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mine maakohtadesse.

Vastuvõtt kogu päev.

Kino AMOR
OODATUD HOOAJA SUURIM MUUSIKAFILM! NAUDING KÕIGILE!
Kinolina ideaalseim armastajapaar, teie laulvad lemmikud
JEANETTE MAC DONALD ja NELSON EDDY kütkestavas filmis

Weel 4 kandidaati wälja langenud

..MAIPÄEVAD".

Kiimne esitamiskir ja kohta lõplik seisukoht võtmata
Neli protesti saadeti riigikohtusse
Valimiste peakomitee pidas Riigivoli
kogu liikme kandidaatide esitamiskirjade
läbivaatamiseks järjekorralise koosoleku
pühapäeva õhtul. Läbi jõuti vaadata ma
terjalid kõigi 80 valimisringkonna kohta.
Lisaks seni väljalangenud kümnele kandi
daadile tunnistati seaduse nõuetele mitte
vastavateks veel järgmised kandidaatide
esitamiskirjad: Rein Eliaser 3. ring
konnas, Johannes Lagge 22. ringkonnas,
Boris Roždestvensky 29. ringkonnas
ja Karl Siilivask 78. ringkonnas. Nõn
da on senini välja langenud kokku 14 kan
didaati.

Ligi kümne esiiamiskirja suhtes vali ja esitatakse valimiste peakomiteele, kes
miste peakomitee ei jõudniid võtta veel neile vastavad materjalid juure lisab ja
lõplikku seisukohta.
riigikohtule edasi saadab.
Oma järgmise koosoleku peakomitee
Kohe pärast esitamiskirjade läbivaata
mise koosoleku lõppemist valimiste peako peab esmaspäeva õhtul kell 8.
mitee astus samal õhtul kokku teiseks
Edasi saadeti järgmised kaebused: Joh.
koosolekuks, kus tulid läbivaatamisele sel Mihkelsoni esitamiskirja esindaja Alek
leks ajaks peakomiteele esitamiskirjade sander Adermanni. Evald Heinsoo esita
tühistamise puhul esitatud kaebused. Kae miskirja esindaja Arvet Heinsoo. Eduard
busi oli saabunud viis, millest neljale Arnovere esitamiskirja esindaja Johan
peakomitee andis kohe seaduses ettenäh Kaera ja P. Nõmmik'u esitamiskirja esin
tud käigu. Teatavasti Riigivolikogu vali daja Joh. Raudsepp a kaebus. Viies kae
misseaduse põhjal kaebused kirjutatakse bus jäi edasi saatmata kohtulõivu puudu
riigikohtu administratiivosakonna nimele mise tõttu.

Armastusekuu mai. Armastuse, õnne ja lillede üllas aeg! Kui meeldis teile „Rose Marie",
siis ..Maipäevad" vaimustavad teid, teisse hoovab sellest filmist soojust ja mahedust.
Sigmund Rombergi muusika. Vcnp ooper Tschaikovski 5. sümfoonia ainetel Doni
kasakate koor Teie lemmikud selles filmis ületavad kõik senised filmi-laulusaavutused.
II EESTI KULTUURFILM. ALGUS KELL %5, PÜHAP. KELL 12.
' ——— OLGA TSCHEHHOVA, KARL LUDVIG DIEHL, KARIN HARDT kaasaKINO „Armastus käib imelikke radu"
PMSrC Põnevus kasvab iga minutiga saladusliku kahepalgelise isiku ümber iga
PP® stseen pakub kõditavaid ootusi.
Hospidali 2-a. 2) „UNGARI" Film imekaunist maastikust ja temperamentsest mustlas
mUUsiküSt.

Veel on piiratud arvul müügil MW>W»WW>>
eesti kõige suurema levikuga MM H
naiste ja kodude kuukirja /% H

Koofimaja põles raadio

Peipsi wahejuhtumi juurdlus lõpetati

tunniajal
Piiririkkujaiks osutusid venelased
Meie piiriwalwe wöimud on lõpetanud
Peipsi jääl asetleidnud wahejuhtumi uurimise.
Koos Nõukogude Liidu piiriwalwe esindajatega
konstateeriti. et sündmus on toimunud Eesti
pinnal, millega on tehtud tõeks, et Nõukogude
Liidu piirimatwurid on tunginud Eesti waba
riigi territooriumile. Märgates Eesti piiriwal
wureid, on nad püüdnud põgeneda. Hoolimata
hoiatuspaukudest ei jäänud nad peatuma, maid
awasid tule meie piiriwalwuritele.

Seepeale olid meie piiriwalwurid sunnitud awa
ma tule piiririkkujaile, mille tagajärjel mõlemad
Nõukogude Liidu piiriwalwurid said surma.
Juurdlus, mis kirjeldab kogu sündmuse ük
sikasju. on piiriwalwe wõimudelt antud üle wä
lisministeeriumile. kes saadud informatsiooni
põhjal astub wajalikke samme N. Liidu wöi
mude ees, et takistada niisuguste piiririkknmiste
kordumisi.

Hollandi troonipärijanna sünnitas tütre

Amsterdam, 31. 1. (ETA) (DNB) Kell
9.39 teatati ametlikult, et kroonprintsess Julianal
on sündinud tütar. Amsterdamis ja teistes linna
des walitseb kirjeldamatu juubeldus. Rahwahulgad

taidawad tänawaid. Lastakse terwituspauke.
Natside võimuletuleku 5. aasta
päev
Berliin. 30. 1. (ETA) (DNB) Kogu
Saksamaa pühitses eile rahwussotsialistide wõi
muletuleku 5. aastapäewa. Kõik linnad ja ale
wikud on ehitud lippudega. Täna ennelõunat
oli Berliinis pidustuste keskpunktiks Saksa pro
pagandaministri dr. Göbbelsi raadiokõne noor
soole, milles ta käsitles rahvussotsialistliku lii
kumise wöitlust enne «võimuhaaramist.
llhenduses selle aastapäewaga Hitlcr on loo
nud n.-n. truuteenistuse-aumärgi. See aumärk
antakse ametnikele ja töölistele, kes pikaaja
lise töö kestes on olnud ustawad.
Prantsuse lehtede hindu tõsteti

A. H. Tammsaarel külastamas
käisid eile enne lõunat W. Päts, E. Wender, Chr. Kaar

na ja pr. Susi, E. Wender andis juubilarile iile Tal

linna seltskondlike organisatsioonide nimel anaadrcssi.
W. Päis andis edasi tscheki walitsuse poolt määratud
summale. Samuti andis juubilarile tscheki Chr. Kaarna

majanduslikelt organisatsioonidelt. Pr. Susi wiis jun
bilari abikaasale lilli. Istuti ligemale tund aega kirja
«iku kodus ja meenutati tvestluses möödunud aegu ning
Juubilari koostööd külastajatega ajakirjanduses.

N.-Jõe JU välismaailmast
' Eraldatud .
Laupäewa! a!i Jda-Eesns haruldaselt iugew lume
sadu ja tuisk. Kõik teed ja rajad ajas tuisk umbe. Nii

kooliraadio tundi. Õpetajate klllmawerelijuje tõttu
toimus umbes lvv lapje wäljatoimetamine klassiruu
midest paanikata.

Kooliraadio tunni tõttu oli koolimaja juure tulnud
rohkest: lastewanemaid. kes iihes tuletõrjujatega aju

fid kustutustöödele. Tuul oli aga wäga tugew ning
hoone päästmine osutuks wõimatuks. Poole tunniga
maja põles maha.
Tekkinud kahju hinnatakse 30.000 kr-le. Hoone

ehitati hiljuti» kuna 7 aastat tagasi wälk sütitas
maja põlema. Uus maja malmis 1932. aastal.
Tulle jäid Koolijuhataja 3. laegi, õpetajate A.
Salumaa ja E. Kulli wallaswarad.

Tuli sai alguse kooti internaadiruumt dõrwal aset
sewast tühjast toast. Tule tekkimise põhjused on selgu

Horthy 5. veebr. Poolas
Varssavi, 30. 1. (ETA) (PAT) Ametlikult
teatatakse, et Ungari riigihoidja admiral Horthy
saabub 5. veebruaril Poolasse, kus ta veedab viis
päeva. Krakovis on käimas praegu suurejooneli
sed ettevalmistused Ungari riigihoidja vastu

Hästi Ja kiiresti õpite tantsima
c,",1.', v., H. PÄÄSUKE, £l5»
Uute kursuste algus algajaile

võtuks.

Kuningas Zogu abiellumine
kindel
Tirana, 30. 1. (ETA) (DNB) Siin leiavad
kinnitust teated Albaania kuninga Zogu kihlumi
sest Ungari krahvinna Geraldine Apponyi'ga. Ar
vatakse, et juba parlamendi erakorralisel istungil
esmaspäeval avaldatakse vastav ametlik teadaan

teisipäeval ja kesknädalal kell

9 õhtul,
kell 7,
fLai tän.
31.neljapäeval
edasijõudnuile
neljap. kell 8.
Kursuse tasu:

härradele Kr. 3.—,

daamidele Kr. 2.50.

