruskonda rändas' rahvast
haudadele
Jaani surnuaial. Pärjad asetaP Edela- ja Lääne-Soomest, võib-olia ka Soome
leeriõpetuse ajaks tcha leeripoistele ja -tüdrukutele
lõunarannalt. Aga seal olid otsaga ka põhja
dr. Fr. R. Faehlmannile, prof. A. Hueckile, tahe
kirikuskäimine sunduslikuks.
poolseimad vepslased, ja ühises intresspiirkonnas
pastor
Carl
Reinthalile
ja
dr.
Fr.
R.
Teine referent on aga seejärele nlärkinud, et
moodustus kõigist kokku muistne kuulus
«Karjala rahvas", kes oma keskkohast saatis
v „leer ei ole noortele seda mõju awaidanud, mida ta Kreutzwaldile.
Kell 5 p. 1. peeti ettekandekoosolek üli kolm haru põhja poole: ühe Vienasse (praegune
peaks awaldama, ja noored on Pärast konfirmat
teise aga Pielisse (Pielinen) ja kol
siooni juba lühikese aja jooksul nnuitunud usu kooli aulas, millest rohkesti publikut osa Vene-Karjala),
manda
Saimaa
veekogude sihis. Need kolm moo
põlguriteks ja jäänud külmaks kiriku wastu". võttis. Kohal olid ka väliskülalised. Koos dustavad veel praegu soome keele kolm idapoolse
olekul
kõnelesid
prof.
L.
Kettunen
„Läänc
mat murret. Ida pool on ka aun u s e (olonezisch)
Raskusi ilmuwat teistegi kiriklike talitlkste alal:
lilii d I murded, mis on karjala murded, kuid
«Nii lastakse laulatada nii mõnelgi korral waid Pi mere-Soome keelte (eesti-soome ja lähis ja
sugukeelte) vahekorrast ja ajaloolisest tublisti vepsa joontega segatud.
duliku kombe Pärast, samuti käiakse Puht kombe Pä
Ingerisse tungis (juba 12. aastasajal) üks haru
rast armulaual ja lastakse ristida lapsi." Edasi. rühmitusest" ning prof. G. Suits ..Eesti esi muistseid karjalasi, kuid lääneservalt kus veel keel
on weel üks õpetaja rõhutanud, et meie rahwa ärkamise algringist".
oli võrdlemisi lähedal lääne soome murdeile. 17.
koolides wõetawat usuõpetuse õpetamist liig kergelt
Prof. L. Kettunen oma kõnes ütles kokku aastasaja algusest saadik on Ingerimaale (ja Eestis
segi) voolanud rohkesti soomlasi.
leeritulijail ei olswat mingisuguseid teadmisi võttes järgmist:
Eestis on kaks suurt peamurret, põhja- ja lõuna
usuõpetuses, nad ei tundwat kümmet käskugi. Tei eesti,
Eesti-Soome ühisasjast
mis on olnud juba eesti-soome algajal ise Hõim.
ne õpetaja on toonud koguni statistikat: 10% leeri «Puhas murre" on eriti Põhja-Eestis väga relatiivne kõneldes peame ainult ebamääraste oletustega leppi
tulijaist ei oska «Meie Isa" pawetki ja leeris wae- mõiste.
ma. See algrahvas oli juba paar-kolm-sada aastat
Läti mõju on isegi Lõuna-Eestis üllatavalt vähe enne Kr. vahest Väina jõe suudmeni tunginud ning
Walt 2—3 õpilast õppiwat 6 peatükki pähe^...
märgata.
Liivi
keele
mõju
läti
keelele
Nende hädade wältimiseks siis ongi mõeldud
enesesse mingi balti (leedu-läti) hõimu,
olnud valdav, mis on ka arusaadav, sest sulatanud
üks jagu pärastised liivlased jäi Väina ümb
eksamid noortele enne leeri: kui sul pole piiblilood on
oli ju Läti Hindreku kroonika järele Liivi rahvas ruskonda, teine nihkus kirde sihis kuni Soome la
ja katekismus peas, ära tule leeri tahtmagi! Just suur ja tugev," kelle vastu lätlased sakslastelt abi
see, kes kujunes kõige tähtsamaks ja oman
nii nagu oli wanal heal ajal, millal pastor „loe palusid, ja see rahvas on vähehaaval Läti rahva heni
das isegi väga vara enese kohta ee s tid e, vanade
sekka
sulanud.
tas" noori enne leeri ja ka enne laulatust küsi
rahvaste nimetuse. Vepslased olid vahest
Eesti idanaabriks on olnud vadjalased, keda balti
liivlastele lähedased, kuid nad sattusid (mereteed?)
des «peatükke" ja mmd tarwilikke tuupimisi. _ Kus
«Ingerimaa päriselanikcks". Keeleline ana
hommiku poole. Eestlased sattusid lõuna pool
stmres eksamineeritawatel tuli' need müristada fteetakse
üüs annab tulemuse, et vadja on väga lähedane kokku teise, varem lahkunud hõimuga, ütleme
mocha nagu heliplaadilt.
soomele (eriti Häme murdele), kuigi temas on ka hämälästega (Häme, hämäläiset) see nimi
Kuna nüüd kord koolides see usuõpetus olewat põliseid eesti elemente. See, mis on vadja päris
on veel setu murdeis tuttav —, kellest teine jagu
nii wiletsal järjel ja noortel nüüdsel ajal rohke omadus, jääb väikeseks ja on nähtavasti keele eri oli nihkunud Ingerimaale, kust üks jagu neist, ütleme
seltskondliku tegewllse tõttu nagu see on nii arengu ajal tekkinud. Kerkib üllatav küsimus:
5.—6. aastasajal p. Kr., Soome purjetas. Võib olla
samal ajal hakkas sinna purjetama ka soome hõim
laialt maad matnud noovkotkluse ja muuna, nii et
kas vadja ongi eesti-soome algaja
(või osa sellest), aga see oli vaevalt muud midagi
selle jaoks on koguni loodud haridusministeeriumi
hõimusid?
kui üks eestlaste hommikupoolne haru.
juure eriline peastaap, kes seda aina intensimeerib
on kindlasti üks alghõimudest. Ajaloolise
waewalt jääb waba aega katekismuse ja teste aja Vepsa
Muistne maakindlus Soome linn oli
alguses ta elukohad olid kaugel idas, Valgejärvenmntide tuupimises, siis minu arwateska waewalt Äänise (Onega-Laadoga) liinil, kus juba 8. aastasajal
Peipsi lähedal. Eesti Vaiga nimelises
leidub stin teist pääseteed kui nüüdsel ajal nii p. Kr. tähtis kaubandustee läks Sise-Venemaalt
maakonnas.
moodsaks muutunud laagrite korraldamine. Kui Soome laheni.
Neid soomlasi ja üldse ida-eestlasi (vahest ka lõuna
j Soomes on ainult üks võrdlemisi puhas hõim ja eestlast) nihkus ikka rohkem ka Ingerisse, ja «vad
on neid juba korraldatud õpetajaile ja muudÄe as
nimelt
Häme
hõim.
Teine
tähtis
hõim
on
see,
jameestele. hcckatakse warsti korraldama ka töõpõl
jalaste" nimetuski laienes ühes nendega. Sinna
kogu rahvas on oma nime saanud, soome jäänud
hämelastega sulasid nad aastasadade jooksul,
gureile, miks süs mitte ka usupõlgureile? Ja en millest
hõim, mis aga keeleliselt väga lähedal seisab eest eriti Novgorodi ühises intresspiirkonnas, kokku, ja
ne seda juba peatükkide tuupimiseks enneleeriealis
lastele. Sellest ja häme hõimust sulas kokku moodustasid vahest alles 7. aastasajast alates praegu
tele noortele. Õpetajaid ja kamandajad neis laag satakunta hõim, ja peamiselt sellest jälle sai peaaegu hukkunud vadja rahva.
oma alguse asundus isegi kaugel põhja pool Kemi
reis wõiks hankida kellameeste, manade mcltweeb
Keeleliste faktide süntees, mis siin on ainult esi
Torino jõgede piirkonnas. Idast, Karjala poolt algne,
lite, Türgi sõjast osawõtnute jne. hulgast, kellel nii ja
võib neid järeldusi ka muuta., Arheoloogialt,
tuli ka elanikke tähendatud põhja maa aladele, segi
sugune distsipliin on juba meres fo oskaksid seda minekust sündis n.-n. K a i n u u hõim, mida aga vae miile tulemused uute leidudega alati täienevad, loo
sisendada ka oma käsualustele. Siis mädaneksid valt maksab, oma nooruse tõttu, hõimuks nime dame muidugi kõige suuremat abi.
Prof. G. Suits oma ettekandes ütles, et
pastorid jälle leeris eneses nende õpetuste andmi-. tatagi.

Eesti rahvusliku liikumise algus
ulatab ajas ligikaudu 100 aastat tagasi. Seda esl
ärkamist võib vaadelda seoses Õpetatud Eesti Seltsi
sünnilooga ja tegevusse astumisega.
Eesti intelligentsi esiärkamise algust tuleb otsida

1820.—1830. a. veerult Tartus. Tartu ülikooli talt

sutamatu kasvandik

K. J. Peterson oli varasemaks tee
murdjaks eestlaste eneseväärtuse tund
misele.
Üksikuna ja uisapäisa tormtunglejana murdus noor

Peterson paraku varakult. Eesti intelligentsi alg

rakukese sündi ühtcliitumisc ja pidevate toimetega

sihipüüdluse mõttes võib arvata noore Fae b 1 manni ja Kreutzwaldi esimesest kohtumisest
1825. a. Tartus.

Faehlmann polnud Kreutzwaldist ette jõudnud

mitte ainult arstiteaduse aial, vaid osutus juhtivaks
peaks ka rahvusliku enesemääramise küsimustes, sa
muti uute algatuste tegemisel eesti keele, kirjanduse
ja rahvaluule harrastustes.
Eesti esiärkamise kahe suurema nime kõrval kuu
lusid samasse sõprusringi veel Faehimanni kasvuea

kaaslane J. T. Noeks, Kreutzwaldi koolivend ja
kaasvõitleja D. H. Jürgenson. Teisi ei tea lähe

mate mõtteosalistena kaasa arvata, tumedad on selle

kõrvaliste pilkude eest varjatud ringi piirjooned.

Tagasi viibates oma ülikooliaastaisse, kergitas

Kreutzwald pisut katet pöörettegeva ärkamise kitsalt

ja kinniselt alguselt. Siis „seisis meie unustamatu
dr. Faehlmann ja paar tema ligematest sõbradest
seal, kus nende loomulik paik oli. Meie lipu kiri
oli ..Tõsidus"; ükski ei tahtnud salgada, kes ehk

kust sugust ta oli sündinud, niisama vähe teisiti rää
kida, kudas ta kellestki asjast oma silmaga näinud

ja mis hiljem lühikese mõtlemise arvus tõelikuks
naitunud."

Eesti rahvusküsimus oma algeos, kaugel mingi

iseka auahnuse või omakasu rahuldusest, oli niisiis

loomuliku tõe ja õiguse küsimuseks.
See oli karakteri aususe kohustuseks. Nagu
Kreutzwaldi lühikesest eeskava avaldusest tohib
järeldada, võeti tolles väikeses aatlevas ringis nõuks

jõudumööda ka konventsionaalsete ühiskondlike

valede vastu astuda oma elukogemust ja olude var

jukülgi salgamata. Kibeda tõerääkimise eeskuju

andsidki eriti Faehlmann ja Kreutzwald pärast oma

pärastises ellusuhtumises ja kirjanduslikus tege
vuses.
Kõik neli võtsid innukalt osa õpetatud Eesti
Seltsi tegevusse astumisest, kuigi mitte samavõrdse

aktiivsuse ja tulemusrikkusega. Saksa soost esto

fiilid edendasid eesti rahvuspärimuste teadlevat ko
gumist ja tundmaõppimist. Selle harrastuse rahvus
voluntaristlikuks viljastamiseks oli tarvis ajalootuks
rõhutud rahvakese poegadele omaseid soovtunge ja
loovat sihipüüdlust.

sest ning leeripoisid ja -Plikad wõiksid teeriajal jälle,

töötada kirikumõisa karjalaudas, söötes sigu ja
lüpÄeS lehmi, nagu see oli üldiselt harrvstetew
Manal heal ajal 80—40 aastat tagasi kui igaÜhel olid peatükid ilmeksimatult peas ning aland
likkuS fiidames.