Valsikursuste algus kesn. kl. 10 ja
pühap. kl. 6 p. 1.
ne. Krahvinna vanemad kui ka lähemad sugulased
Laulupeo üldjuhid rahvariidesse!
Registreerimine kursustele kogu päev.
on saabunud juba Tiranasse, et osa võtta kihluse
Mõni päev tagasi saatis Kohtla-Järve põlevkivi pidustusist.
tööstuse segakoori juhatus Eesti Lauljate Liidule
kirja, milles juhtis tähelepanu sellele, et eelseisval
laulupeol peaksid ka laulupeo üldjuhid olema rah
variides, kui tahetakse, et rahvariide tarvitusele
võtt meil muutuks kõigi ühiseks auasjaks. Senini
Eksperdid jõudsid (Muust tagasi
on aga olnud olukord teatavasti nõnda, et laulupi
dudel maakoore tahetakse meeleldi näha küll rah
variides, kuid samal ajal Jinnalaulukoorid ja juhid
Lahkuminekuid hindades
ei mõtlegi kanda rahvariiet.
Mürgeldajad restoran
Täna hommikul jõudis Moskvast tagasi kuid on tekitanud hindade küsimus. See
tõttu on rida küsimusi jäänud lahtiseks.
ööl vastu, pühapäeva lärmitsesid ja mürgeldasid ekspertide erikomisjon, kellele majandus
Nõmmel, restoran ..Talveaias" Tallinnas, Tatari tän. ministri poolt oli tehtud ülesandeks pidada
Tallinna tagasi jõudes komisjon infor
nr. 44 elutsev Nikolai Kimmel, Tallinnas Lembitu
meeris Moskva läbirääkimiste tulemustest
tän. nr. 13 elutsev Johan Visnamets ja kindla eelläbirääkimisi uue Eesti-Nõukogude Liidu majandusministrit, kellelt on oodata uusi
elukohata Nikolai Tani. Selle juures Visnamets kaubalepingu sõlmimiseks. Komisjon vii juhtnööre. Komisjoni liikmetest dir. A.
haaras taskust pussi ning seda paljastades ja vehki
des ähvardas tungida kallale teistele restoranis vii bis Moskvas nädalapäevad, pidades selle aja Reinart jäi Moskva, kellele antakse üle ma
bijatele.
kestes läbirääkimisi väliskaubanduse ko jandusministri juhtnöörid. Kas komisjon
missariaadi esindajatega. Tutvuneti vas veel Moskva tagasi sõidab, see selgub ar
N.-lõesutr rannahoone laienda
tastikku ettepanekutega ning püüti saavu vatavasti juba homseks.
takse
Peale dir. A. Reinarti kuulub erikomis
tada tasakaalu tulevase kaubalepingu alus
tes.
Seejuures
olevat
selgunud,
et
Mosk
joni
majandusministeeriumi tööstusameti
Ehitustööd miiaksc läbi waratcwadel
va tingimused uue kaubalepingu suhtes on juhataja ins. Leetberg, lihaekspordi dir. J.
Narma. lnmawaliksus ou otsustanud laiendada Narvõrdlemisi rasked. Suuremaid lahkumine- Käbin ja agr. 0. Lõvi.
Ma-ISsiun ranuakohmikut. Kohwikn alla Mõetakse mõle

51 sunrtükipauguga.

hinna ja lehe valmistamiskulude suurenemine.

mmmmmmm (Rutake ostmise&al

Laupäewal sättis põlema seni selgitamata põhjus

tel Wõrumaal Urmaste walla S-klasfilise algkool:
maja parajasti jel aial, kui klassiruumides kuulati

mata.

Soestdijk, 31. 1. (ETA) (Reuter) Priut
fess Juliana! sündis tütar. Ema ja laps on terMed. Printsessi sündimisest kuulutati kogu maal

Pariis, Sl. 1. (ETA) (DNB) „Jour" teatab,
et suurema osa Pariisi ajalehtede müügihindu
tõstetakse alates 1. veebruarist 40 santiimilt 50
santiimini. Hinnatõstmise on põhjustanud paberi

H mustri- ja lõikelehega. Hind ainult 35 s,

Sadakond lasi paasid
vigastusteta

Printsess Juliana oma abikaasaga

kaikes otseühendus juba laupäewa õhtul Narwa ja N.»
Jõesuu wahel. Kuurordi postki jäi seetõttu wälja saat
mata. Pühapäewal aeti tee lahti ja N.-Jõesuu sai jälle
ühenduse >välismaailmaga.

Egiptlaste protest Inglismaale
Kairo, 30. (ETA) (Reuter) 53 rahwasaadikut

ja kolm senaatorit kõigist Egiptuse Poliitilisist erakon
uist saatsid Briti siinsele suursaadikule krja, milles nad
seletawad, et Briti walitsuse Poliitika Palestiinas ah
wardab araablaste olemasolu ja individualiteeti. KirjaS
arwustatakse terawalt Briti erforralisi abinõusid, ise
äranis aga araablaste juhtide wangistamisi PaleStii
nas. Suursaadikut palutakse esitada see protest Briti wa

kitsusele ja anda walitsusele tmrgiwalt nõu. et see
probleem, mida egiptlased peawad meriseks haawaks
islami kehas, lahendataks sõbralikult.

masr ehituse tiiwast üsna rohke-ti ruunil. Rannahoone'
mõlemates tiibades äsetscMad riiciuskabiinid. mille jä*
relc nõudmine on Mõrdlemisi tagasihoidlik. Seepärast ci
taheta seda ruumi jätta kasutamata, sest kohwrluruuim
oit olnud ebamääraselt koormatud. Kama kohaselt tahe
takse joõtta kohivikuruuini alla nii palju nunni, et Mõiks
mahutada loe cl 150 kooli lisaks. Teni oli kohjvikus ruu
mi ümmarguselt 600 toolile.
Kohwikn laieitdamise tööd tahetakse Miia läbi tvara
latvadel, et hooaja awamiscl ei tuleks takistusi kohiviku
atvamisega. Kogrt ehitustöö ei mineMat palju ntäksnra.
Maid suuremaks kuluks olewat mööbli muretsemine, mis
tahetakse osta kõigiti moodne.

Narvas kadus kaks kooliõpilast
Nartvas läks kaduma 4. algkooli 4. klassi 13-a. õpi
lased Nikolai Grigorjem ja Herbert Miri'. Mõlemad poi
sikesed olid läinud hmnmikul ikooli. kuid sinna neid ci il
munud. Wanemad on toimetanud otsimist, kuid seni pole
lapsi kuskilt leitud. Nagu wanemad käisid koolis kõnele

mas, olewat poisikesed lubanud minna salaja üle piiri
Nõukogude Weucssc. Kusi-iaw on aga, kas nad jõudsid
üldse piirini. Mõlemad olid üsna kehwalt riides, ja kuna
nad olewat tahtnud -minna üle piiri Skavjatina kaudu,
siis on tekkinud põhjendatud kahtlus, et poisikesed wäsi
sid sügamas lumes ja LÄmasid. öpilaÄe wanemad toi
metawad enevgiliseli laste otsimist.

Wenemaal laieneb GPU tegewus
Lasti maha 6 talupoega ja 3 ametnikku
Moskwa. 30. 1. (ETA) (DNB) Lenin
gradi ringkonna GPU ülem Sakowski on ni
metatud siseasjade rahmakomissari asetäitjaks.
Seega on GPU iilemjuhil lejhowil wiis asetäit
jat, kuna teistel rahwakomissaridel on köige
rohkem kolm asetäitjat. Sakowski nimetamine
siseasjade rahmakomissari asetäitjaks on iihendn
ses GPU ülesannete ja tegewuse laiendami
sega. Siinseis poliitilisis ringkonnis arwatakse,
et Sakowski, keda peetakse asjatundjaks sala-'
kuulamise alal. on määratud GPU wastuluure
ja salakuulamise keskosakonna juhatajaks.
Mõskma. 30. 1. (ETA) (DNB) PõhjaKaukasuses on maha lastud 6 talupoega, kcha

süüdistati kontrrewolutsionäärUises tegewuses.
Nowosibirskis on siirma mõistetud 3 raudtee
ametnikku, keda süüdistati sabotaashiaktide
teostamises.

Postihobune vajus läbi jää
Kuressaare, 31. 1. tihendusolud Saaremaaga
on muutunud wttga halwaks. 8-toM pckksunc jää on
muutunud rabedaks. Nii kukkus eite täbi jää posti
hobune, kes aga päästeti. Posti tuleb kohati wäa
läbi wee inimeste jõul, kuna muidu mesi leotaks läbi
kogu reesolewa posti.
Halwad jääolud on ka Vilsandi ja Abruka
ning Kuressaare wahel.
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Rahvaarvu tõusu- ja

Tartus avati karskusnädal

languseajad
Amaldmue iiiõketmhctldsc komas.
Doün.

M«e rahwaarwu minimaalne jnurekasw ja ko
guni paigutine allakäik isesoiswnse kahel esimesel

aastakümnel on tekitanud rahmnslikult mõtlewais
kodanikes põhjendatud ärelvnst ning rahutust. Aja
kirjanduses kuuldub hääli, mis awaldawad tagasi
hoidmaüilt muret kõikide nende olukordade pärast,

kuhu meid sündimuse pidurdus Paratamatult wiib.

aegamööda ja neid pillati laiali üle kogn maa. Kolo

niste meelitas meie maale parem äraelamise wöimalus.
Kolonisatsiooni puhul on eriti ka sakslased, kelle elanik
kond moodustas tol ajal umbes li kõigist eestlasist, mas
siliselt siirdunud mandrile. Rootsi aja lõpul, eriti kunin

gas Karl XI walitsuse ajal, millal kindlaks määrati ta
lupoja maksud tvakuraamatuie kaudu, wõisid eestlased ko

guda kaunis suuri «varandusi ja isegi sellist luksitst lu
bada, et priiskamise piiramsieks tuli määrusi tvälja an-.
da. Lahedamate eluolude tõttu näitas Eestis rahtvaartv

Rootsi aja lõpul kiiret tõusu. Maa oli täitunud rah-

Kuigi «vanemal jn uuemal ajal üksikud arstid, nagu

Ivaga seetvõrra, et ei leidnnnd enam tühje talusid. Rah
tvaarlv oli 1006. aastaks ühe sajandi kestes kastvanud
itmbcs 330000 hingele.
' Rootsi aja lõpul tabas meie rahwast «viljaikaldusest
tõusnud suur näljahäda, mitte tõttu surnuid wli Mössa
ja kalmetesse ilma puusärkideta auku ajada. Näiteks
koguti Wiru-Jaagupis laipu ketvadel metsadest ja pöl
dudelt kokku koormate tviisi. Wõnnus macwd 039 sur

näit. Fr. R. Kreutzwald ja J. Luiga, on pannud tähele

nust 730 ilma õpetaja teadmata. Näljahädadele järg

Tarmitajaskonna wäheneinisega jääb kängu majan

duslik elu, kuiwawad kokku riiklikud sissetulekud,
mandiib waimne looming, kaob kultuuriline ja po
liitiline isoseiswus. Tuleb tõusetada küsinms, kas
eesti rahwatõug on elujõuetuks muutunud.
kidurust, kõhetust ja närwinörkust oma patsientide kes
kel, ei kahkle kaasaegne arstkond nii Palju, kui nad sel

lest awalikkusc ees on kõnelnud, üldiselt ceSti rassi
elujõus ja elutahtes. Sügawamas perspektiiwiS oma
rahwatõn oletsusele wandateS saame temast nagu soo
me hõimudestki witaalselt sitke, paindumata ja kadakase
rahwa mulje. Eestlased ei ole sigimisvõimet kaotanud.
Tee noor ja terwe rahwatnwi wõib, kui selleks on sood
said eeldusi loodud, küllalt rohkesti anda priskeid wõr
seid. Meil on ainult tartvis ta kasvutingimusi teada ja
neid täita, et sel teel sündimuse ajutist seisakut kõrwal

dada. Teda lohutawat ja julguStawat teadmust kinni
tab põgus pilt eestlaste minewikku, miö ühtlasi aitab
selgitada praeguse muretäratawa wäikesc junrekaSwu
põhjusi.