. Gnngo

Muusikasõpradele olgu teada, et seda kontserti

Teater. Muusika
Prof. A. Kapi austamiskontsert
Prof. Kapi austannskontserdilc, niis peetakse pü

andis end üles rohkem koore ja lauljaid kui lawa ja

kurguftatarr ?
võtke sel puHul
<Eu - Jilen t
Eukalttptus-mentoolpaitille.
Saadaval apteekidest

saal tvastu Ivõtab. Nõnda oldi sunnitud jääma ivaid IL
laulukoori juure, kogusummas umbes 1200 lauljaga.
Nende hulgas esinetvad sellised meie parimad kontsert
koorid nagu: EMO, Nahwaiilikooli Seltsi, ..Naudami".

üENü Tallinna osakonna, Koolinoorsoo Muusika

ühingu, Postitcenijate, ..Leelo", „Loowsc" segakoorid,

Tallinna Meestelaulu Seltsi, ..Eesti Lmilumehed"

meeskoorid. Tallinna Naislaulu Seltsi, Naisklubi, Nais
kodukaitse naiskoorid ning rida teisi koore, kes atvalik

(JJ) A. S. EPHAG'i farm. lab. Tallinnas

kude esinemiste poolest wähem on tuntud, kuid siiski oma
tasemelt on meie parimaid.

Apteekide öövalve
PÜHAPÄEVAL VASTU ESMASPÄEVA:

Aaw (meeskoore) ja G. Ernesaks (naiskoore ja sega

Laulukoore juhatatvad prof. Kapi õpilased E

Kadrioru apteek. Narva mnt. nr. 64. TeL 303-01.
1. linna apteek, Pärnu mnt. 10, Tel. 445-41. 2. linna
apteek, Telliskivi tän. nr. 40. Tel. 439-42.

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

Sidney Horlert

kriminaalromaan

koore). Kolmas vrof. Kapi andekamaid õpilasi ja

tuntumaid koorijuhte T. Wettik, kes andumusega alustas
kõnesoletva kontserdi ettewalmistust segakooride juhina,
kHjuks haigestus ning hiljutise operatsiooni tõttu peab
esialgu koorijuhatamisest eemal seisma.

Solistina esineb metso-sopran O. Lund. keda tun
takse parima Kapi tõlgitsejana. Klaweril saadab prl.
E. Awesson. Prof. Kapist ja tema loomingust kõneleb
R. Päts, samuti prof. Kapi õpilasi.

leegitses tuli, moodi oli wäike, kuid meelitaw.
linad peened ja puhtad. Soojawee kannule oli
käterätik peale laotatud, et mesi hoiduks soe.
Olles pesnud ning kamminud. muutus ka
meeleolu lõbusamaks.

Saladus

0

Tasasest kohinast ja möirgest tundis Syl
via. et nad wiibiwad mere ligidal. Maastik oli
lage, hall ja igaw nagu wetelagendik, mis küll
ei ulatunnd silmapiirile. Puude wahelt paistsid
maanteele hallid kiwimiiürid, maade, mis mõjus
liii külmalt ja waenuliselt, et Sylvia! peatus
meri soontes. Zgihaljaste wääntaimedeLa kae
tud sein jättis õudse mulje.
..Wäga üksildane koht kuid seda ma
just wajasin." ütles Biddingham. ..Loodetawasti
ei tunne te end siin liig üksikuna kui nii,
siis aitame teid sellest üle saada."
..Ei." wastas Sylvia. kuigi teadis, et ta
isegi kardab siin. Tal oli järsku wäga külm.
Auto sõitis sisse roostetanud raudwärawaist
ning peatus härrastemaja ukse ees.
Liwrees uksehoidja waatas küsiwalt Bidding
hamile.

..Juhatage miss Fowke tema ruumidesse,
March," ütles mümane lühidalt.
Sylvia ei suutnud wabaneda halbadest eel

aimdustest.

6. peatükk.
Armiga mees.
..Wast olete nii lahke, preili, ning helistate,
kui olete malmis. Ma ühendan teid söögitoaga,"
ütles teener. ..Eine on poole tunni pärast wäl
mis."
..Tänan teid." Sylvia ei heitnud mehele ain
sat pilku, ta igatses nii wäga üksi jääda.
Uks sulgus. Sylvia waatles oma tuba. Oli
tehtud kõik, et see tunduks mugaw: kaminas

kord ..Eugen Oneginis". Parimaks soovituseks sel

lele etendusele on eelmine „Eugen Onegini" etendus,
milllelt ruumi puudusel paljud pidid tagasi minema.

maks kui meil seni ühegi koorikontserdi puhul. Riigi
Ringhääling kontserti edasi ei anna, küll aga heliplaa

hapäetval. 30. jaanuaril s. a., «Estonia" kontsertsaalis,

Xöha,

on pikemat aega ette tvalmistatud, mistõttu prootvidel
ilmncS, et ettekanne kujuneb mõjukamaks ja wõimsa

..Arwatawasti leidsite eest kõike majalikku,
miss Fowke?" päris pecrmees. kui Sylvia is
tus lauda pikas, mähese mööbliga söögitoas.
„Mu tuba meeldib mulle wäga," wastas ta.
Ta nägi palju waewa, et walitseda end.
„Te ei waja ometi teenija abi?"
..Kindlasti mitte, mr. Biddingham. Mu
isa oli waid maapastor ning ma ei saanud lu
bada endale luksust, pidada teenijat."
Biddingham noogutas.
..Küsisin seda seepärast, et majas ei ole üht
ki naisteenijat. Mu töö peab jääma täielikult
saladuseks, naissoo lobisemishimu on aga laialt
tuntud."
..Te oleksite pidanud ütlema seda mulle ma
rem, mr. Biddingham." ~
..Arge muutuge kartlikuks, preili. Olete mi
nu erilise hoole all. Kõik teie sooivid täidetakse
silmapilkselt. Kõik mehed majas seisawad teie
käsutuses. Leiate warsti, et majapidamine on
rohkem korras kui seal, kus seda juhib trobi
kond naisi. Ärge pidage mind wiisakusetuks.
miss Fowke," jatkas Biddingham. ..kuid ma
olen wanapoiss ning olen enam harjunud mees
kui naistööjõuga."
Sylvia pidi rahulduma selle seletusega, kui
gi se teade jättis mulje, et miski siin majas
polnud korras.
„See maja on keeruline wanaaegne ehitus,"
ütles peremees pisut hiljem. „Ma teen oma
katseid läänetiiwas ja kui ma olen seal. ei tohi
mind ühelgi tingimusel segada. Mu katsed on
eriti kardetawad wõhikule. seepärast pean tar
witama seda ettewaatust. Teie töötoaks on raa
matukogu. leiate sealt oma kirjutusmasina ja
muu wajalise. Tulen ise teie juure, kui teid wa
jan. Loodetawasti ei tundu teile ülesanded siig
raskema."
*

Sylvia seisis raamatukogu aknal ja waatas

distab kõik ettekanded, kasutades juhust, kus artmikalt ja
ktvalifitseeritud koorilt kantakse ette wõrdlemisi raskeid
ja nõudlikke laule.

Kuid üksi prof. Kapi teenekus ja tähtsus on kiil

lalt suureks põhjuseks, et tema austmniskontserdile kokku

tuua kogu meie muusikaharrastajaskonda ja ka harit
laskonda.

Töölisteater
Tiina päeval ..Kolmekrossi ooper" 20.

korda.

Täna õhtu! „T oot s i pul m" 19. korda. Algus
kell õhtul. Pääsmed 20—125 senti.
Esmaspäeval jälle ..Tootsi pu 1 rn".
Teisipäeval ..Inimesed aju jääl" 17. korda.

Estonia teater

Jüri Kaarma t

Pühapäeval. 30 jaanuaril, päevaseks etenduseks

harilike hindadega Tšaikovski ooper „Pada
etn a n d"; kell õhtul Beaurnarchais komöödia
„F ig a r o pulmad"
Esmaspäeval, 31. jaanuaril, alandatud hindadega

Priit Ardna operett ..Tatra tüdruk".
EEDO KARRISOO ~BOHEEMIS"
Teisipäeval, 1. veebruaril, Eedo Karrisoo laulab
..Boheemis" Rodolfo partiid, millega ta hiljuti Viini
Riigiooperis saavutas hiilgava menu.

ALEXANDER v. S\VAINE'i TANTSUDE ÕHTU
Keskn., 2. veebruaril, esineb ..Estonia" teatris kuu
lus saksa tantsija Alexander v. Swaine. Pääsmed eel
müügil teatri kassas.

DIMITRI SMIRNOFF ..EUGEN ONEGINIS"
Neljapäeval, 3. veebr., D. Smirnoff esineb veel
wiilja. Kolm päewa oli möödunud ta kohaleasu
misest.

Polnud õieti juhtunud midagi, mille pärast
oleks pidanud kahetsema, et asus sellele kohale,
kuid ometi oli ikka enam füwenenud mingi
Kindlusetuse tunne. Tamaliselt elurõõmus ja op
timistlik, pidi ta nüüd wüitlema ja wäga
tugewasti wöitlema kasivama depressiooni-tun
dega. Salapärane õhkkond walitses majas, tont
likud marjud piilusid pimedaist nurkadest.
Nagu Biddingham kinnitas, nii tõesti pol
nud ta kohustused kuigi rasked. Ta kirjutas
masinal tawalisi ärikirju, mõned neist schifreeri
tult, ning saatis siis neid laiali kogu Euroo
passe ja Ameerikasse. Oli ka muud jookswat
tööd ärilise ilmega.
Tal oli küllalt waba aega. Raamatukogus
oli rohkesti häid raaamatuid ning wahelduseks
jalutas pargis. Kunagi oli see olnud lmwitaw,
nüiid aga mahajäetud ta polnud ka kunagi
kohanud siin ühtki aednikku ja kui merelt
tõusis hall tihe udu, siis tundusid puiesteed
kõledad, külmad ja troostitud. Pärast esimest
päewa Sylvia ei läinudki enam ivälja.
Kuid sel päemul ta otsustas, et läheb wärs
kesse õhku. Ta oli harjunud hoolitsema oma
term ise eest ning tundis tarmet nende pikkade
jalutuskäikude järele, mida ta oli sooritanud
isakodus.

Ta tahtis juba hakata oma otsust täide saat
ma, kui, ümber pöördunud, põrkus tagasi maha
surutud karjega. Raamatukogu läwel seisis keegi
mees keegi wöõras, kes uuris tütarlast tera
selt.

..Kes te olete? Mida soowite?" küsis wii
mane. kui oli end pisut kogunud. Ta pere
mehe hoiatused wöõraste suhtes tulid järsku
meele.

Mees ligines talle. Ta ei käinud, maid hii
lis. Sylvia armas ta olewat wälismaalase. ta
nägu oli kollane, suu ümber irwitaw joon. sil
mad suured, juus ronkmust ja lokkis, kuna
wasaku silma kohal erines safrankollasest näost
täiesti malge arm.
Sylvia oli kui halwatud hirmust, kuid et

In memoriam.

On vise uskumata mõelda, et Jüri Kaarma'! pole
enam meie hulgas.

Jüri Kaarma oli laialdaste hulvialadega isi', kuid
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meistevtnrniiril on kaotusteta Kalde 4 (auhind kindlus
totud), Lanrine 2. Tünn 1. Järgnewad A. Friedemann

m—l%, Sapp I—2 jne. Willardi loobumise tõitu

ammleeriti tema partiid.

R. M. K. tes
algas Bergmanni mälestusturniir. Osaivõtjaid turnii
rist on 10. Auhindadeks wäärtnslik karikas ja teisi.
Hastingsis

mängis B-grupis ka meile tuntud leedulane Luckis.

Tenia resultaat on hea. sest esikoha jagamine König'iga

7, olles ees Kolianowskist ja Sergcanfist 6, an

nab temale tõhusa tunnustuse.

Teises grikpis tvöitiz Landau 7lp. List' 7, Does

bnrgh jne.