Mulle näib, et nagu nksikolcwuste elutee fagel»
mäest üles ja alla käib, nõnda ka igal wäikerahwal tu
leb üle elada armulise koosseisu suhtes tõusu- ja lan
guseaegu, mille kordamist pöhjustawad mölised majan
duSlikud, sotsiaalsed, hügieenilised, poliitilised ning si
semised indiwiduaalsed ja psühholoogilised tegurid.

EeSti esimese iseseiswuse lõpul, s. o. XIII sajandi
esimesel weerandil, millal maarahtval oli kasutada haritud

põldu 21—22000 adramaad, wõis meie ar

westuse järele eestlaste üldine ariv tõusta umbes 150—

180000 hingele. Tel ajal domineeris elatumisalana
E?stis põllundus, mis nõudis rohkel armul tugewaid töö
käsi. Rahtva jnurekasw oli Mäga hinnatud, toimus otse

hädasunnil. Naisele, kes majja toodi, waadati nagu
warale ja tööjõule, kelle eest tarbekorral tuli maksa luna

raha. Rahwaarwu wõisid mõjutvalt tõsta liignaised,
kelleks kasutati muuseas söjnlvangidena kaasatoodud nais

orje. Kõiki mittcsoowitud tütarlapsi suureks ci kasivata
tud.' nagu seda tõendatvad rahtvalaulild „Tütar Mette!"

teemal. Et naitunud pojad harilikult oma tvanemate
juure jäid elama ja nendega üheskoos moodustasid suur
pere, oli. .laste edasikaswatamiue ka siis kindlustatud,
kui nende tvanemad warakult surina said. Suurperede

säilimist soodustas ühistöödel põhjenew põllumaade
majandamine.

Muistne tvabadustvõitlus, niilles eestlastel tuli

kokku puutuda seitsmest rahwusest tvaenlastega, kestis

üle 20 äasta, Wastaste hästireltvastatud ülekaalukas
hulk> sakslaste poolt' arendatud wallutussöja taktika ja
eestlaste sõjaliste jõudude keskenduse puudus soodustas

suurel määral sugurahtva wöitluswöimcliste meeste
mahatapmist, takistas kauemaks ajaks perekonnaelu
arengut ja Mahendas noorsoo jnurekasw». Neid tagasi
minekuid rahtvaarwus ei ole lvõimalik kindlaks teha.
Orduajal awaldas meie rahwas wöõrale «võimule was

nes Suur Põhjasõda. Pärast Nartva lahing,lt laskis
tsaar Peeter Eestimaad katvakindlalt rüüstata. Ta

«väejuht Scheremetjetv tegi põhjalikku laastamistööd Wi-ru,

maal, pöööras siis latviinina Järtvamaale ja sealt
suundus üle Põltsamaa Wiljandi alla. Sealt toimus
tagasimarss Wenesse läbi Tartu- ja Wõrumaa. Et

rootslastele moona saamist teha «võimatuks, rüüstati
1708 Lõuna-Eesti äärmise põhjalikkuse ja barbaarsu
sega. Isegi aiateibaid ega kaetvuposie ei jäetud püsti,
rääkimata tvilja mahakallamisest põldudel. Talupojad
otsisid ulualust metsades ja rabades. Keda tabati, neid

tveeti kaasa söjatvangidena. Inimelude hätvitus oli
Põhjasõja ajal küll hivmus, kuid seda jõuti läbi Miia ai
liult osaliselt, sest kuhu tvene rüüsteretked ei ulatanud,
seal jäi rahwas elusse. Paiguti olid tvacsus ja wiletsus
kirjeldamata. Kuid leidus neid talupoegi, kes olid oma
elu päästmiseks pagenud kas Petseri poole, üle piiri We

nemaale, Soome ja Rootsi. Sõja kannul järgnes Ees
tis wiimne ja Mäga raske katkutaud.
Wenc walitsuse alguses tõstis Eesti ala rahwaarwu
jälle siSserändamine «väljastpoolt.. Põhja-Eestisse on
siis tulnud 491 soomlast ja 61 ingerlasi, Lõuna-EcStisse

lätlasi, poolakaid ja rootslasi. Sel ajal saabus paris

orjuS meie rahwa keskele kogu oma raskuses. On otse
tähelepanu Kratam see tõik, et pärisorjuse tulekuga
meie rahwa loomulik juurekasiv on olnud «väga suur.
Ei olnud mitte erandiks, maid ennemini reegliks, et
perekondades leidunud kaheksa, kümme ja «veel rohkem

last. Olude stabiliseerumise ja «välise surtve tõttu
käändiS rahwa hing iseendasse, pöäsis makswusele loo

duslik kompensatsiooni seadus. Väline surtve rahtva
oleskelule kutsus esile instinktiiwse enesekaitse, nagu iS
raeliitidcs Wana-EgiPtufeS; mida rohkem neid waewati,

seda rohkem neid sai. 1782. aastaks olid Põhjasõjast
tekkinud lüngad eestlaste ridades juba ammugi täide
tud. Selle aja oludes, mida'maaras kehtiw majandus
süsteem, wõis paiguti kõnelda juba rahwastiku ärama
hutamise kriisist, mille kutsus esile liigrahwaStumine.
Tuli ette wõtta talupoegade ümberpaigutusi ühest mõisast

teise. Hakkame sagedamini saama ajaloost teateid talu
poegade müümisest ja wahetamifest koduloomade wastu.
Seejuures kaswas olcnewuS mõisahärrast aegamööda
nii suureks, et see röõwis rahwalt loomuliku elurõõmu

ja perekonna asutamiseks tarwiliku optimismi. See
tõttu tuli XVIII sajandi lõpul rahwaarwu juurekaswuS
seisak, miS keStiS kuni pärisorjuse kaotamiseni. 1816.
aastaks oli 32 aasta kestes rahwastik kaswanud 13792

hinge wörra ehk 2%, töuSteS nüüd kogusummas
476428 inditviidilc. Selgub, et pärisorjuse aja lõpul
oli meie rahwaarwuS 32 a. kestes meel suurem seisak

tupmnl passiiwselt. Põgeneti metsadesse ja
puustustesse elama, sel teel suurendati seni
seid asutusalasid. Tagajärjeks oli rahwaar
wu järk--järglü.ine mitmekordistumine. Seega oli

kui praegu. Nagu A. W. Hupeli kirjadest järgnev, pi

tõstmisel. Ehk küll eestlaste suur - tvabadustvõitlus

sed. Laiskus, tuimus, hooletus ja ühepäewaelamisc
meeleolu on pikaldase orjaelu tagajärjed. Nekrutite

ajaloos sisekolonisatsioon tähtsaks teguriks rahwaarwu

1343—1340 rahtva enese tverre uputas, eestlases lootu
setus, pettumus ja eneseusalduse kaotus maad tvöttis,
koormiste kastvamise tõttu rahwas «vaesemaks jäi, sun

nimttislls ja mõisahärrade kodukari talupoegi sundis
maapakku minema, arwniawad meie ajaloolased Eesti
kognrahlvastikkn ordnaja lõpul 230.000-pealisekS, kellest

ümmarguselt 20000 hinge elas linnades ja alewites.
Waatamata määratule inimelude kaotusele, mille põh

justasid tvabadustvõitlus ja selle on rah

waarwu jnurekasw» soodustanud ordnaja lõpul aset
leidnud «välispoliitiliselt rahulik olukord kahe inimpõltve
kestes. Talupoja elustandard näitas sageli smirt tõusu.
Ordu päranduse jagamise pärast tekkisid eestlaste

maa-alal naaberriikide, Wenc, Rootsi ja Poola, tvahcl
kauakestwad sõjad, mis lõppesid alles 1043 kõikide eest
laste ühendamisega Rootsi walitsuse alla. See sõdade
ajastu oli hirmsaim järk meie rahtva minewikus. Hätois
tvahemalt % eesti rah Mast. Tühje talusid leidus Eestis

durdasid tol ajal sigiwust üliwilctsad majanduslikud olud.
Oma wäikese kaSwu, kõhnuse ja wähelisc kehaliku jõuga,
mis kõik tuleb alatoitlusest, jättis selleaegne eestlane ha

letsusäratawa mulje. . Eriti lühikese, kaswuga olid nai

rus üle 20% rahwastiku üldarwust. Wöõraste kokku

sulamine eestlastega toimus wõrdlcmisi kiiresti, sest ko

lonistide jmvretoomine ei leidnud aset korraga, waid

Sidney Horlerl
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..Eelistasin oma käe peal järele waadata.
mis koht see õieti on. kns te olete mängis:
ma olen pööraselt uudishimuline olemus
Man alati koike ja põhjalikult näha saada.
'Kas te teate juba. et maja ümbrus on piiratud
kõrgpingeliiniga?" küsis ta järsku.
..Ei. ma ei teadnud. See ehk oligi põhjus,
miks mulle kategooriliselt keelati minna pargist
kaugemale."