Esimeseks ürituseks Malcliidul on Ecsii-Läti maa

ivötstlus. Artvaratvasti toimud matsch 8 laual.

erilist hutvi tundis ta muusika tvastu. Peale oma otsese'

töö Tallinna peatolliametis. wõttis ta innukalt osa ka
seltskondlikest üritusist.

Kui peale 1. detsembri kurbi sündmusi hakati

meil looma kaitseliini, ei jäänud Jüri Kaarma siin teati
seks pealtwaatajaks, waid lõi käed külge temale omase
innu ja tarmuga. Ta kuulus ..Kaicmi" malewkonna or
kestrisse peagu selle asutamispäeivast saadik. Ja pole ma

lewkonna elus olnud peagu ühtki sündmust, kus Jüri
Kaarma poleks oma ande ja wailmikusega tvalmistanud
koosolijaile mõnd unustamatut käimist hetke.

Rida aastaid tegiitses ta Tallinna Meestelaululselt
sis. Watd wiimasel ajal. töörohiknse tõttu, ei saanud ta

mees seisis tema ja kella wahel, nii et ta ei
saanud isegi helistada, siis püüdis ta end ko
guda.

„Ma küsisin, mida te soowite," kordas ta.
„Ma tulin külastama inr. Biddinghami,"
wastas mees. Ta ei pöörnud hetkekski oma sil
mi tütarlapse näolt.
„Mr. Biddingham ei müta külalisi wastu.
Ta töötab wäga palju ning teda ei tohi segada.
Kuidas pääsite majja?"
Mees naeratas. See muutis ta näo meelgi
inetumaks.

„March laskis mind sisse."
..March! Kust te teate teenri nime? Pa
hm, laske mul mööduda, ma pean järele küsi
ma... Ma olen mr. Biddinghami sekretär,"
lisas ta kiiresti.
„Mr. Biddinghami wõib kadestada!" Mehe
ussisilmad puurisid Sylviat. Tütarlapsel oli tun
ne, et nüüd see hirmus olemus tungib talle
kallale. Siis möödus ta mehest ning wajutas
kellanupule.

..March läks juba teatama mind mr. Bid
dinghamile, ärge tülitage end!"
Sisima oleks meeleldi trampinud jalgadega
põrandat. Mees mitte ainult polnud wabanda
nud oma tegulviisi, waid ka irwitas kogu aeg
tema üle.
March astus tuppa.
..Mr. Biddingham laseb paluda, sir," ütles
ta. Sylvia oli kindel, et ta õhukeste huulte üm
ber oli irwitus.
„Ma loodan, et näen teid jälle," ütles wöö
ras, kuid neiu vii pöömud talle selja.
Sylvial polnud enam mingit tahtmist min
na parki. Oh, selle Benjmnin Biddinghamiga
oli ühendllses asju, mida ta ei suutnud mõista,
kuid siiski oli neiu õppinud teda austama. See
mees töötas ju öil ja päewil Inglismaa hea
käekäigu eest!

Kuid. kes oli see armiga mees? Oli ta mõ
ui waeniane, kes male ja pettusega tungis
majja? Miks lubas Mareh tal sisse tulla? Ja
eelkõige: Kuidas oli Mareh julgenud segada
Biddinghami wastupidiseist korraldusist hooli-

enam tvõtta selle tegewusest osa nii intensiivselt kui wa

remalt. Kuid laulu harrastas ta seepeale tvaatmnata
edasi. Kui mitmeid kordi on kuuldud tema häält raadio
ringhäälingust, kus ta esines oma kwartetiga. Kord aas
taie eest juhatas ta Riias veetud laulupeol isegi Eesti
esinduskoori.

Klalawaldatust nähwb. et Jüri Kaarma lühike elu

iga oli täis tööd ja rühkimist.

Ilusad mälestused Jüri Kaarmast jääwad püsima

seni, kuni piisitvad need organisatsioonid, kus ta töötas
ja elab ta sõprade ja wttaivaic arwukas kogu.
Kaaswõitlcjad-kalewlascd.

mata? Järsku ta tahtis midagi teha. liikuda.
Wöib-olla möib-olla see müõras koguni ta
pab Biddinghami... ?
Ta kuulis nõrka heli oma selja taga. Ta
minuti), mis enne olid nii tugemad. iUlesid üles
kohe, kui ta asus Dipper's Dyke'i.
Ta pöördus, ning maade, mis amanes talle,
tegi ta rõõmust keeletuks. Keegi mees piilus ak
na tagant sisse see oli Lulu Foyle!
Sylvia jooksis akna juure ning awas selle.
..Ma ei tohi siia jääda." ütles Foyle: „kas
te ei saaks natukeseks ajaks wälja tulla? Ma
tahaksin teile midagi rääkida."
Wiie minuti pärast olid nad juba silmapiirilt
kadunud, kaitstud tiheda clupuuhekiga kõigi
ivaatajate eest. Oli umbes kella wiie aeg ning
ilm oli peagu pime.
..Ehmatasin teid kindlasti mul on sellest
nii kahju." ütles Foyle; ..kuid ma ei saanud
teisiti lihtsalt pidin tulema teid waatama.
Ootasin teie kirja, kuid seda ei tulnud, kuigi
lubasite kohe endast teatada. Ta rääkis mäga
tõsiselt, maadates neiule kartlikult ja palumast.
..Jah. ma lubasin ja tahtsin seda ka täita,
kuid ma ei tohi saata ühtki tsenseerimata kirja
Ja —"
..Tsenseerimata? Kelle idee siis see on?"
..Mr. Biddinghami. Ta ütles, et tema töö
siin on nii suure elulise tähtsusega, et ta peab
tarwitama kõiki ettemaatusabinüusid. Ja kuna
ta töötab Briti manitsuse heaks, siis olin mui
duqi sellega nõus. Seepärast ma ei kirjutanudki
teile, et jõudsin kohale õnnelikult."
..Ma olin mures ja pidin teid nägema. Tean
küll. et seda ei sobiks öelda, kuid olen
kogu aja mõelnud maid teist. Ja kui ma ei
saanud teilt elumärkigi." ilus nägu näis
tuhmis widewikus marmorkahmahma ja mure
likuna. siis püüdsin teid näha saada."
_ ..Ja mulle tegi rõõmu teid näha." mastas
«nlnia omameelselt. ~.Kitil) miks te ci tulnud
uksest, nagu teemad seda teised inimesed?"
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Tagala mehed
Varssavi rooma-saunas

Mida toob kevad?

O. Luts oma 9. mälestusteraamatus „Tagala" jutustab huvitavaid maailmasõja
aegseta taga/a-lugusid lutsulikuli kaasakiskuva huumoriga ja voolavusega. Allpool
katkend sellest, kuidas la, komandeerituna Varssavi, oma sõbra Raineriga Valga
Moettiajad pole küll vee!
oma kevadkollektsioone ava*

nud, aga mõningat aimu
kevadmoepildist tahavad as

jale lähemal seisvad välis
lehtede moereporterid siiski

juba omada. Sedamööda
tohiks kevadel suurt rolli

mängida kitsas tnunika

joon, nagu see on fikseeri
tud joonisel modellis pare
mal. Sellest väljuvana omis

tavad ka jakid iimberaset
seva tunnika- või siis vähi
malt punsapika kuju. Neid
sulgevad enamasti värvili
sed tõmbelukud. Jaki pik
kuse võtab plnuski. Visan
dil on ta samast materjalist

' mis kostüüm, tikitud kir
jude õitega, kaelusega val
gest plisseeritud musliinist.
Uue kevadmantli uks
tegumood näitab seljal ker
gelt kroogitud osa, mis teeb
ta õige uueks, nagu näeme
modellil vasakul.

..Uus Eesti" pisikest „o'd" vihastab hirmsasti, et „PvJ."

on julgust olnud pressiballilaste tualettide puhul

juhtida<tähelepanu meil paljude juures valitsevale moe

ga liialdamisele ning enda isikuga mitte
arvestamisele. See olevat „o" arvates üheväärne

sellega, et pererahvas kutsub endale külalised ja kukub
neid siis pärast arvustama (U. E. „o" arusaamas ..mõni

äsja tulnuist, kes ulckukjatuse arvel palju vtihema rahaga
oleksid võinud läbi saada."

Selle ta nüüd kas meelega või kogemata vaikib sur
nuks oma lugejaile.

Kas isekeskis seljataga ..arvustamine" näib siis

ole ..viisakam" kui avalik vigadele tähelepanu juhtimine?
Näib nagu tahaks pisike „o" meid oma kujutisega sundida
mingisse vaikivasse olekusse riietuse vigadele tähelepanu

juhtimisel. Ega vaikimisega asja parandata. Ega hea
maitse rohkem raha vaja kui halb? Pigem on see üm

igati suurendab veel kõiksugu baaride, loteriide ja tao

berpöördult. Miks peaksime endale tegema kleidi sügava
rinna- või seljadekolteega, kui meie kehaehitus ega nahk
pole esteetiliselt laitmatud, suruma end kitsasse tuppe,
kui volüümid neisse hästi ei mahu, jalutama ümber õrnas

liste abil? Ja kas moereportaaž siis ajalehes ka keeldud on?

Pisikesele ole omase labematusega (mitte kogemata
lugeda h'gal) ruttab ta ..kaitsma" noid ..vaeseid, kel pare

mat pole võimalik selga panna". Oleks pisike „o" oma
riimi ballil rohkem lahti hoidnud, näinuks ta, et moega
liialdamine vihjas kõigele muule, ainult mitte vaesusele.
Kleit ei lähe hinnalt ju odavamaks, kui talle külge poo

kida aiva liigset, küll aga välimuselt. On ju üldiselt

teada, et liigne ülekuhjamine teeb parimagi riide odava
muljeliseks ja see ..odavus" aa oli, millest kõnelsime,
aga mitte too, mida meile „o" oma kirjutises hädaldab

külge pookida. Lugenuks „o" selgesilmalisemalt ning
kainemõistuselisemalt läbi meie kirjutuse, leidnuks temagi
sealt järgmised read:
~/ah, teame seda öeldes väga hästi, et baljud ei saa
endale lubada kõigega arvestamist, ja me ei kõnelegi noist,
kes olid ilmunud oma iubaerme seljas jolnud lihtsas, neile
sobivas väiksemas õhtukleidis, vaid neist nõelasilmast alles

Poolakad on kindlas usus, et ka
seesama astronoom Kopernikus oli
poolakas. Kes teab? Võib olla, et oli
gi, ehkki arvamused ses küsimuses
lähevad lahku. Samasugune lugu on

kuulsa helilooja Chopin'iga. Prants
lased kinnitavad, et Chopin oli
prantslane, poolakad vannuvad kivi
de ja kändude juures, et suur maest
ro oli poolakas. Päris ime, et Eesti
lähem naaber neidki kaht veel pole
„iile võtnud" ja omaks tunnistanud!
Ja veelgi imposantsem au- ja mä
lestussammas: Adam Mickievicz,
Poola geniaalne luuletaja, Aleksan
der Puškini suur sõber. Oi, milline
kotkalend nii elus kui surmas!
„Kes oli see Mickievicz?" küsib

tütarlapsekleidis, kui aastaid on turjal, või kuhjama
end üle!

..Mõnitada" pole „Pvl." moereporter tahtnud ühtki
ballilist ja ..rämpsuks" pole ta neid ka nimetanud
miks püüab pisike ~o" oma mitte ilusat ideoloogilt meile
külge pookida? Pisikese „o" loogikast väljuvana võinuk
sid ~vaesust" arvestades siis ka härrad, kas nüüd smo
kingi või (raki puudusel tulemata jäid, ilmuda ballile
heledais ülikonnis. Pressiball on ju ikkagi omakohalt
esindusballe ja me ei taha ometi, et ta laskuks mingile
rahvapidude-maskeraadide nivoole.

Prantslanna on kuulus hästiriietatavuselt just, et ta
riietub äärmiselt lihtsalt, oma isikut arvesse võtvalt.
Miks mitte juhtida neid meie inimesi, kes moega liial
davad, samule radadele. See maksab ka kindlasti mitu
head korda vähem raha.

takse veega üle ja minnakse niinime

tatud frigidaariumi, jahedasse ruu
mi, kus kõneldakse päevasündmusist,
klatšitakse.