Foyle wöttis Snlvia käe.
„Kas lubate mulle, et olete ettewaatlik?"
küsis ta anumalt. ..Kõige meelsamini wütaksin
teid otsekohe endaga kaasa, mu auto seisab par
gi nurga juures.
Neiu surus wapralt alla Lekkinud hirmu
tunde. Naisena mõtles ta enne - oma sõbrale ja
siis mast endale.
..Muidugi õn kürgpingeliin wajaline," üt
l«s ta ja püüdes Foyle'i weenda, moonutas
tõde: ..Mulle meenub, mr. Biddingham ütles
kord. et olewat wajaline. et ükski elusolewus
ei pääseks maja juure. Pealegi on see koht
nii üksik, et siia ei satugi kedagi."
..Ja kui mõni satub, siis peab ta küll ar
westama üpris piinarikka surmaga," kommen
teeris Foyle. ..Minagi leiutasin selle üsna ju
huslikult. Läheb teil siin muidu kõigiti hästi?"
„lah. täiesti." wastas Sylvia. weelkord
moonutades tõde.

„Well, kuid lubage mulle uuesti, et kui
teile ei meeldi siin miski, siis teatate mulle."
„Kuid te ei taha ju. et mr. Biddingham

fee on meie lahedates oludes otse nutuwäürt tõsiasi.

Peale wäljarändamise on meie rahmaStikn juure
kaSmu moiuwalt pidurdanud fee suur kavtuS inimelude
poolest, mille tõid enesega kaasa Weue-Jaapaui ja maa

umasoda sellele järgneioa Eesti WabaduSsõjaga. Tvl
aial sa» eestlastest lahingutes ja haiguste tagajärjel sur
ma Mahemalt !!000y noort, elujõulist «neest, kes oleksid

wõlnnd kas perekon,taelu jätkata wõi tveel asutada.

ArmeStades peale läbistikkn ainult kaks

larglast, oleme sõdade tõttu kaotanud juba esi»neses
»mmpölmes 00000 hinge. Neil oleks ol»»ud nüüd juba
teine põlm järele kaSMamas. sõdade ajaStn lõi meie
meeSkodaltike ridadesse tnnduiva lünga, mille tõttu tek
ns armuliselt naissoo ülekaal ja sü»»di»vuSte tagasinii
nek. Meie praeguses rahmastikus on mauaduSkihtide
luhe meel ebaloomulik. NahmaStikn koosseisu ei tule
enne normaalne wahekord tagasi, kui juba on elust lah
kuuud need kihid, kes sõja ajaStnl sattusid ülekaalu. Na
h»mja saabudes on meil eestlastest koostatud «uitu uut
mätkest kogudust, kelle külge liitusid normaalsed pere
konnad. Neisse ei tulnnd üle palju'üksikuid manu leski
ja mallalisi. Nüüd äratab tähelepanu see tõik, et neiS
noortes kogudustes sündimus ületab suremuse tihti ka
he- ja kolmekordselt. Kuid need tväikekogudused ei jõua

kuigi palju tõsta sündimuse üldarmu.
Weel tõsisemalt kui sõjad suudamad rah»uaar»vu
kaSmautist pidurdada muutused rahtva n»eelsuseS.

Materialistlik elutunne ja kaukakultus, niis ärfaS
kapitalistliku majauduSsüSteemi tulekul, saatis seda

korda, et just EeSti jõukamates maanurkades sugulased
ci tahtnud enam midagi teada sugulastest, luancmatcl
ci olnud rõõmu lastest ega lapsed ei hoolinud oma ma
ti ema test. AlgaS perekondades psühholoogiline niirbunii
nc, sest kuS raha makitseb, seal ei ole enam armastust.
Kehmematete siinuib seal tveel lapsi, rikastele manema
lele aiitult üks mõikaks ja paksud suurtnlumkud jäätvad
Poissmeesteks.

Nagu töcndawad ajaloolaste tähelepanekud rnhlvaste
mincwiknst, wõib sündimuse tagasiminek olla ka kõige

waunukultuurilise arengu tagajärg, kui see toimib li
beraliSmi tähe all ja õhutab egoistlikku lneelsust. Libe
ralistlik maailmawaadc algas oma wõidukäiku Eestis
juba möödunud sajandi wiimascl wecrandil ja koondaS
eriti isesciswufc tulekul suure osa haritlasist oma pool

dajate hulka. Sellele tõsiasjale wihjab ka „Ecsti rnh
wa ajalugu" lk. 156!! järgmiselt: „A!ida rohkem sotsi
aalne, majanduslik ja ka poliitiline kord läheneb abso
luutfclo liberalismile, mida rohkem wäljawaateid on
wõitluse teel üksikuil isikuil sotsiaalsele tõusule, seda
enam energiat kiilub rahwal edasirühkimisele sel alal,
ja sageli ka cbaproduktiiwscks wõitlnscks enamasti
sündiwnse piiramise arwel." Kahtlemata on mõõdukas
liberalism lõdlvcndauud neid kütkeid, mis niihästi isik
likus kui ka sotsiaalses elus meie arengut kammitsas
hoidsid, majanduslikku ja waimsct kultuurielu takistasid.

Aga kus liberalism nstcudus radikalismiks, seal ou ta
edu asemel põjustauud tagasiminekut. Liberalismiga
ou läbi imbunud meie pedagoogiline mõttewiis. Kooli
noorte sihikindla juhtimise asemel näeme sageli hooletut

minnalaskmist. õpetuse eesmärgiks ei ole mitte hari

wõiksid saada diplovmitud haritlasiks. Kui siis kas

juure tulnud 140—150% ja tõusnud umbeS 700000
hingele.

tud sõdade ajastut pole meie enam kunagi soomlastele

gemaltki. Harjus tõusis soomlaste juhtosa 12%, Wi

Üi- !', 9ü9r,o° um- n. 101**055 Hinge,
piimasel aastakümnel käinud rahma loomulik juure
kafm 1,0 ja -f, 2,(5% wahel. cclbnffc awalikult, et

orjuse ajal sulased ja tüdrukud olid «veeremateks kiivi
deks, püsisid nad pärast priikslaskmist rohkem paigal,
sest une maa-korraldnse järele anti abieluliStele sulas
tele töötasuks «uaad. See oli Põhjuseks, «««iks sulased
hakkasid massiliselt perekondi asutama. Teoorjuse Päc
tvil «vajasid talunikud rohkel arwul sulaseid «uõisateo
kohustuste täitmisele. Saabunud isiklik priius tvõunal
daS perepoegade kooselu isatalus ja soodustas nii suur
perede tekkimise kaudu rahwahingeS kindlustustirnnet.
Rahtvaartv tõusis sellise hooga, et 1850. aaStakS oli

lcolus liikuma tugewa optimismi laine. Kuna päris

tõstmise tõttu jäi Palju talunikke ainelisesse kitsikusse.
Niipea kui 1867 uuS paSsikorralduS rahwale wõimali- ,
kukS tegi üle kodukubermangu piiride «valguda, algaS
meil Jvaljarändamistuhin Tamarasse, Krimmi, hiljem ka
Kaukasusse ja Siberisse. See werelaskminc rahwa elu

Möõraste rahwaste juuretõmbamisega. lludisasunikkc
toodi Wenest, Lätist, Soomest, Poolast, Leedust ja kau

k"' ...^!n^taK 1870 peale märkame algamat faiiafcfliual
ja jarjefuiblnt sündimuse mähettemist jn ühes sellega
meie rahmapereS mördlentisi mäikest jiliirekasmii. Nnfj°
jualuneiutsc järele oli eestlasi 1881. o. 881500, 1807. a.

dus seesugusena, wnid haridus muutub jahiks diploomi
dcle ja rakendatakse esijoones majandusliku tulu teenis

Teoorjuse lõpetamine ja üleminek raharcudilc ning
talude päriseksostmisele moodustatvad ettcwalmistatva

järele jõudnud. Rootsi ajal koloniseeriti meie maad

lUSCflER j. MAT.ESEh - .

wõtmife tõttu osutus siis sulaste nrw nii «väikeseks, et
.kogukonnakohtutele anti õigus järelejäänud sulaseid tar
bejärgi talude tvahcl jagada.
Talnrahwa «vabastus pärisorjusest pani rahwa mee

siis üle 75%. Elama oli jäänud kõigest 12000 pere
konda, nii et rahtvaartv kõikus 60000 kuni 70000

hinge. Nii wäikeseks polnud eestlaste arlv ajaloolisel
ajell Meel kunagi kokku sulanud. Orduajal oli eestlaste
arm soomlaste omaga peagu wördnc. Pärast tähenda

Kõnega esines prof. Jaan Tõnisson

ajajärgu kapitalistlikule korrale. Maarendi alatise

soonest on «neid «väga nõrgestanud. Rahtvaartv» juure

kasw 1881—1897. aastaks oli Liiwimaal 139000 hin
ge, samal ajal rändas aga tvälja 146000. Praegu ar
westatakse «võõrsil asumaid eestlasi umbes 200000, kuid
meie ei wõi neid ega nende lapsi oma rahwastikku luge-

teaks meie tuimusest ja kõik kirjad waatab
ta läbi. Ma tean, see kõlab autokraatlikust,
kuid ta selgitas mulle täiesti, miks ta seda
nõuab."

„Mu! on idee! Kas te teate ..Eloise" äri
seda. luist Elaine Herrington ostab oma
kübarad? Ma teatan sinna, et kui te kunagi
tellite sealt musta kübara, siis tähendab see. et
teile on juhtunud midagi halba ning wajate
minu abi. Kas teete nii? Ma tean. et mu köne
tundub hüsteerilisena, kuid. hüwa. mulle ei
meeldi teie siinolemine. See koht on nii pörgu
likult kole."
..Jah. aga miks usute, e t midagi juhtub?"
Foyle oleks meeleldi öelnud, et ta armas
tab teda ning seetõttu hoolitseb nii wäga, kuid
ta leidis, et esialgu on targem leppida sõprusega,
mida neiu talle osiitos.
„Ma niiwürd ei arwa, et midagi juhtub,
—olgugi, et see on jube elukoht ühele tütar
lapsele. kuid ma tahaksin olla kindel, et kui
midagi juhtub, siis saan sellest teada niipea kui
wõimalik. Nagu teate, olen wäga energiline
inimenx."

„lah. nii see näib küll olewat!" naeratas
Sylvia. „Well, luban seda kindlasti."
„Hästi! Kuid teil pole mantlit seljas ning
õhk on.jahe. Ma sõidan parem jälle ära."
Neiu waatas talle järele kuni mees kadus
pimedusse ning pöördus siis koju minema. Raa
matukogu kell näitas, et ta oli wäljas wiibi
nud pool tundi, kuid see oli küll kõige lühem
pooltundi ta elus.
Waewalt sulgenud ennist lahti jäänud ak
na, kuulis ta samme enda taga ning pööris
ümber.