„Kust sa seda tead? Sa justkui
oleksid elanud Vana-Roomas, nii um

bes keiser Augustuse ajal, Kas tead,
lähme sisse ja vaatame! Las voori
mees ootab. Ma väga tahaksin näha,

kuidas see asjaajamine seal välja
näeb. Muuseas oleks meil kasulik
higistaminegi."
Meil ju pole kaasas puhast pesu
kuidas me läheme?

„Pole viga! Pöörame särgid-pük
sid pahupidi, siis jälle on see puhas
pesu. Inimene kunagi ei tohi olla
ühekülgne."

„Mis teie arvate sellest asjast?
Ent siis valdab meie tähelepanu küsitan voorimeest. „Kas maksab
üks pilt, mida me seni veel kumbki minna... noh, rooma sauna?"
„Oi, pan, seal on väga tore!" vä
pole näinud saksa sõjavangid,
kiivrites ja üldse omamoodi varustu ristab voorimees pead. „01en seal
ses. Kuid vale on arvamine, et nad käinud ainult üks kord oma elus, aga
sammuvad longuspäi, nagu oleksid tundsin end nagu paradiisis. Kal
võidetud. Ei, ikka sirgelt... Deutsch lis... nojaa... aga kas siis teiesu
gustel härradel on vähe raha? Min
land, Deutschland über alles!
Rahvas suhtub neisse peagu üks ge, minge, ma ootan ja seni söödan
kõikselt: poolakad vihkavad niihästi oma hobusekronu."
Rainer.

ühevõrdselt.

tama"). Huvitav, mis ajast saadik „Uus Eesti" ,„o"

ringkonnis pererahvas oma külalisi paneb lunastama sisse
tulekupiletit, maksma sõõdu-joodu eest ja oma büdžetti

sauno.

vange kui nende relvastatud saatjaid

Kas sobib ära keelda moereportaaži?
Uhe puhul

köstri ja grammatikaautori Eineri pojaga linnaga tutvumisel sattus rooma

~Vaata," kiristab ametivend ham
baid, „kui nüüd läheks ja annaks
mõnele vastu vahtimist!"

See oleks rumal tegu! Millist
kurja on nad temale teinud? Eks
nemadki võidelnud oma keisri kä
sul oma isamaa eest. Ja kui neid ei
kolkinud vene sõdalased, mispärast
peab seda tegema just mõni eesti
apteeker?

„Hea küll, olgu!" nõustub. „Sõi

dame edasi!"

õieti see küll polegi mingi „kronu",

vaid päris ilus loom, kuid poolakas

tatakse ja pestakse end vana rooma

kombel. Enne aetakse oma nahk
kuumaks nagu põlev süsi, siis uha-

sas Rainer! grammatikat."

„Minale pole midagi küllalt kuum;
minupärast kas pange või juurdegi
seda kuuma!"

Vahvasti nagu kaklushimuline

„Pooljegi tarvis l" vastab kitli
mees. „Mjina ka mõistan j eesti
kjeelt. Mjinu naine on j eestlane.
Hee, mjis te ütlete?"

kukk, sammub meie ees, peenikesed

„Kurat!" sülgab köstripoeg. „Neid,

j eestlasi, jätkub kõikjale. Hea küll,
eks viige meid sauna mul, nagu
ma tunnen on seened seljas. Sko
rcje!"

Kombime trepist üles saun tei
se] korral! Mispärast mitte kolman
dal, neljandal ja nõnda edasi? Suu
bume suurde saali. Jälle peagu
seesama, mis oli all; üksnes vaipa
desse mähitud inimesi lebab diiva
neil, ees väikesed lauakesed teevee
ga, kohviga ja ... mine tea, mis
neil on nina all. Ja einelaud sööki
dega-jookidega!

Noh, nüüd tõesti saab näha asju,
mida enne pole näinud; põrmugi ma

ei kahetse, et astusin siia sisse. Ai
nult üks nähe häirib mind veidi: mis
pärast on kümblusest tulnud inime
sed mähitud paksudesse vaipadesse?

Ma pole arst, aga niipalju ometi
tean, et kuum keha peab jahtuma
vabalt, kas või linase riide all. Pa
kitud paksudesse vaipadesse, ei ma
hu sealt välja palava ihu aur; ihu
jääb liiga tundlikuks külma vastu.
Nohu, köha ja kui ei tule veel mi

sääred ja tilu õieli, aga korraga röö
gatab julmalt, põrkab tagasi, pais
kab pikali minu ja poolaka. „Ai, ai, •
kurat! Sa, saadan, viid meid tulerii
dale!"

„Kas ma ei öelnud, pan, et pange
kingad jalga," itsitab poolakas, tõus
tes kivipõrandalt.

Aga mis kõige ehtsam: seni kui
me endid kupatame rooma ja vene
saunas, on poolakas juba lasknud te

ha puhtaks meie pesu, kuivatada,
triikida poisid on valgemad päi
kesest. „Oi sa, jumal, küll!" ajab
Rainer selga lumivalge särgi.
Mis veel võiks öelda rooma sau
na kohta, see on liivakell; liiv suri
seb ülalt alla ja jälle ülalt alla
viisteist minutit. Tõesti tekivad
vana-rooma mõtted. Kas samuti
istusid liivakella juures Rooma või
mukandjad, kui läksid higistama?
Kas niisama tegi G. J. Caesar oma
sõbra Brutusega?

„Nüüd aga," koriseb Rainer, ..ku
luks ära üks keskmine pits alko
holi. Kas see on võimalik?"
„On küll," naeratab saunamees,
kes meid on seebitanud ja korra
likult masseerinud. ..Kuid ainult
eesttasile ja poolakaile. Minu nai
sel on vähe tagavara oma inimes

tahab näituda vaesemana kui ta tõe

dagi pahematki.

likult on.
Aga juba hüppab onkel Rainer sõi
dukilt ja ilma tagasi vaatamata as
tub saunauksest sisse. Mis jääb
mulle muud üle kui temale järgida.
Jumala vits! Millega küll lõpeb tä

„Lähme, mu härrad!" kutsub ki
teldatud saunamees. „Et olete mu tele. Läki üles!"
naise suguvennad, siis olge julged, et
„lkka veel üles!" ohkab minu
ma kannan teie eest erilist hoolt, .vend'; aga ise juba on kolm korda
Proše!""
valmis minema. „Lähme. lähme!
Jälle uus ruum, kus tehakse end Tahaksin tutvuda teie abikaasaga."
paljaks nagu porgand, ning siis ha
„Puidjeeme!" viipab poolakas
latid selga ja minnakse kümmekond

nane sõit?""
Minule avaneb suurepäraselt sisus

tatud vestibüül... diivanid, lauad,
ajalehed, palmid, pronkskujud et

käega.

astet alla.

Ja siis tõesti tutvume ilusa eesti
naisega, kel tulevad pisarad silmi,
nähes kaht kodumaalast. Eks ole
„Kurat!" vannub ametivend. „Me
temalgi kojuigatsus. .
pole sattunud sinna, kuhu tahtsime. enne vene või rooma sauna?"
„Koju tahan!" ütleb, tuues lauale
„Rooma, rooma!" põristab minu
See pole saun, see on restoran."
Ent kohe läheneb meile üks teeni hoogne sõjaseltsimees. „Kõik teed kõik, mis tal on.
Aga kuhu ta jätab oma mehe?
ja, vaim valges kitlis, kummardab ja viivad Rooma."
„Tulgu kaasa; ega ma tahagi te
sõnab mahlakas slaavi keeles:
„Väga hea. Palun! Aga lükake
„Pröše pana, kas härrad soovivad jalga need puukingad; näete, siin on mast minna lahku. Ta on päris
minna sauna? Võite kohe. Täna neid külluses ja igasuguses suuru kena."
Jah, me usume seda, kuid meie,
pole palju publikut; teil pole vaja ses."
oodata."
..Mistarvis see?" heidab Rainer sõdalased, peame esialgu jääma
„Siis juhata meid sinna!" kära põlglikult käega. „Ega mc pole Hol Varssavi.
Joome ja sööme kuni... maksame
tab Rainer vene keeles. „Mis sa siin landis, kus käiakse puukingadega."
„Aga, panje, seal on kuum põ ausasti ning teeme minekut.
muidu tilpned? Ega me pole mõned
rand."
venelased ega sakslased. Oleme eestAll ju ootab voorimees.
eeter a.

Aga meie ei jõua kuigi kaugele,
kui köstri pojuke tõuseb troska] püs
ti ja teraselt silmitseb üht silti to
hutu suurel majakolosseumil: „Rims
kije bani". Mis see tähendab? Me ju
võime olla kas I'Pariisis või Varssa
vis, aga ometi mitte Roomas! Sele
ta,, seleta, armas sõber —sa oled
kirjatark ja nii edasi... ütle mulle,
mis see tähendab: rimskije bani?"
See ju on üsna lihtne. Siin higis

lased, ja mõlemad Taigu köstri po
jad. Ainult kahju, et meil pole kaa

Imelik sisseseade: üles ja alla!
„Niiüd, mu härrad," küsib hästi
vurrutatud poolakas, „kag soovite

Me loeme:
TEHNIKA JA TEADUS

...(Praha) Toredaimad õhtukingad on kuld- ja hõbe

Väljamüügi tõttu
daamid ja hürrad ostavad
vnlmisriideid muinasjutuliselt

odavasti valmisrileteärist

™| „Z)ernie r €ri"Ms"

nahast. Neile seltsib Pariisist viimse karjena va s k-nahk,
kuna ..vase-mood" (ehetena, värvina jne.) üha enam levib.

...(St. Moritz) Kuhu ka pilk ei eatuks, kõikjal koh

tab ta kapuutsi. Ja ikka kontrasteerivana suusaülikon
nale. Munakoorevärvi ülikonnal on ta must või orani,
metallsinisel nagu härjaveri, kohvioapruunil rohurohe
line... jämedalt kootud villasest lõngast, purjeriidest,
nahast. Nendega võistleb pearätide leegion. Need on
kirevusest otse ..meeletud". Jakid küünivad vastavalt

Lehelis- (raud-nikli-) akumulaatorid
_:

Missuguseid parfüüme tarvitab

sugemeid on tikitud eedelveissi ja mäenelkidega; väi
keste kellukestega nööpide asemel. ..Wilhelm Teil" on
jälle viimne karje. Isegi öökuued ja pyjamad toodetakse
yillaseist flanellidest. mil on mustriks rohtusöövad lehmad
ja karjusehütid ning igasugused muud ..šwyzerlid".

„Mitsukö't", „L'heure blcud", „ShaUmar'i", ja „Vol de

Leheline ei mõjuta nii tugevasti metalle, mis või
maldab kallid ja rabedad (klaas-, eboniit-) purgid
asendada vastupidavate nikkeiterasest plekist val
mistatud purkidega. Vahe luiisoni ja Jungneri aku

plaatide aktiivne mass koosneb niklihiidroksüüdist
Ni(OH)iV Parema juhtivuse saavutamiseks mainitud

hõnguga lillasse.. Isegi pesu võtab ta üle. Vaateak

akumulaatorite negatiivsele ja positiivsete elemen
tide aktiivsele massile lisandatakse veidi grafiiti.
Elektrolüüdina nois kasutatakse 2l°/o kaaliumhiidrok
süüdi lahu KOH, 2u/o litiumhüdroksüüdi LiOH lisan

nal! näeb uut pesu nüüd türkiisvärvis, millele sekundeerib

mahe maasikaroosa; mõnikord koguni ühe ja sama mo
delli juures koos. üht sinist šifoonõösärki jälle ehivad
kirsivärvi sametpaelad ja sinised kandid palistavad roosat

diga.

satääni. Koguni kieidiriided on kaetud tibatillukeste

Akumulaatori tühjenemisel elektrolüüdi lagune

eelistatuimad kinnitislilled. Esimest näeb taispuhkenuna
koos kahe nupuga, ümbritsetult õrnade rohulibledega.
Cannes'is kannavad daamid tumedal kostüümil palju ka
väikesi fruktikimpe, koosnevaina õuntest, ploomidest,
virsikuist, pähkleist miniatuuris, mis samuti on loomulike
truud koopiad.

...(Budapest) Talvehooaja sukad on muutunud tun
duvalt heledamaks. Mustad ja suitsuhallid varjundid on
täiesti kadunud, seevastu on elunenud maiaaga- ja maha
goninüansid, harmoneeruvama kleitide ja nahkadega.
Õhtuks näeb kuld- ja hõbesandaalide juure, väga eredaid
sukavärve, aga kude on nii ämblikuvõrguõhuke, et kogu

Moe ekstravagantsuse õisi
Robert Plguet nähtavasti ei taha moeveidrusis Schiapa
rellile põrmugi järele anda, sest ega muidu ta oma maani
pikka musta villast õhtukleiti varusta pitsist käiste, õla

fmttjl ja kõrge kraega, mille ot&ad viih ja seob pealael
eh vii Kleit kannab õigusega nime ~Kabaree". Peale
selle on ta veel välja mõelnud õhtujaki, mille käised siir
duvad üle kinnasteks! Ses kummalises kombinatsioonis
on omapärase ichvikdckolteega kleit mandlivärvi krepist,

kuna jakk on mustast villasest. Must on ka soengul
ehtiv õis-tanu.

eredus haihtub.

s. t. kunstlikult toodetud ja kunstliku lõhnaga. Paljud

Morny (Inglismaa) ..June roscs". Londonis on veel üks
suur lõhnaõlivahrik ~Florys", mis on samuti endale hea
nime teinud, ja pole vist lillelõhna, mida sealt ei saaks
Üllatavalt „loomu Ukuna". Mitte vähem kuulsad pole aga

ka Atkinson ja Yardley.
Dollarprintsesse varustab Ameerikas parfüümidega Mdry

Chess. Kõik ta kakskümmend üks lille-, metsa ja idamaa

parfüümi, nagu „Elisabethari\ „Tapistry" jne., on ühe
võrra kuulsad. Ka Elisabeth Arden omab terve rea häid
õmu lilleparfüüme.

Pariisi omist väärivad veel mainimist Matchabclli par
füümid diadeemidena vormitud flakoonides, mille uusim

karje on .Jnfanta" Siis veel Schiaparel/i ..Shocking" ja
Coty produktid Aga sellega pole kaugeltki veel loenda
tud kõik tähtsamad lõhnaõlivabrikandid ja nende parfüümid,
vaid ainult osa neist.

valt võrrandile 2Ni(OH):,+H2=2Ni(OH);=2H9O. Vee

teine jääk OH, n.-n. hüdroksüüi, läheb üle negatiiv
sele elektroodile, kus ühinedes rauaga Fe moodus

tab rauahüdroksüüdi vastavalt võrrandile Fe-j-20H=
Fe(OH)2. Need reaktsioonid tekivad kõik akumulaa
tori tühjenemisel. Ta laadimisel sünnib samuti elekt
rolüüdi lagunemine järgmise reaktsiooni järele: KOH

-f-H,O --H-j-KOH-f-OH, kuid siin laadimisvoolu mõ
jul vesinik eraldub negatiivsel elektroodil, kus ühi
nedes rauahüdroksüiidiga muudab viimase rauaks
vastavalt võrrandile Fe(OH)*-j-H*^Fe-j-2H..0. Hüd
roksüüi OH, minnes üle positiivsele plaadile ja ühi
uuesti - niklishüdroksüüdiks Ni(OH).i, vastavalt võr
randile 2Ni(OH)2-{-20H—2Ni(OH).v •

Univerf supelmantli- ja mööbliriie
on kvaliteedilt ületamatud, sest nad on vastupida
vast materjalist, päikese- ja pcsukindlalt värvitud
ning käsitsi koorud. Kudumistööstus H. UNIVER,
Tallinnas. S. Tartu mnt. 12, tel. 317-66, toodab

Nagu ülaltoodud võrrandeist on näha, ei muutu
akumulaatori tühjenemisel ja laadimisel elektrolüüt,

sest tema lagunemisel ühel plaadil tekib ta samal

hulgal teisel, tähendab akumulaatori plaatidel sünni
vad ainult aktiivse massi hapendamise ja jalulesead-1
mise protsessid.

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.

Samad võrrandid näitavad, et reaktsioonidest
ei võta osa leheline, vaid vesi. Lehelise kontsent
ratsioon mõjutab ainult akumulaatori seesmise ta
kistuse suurust, kuna vee H2O kontsentratsioon mõ
jutab elektromotoorset jõudu. Et elektrolüüt aku-

... Uusimad kõrvaklipid (-rõngad) on peegelklaasist,
et valgus neis tuhandeis refleksides võiks murduda. Buda
pestis kannavad daamid kuni 15 sm laiu hõbekäevõrusid
sissesõovitatud mustreiga või filigraanis. Paljud neist

on veel kaunistatud poolvääriskividega kleidi või kos
tüümi värvis. Nende kõrval näeb veel raskeid kuld- ja
... õhtuks näeb maanipikki pitsmantleid külgetõõta
tud kapuutsiga, mis india saride taoliselt tõmmatakse

Kas teate, et...
SUUSAKINN ASTE probleem pole veel Ikka
äiesii lahendutud. Kaunis veekindlad on siiski pak

sult vooderdatud labäkindäd õlitatud parknahast või
nahkkindad hiilgenahast pealsetega. Ka nitb pakse
villaseid labakindaid purjsriidest ülekinnastega.

tud leholisakumulaatori tühjenemine ja laadimine

mitmesuguseis tingimusis, elektrolüüdi 25f,C tempera

tuuri juures, kus kõverad näitavad:
a 10-tunniiist tühjenemist
b —8- „ „ (normaalne)
c 6 ,i ~
d - 1- . ..
c 3- ~ ii
f 2- „ „
g 1" II II
h normaalset laadimist
k kõvendatud laadimist

Vaatamata lehelisakumulaatorite headele oma

dustele, on neil ka omad pahed. Eeskätt on nad
väga tundelised kõrgeile temperatuuridele. Nende

võrdlemisi suur seesmine takistus mõjutab tugevasti

patarei pinget, mis järsku langeb starteri lülita

misel. Lehelisakumulaatori tühjenemise pinge on nor
maalselt 1,2 volti.
Patarei 12-voldilise pinge saavutamiseks on va

ja järjestikku ühendada 10 akumulaatorit, kuna sa

mapingellsist tinaakumulaatoreist patareisse on va
ja ühendada ainult 6 akumulaatorit.
Lõppeks olgu tähendatud, et võrdsete tulemuse
saavutamiseks on lehelisakumulaatori maht vaja võt
ta So",'.> suurem tinaakumulaatori omast. Järelikult

langeb ära üks tähtsamaist lehelisakumulaatorite
paremusist tinaakuinulaatorite suhtes nimelt nen
de kerge kaal ja suurus. Kui veel arvestada lehelis
ja tinaakumulaatorite suure hinnavahega, siis en

igatahes sõidukeU kasulikum, õigemini praktilisem,

kasutada tinaakumulaatoreid, välja arvatud juhtu
mid, kus patarei kaal ja suurus ei mängi suuremat
osa. ]. L.
Sünnipäewalapsi

Jaan Johann Bcrgntann, notar Tallinnas, sündinud
31. jaan. 1867. a. Elistwere wallas Tartumaal.
Jaan Masing, arst ja seltskonnategelane Tallinnas,
sündinud 31. jaan. 1.875. a. Mana-Kariste w. Pärnu
maal.

luuvõrusid kindal.

drapeeritakse üle pea.

Estonia

mise tagajärjel sünnib järgmine reaktsioon: KOH-f
Seejuures eraldub vesinik H,
laskudes positiivsele plaadile, muudab niklihüdrok
süüdi Ni(OH)s niklishüdroksüiidiks Ni(OH)>, vasta

nedes niklishüdroksüüdiga Ni(OH)2, muudab viimase

Suurim hulk rafineerituimaid parfüüme on sünteetilised,

naised eelistavad neile seepärast ehtsaid lillelõhnu tead
mata, et needki on enamikus sünteetilised. Kuulus on siin

gustuse nõudeile. Diagrammil nr. 2 on iseloomusta

plaadid sisaldavad raua Fc ja kaadtniumhüdroksüiidi
segu Cd (OH)*. Mõlemate akumulaatorite positiivsele

tänavu loendamatuis uutes varjundeis heledaimast
türkiisist kuni sügava mariinini hõnguga punakasse ja

...Roosid ja nelgid loomulikes värvides on hetkel

MOEL. A _ .
LnnnaMHH
BBBBhEBBHE Harju

Joon. nr. 2

plaatide aktiivne mass koosneb rauaoksüüdist FeO ja

elavhõbeoksiiiidist HgO. kuna Jungneri negatiivsed
.. (Cannes) Sinine, see klassikaline kevadevärv, ilmub

võlu.

odavasti osta ülikonna, püksjd
B või manti i, sest siis on lopp
väljamüügiga! Rutake!
B VALM ISRI IETEARI

mulaatorite vahel seisab ainult nende negatiivsete

elektroodide aktiivses massis. Edisoni negatiivsete

siniroosade õitega ja hõõguvad jaapani mustrite peen?

I HOMME VÕITE VEEL

vahe Jungncri akumulaatoril on väiksem kui Edi
soni omal, mispärast esimene rohkem vastab val-

lisest reaktsioonist ega ole happeline, vaid leheline,
mispärast neid nimetataksegi lehelisakumulaatoreiks.

NATURCL karahved

Lanvini „Arpege". Noorte juures on armastatud eriti
Patou ~Joy" õrn roosihõnguline segudik. Väga nõutav

metsalõhnade eest. tUciVl on kuulus veel üks lõhn
„Noir", see aga ei vaja karusnahkset baasist.

Diagrammil nr. 1 on iseloomustatud kõveraiga

ühel ja samal ajal Edison ja Jungner esitasid oma
akumulaatorid, mil elektrolüüt ei võta osa keemi

kristall

nuit'd". Halvemad pole ka Carou ja Patou lõhnad ja

jas jalutamiseks aial, kus loodus ei hoolitse lille- ja

Edisoni (punktiiriga) ja Jungncri akumulaatorite tüh
jenemine ja laadimine. Köveraist on näha, et pingete

tiivse massiga. Nende otsingute tulemusena peagu

Nõudke kõikjal prantsuie konjakit! Reserve
Hostellarla

aenta" ja „Nr. 5". Kes peavad aga lugu tugevamaist, ras
kemaist, eelistavad Guerlaini (Üma eesnime-tähledetaf)

on määratud vaid karusnahkadel tarvitamiseks („Zipeline").
samuti on „Tu>cedt' nimeline parfüüm määratud vaid väl

akumulaatoreid. Viimaste eelistamine olevat tingitud
mitmeist paremusist. Asja selgitamiseks vaatleme se
da küsimust üksikasjalisemalt.

mulaatorit mingisuguse teise elektrolüüdiga ja ak

seid parfüüme tarvitab elegantne daam.
Need, kes armastavad kergeid, värskendavaid, veidi ma
gusaid lõhnu, valivad enamasti vanad tuntud Chaneli „Gar

oli omalajal Lenthcrie „Coeur de Paris", aga seda ei val
mistata 'enam sõjaajast saadik „Pariisi südant" asendab
hüüd tal terav ja vürtsikas „Anticipation". Eksisteerivad
koguni lõhnad eriotstarbeiks. Nii toodab Weil lõhnu, mis

tugevusest, vaid langeb temperatuuri langemisega.

omadused sundisid otsima, õigemini leiutama, aku

elegantne daam
Veidi ~luksuslik" teema, aga siiski huvitav teada, mil
liseid lõnaõli-marke loetakse rahvusvaheliselt haiks ja milli

Paljud soovitavad tinaakuniulaatoritc asemel tar

vitusele võtta n.-n. raud-nikli-, õigemini, lehelis

Ei saa eitada, et tinaakumulaatoreil on omad
puudused, nagu raske kaal, võrdlentisi lühike plaa
tide iga, elektriline mittepüsivus; nad on tundeli
sed põrutuste vastu; nende elektrolüüdi tihedus tu
leb alati hoida ühetaoline jne. Need negatiivsed

' uuele joonele enamasti puusini Paljud omistavad tirooli

mulaatori tühjenemisel jn laadimisel ei muutu, siis
ei olene ka ta maht peagu sugugi tiihjcnemisvoolu

Kunda köster-koolmeister
70-aastane

Kingad näitavad Uha edasi jala peale kõrgenevat ten
dentsi. Pariisi kuulus nahatöömeister E d i t h toodab nad
ikka seoses kas käsi tasku ja kinnastega või käsitasku ja

vööga, ülal toome ühe sellise kolraikseti Edithi viim
sest loomingust; nende materjaliks on olnud antiloop,
kaunistatult lakiga. Käsitasku omab siin koti kuju, kin

maid seltskonnatcgclasi ja kauaaegne koolijuhataja

dad näitavad moodsat poolpikka mansctti. Alamal aset
sev vöö on scemisest, praegu nii väga armastatud kuld

sioonid otsustasid lugupeetud tegelase sünnipäeva
tähistamiseks korraldada 31. jaan. rahvamajaa-aMwe

lehtede-kujulise pandlaga. Tema mark on Henry la
PensW*

31. jaan. s. a pühitseb Kunda üks silmapaistva

laan Spe e k 70. sünnipäeva. Kohalikud organisat
Jbfift i m k

jpM* B#t «WG» tofw* mm
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Pühapäeval. 50. jaanuaril 1938

Päevaleht

Nr. 29

Kaitseliidu 18 km suusawöistlus.