Seal seisis jälle armiga mees.
..Tohin ma loota, et olete järgmine kord
mu mastu sõbralikum?" küsis ta pilkawalt.
..Kuidas te julgete —" algas neiu.
..Olete praegu jumalikult ilus. Tahaksin
suudelda neid kauneid huuli." Ta ligines neiule
himuralt naeratades.

tusse. Tiploomidc saamise hõlbustamiseks awntaksc
tiiiskasmnnttile õhtugümunnsiumid, jagatakse küpsusek
sam mitmeks osaks, et ka nõrgaandelised ja mahajäänud

õnnekaupa wõi äärmise pingutuse tõttu on dokument
kõrgema hariduse kohta omandatud, on ülcsrühkijal ju
ba parem eluiga selja taga ja pcrckouun-nsutamiscst
järglaste kasmatuseks ei saa enam olla tõsiselt juttu. Sa
jast akadeemilisest naisest, kellele ülikoolidiplomit wõi
maldab enam-mühem lindla' majandusliku iscsciswnse,
ci abiellu poolcdki. Isegi need neiud, kes on omandanud
algkooliõpetaja kutsetunnistuse, pcawad enamikus wal
talist põlwe abiellumisest paremaks. Arwataksc, et mii
heina diploomiga mees ci ole wastuwõetaw.

Pühapäema õhtupoolikul oli Korraldatud
Eesti s?arsKusliidu poolt algama karskusnädala
puhul. iilikoolihoone suures auditooriumis Aia
tänawal suurem karskuskoosolek. Aivar audi
toorium oli rohivast kiilutult täis, kusjuures
kõik wabad kohad olid okupeeritud piistiseis
jäte poolt.
Peale Karskusliidu peasekretäri E. Kuli
j ase awasõnu ja Karskusliidu läkituse ette
lugemist asus kiiduaivalduste saatel kõnetooli
prof. Jaan Tõnisson, kes pikemas kõnes
«valgustas neid hädaohte, mis maritsemad meie
riiki ja rahmast alkoholi tagajärjel. Ta ütles,
et alkoholi paremateks soodustajateks on ma
janduslik häda, sotsiaalne «viletsus ja poliitiline
surwe. Otsitakse unustust alkoholist. Kuid kahjuks

on see alkoholi mõju ainult üürike ja wilet
sus peale alkoholiuima lahkumist on seda ma
sendawam. Kõneleja näitas armudes, millise ko
hntawä kiirusega on meil miimastel aastatel
kasmanud alkoholimüügikohtade arm ja alko
holitarmitamise hulk.
Teisena kõneles prof. A. Waldes meie
perekonnakultuurist. Igale inimesele on kõige
kaunimaks ja kõige õilsamaks paigaks tema ko
du, mida ta püüab ilustada ja sisustada, teha
mngawaks endale ja oma perekonnale. Samas
näitas ta. millist laastawat mõju amaldab alko
hol meie perekondades ja kodudes häwitades
riigi alusmüüri perekonda. Koosolekut kau
nistasid ..Karskuse Sõbra" segakoor hra Kiwi
juhatusel ja ühislaulud laululehtcdelt.

5—7. Sigiwuse teadliku Pidurduse abil on siis
nüüd olukord Põhjalikult muutunud. Paljudes

Harjumaa rahvaülikool siht
asutuse ülalpidamisele

perekondades algab ühe- ja kahelapsesüsteem.

Liberalistliku elutunde mõjustusel on suurel
määral madaldanud ka noorte abieluliste mentali
teet. Abielu loomulikttks eesmärgiks ei ole neil
sageli nlitte lapsed, waid hoidumine sitguhaigustest.

Tahteliselt steriilseid abielusid on meil nüüd roh
kesti. Siinjuures on märkimiswäärt see asjaolu,
ct tühje hälle ei poolda mitte eriliselt meespooled
abielus, waid noorikud. Wiimased uaeruwääris
tawadki endisi proilasid, kelle hmvialad on koon
dunitd peamiselt laste, köögi ja kiriku ümber. Meie
moodsatel daamidel on nende asemel nüüd neli hu>

wikeskilst: kino, kabaree ühes jazziga, kohwik ja si
garett. Linnades areneb nooremate inimeste hul
gas majanduslik ülojõnelamine ja lõbuknltunr.
Tuntakse wajadnst rõiwasülda toredasti, kulutada
raha ja waba aega eluna»,timisele. Wälismaa tn
baka nauding neelab meil hiiglasunnnasid. Ekstra
wagantsed ja terwisewastased harjumused uärtsita

ivad noil ellljõu, nende juurtest ei tõuse uusi wõr
seid.

Ehk küll eestlased, nagu kõik teised rahwad, on sa
jandite kestes läbi elanitd mitmeid arengnastmeid,
teisenenud ja nuuttunild nii kehaliselt kui waimselt,
wõime eesseiswast ajaloolisest tagasiwaatest siiski

eritella üldisi elutingimusi, mis meiegi ajal meel
wõikstd soodustada eesti rassi püsimist ja juurekas-'
>vu. Kokkuwõtet tehes oleksid need minu arwates
järgmised:

Rahlvaliikmete lvarustamilre maaga läbi Miia
kamakindla sisekolonisatsiooni teel. Koloniseerimi
sel juhtida linna agulitesse ja asemikkudesse kogu
nenud elanikke maale ja mõtta arlvesse ka wäliseest

laste kodiunaaletoomist. Siluremate talude juilre
ehitada sulastekortereid, kusjuures igale sulasele
määratakse rahapalga kärmal töötasuks ka tiikike
maad. Riigi- ja omamalitsuse mähemate ametnike
töötasu tõsta. Kõrgemapalgaliste kohtade täitniisel

eelistada Perokonnainimesi, kui neil on ametipida
miseks wajalik kmalifikatsioon. Haridusolude lõp
lik stabiliseerimine seniste juhuslike katsetuste ase

inel. Õppetegemust ei mingil tiugiiuusel mehhani
seerida. maid maimuarenduse ja rahmä kaswatuse

Põhjapancmaid uuendusi rahwanlikooli elu?

Neil päoivil peerud Harjumaa tllahumülikooli 3cltft
juhatuse koosolekud toimus ameme jaotus hiljutisel pea
koosolekul tvaliürd juhamsliikmetc tvahel. Jaotuse koha
selt jäi seltsi esimeheks edasi senine esimees P. Mä n u i k, esimehe abideks dr. E. Teras nael. A. K r u u -

seme u t ja pr. E 3omar ii ii tel. laekuriks J. Ju -

haud i uiug sekretäriks A. Nk eik o p. Kuna > juhatu
ses on üldse 13 liiget, siis jäid ülejäänud 7 neist ame
tita juhatusliitmciks.

Edasi Peeti soowitcnvaks praeni seltsi ülalpidcrnn
sel tcgutsolva Harjumaa rähivcrülikooli otstarbekohase

maks ülalpidamiseks ellu külsuda wastaw siht
asutus, kuhu ka Harjumaa Nahwaülikooli Selts liik
meks astuks, ning moodustada nii Harjumaa rahwaüli
kooli kui ka Naivila aiandueikooli majandamise jrchtimi

seks ühine kuratoorium. Teaiawasti regutsetvad

nwlenmd eelpool tähendatud õppeasutused praegu ühises
asuMigas ja omalood ka ühise juhataja.

PcalescKe peeti .sociviimvaks rahtvaülikooili juures

ellu kutsuda ka õpilaste toetuslaenu fond,

nina määrati 7 õpilasele rahvaülikoolis seltsi paolt sti
pendiumideks kokku 260 kr.

Kuna hiljutisel seltsi peakoosolekul tõsteti üles rah
ivaiilikooli-seltside liidu cllukiitsumüe küsimus, siis aru
las nüüd ka juhatus seda küsimust oma koosolekul põh
jalikult. Tunnistati liidu asutamine tavwilikuks ning oi'sustati selleks tvajaliste eeltöödega algus teha.

wähendada. Materialistliku ekuiimbe tagasitõr
juiniseks seada noorsoole elueesmärgiks mitte esi
plaanile tõstetud majanduslik hüwang ja rahakogu
mine, waid õilsa istksuse ja tahtewõimelise teo- ja
tööinimese wäljaarendus hariduse teel, millel on
juba omaette wäärtus. Mitte kawalalt kokkuaewd
rikkust ei pea tuulutatama mingiks kodanikuwoo
ruseks, waid aus ja kvalifitseeritud töö, millest
pole kasu mitte ainult tegijal, waid ka üldsusel.
Sisendada rahwale meelsust, mis pooldab ja taot
leb praktilise idealismi mõttesuuuda, ilma milleta ei

tõuse inimhinges elujaatawat, optimistlikku meele
olu, religioosset hardumust, rahwuslikku ühistun
net ega isamaa-armastust. Wõitlust joomise ja
prassilnise wastu alustada kõigepealt nende seas,
kes oma seisuse ja kutse poolest peaksid rahwale Pak

hnmides koolialu korraldada pedagoogilistel print
siipidel. Gilmnaasiumidesse ja ülikoolidesse Pääs
iniseks tuleb kindlaks teha nõutalva maliaduse
üleminiäär. Üliõpilastele laene ajal moodi läinud

kuma head eeskuju. Sündsate määruste kaudu
panna piir ülejõuelamisole ja luksuslike olutarwete

abiellumist mitte lubada, kui nad ei tõenda, et oma
ivad majalikke elatuslvahendeid muretu Perekonna
elu asutamiseks. Kui ühest Perekonnast käib koolis
kolill mõi rohkem last korraga, siis nende õppemaksu

kannid ja nõudlikud olewat, need tilletasin enestele
meele, et meie rahwuslikud hädad ja kitsikilsed ole»

Liberaalitsemise mi ljaks-Eesti elus Mõiküme ni
metada neid broschüüre, mis 1903. a. peale trüki
wabaduse tulekuga selgitawad igale külapoisile ja
-tüdrllkule elu edasiandmise tingimusi ja sigiwuse
Pidurdusi. Kui neid saladusi Meel ei teatud, sündis
igal noorel abielupaaril, nagu manadest kiriku per
sonaalkirjadest näha, lapn harilikult kahe ja kolme
aasta tagant: Naised kaitsesid endid tol ajal liiga

lewikule.