Sport

M. KaiMiidu Tallinna malew korraldab pühapäewa!

Nõmmel algusega kell 10.00 suusawöisÄuse 18 km dis

Jäähokimaavõistlus esmaspäeval

tantsil. Start on lasketiiru juures Mustamäe all. Seo

nädala-saatekava

ses selle wõistlusega peawad Tallinna malewa noorkot
kad oma suusatvõistlused mitmesugustel distantsidel

Esmaspäewal, 31. jaanuaril.

omatvccheliste meisterwõistluÄena.

23.000-vatiline valgustus Kalevi jääväljal. Soome rahvusmees
kond koosneb Helsingi ja Tampere mängijatest. Rumeenlaste ja
rootslaste külaskäik Tallinna
(HJK) ja Katajavuori (HJK). Varumeesteks on Salo
Eesti-Soome jäähokimaavõistluseks, mis sula tõttu
(HJK), Hagström (KJF) ja Lindahl (HJK). Soome
edasiiiikatuns toimub esmaspäeva õhtul Tallinna Ka
levi jääväljal, on valminud eriline valgustus rahvusmeeskonna kapteniks on J. Tiitola ja mees
sead. Reede õhtul toimus selle proovimine, kus konna juhiks Soome jäähokiliidu sekretär Ilmari
Teatavasti lisaks maavõistlusele toimup veel tei

jäähoki taseme tõusule, kuna seni harjutamine
päeviti.

Soome rahvusmeeskond saabub Tallinna esmas
päeva lõunal ja teiskordne Eesti-Soome maavõistlus
toimub samal õhtul algusega kell 19.30. Vahekohtu

nikuna juhib maavõistlust Oskar Koni. Soomlased
saabuvad Tallinna üle tosinamehelises koosseisus.

Eesti vastu mängib Soome rahvusmeeskond

järgmises koosseisus: väravas Castren (Ilves); kaitses

Hakulinen (HJK) ja Jaakkola (Ilves); esimene edu
rivi R. Tiitola (Ilves), J. Tiitola (Ilves) ja Gran
ström (KJF); teine edurivi Sjöberg (KJF), Ihalainen

Poola, Läti ja Soome kaitseliitlased, on Soonte poolt
kindlaks määratud seitsmeliikmeline meeskond. Soome
meeskond mõtab osa patrullsuusatamisest ühes laskmisega

ja 4XIO km teatefuusatamisest.
Budge Austraalia tennismeistriks.

Tähesõitja K. Siitan läbistas
Berliini
Berliin, 29. 1. (ETA) Nagu alles nüüd teata

Rootsi läinudaastase A klassi meistermeeskonnana
tänavu Rootsi liiduklassi.

V. Kaaristo kaitseliidu

uinutas enda endine narvalane R. Kaasikov Lääne

maa malevast. Võistlusmaa lõpul tuli 7—B km katta

täiesti pimesilmi vastu tuisku ja tuult. Võistlusmaa
üldiselt oli kaunis raske. Kõik võistlejad sõitsid
maa läbi. Tulemused kujunesid järgnevateks:
1. Vello Kaaristo, Narva malev, 1.14.09; 2. R.
Kaasikov, Läänemaa malev, 1.15.57; 3. Edgar
Siitan, Harju malev, 1.16.21; 4. E. Pransa,
Narva malev, 1.17.55; 5. A. Krusnov, Narva ma
lev, 1.18.27; 6. E. Tartu, Harju malev, 1.18.56.

18 km meister
Narvas üleriiklikel võistlustel tuli R. Kaasikov
teiseks ja E. Siitan kolmandaks.

Narva, 29. 1. üleriiklikud kaitseliidu meister
võistlused suusatamises algasid täna Narvas, kus
juures peagu kõik malevad olid saatnud võistlema
oma parimaid suusatajaid. Täna, võistluste esimesel

päeval, toimus võistlus 18 km distantsil, kusjuures
start oli kell 12.00 Narva Rahvaväljal. Ilm võistlu
lund ja tuiskas. Tuisk ajas suusaraja täiesti umbe

- kahe suusataja vahel juba paarikümnemeetrilise
vahemaa tekkimisel oli rada uuesti lumega kaetud.
18 km suusatamises võistles kaasa 27 suusatajat.

Eriti pinevat konkurentsi oodati Vello Kaaristo ja

Edgar Siitani vahel. Seekordne duell mõlema vahel

tvaatamata. kuna ka sula ei saaks lumerohkuse tõttu teha
takistusi. Wõitjcrtcle on pandud wälja rohkesti auhindu.

Pealiwaatajaile pääsmed ainult 20 senti.

6:3, 6:2.

tvaks saab, on Tallinnast startinud Monte-Carlo tähe
sõitjad eestlane Siitan ja teised saabunud õigel ajal
Berliini, kust nad on jätkanud reede hommikul edasi
sõitu. Saksa insener Macher, kes oli samuti startinud
Tallinnast, oli. enne saabumist Berliini kontrollpunkti
sunnitud loobuma edasisõidust. Tema loobumise põhjus
on praegu teadmata.

ia Tartu: heliplaate. 17.30 mudilastele. „Mctc Kiit
Ed. Tasa. 18.05 mängutoosid helisevad. (Heliplaadid )

18.20 rootsi soololaule. H. Ted-v (s?P
rmt.) 18.40 päevauudiseid. 19.00 otge
aeg. Ilmateade. Homne saatekava. 19.03 VttZ nttnuttt
teavisele dr. med. M. Kast. 19.10 Beethoveni lla
tverisonaaie (V) H. Höpfel. 19.33 majand,

Grandberg. 19.30 R. Foort mängib kinoorelil. (Heli*
plaadid.) 20.23 A. Oengo-Juhandi: Noorsoo

Teisipäeval, 1. wecbruaril.
7.00 äratusmäng. Wõimlemine. 7.20 päevauudiseid.
7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.15 hommikpalwus

ühiskondlike pahede eest. 20.43 A. Similä soome rahva

lcmlude- ja kandleõhüt. (..Estonia" kontsertsamist.)

21.13 kirjanduslikke uudiseid. 21.30 oPeretimuuM.
RR orkester. Juh. F. Nikolai. 22.00 õige aeg. Päeva

õp. B. Ederma. 8.35 Türi: Jääteade ja heliplaate.
Tallinn ja Tartu: Lõõtspillimuusika heliplaatidelt. 9.00

uudiseid. 22.10—23.00 süitide-kontsert. RR orkester.

perenaistele. Turuteade.

Juh. F. Nikolai.

16.35 reklaam. 17.05 lastele. ..Kewadine päikese

Reedel, 4. veebruaril.
7.00 äratusmäng. 7.20 päevauudiseid. 7.25 hom
mikkontsert heliplaatidelt. 8.13 hommikpalwus õp. A.

kiir". L. Kalle kuuldemäng. 17.33-Türi: Jääteade ja
heliplaate. Tallinn ja Tartu: Heliplaate. 17.50 dr. A.
Okas: Tuberkuloosi kaitsepookimise küsimus. 18.10 soolo

Soosaar. 8.35 Turi: JäAeade ja heliplaate. Tallinn

laule. O. Jndra (sopran) ja S. Podekrat (bariton).

sa Tartu: Eesti muusika heliplaatidelt. 9.00 Tallinn ja

13.40 päetvauudiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Hom
ne saatekatva. 19.05 tviiulisoolosid. Läti wiiulikunstnik

Türi: Turuteade.
16.55 reklaani. 17.05 lastele. ..Mina mõistan, miks

W. Nuschetvics. 19.33 eesti keel —N. Kress. 20.00

ma ei mõista" (II). Mõistatusi ja ülesandeid. 17.33
Türi: Jääteade ja heliplaate. Tallinn sa Tartu: Heli

IvalimiSte kümnrennnutit. 20.10 ajawiiteline ooperi

Täna V. S. Spordi maadlus
võistlused

muusika. NR orkester. Juh. prof. N. Kull. 20.50 G.
Reial: Noorsugu ja kodu. 21.10 Bizet' helitöid. RN
orkester. Juh. prof. N. Kull. 22.00 õige aeg. Päetva

plaate. 17.50 põllmnajanduslikke päevaküsimusi. 18.00
agr. H. Selja: Heinaseemnc soetamisest tänavu. 18.15

hvvaiitrio mängib. K. Uus. R. Prügi ja E. Anije. 18.40

uudiseid. 22.10 tantsumuusika ..Estonia" tvalgest saalist.

W. S. Spordi korraldusel toinmtvad täna. pühapäe
iva õhtul, tööliswõimlas suurenmd " maadluswõisllused
pikema waheaja järele. Wõistlusiest' tvõtab osa ligi 40
maadlejat, kellest enaums kuulub meie paremate maädlc
jäte esirinda. Nii osawõtult - kui konkurenisipinelvuselt
ületcüvad need tvõistlused kaugelt seni- Euroopa meister
wõistluste kandidaatidele korraldatud kontrolllvõistlused,
millest osatvõtt on olnud wägagi hõre. Mõlemad pealin

na suuremad maadlusseltsid Tallinna Kaletv ja W.

S. Sport— saadawad' tvõrstlusele - rea oma paremaid.
Kaasawõistlewatest W. S. Spordi maadlejatest on nime

kamatena märkida KaMy. Fromnann, Pmlsepp,

maa. Looaru ja teised. W. -S. Spordi mäadlusõhtu al
gab tööliswõimlas täna kell 13.00.

päÄvmmdifeid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Hinnad Hom
ne saatelava. 10.10 talispordist. 19.13 vene soololaule.

Mängib J. Pori orkester. 23.00—23.10 esperantokeelne
nädalakroonika.

K. Ots (tenor.) . 19.35 valimiste tvee
raudtund. 19.30 muusila kohvikust ..Kultas".
20.23 L. Laja: Akadeemiline noorsugu sa karskus

Kesknädalal, 2. weebritaril.

7.00 äratusmäng. Wõimlemine. 7.20 päeSvauudi
seid. 7.23 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.13 hommik

küsimus. 20.40 Tempol Tempol (Heliplaadid.) 21.10

pallvus misjoni juhataja H. Põld. 8.35 Türi: Jää

teade ja heliplaate. Talliim ja Tartu: Klawerisoolosid
heliplaatidelt. 9.7)0 Tallinn ja Tartu: Turuteade.

aktuaalne kmmnemmutit. 21.20 ischehhoflovaNa muu
sika. RR orikester. Juh. pros. R. Kull. 22.00 õige aeg.
Päevauudiseid. 22.10—23.00 sümfooniline muusika.

16.55 reklaam. 17.05 prantsuse keel mag. K.
Kann. 17.35 Türi: Jääteade ja heliplaate. Tallinn ja

Naadiosaatejaama «Rõumte K. L. S." saatekava:

NR orkester. Juh. prof. N. Kull.

Tartu: Heliplaate. 17.30 põllumajanduslikke teateid.