Kellele eelmised sihitaotlnsed paistawad liisin
nnnad suurelt osalt sellest, et mcic anu on iveel
wäike. Spectator.

" Tervtsltoiu-jd tervise kreem" > {
™T\ SIIMON,KREEM M. A.T. i:V#
"Iluduse kreem" \
SIMON' PUUDRID I
J

sageda rasedaksjäämise eest sel teel. et imetasid lapsi

- PARIS^^-

1—l1'- aastat. Sel ajal tõuüs peagu igas pere
konnas nii peremeestel kui wabadikkudel lastearm

Sylvial nööris hirm kurku. Mehe käed pöi
musid ta ümber, julm suu otsis ta huuli...
..Sapristi!"
Keegi mandus. Siis järgnes kiire sõnade
maling Sylviale tundmatus keeles, mida ta
siiski pidas itaalia keeleks.
Mehe käed. kes tahtis teda mägistada, mal
laudusid. Ta oli mnba.
Oma imestuseks nägi ta Benjamin Bidding
hami.

Löödult lahkus «võõras toast.
Kui uks lauges kinni ta taga, astus Bid
dingham neiu juure.
..Palun südamest «vabandust, miss Fowke.
Ma hoolitsen selle eest. et ei juhtuks enam nii
sugust asja. See mees —"
~Kes ta on? March poleks tohtinud teda
sisse lasta. Mul oli kohe niisugune tunne, et
tema läbi sünnib siin miski pahandus. Ma
oleksin hoiatanud teid —"
..Selleks polnud tarmidust. miss Fowke,"
segas Biddingham «vahele: ..tunnen seda meest
hästi, tn on mu Ameerika tuttawnid. Tal on
juba kord see nõrkus: ta ei suuda «vastu panna
ilusa uaisenäo molule. Kuid ma luban teile, et
teinekord niisugust asja enam ei juhtu."
..Ja kui juhtub, siis lahkun siit majast otse
kohe. mr. Biddingham!". ütles neiu otsustaivalt.
Biddingham naeratas.
7. peatükk.
Lnlu Foyle leiab jälgi.
Waadates järele mehele, kes möödus temast
Regent-streetil. said Lulu Fo«ile'i mõtted uue
suuna: ta unustas hetkeks Sylvia Fowke'i ja
mõtles millestki «««««««st...

See «uiski n«uu oli Paul Bivanti.
Foyle kogus end kiiresti. Ta oli päris km
del, et kohtab «varem ivõi hiljem tä
nama kuradit", nagu seda ineest nimetati «varem.

Ja mehes, kes äsja möödus. tundis Lnlu oina
aegse Bivanti liitlase. Pidi see tähendaina...
* Ta tahtis järgneda läbi Reqent-streeti rah
wahulga. Oli tee-aeg ning rahwast palju lii-

Kumas, Kuid Lulul önuestlls siiski näha, et
mees astus taksosse Oxford Circuse esisel platsil.
..Järgnege sellele sõidukile! Saate kahekordse
hinna, kui te ei kaota teda silmist!" ütles Lulu
Kürmalasuwale taksojuhile.

Autonurgas istudes juurdles Lulu, kas sel
praegusel ettewõttel ou mõtet müi mitte. Thomp
son wist selle uime all jooksis ringi see mees
minewilms wöis teatawal määral juhatada
õigele jälile ja wöis ka mitte. Lulu lootis ni
melt, et saab kuidagi kindlaks teha. kas Bi
oauti on jälle Londonis. Kui ta oli, siis polnud
kindlasti waja mujalt otsida selle üle kogu maa
ilma ulatuma kurjategijatejöugu juhti.
Ta waatas wälja autoaknast. Takso pöör
dus Fleet-strcetilt idasse
L im ehou se!
Mees, keda ta jälgis, oli minewikus üks
peakelme.

Limehoufe... Noh. see oli tõesti sobiw peidu
paik maailma suurimaile roimareile.
lubedustunne kasivas, kui nad möödusid
ka Aldgate'ist ja pöördusid kitsasse pöiktäna
wasse. Siis peatus auto ja Lulu surus auto
juhile naela pihku.
..Eelmine auto. isand, peatus seal selle la
ternaposti juures ja siis sõitis jälle ära. Ma
usun. et ta läks esimesse majja sealpool posti."
ütles autojuht.
..Tänan teid. Ärge oodake mu tagasitulekut."
Juht kumlnardus.
..Kas teil on rewohver kaasas, isand? See
siin on niisugune ümbrus, kus seda wöib iga
hetk tarwis minna. Wötke mu hoiatust tõsiselt!"
„Snan hakkama!" «vastas Foyle ning ja
lutas edasi.
Seistes maja ees. kuhu juht ütles kadmvat
eelsöitja. mõistis Foyle. hui «vähe oli schansse
teada saada, mida ta tahtis. Kõigepealt: ta oli
relwastamata ja kui ta milgil moel pääseks
urkasse, siis keerataks tal kael kahekorra ilma
igasuguse südametunnistuse piinata. Kuid ta siis-

di oli nöus riskeerima, kui ainult kuidagi saaks
teada, kas nende akende taga asus Bioanti.
Ta waatas '.viletsasti sillutatud tänawale.
See oli inimtühi. Maja uks, inetu, wiltuwaju
nud, määrdunud, oli suletud.
Foyle püüdis ettewaatlikult ust sisse rö
huda, kuid see oli asjata.
Paremalt poolt liginesid sammud.
Politseinik waatas noormeest wööristades.
„Kas wöite mulle öelda, kes elab selles
majas?" küsis Foyle kohe.
Konstaabel peatus ja waatas weel-kord wöö
ristades. .
„Matthems'i nimelised." wastas siis aegla
selt. ..Sadamatööline kui ma ei eksi. Wölg
nemad nad teile raha?"
„Ei kuid mul oli põhjust küsida. Ma
mõtlesin, et siin peaks elama teise-nimelisi."
..Ooh!" ohkas teine. ..See Ümbruskond siin
on koguni omapärane. Pole tark siin liiga palju
küsida."

See oli hea nõuanne, mida Foyle otsustas
ka tarwitada.
..Tegin mea. Palju tänu teadete eest. Head
ööd. konstaabel."
..Head ööd." wastas ka teine.
Foyle needis oma ebaõnne, kui jalutas ta
gasi läänepoole. Et mees. kellele ta järele kihu
tas. oli Thompson, endine Bivanti jõugu liige,
see oli mäljaspool kahtlust Lulul oli põhjusi
teda mäletada kuid informatsioon, mille ta
sai politseinikult, oli kindlasti ka õige. Ja kui
see oli well, ta teooria oli lihtsalt kokku
warisenud.

Kaks tundi hiljem, lõunatades. tärkas tal
uus idee.
Ta läks magamistuppa ning röiwastus oma
manimaisse ülikonda. Kuuetaskusse libistas wäi
kese rewolwri.
„Ma jään täna kauaks wälja. Dommett,"
ütles ta lahkudes: ..ärge mind oodake." Ta tea
dis, et kui ta kama seekord õnnestub, siis jääb
ta kauaks mälja.

Esmaspäeval, 31. jaanuaril 1938
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Õ. E. S. kultuurpidustused Tartus

Vabariigi valitsuse delegatsioon ja välismaa 52 teadusmeest pidustustel. Tartu kogu päev lipuehtes. Rohkeid tunnustusavaldusi Õpetatud Eesti Seltsile
Suurejooneline juubeliaktus ülikooli aulas. - Juubelikingiks 1622. a. ilmunud ja seni tundmata Eesti, Läti ja Poolakeelne raamat
Õpetatud Eesti Seltsi 100-aasta juubeli
pidustused. mis algasid Tartus juba lau
päeva lõuna paigu. jõudsid haripunkti pü
hapäeval. Pidustuste suurpäevaks saabu;
Tartu lõunase kiirrongiga vabariigi yalit
suse delegatsioon koosseisus: sõjavägede
ülemjuhataja kindral J. Laidoner, hari
dusminister koi. A. J a a k s o n ja haridus
ministeeriumi teaduse- ja kunstiosakonni
direktor J. Vasar. Peale vabariigi valit
suse delegatsiooni jõudis Tartu veel roh
kesti teisi haridus- ja kultuuritegelasi Tal
linnast ja teistest kodumaa linnadest. Ha
rukordsete sündmuste puhul oli ka Tarti*
lipuehtes.
Pühapäewased pidustused algasid seltsi aja
loolise näituse awamisega kunstikooli „Pallase'
ruumes. Awamise puhuks oli näitusesaal kogu
nenud publikut puupüsti täis. Peale külalistc
oli kohal kohalik teadusemeeste, kultuur- ja ha
ridustegelaste ning seltskonna esindajate eliit
peagu täielises koosseisus. Näituse awamisel
terwitas kokkutulnuid seltsi esimees prof. 5).
Moora ja palus sõjawägede ülemjuhatajat
kindral 3. Laidoneri, awada näitus.
Peale näituse awatseremooniat tutwustas
seltsi esimees külalisi näituse sisulise Küljega.
Pidustuste meeleolukamaks ja pidulikumaks
sündmuseks kujunes peale lõunat kell 6 peetud
pidulik koosolek ülikooli aulas.
Ülikooli aula oli seatud seks puhuks pidu
rüüsse. Samuti oli ta maiustatud tugewajöu
liste proshektoritega, kuna pidulik koosolek ko
gu ulatuses filmiti Eesti Kultunrfitmi poolt.
Samuti anti pidulik koosolek edasi raadio ring
häälingu kaugu. Pidulikule koosolekule oli ko
gunenud aulatäis rahwast. Kohal oli endast
möistetawalt rida meie tähtsamaid riigi-, kul
tuuri- ja hariduselu-tegelasi ning seltskondlike
organisatsioonide ja kohalike sõjamäe ja tsiwiil
wõimude esindajaid, samuti ülikooli õppejõude,
üliöpilasnoorsugu jne., jne.
Täpselt akadeemilise meerandiga saabus au
lasse mabariigi malitsuse esindajana sõjawägede
ülemjuhataja kindral J. Laidoner saadetuna
Õpetatud Eesti Seltsi esimehest prof. H. Moo
rasi, ülikooli rektorist prof. H. Kahost ja teistest.
Sõjawägede ülemjuhatajaga koos tulid aulasse
ka haridusminister ja ministeeriumi kunsti
ning teaduseosakonna direktor J. Wasar. Au
külaliste istet wõtnud, kõlas kohe Akadeemili
selt Meeskoorilt R. Ritsingu juhatusel A. Läte
meeleolukas ..Pilwedele". Laulu lõppedes asus
proshektorite hiigelwalguse saatel kõnetooli Õpe
tatud Eesti Seltsi esimees prof. H. Moora,
kes terwitas sõjawägede ülemjuhatajat, hari
dusministrit ja teisi kõrgesti austatud külalisi
ning kõiki pidulisi.
Seejärele pidas seltsi esimees prof. H. Moo
r a pikema aktusekõne, milles ta huwitawate sei
kadena walgustas Õpetatud Eesti Seltsi tege
wust sajandi wältel ja kriipsutas alla seda.
mis on eriti hinnataw Eesti rahwa ja riigi
seisukohalt selle seltsi tegewuses. Esimees ütles:
Nagu paljud fcftiunb ja wiljnkad algatused, on ka
LES-i algns olnud wäikc ja tagasihoidlik. Oma algus
aegadel oli seltsi tegcwus sisult kaunis kirju. Sel ajal

oli endastmõistctaw, et teaduslikku laadi wciljaannetc
kõrwal awaldati ka rahwnlik-õpetlikku kirjandust, uks
ülesanne kerkib aga peagi iile teiste kõrgemale esile,
see on

Kalevipoja" lugude kogumine,
nendest eesti rahwa suure mincmikn oletatama eepose

restaureerimine ja wäljaandminc, mis Fr. R. Fähl

manni poolt juba 1890. a., 1 aasta pärast seltsi asu
tamist, täie rõhuga tõsteti päewakorda. Kuigi selts ter

Kirjanik A. H. Tammsaare 60. juubelipäeva puhul ilmus:
K. Mitiklci

Illi ii rait eiiiiü ji liii

Raamat sisaldab 144 lehekülge teksti ja 39 huvitavat pilti erilehtedcl.
Hind. broš. Kr. 2.75, paremal paberil Kr. 3.—. köites Kr. 3.75.
Selles rahvalikus monograafias valgustatakse kogutud andmestiku varal A. H. Tamm
saare ja ta vanemate elukäiku, kusjuures tõstetakse esile need võitlused, mis toimusid
omal ajal „tce ja õiguse" nimel kirjaniku kodukohas.
Käsitelles üldjooneliselt juubilari loomingu kujunemist, tehakse ka katset tõmmata piir
joont tema toodangu mõttekujutusliku ja tõsielulise ainestiku vahel.
0.-Ü. ..NOOR-EESTI KIRJASTUS"

"Kultuurita on ka relw wõimetu"
„Eesti teadlaste noorem generatsioon peab kasvatama noorsoo
iseteadvust"
ÕP. EESTI SELTSI JUUBELIAKTUSELT: Ees istuvad paremalt vasakule piiskop 11. B. Rahamägi, Õp. E.
Seltsi auliige prof. H. Koppel, riigikohtu esimees K. Parts, linnapea A. Tõnisson, haridusminister A. Jaak
son, õ. E. Seltsi esimees prof. H. Moora, ülikooli rektor H. Kaho, õp. Eesti Seltsi esimese esimehe
Geheve vennapoja tütar prl. Geheve Riiast, prof. Jaan Tõnisson, prof. J. Kõpp, prokurör E. Roots j. t.
arhiiwid, kuhu töö seisukohalt osutus otstarbekohaseks
kogu sellekohase ainestiku koondamine, kust tagajärjeka
malt kui muidu wõidi teha edaspidist kogumistööd, siis

Turbatööstus, Kauba Pank, EeÄimaa kiirdlustus-a.-s.

andis ka LES oma kogud neile hoiule. Et see ümber

Kokku on määratud tänaseni älusmaraks 20.700 kr.
Sellele summale on lubanud lisaks ivoel toetusi terwe
rida asutusi, nagu: Eesti Nahwapank, Tallinna Linna

orienteering otstarbekalt toime tuli, selle eest selts wölg
neb tünn nagu palju muugi eest oma elawale ühendusele
ülikooliga, kelle õppejõud on juhtinud tema tööd ja suu
nitlnsi kooskõlas meie laialdasema teaduselu wajadus

tega. Ma nimetan siin neist seltsi cndiseist juhatusliik
meist, kes määrawalt osa tvõtnnd uue töösuuna ondmi
sest, eriti meie ülikooli endiseid õppejõude Prof. Tallgreni
Soomest, prof. Wasmeri Saksast, prof. Wicgctit Schweit

sist sa meie praeguseid ülikooli professoreid W. Ander

soni ja Jnl. Marki. Waatamata tööala kitsenemisele
on seltsi tcgetvus Eesti iscfciswnsaastail kiiresti kasina
nud ja ühtlasi sümenenud.

LES-i ajalugu on Pikk tükk resti akadeemilise harit
laskoima ja hariduse mitmeküarulist tõusuteed. Alates
ajal, kus kõrgem haridus oli identne ivõõra keelega, ja
kuS ka sünnipärased eestlased endid pidid awaldama muis

keeltes sa kus nad seepärast paratamatult sulasid muu
keelsesse ümbrusse, näitab TES-i teekond seda pikka
aega ja wisa tööd ning wõitlnst, mille on pidanud läbi
käima eestikeelne haridus, et lõplikult Pääseda maks
wusele omal maal.
cft3«i toob on. nagu fee omal ajal oli paratamatu,
palju aastaid juhtinud saksa teadusmehed ja teinud siin

Palju kõrgewäärtuslikku lootvat tööd. Tee töö, mida
saksa teaduS ja meie saksa kaasmaalased on eriti seltsi

algajal ja Leo Meyeri ajajärgul cET-i kaudu teinud,

kuulub nende kõige positiiwsemate ja hinnatamamate
lisandite hulka, mis nad on annud eesti kultuurile.
Me anname neile selle eest määrilist tunnustust ega
snnnimSttelt, oma nimelt, oma tööpõllult ja sellelt osalt,
mis siia annud meie kultuurielu kandmamad mehed ning
mitte kõige miimati ka sellelt toetuselt, mis talle suure

meelselt on annud Eesti riik ja rabwas. LET-i ei saa
ka tänane tähtpäew.
Astudes täna iile oma olemasolu teise sajandi latve,
loodab ja usub LET, et see manade eesti kalewlaste gee

niuS, kellelt saja aasta eest lootsid meie rahwale luge
must ja tõnsu seltsi asutajad, ja kes on meie rahwast
ja haridnft aidanud ning edasi wiinnd iile kõigist ras
kustest. et seesama hea geenius eesti teadust ja meie

tööd üha suurenemas nõudlikkuses iseenda mastu Pan
töömehi, eriti ka meie järjest peale tnlewaid noori jõude
ja ühendades ning toetades nende püüdeid kaswatoda
ja edendada eesti waimset loomingut ja kanda nagu seni
selle wilja üle meie kodumaa ning edasi laia maailma
rikkuseks ning õnnistuseks meie rahwale, kasuks rah
maStemahelisele teadusele ja auks EeSti nimele.

Järgnes mabariigi malitsusc esindaja kindral Jo h.
Laidoneri sõnawött, mis on toodud meil teisal.

Meeleolukaimaks ja clewusrikkaimaks oskas

liikmete Valimise teatavakstegemine seltsi

teaduslikke ülesandeid

ja seda järku tuleb ses suhtes pidada, nagu seda on
rõhutanud ka üks selle aja agaramaid kaastöölisi. Wil
lem Neiman, üheks kõige miljakamaks ajaks seltsi eluS.
Sel ajal onmndab selts oma tööhulga ja -kaaluga, sa
muti kogudega mitmel alal, nagu muinasteadus ja keele
teadus, esikoha teiste samalaadsete ühingute hulga? Balti

mail. On märkimiswaärne, et ka läbikäimine mälisc
teadusmaailmaga, seltsi mäljaannetc mahctns, on ela
wam ja suurem l»i ühelgi teisel balti teaduslikul seltsil.
Rii oli Leo Meyeri aeg tulemusrikkaks ja kooskõlaliseks
tööniajärguks.

Käcsolcwn sajandi alul, eriti IUOS. a. järel, mõib
märgata seltsi trgcmuses teatud loidumist. mis arenes
maailmasõja rclaa?tnik?

teravaks kriisiks.
Selle peapõhjusel:, tuleb pidada Tartu ülikooli mencsta
mise tagajärjel seni seltsi juhtinud balti-saksa teadus

meeste ja literaatide armu wähcucmist. Nähes oma
armu kahanemist ja kartes selle pärast seltsi juhtimise
äralangemist enese kätest, kuna just samal ajal eesti aka
deemilinc haritlaskond kiiresti oli kasmamas, saksa ena
mus 1910. a. paiku ei mõtnud enam seltsi eesti liikmeid

Seltsis oli endiste tõsiste teadusmeeste üle saanud üle
kaalu poliitiliselt mõtlcm tegelaskond. Maailmasõja
pealetulekul pandigi mene mõimu poolt seltsi tegewus
ajutiselt seisma.
Uuesti äratati selts ellu 1919. a. sügisel

eesti ülikooli kuraatori P. Põllu algatusel,
äratati hoopis muutunud olukorras. Kõik need kodu
maised teadusalad, mille wiljrlcmiuc warcmini oli olnud
LES-iS ja meel mõnes teises harmaS ühingus erawiisi

lisclt maid sallitud, olid nüüd korraga EcSti riigi ja iili
kooli rajamisega asetatud meie maa teaduselu humikcs
kusse, olid saanud «.sniajärgulisers tnrwidnscks. Osa
ülesandeid wõttis loomulikult eesti ülikool üle. Sellest
hoolimata oli tööala ühe hoobiga määratult laienenud

nii. et LES üksi parimulgi juhtumil poleks suutnud

selle üle malitfcda. Seeparast oli loomulik, et ülesandeid
tuli jagada uuesti nsiitntamate akadeemiliste ühingutega

nagu Emakeele SeltS, Ajnlooselts, Kirjandusühing j. t.
Skuna samal ajal olid tekkinud riiklikud muuseumid ja

Peale rõõmu stmvate teadete sunvinuasummalise eri
kapitali raj anu sest üllatas koosolijaid oina erakordse

teadaandega dir. F. Puksoo. kuigi mitte majanduslikul
alal, tvaid just sellelt.'alalt, mis õpetatud _ Eesti Selt
sile kõige lähemal on seisnud, fee on meie ivaimuolu
uurimispõllult. Nimelt on iMbooli raamatukogu assis
tont dr.. O. Frehmuvh Braunebergi linnas szda-Prcisi'

maal sattunud . ..

raamatu jälile, miö on trükitud 1622. a. Brauns
bergis ja milles leidub seni tundmatuid cestikecl
scid tekste.