Reedel, 4. veebruaril.
15.00 heliplaate, 16.00 heliplaate ja teateid.
Naadiosaatejaama. ,»Mnwte K. L. S." saatekava:

18.00 J. Welitar: Sigalad talwel. 18.15 sandlemuu

söka. H. Pirper. 18.40 päewamidiseid. 19.00 õige aeg.
Ilmateated. Hinnad. Homne saatekawa. 19.05 Offen
bachi operetipopurriisid heliplaatidelt. 10.23 A. Kase

, Laupäeval, 5. veebruaril.

mets: Eesti muusika arengutee (XII). J. W. Jcmnsen

Järjekordsed maadluökursused korraldab

sa I üldlaulupidu 1869. (Näidetega heliplaatidel.)

Tallinna Kalew oma ruumes algusega 1. weebruaril.

tiline westlus H. Rahamägi. 20.35 G. Boulangei

Kursautide registreerimine on esmaspätval. kesknädalal
ja reedal tulewal nädalcÄ kella 18.00—22.00.

16.33 reklaam. 17.05 inglise keel edamoudnutele

R. Serh. 17.33 Türi: Jääteade ja heliplaate. TaUrnn

orkester. Juh. prof. N. Kull. Instrumentaalkontsert
(XV).

Bundy tvõitis austraallanna Dorothy Stewensoni

mas Mägi. Lõhmus. Kullisaar. Sikk, Mmmis. Rmrd

ÜENÜDO juusaklubi korraldab järjekordsed flalom
ja mäeftlaskumise wõistlused pühapäewal Mustamäel.
Wõistlused algatvad kell 13.00 ja peetakse ilmastikule

deklamatsioone, kuuldepilte ja muusikat. ..... . ,

sika. IM orkester. Juh. prof. li. Kull. 22.00 õige aeg.

August Kukk jne. Kalowi maadlejatest oy kaasatvõistle

SlalomvõistKused Mustamäel

seks oli ebasoodus, kuna puhus tugev kagutuul, sadas,

toifu voole". (Karskustund.) Kõned kooltvalttiuse m
rektorilt 23. Alttoalt ja õp. mag. H. Naiamaal. ntng

Päetvauudiseid. 22.10—23.00 prantsuse muusika. RN

tööliswõimlaS 40 wõistlejaga.

lõppes Kaaristo võiduga, kusjuures Siitanist ettepoole

Juhkental. 8.33 Türi: Jääteade ia helrplacäe. Tallnui

sa Tartu: Balleiimuusika heliplacütdelt. 9.00 ütrevm
tele. Turuteade. 13.00—13.40 kooliraadv ..Karske tuie

ja Türi: Turuteade.
16.35 reklamn. 17.05 inglise keel algajatele mag.
J. Sistvet. 17.35 Türi: Jääteade ja heliplaate. Tallinn
ja Tartu: Heliplaate. 17.50 perenaistele. Agr. L. Kuu
sental: Linnnkaswatusest. 18.10 mandoliiuimuusika.
Ätängib Kirillotvi Kvintett. 13.40 päevauudiseid. 19.00
õige aeg. Ilmateade. Hinnad. Homne saatekatva. 10.05
Puccini ooper ..Tosca" heliplaatidelt. 24.03 Mi direktor
ins. F. Olbrei raadiotvestlus. 21.20 kerge ajatviitemuu

weebruarini korraldatawatele EeSti kaitseliidu rahtvus
wahelistele suusatvõistlustelc, milledest wõtawad osa ka

tu linnavõistluse pidamiseks, kuna Tartus pole kül

koondusmeeskonna võistlusreis Rootsi, kuhu meie
mängijad sõidavad laupäeval. Juba kahe nädala
pärast on oodata Tallinna uusi välismaalasi Hel
singis võistleb 15.—16. veebruaril Rumeenia
koondusmeeskond. Praegu on läbirääkimised käimas
rumeenlaste külaskäiguks Tallinna. Põhimõtteline
nõusolek selleks on juba olemas. Pärast rumeen
lasi näeb meie spordirahvas Tallinnas veelkordselt
rootslasi veebruari lõpul võistleb Tallinnas Ma
riefredi J. F. Rootsist, kes juba läinud aastal külas
tas Tallinna. Mariefredi meeskonda kuulub

oli võimalik ainult päevavalgel ja seega ainult püha

mikümtsert heliplaatidelt. 8.13 homnnkpallvus

palmus praost H. Kubu. 8.35 Türi: Jääteade ja HÄi
plaate. Tallinn ja Tartu: Tantse heliplaatidelt. 9.00

Austraalia iennisesitvõistluStel ameeriklane Budge
tvõitis meeSte Wsikmängu finaalis austraallase Brom
biczi 6:4, 6:2. 6:1, tulles seega meesüksiknmigu meist
riks. Naisüksikmängu finaalis ameeriklanna Dorothy

laldast valgustust jääväljal võistluse pidamiseks õhtul.
Soomlaste külaskäigule Tallinna järgneb Tallinna

Neljapäeval. 3. veebruaril.
7.00 äratusmäng. 7.20 päevauudiseid. 7.55 hom

7.00 äraiusmäng. Wõimlemine. 7.20 päewauudi

sipäeva õhtul Tallinna -Helsingi linnavõistlus,
kusjuures Helsingi mängib järgmises koosseisus: Salo;
Hakulinen-Lindahl; R. Tiitola-Ihalainen-Katajavuori;
Sjöberg-Hagström-Granström. Kuna ilmastikuolud
on muutunud soodsamateks, näib nii maa- kui ka
linnavõistlusest kindlasti asja saavat. Ära jääb aga
varem kavatsetud soomlaste sõit Tartu Helsingi-Tar

on täitunud meie jäähokimängijate ammune unistus
ja võimaldunud jäähokitreening ja võistlused õhtuti.
Kahtlemata see asjaolu aitab tunduvalt kaasa Eesti

muusika kohwikust Avitas".

seid. 7.23 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.13 hommik

Soome suusameeskond Viljandi
Helsingi, 29. 1. (ETA) WiljaudiS 18.—20.

Honkanen.

juures 22.750-vatilise valgustuse kuma paistis kaugele

üle linna. Talispordihuvilised mäletavad läinud
aastast rootslaste külaskäiku Tallinna, kusjuures
võistlus toimus õhtul. Tolleaegse valgustusega võr
reldes on uus valgustus neli korda tugevam. Uue
valgustusseade talispordiliit sai üles seada Eesti
Spordi Keskliidu rahalisel toetusel ja AEG suurel
majanduslikul vastutulekul. Uue valgustusseadega

(Sanga: Murdeealise noore w<HevÄ koduga. 21.15
kirikumuussta. (Toomkirikust.) KawaS A. L
töid. 22.00 õige aeg. Päewauudrietd. 22.10 zo.w

Tallinna raadiojaama

13.00 heliplaate. 13.30 noortetund kuuldemäng

„Loomad talvel". 16.00 heliplaate ja teateid.

19.53 soololaule. A. Rinne (bariton). 20.13 wälispolii

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

tutwustab end heliloojana ja wiiulitvirtuoosina. (Heli
plaadid.) 21.00 lastctvanemate tveerandtund mag. A.

PereronMuö teates.

Ilnuentuur-1

Kaarli kirik.
Ristitud:

Puhapäewal, 80. laanuaril.

osljamQQK |

Inglise keele

kell %8 p. X. 1

tunde annab õpetajanna
„Kolmekrossi ooper" jnid B. Kr. I.—. Teat. slt.
J. Gay B. Brechti lugu „19/699",
20. korda

Müügile tuleb wabriku

wäliZmaa praktikaga. Tun

praaksukkl, I Rein Hinnom; Sie Lepp; Rew Rehepapp; Jmbi-Vtariella
Hein; Uuno Nooni; Malle Sepa; Wello-Ants Kuusik;
trikoopesu
Sepp; Urwe Wäljak; Jüri Kenn; Rein Raud
ia teisi kaupu j Uno-Peter
sepp; Aita Lind; Uuno Äaletv; Maie-Hilja Hindrea;
Moe- ja pudukauplus 'Taatvo Suitsmart; Hillar Tammerik; Udo-Hillar Tee
ääre; live Orumaa; Jako Uustal; Ena Kärk; Richard
Potral; Tiia Würon; Jüri Jhoma; Matti Mullas; Si
„Elida" I
ret Jaanus; Maire Birke; Rein Gutmann; Reino
saar; Wallot Raigla; Wilja Raigla; Ester Laidtvee;
Pärnu mnt. 76 j Tiiu
Pettak; Ants Joller, Awo Peterson; Helju Zaremba;
lend. -Fortuna") \Eldur Murd; Aarand Miküver; Regina Blum; Mare
Wilmansen; Jaak Ratt; Heldur-Heiki Mitt.

lauludega 8 tvaat. 16 pildis ;

St. WeM muusika.
PääSmed 26—160 senti.

TEATER

Puhapäewal, 80. jaanuaril,

Masinakirja
tunnid.

m %8 õhtul

Nunne I—2. õpilaste vastu

10. korda

võtt kl. 10-1 ja 4—7.

harilike hindadega

Jootsl pulm"
Pühapäewal, 80. jaanuaril,
Kes konservatooriumi lõ
kell pool 8 p. l.
Andre* Särevi dramatisee- ; petajaist annaks algajale
harilike hindadega
ring Oskar Lutsu novelli jä
klaveritunde,
rele 3 vaatuses 8 pildis. 'ühes harjutamise võimalusega,
nPadaemand"
soovitav Lilleküla, Paldiski
Pääsmed 20—125 s.
P. TschaikotvÄi ooper
mnt. rajoonis. Teat. slt
EsmaSpäewal, 81. jam?,.
~34/1514".
8 tvaat. 7 pildis.
kell %8 Shwl
Pääsmed Kr. j.
20. korda
Ladina, Inglise, saksa,
Kell pool 8 õhtuil
harilike hindadega | prantsuse, vene, eesti
8. korda
„Tootsi pulm"
k. tõlgin hästi. Valm. ruttu
harilike hindadega
Pääsmed 20—125 senti. kolledshi, ülik. lekt. k. ja

August Jaanhold ja Helmi Siepan; Ernst Wahtra ja
reisitekk
Meeta-Johanna Rajamäe; Ludwig-Heinrich Kruutmann
(piilus) väärtuses Kr. 40. 1ja Leonore Sion; Arnold Sidron ja Armide Ellmann;
Näha saab Tatari 21-a—4. Paul Küüts ja Helga-Adina Luther; August Truberg
(Treuberg) ja Julia Marjapuu; Alexander Keinast ja
Müüa odavasti | Martha Aäsma; Rein Rihkpalu ja Amilde Pihlockas;
Singer-Naumann käsi-, jalg-, ; August Tõrtvik ja Altvira Aspari; Jaan Amos ja Amalie
kabinettmasinad, ka jalad ' FÜves; Jaan Krais ja Anna-Marie Olluk; Paul Kokk ja
Bakhosf; Woldemar Wäho ja Etve Tarur; Rudolf
üksikult. Tulla pühap. t. !. , Senta
Schönberg za Alma Kiil; Endel Rmidlepp ja Hilja Kuis?;
Raua 19—5. |
Wiktor Päbo ja Anastasia Pirn; Joosep Epner ja Juuli
Selli; Ferdinand Leiver ja Magda-Marie Roosmann.
Laulatatud:

Teisipäewail, 1. weebr., 1 gümn. eks, Dipi. õpetajanna
Koidula 13—9.
kell %8 õhtul

j

harilike hindadega !
Pääsmed Kr. 1.50 20 j. ..Inimesed ajujääl"
EsmaSpäewcck, 81. jaanuaril V. Werneri . komöödia 3
vaatuses.
kell õhtul
Pääsmed 20—125 senti.
6 waatujes.

21. korda

alandatud hindadega

Kolmapäeval, 2. veebruaril,

Jatra lUdruk"

34. korda iildhindadega

Operett 3 waatujes. 15 pii

„Mehe kliljeluu"

dis. Tekst: Juuli Rõõmu
saare, ümber töötanud:

M. Jotuni naljamäng laulu

PääSmed Kr. 1.76—20 s.

(Poissmeest), kes tunneb

Neljapäeval, 3. veebruaril,

kell %8 õhtul

Dimitrl Smlrnoffi

pe; Rein Liilvi ja Helene Jäns; Edgar Kaabel ja Mariha
Tölpt; Enn Tamsalu ja Ilse Järloe; Johannes Toonat
ksBukmsnlel. - ja Hilda Wenzel; August Link ja Elsa Kuru; Kaarel
Roosaar ja Alide Gross; Johannes Sooba ja Nadja
Näha Küleri 26—4.
Uuekareda; Wassili Kitaikin ja Anna Neu; Felix Falk
ja Marie Ots; Wilhelm Jürgens ja Allvine Kruusmägi;
fIpBIHBHHHHB i Elmar Kurg ja Helene Ammer; Julius Kuusmann ja
Anna Kurg; Albert Puna ja Emilie Hagias; Eduard
Käljmnäe ja Linda All; Artemi Niikart ja Maria Krei
BHHB :
mann; Julms Saar ja Marie Nugis; Johannes Helmes
ja Marie Laucus; Konstantin Neeme ja Dagmar Do
Briljante, kuld-, hõbe*, 1mingo, Johannes. Totter ja Asta Ellis; Edmund Ots
ja Alide Leppik; Hans Linder ja Annetu Wesiloik; Prii
antllkasju
dik Ortvandi ja Hilja Koit; Wladimir Kuris ja Linda
ostab kõrge hinnaga
Paulson; Harald Käetvart ja Tamara Wainer; Roman
Beekmann ja Helene Faelman; Arnnn Palm ja Hinna
LKnUy lapses
Tusti; Werner. Uddrich ja Ursula Amberg; Gustaw

ärisse saab koha

noormees
kes ka autot oskab juhtida.
Teat. kirjal, slt. ~28/1188".

~ooheem"
®. Puccini ooper 4 waat.
Pääsmed Kr. 1.76 20 f.

j

Vilunud lasteaednik vajab
eralasteaia avamiseks veidi
inglise keelt oskajat

tööseltsiiist.

Puhapäewal. 80. jaanuaril,
kell VjB p. l.

Graurok ja Helene Jõeots; Magnus Roosinann ja Emilie

Kuninga tän. 6. telel. 431-59. I Ellermann;

107. korda 1 Kirj. slt. ~37/1517".
..Kevade"
A. .Särewi -O. Lutsu dra Korralik majateenija,
matiseering 3 w. tõ pildis) ,
keeta oskab;
Näitejuht Leo Kalmet. kes iseseisvalt
koha vähemasse pere
Lavapildid P. Raudwee jleiab
konda. Teat. kirj. slt. ~25/

nläe; Andres Semnik ja Elsriede Ehivärt; Arthur Rai
org ja Erna Olljum; Ernst Glass ja Elsriede Wesiloik:
Artur Kiisel ja Ludmilla Leival.
I Tisler

iiiiiiiiini

Pühapäewal, 80. jaanuaril. 1185".
>WWWiWWW>
U soovib teenistust mõöblitöõskell %8 õhtul
TALLINNAS
„Eugen Onegln"
Ij.
tusse.
Kirjad
sh.
~19/1499".
A. H. Tammsaare 60. sün
Noorem
Hästi keeta oskaja üksil
nipäeva
puhul
venelanna otsib
P. Tsaikovski ooper 3 vaa
mUUjanna,
Töökas keskealine puhtust
Kaasiiüriliseks
armastaja
tuses, 7 pildis.
„KSrboja peremees" ikes valitseb kolme kohal,
passikohta.
hiiu
neiu
.
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s. A. Särewi dramatiseering !keelt, saab koha äris. Soov.
võib tulla.
Teatri kassad atvatud kella 8. vaat. A. H. Tammsaare iteat. kirjal, ühes vanusega ja Teateid saab Raudtee t'änn. soovib passi- või kraamimis
samanimelise romaani järele !lühikese elulookirjeldusega 13. majandustarvete kauplui. kohta; keedab iseseisvalt; Valgevase I—7.

12—4 p. l. ja õhtul kella Näitejuht Andres Sarew -slt. ~29/1189",
6«st voole 0-ni.
Lawapildid P. Raudwee.
Vajatakse

Kassa awamd kl. 11—1 e.t.
ja s—B õhtul.

majahoidjat
«Päevalehe" k ,

Jnge Cist
Sybillc Schmitz
vaheldusrikkas
filmi teoses

~signaal öösel"

võib olla ka majateenija

sest.

- koht, kus on võimalus käia

Koloniaat- ja toiduainete2- oma korterist.
kaup!, täiesti vilunud preilli sit. ~5/1485".

Kirj. palun

palub võimaldada

Tartus I;

jooksupoissi.

Tulla kella 4—6 p. 1. „Esto
trikoosse". Kopli län. 22.

ajakirjanduse keskladu H <

*P REB 8 A"
Rüütli tön. 11. W
Samas võetakse vastu H
ka «Päevalehe" kuulutusi I

~31/1191".

Korralik neiu

Estonia pst. 13—5.

saab raekoja eest lehekioskist

Puhtas ametis ausameelne

preili, (soov. kes kodus ei

keeda) leiab vaikse kaas
üürilise-

korteri
üksiku proua juures. Aadr.
Liivamäe 29—7.

soovib üksiteenijaks ka!
üksiku juure või kus võit

i ! Wi

kohta. Palun kirj. slt. ~27.
1167".

Kirj. slt. ~15/1495".

kesklinnas suurema juure
Kortcp
5 toaga ja kõigi kõrvalruu ehituse võimalusega juhus
midega iihes keskküttega ära

anda Pikk tän. 36. Küsida
majahoidjalt.

Majapidamiskooli lõpetanut

tütarlaps
soovib kohe majateenija

Maja

anda hipodroomi lähedal.

I iseseisvalt töötada. Kirj. slt

ja tellimisi

da heas rajoonis. Teateid

Korter,
3 tuba, köök ja esik, ära

Vajatakse kottalikku I | ..22/1502".
majateenijat

elumuutmise pärast ära an

seni teeninud tihis- ja era

Vajatakse heade soovitus tunnistused. Palub teat. slt
tega

Kaasiiüriliseks
võib tulla korralik ametis

Lihakauplus

käija noormees saksa pere
konda. Vambola 4—4.

mUtijannakoha,

kauplustes, * äägib keeli, omal

Bksiknumbreid mSfib H
hIM»M

Lennuki 54—5.

Leonhard Toss ja Linda Kiisküla; Julius

Tambek ja Marie AusinecS; Karl Heinsoo ja Alide Lina

võõrusetenduseks

mm

berg; Konstmüin Reissaar ja Agathe Kaid; Endel Peep
ja Salme Wasmann; Johannes Kastan ja Leontine Tep

naisterahva <

Narwa-Jõesuus.

kl. 12—4 p. ja 8—%9 õht.

alandatud hindadega

Pääsmed Kr. 3.— kuni 80 j.

Odavasti müüa täiesti uus !

täielikult lillbkaswamst.
Tunnistused soowitawad.
Teat. aiaäri A. Autmann,

kell öhwl

Alexander v. Swaine'l
tantsude Ohtu.

ja Erika Kalmus; Aleksander Siiber ja Olga
Roosikrantsi 18; fmmiS ;Paunel
Aleksander Wapper ja Selma Zernow; Ewald
255 r.«s. Lähemalt teles. !WetS;
425-40. WaheltZauplejaid ' Buri ja AgneS Reisman; Johann Tomberg ja Eltvine
Martin Kaljusaar ja Leida Mellis; Peter
pal. mitte tülitada. >OtSmmln;
Kaert ja Marie Kraun; Karl Wisileht ja Karin Appel

Wajatakse korralikku

aednikku

Kassa atvatud iga päew

Rauvo Waikna ja Mary Preikoh; August Raudsepp ja

Hermine Mähots; Arnold Tähe ja Ida Kiwikink; August

kell %8 õhtul

dega 3 vaatuses.
Pääsmed 25 ja 50 senti.

Adele Rakk; Arnold Piibor ja Salme Koolmeister; Ru
dolf Kärk ja Hilda Murrik; Eduard Arukae ja Elwiine
Lindus; August Neufeld ja Linda Nõmm; Arnold Jür

genson ja Erika Kess; Arlved Kingisep ja Aino Lanberg;

müüa !

Toijipäewal. 1. weeöruarA,

Kesknädalal. 2. weebruarÄ.
kell pool 8 õhiul

Eduard ThÄberg ja Annette Alber; Lembit Lepik ja

Ehituskrunt:

17. korda

BeaumarchaiS' komöödia

Agu Lüüdik.
Priit Ardna muusika.

Kuulutatud:

Müüa UUS

i

„Figaro paimad"
Pierre-Augustin Caron de

. Peeter-WiLor Wolde; Mart Kallisma; Jtvi-Mall
Neimann; . Eerik Arro; Elgi Nururik; Anne-Niina Kull»kepp; Ants Kõll; Aarne Wassil; Olew Kila; Leila Leo
ke; Enn Suuresaar; Elmu Rüütli; Ülo Jõgi; Jaan Ta
go; Lembi-Jitvi Saar; Hedi Saar; Eda Mardiste;

; lEMIÄ

Äriruum

välja üürida. Vana Viru 7.
Tallinna EeZti KirjaZtuS-Ühijule trüß

likult müüa. Kirj. sh. ~2/
1482".

Surnud:

Katharina Nelke 78 a.; Eltvine Zech 59 a •
Madli Noss.— 77 a.; Maria Stcinberg —69 a ; Kris
Mittesuitsetajaks
3 päevaga
tina ülenõmm - 63 o.; Jüri Tönts 77 a; Alexander
alatiseks ioõib saada iga Lainann 65 a.; Liisa Munamägi 76 a- °üm
suitsetaja ameerika meetodil : Tammanti 80 a.; Ado Pipcral 44 a.; Reet Kotta
2 min.; Kai Woo 78 a.; Willem Kuusk 64
Teat. kirjamärkide eest 20 '
sendi iräärtuses. Ins. F. ! a-: Anna Trepiis 71 a.; Liiso Kõrge 81 a ' Sc
Hoddes, Liepaja, Latmija, lene Margis 30 a.; Hans Jsak 80 a.; Bernbard
Leppik - 38 a; Alide Lemet - 24 a.; Katmin?StÄ.
p.-k. 260.
llch 68 a.; Jaan Warre 77 a.; Bernhard Seli^te
Loovin lühiajalist
mägi 16 a.; Karl Etvard 56 a.; Ellen Kiisler'
12 a.; Jaak Luha 3 a.; August Parrot 66 a.; Jo
lasnu
hmlil Trcuvcld 63 a.; Wiiwi Rannala 2 k - SD&tri
Kr. 150—200; kindel vast. < Nõmm 70 o.; Juhan Jallakas 75 a.; Alcrander
hea %. Teat. slt. ~6/1486". PMcr - 39 a.; Magda Kandelin - 30 a.; Alcrander
sacum 08 a.; Ilmar Kahu 7 a.; Alcrander Kruuk
—oo a.. —36 a.; Leena Ost —B2 a *
Maski
Liisa Reismmm - 48 a.; Mari Welber 85 a '
Georg Erop 59 a.; Enno Saare 30 a - Mikkri
kostüümid
Koriv - 73 a.; Msred Leppik - 29 a.; Hans'Vee! -ja doominod. Vene tän. 72 a.; Aline-Marie Karro 59 o
fon, 22 Mimld-.Ludmilla äDiüuw"-? 25 a• &
I—2o, tel 470-92.
Au«Smonn - 50 a.; Juhan Neierdi. 69 a.; Änna-Ro
,al,e Mcltser 60 a,; Ernst-Julius Rosik _ 61 a*
Anna Jakobion <2 a. '
Kes võiks 1936 ja 1937.a.
Jaani kogudus.

Atlantis
MUiia

pruugitud harmoonium (sees
isemängija) ja raadioaparaat
Veerenni 7. töötoas.

paariks päevaks läbivaatam.

anda. A. Thomson, Toom

puiestee 10—4, tel. 466-03.

Kihlatud; , Karl Peiersc - ja Helmi Loopere
Kaotatud

Päevalehe"
Üksiknumbrid on
müügil
Vaivara jaamas

T. L. E. H. raamat nr. 1121

Elise Rüü- nimele, lugeda
maksvusetuks.
V