Läinud aasta warasuwc! külastas ülikooli raamatu

kogu assistent O. Frehmuth Brauusbergi linna..ldaPresimaal, et kohapeal järclcunrimusi ühe kauaotsitud
raamatu järele jatkata, milliseks raamatuks ou Wilhelm

Buceiusc „Jnstitutioncs Esthonicac", mis tcatäwasti
1622. «. Braunsbergis trükitud olowat. Need järele
uurimused, osutusid kahjuks asjatuks, „Fnstitutioncs'i"

raamatut ei leidunud Brauusbrrgisl ;

IAGENDAi

kujunes aktusel seltsi au- ja kirjavahetaja
esimehe poolt.
Mitmed äsjawalitud seltsi au- ja kirjawahetajad-liikmed
olid isiklikult kohal, kes said siis ka kestwate kiiduawal
duste osaliseks. Eriti temperamendikalt ja tormiliselt
awaldati omatsiooue ülikooli endisele rektorile Professor

J. Kõpule. Kohalwiibiwad auliikmed tõusid kohtadel
püsti nende nime nimetamisel ja tänasid neile üles

näidatud austusavalduste eest. Auliikmele kindral

J. Laidoneril? anti kiiduamalduste saatel üle auliikme
diplom. Nagu teada, walis selts juubeli puhul endale
25 au- ja 18 kirjawnhctajat-liigct. '

Erikapitali aluSluornks 20,7 tnh. krooni
Tir. J. Piiroja esitas tcadaaudc öpctawd Ecsii

vägede ülemjuhataja, keda tervitati kestvate ovat

sioonidega. Kindral J. Laidoner ütles oma pool
tundi kestnud kõnes:

„Kõigepeait on rnui edasi anda Õpetatud Eesti
Seltsile meie riigihoidja südamlikumad tervitused
Seltsile meie riigihoidja südamlikemad tervitused
kõiki seltsi tegelast, seltsi juhatust ja tuletab tänu
tundega meele kõiki neid isikuid, kes 100 aasta
kestel seltsi tegevusväljal on viljakalt töös seisnud
Meie teame, et

iga indiviid on rohkem mineviku kui
oleviku produkt.
Kui see on õige üksikisiku suhtes, kuipalju rohkcn

see maksab siis ühe rahva kohta. Üksik rahvas ei

saa ilmuda ajaloo näitelavale järsku, selle eel peavad
läbi tehtud olema teatud arenemisperioodid, teatud

eeijärgud. Niisugused eel järgud on olnud ka Eesti
rahval, enne kui ta jõudis oma ühiskondliku arengv

tipule iseseisvuseni.

Oli aeg, kus ajaloo uurijad ühe ühiskondliku or
ganisatsiooni arengut, ühe rahva elukäiku vaatlesid

peamiselt võimuelemendi seisukohalt. Kui ar

vame, et riiklik organisatsioon koosneb kolmest te

gurist maast, rahvast ja võimust, siis ei oleks
õige vaadelda ühe rahva minevikku ainult ühe, ni

melt võimuelemendi vaatevinkli kaudu. Niisuguste
ühekülgsete vaatluste kaudu meie ei selgitaks selle

rahva ajalugu. Nüüd on ka nooremad teadlased

asunud seisukohale, et ei saa ainult võimutegurite

vaatevinklilt asuda jälgima ühe rahva minevikku.
Kuid ühiskondliku ajaloo valgustamisel on tihti tar

I
Jn commodiorem ufum Sa- Hk
j| cerdotum Prottincu Li- |j
g uonticonfcript&st
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võtsid kohe algusest peale oma uurimistöös nagu
instinktiivselt uue suuna. Vanad Balti-Saksa ajaloo
lased on meie maa minevikku käsitanud peamiselt
võimufaktorite seisukohalt. Siin hakati arendama

selles vormimistöös on Eesti rahvas etendanud sil
mapaistvat osa. Eesti noore teadiastegeneratsiooni

hakati valgustama meie maa ja rahva
vanu kultuuritraditsioone.
vanu vaimseid pärimusi. Selles mõttes on Eesti
Õpetatud Selts määratu suure töö teinud. Tema
tegevuses ilmneb veel Uks omapärasus: siin tekkis

koostöö tahe Eesti haritlaste kui ka

kohapealsete saksasoost kodanike va
hel. Tarvitades ütlust saksasoost Eesti riigi ko
Eesti elementi on üle' läinud teistesse kihtidesse,

keda tunneme saksasoost kodanike nimetuse all. See

definitsioon ei ole aga õige. Ühe rahva ja maa

kõrgem kiht on ka mujal teatud aegadel tarvitanud

teist keelt. Keskaegadel selleks on mitmel pool ol

jjm*.
O. Freymuthil läks sealjuures korda sattuda aga
ühe teise raamatu jälile, mis samal 1622. a. Brauns
bergis oli trükitud ja milles leidub seni tundmata ccöti
keelseid tekste. Seks teoseks osutus „Agenda Parva.
Jn comodiorum usuni saccrdotmn Provinciac conseripta.
In comodiorum usuir, sacerdotum Provinciae Livoniae

conseripta Brunsbergae. Typis G. Schonfels. A.

MDCXXH". 2cc ott ladinakeelne tscremoniaalagcnda.

nud ladina keel. Kui niisugused probleemid päeva
korrale kerkivad, siis meie tihti et julge tunnistada,

et kogu meie maa ja rahva ajaloolisest arengust,

tema kultuurilisest ja majanduslikust kujunemisest

kogu Eesti rahvas palju suuremal määral on osa

võtnud, kui sellest -harilikult väidetakse.
Meie noored teadusemehed hakkavad meie rahva

minevikku nüüd hoopis teisiti valgustama. Hiljuti

me lugesime ühe meie noorema teadlase uurimust,
kuidas Rootsi aeg uute andmete põhjal hoopis uues
valguses esile kerkib. Uuesti avastatud materjalid
selgitavad, kuidas

vana Rootsi armee ei ole koosnenud
üksnes Eesti lihtsõdureist, vaid ka
Eesti ohvitseridest.
Ajajooksul ses suunas uurimistööd jätkates meie

näeme kindlasti, kuidas Eesti rahva osa tema maa
mineviku kujundamisel järjest suureneb. Õpetatud
Eesti Seltsil on selles mõttes kustumatuid teeneid,
et ta oma ajaloolisi uurimusi hakkas suunama selles
sihis.

Oma kodumaa ajaloo vaatlemisel on vist kõigile
jäänud mulje, nagu oleks meie minevikus olnud üks

ajajärk, kus Eesti rahvas nagu kadus ära: peale

muistset vabadusvõitlust, kus alla jäime, tuli võõras

võim; Eesti rahvas suikus unne, kuni ta viimaks

ntis aga kohtades, kus Preester küsimuste, roomitnStc möi
könctnstega otse koguduse poole pöörduma peab, tekste ka

äratati oma ärksamate rahvapoegadc poolt. Nüüd

Seltsi juures loomisel olema rahvuslike tcadusie alal

läti, eesti, poola ja saksa keeles ära toob. Reed teks

uurimistöö toetamise crikavitali koh.a. - Nimotatud kapi
tali sihiks on kapitali prokscntidest airda stipendiume ja
toetusi lrastmraalalise mirinlistöö toostanriscks. Setle
kapitali asutaittisest ou kntstitnd osa mõhna nicie liia
saiiduselu tegelasi ja organisatsioone.
Kapitali asutajajnn oit määranud scle kapitali alus
rvtrofs järgunscd asutused ja isilud järgncnmid summa

tid on meile nii mõneski suhtes wiiga suure tähtsusega.
Kui seni jesuiitide tegcmuscst Poola ajastul eesti kirja

sed on täielikult väärad. Eesti rahvas ei ole kunagi
kaotsis olnud. Eesti rahvas elas edasi ja võttis osa
kõigest sellest tööst ja tegevusest, mille tulemusena
meie praegu tunneme oma kodumaad. Kiili on aga

nd: 1600 kroo,st Eesti P auk; ä 1000 krooni
Eesti Pali ett a.-s., a.-s. A. M. Luther, dir. M
Luther Tallinnast, Tallinna Eesti Kirjastuse lihisue
..P äewa le h t", riigikohtu esiinees K. Parts, Tal
linna Laetvaüh i sus. riiigitrükikoda (mi
mi-maatika kabineti heaks), Eesti Tarvitajate
Kestüh i s u s, Kreenholmi Puuwil l a s a a duste Manufaktuuri 0.-s. ja Tartu Pank .
a 750 krooni Balti puumilla ketramise ja kudumi

keele arendamiskingus mõis rääkida maid oletuste näol.
siis on meil nüüd esimene tõendus sellest tegcmuscst ole

mas. Peale selle on see kõige wancm säilinud trükk
lõuna-ccsti murdes sßoSsihnins, 1662) ja WanradtKõlli katekismuse järele manuselt üldse teine hoidunud

eesti trükitroö. Lõppeks peaks raamat Üriku- kui la
kultuurlooliselt pakkuma nii mõndagi humitamat jamal
austama masturcformatsiooni ajastut.

Ka läti keeleteadusliku kui ka ajaloolise uurimise
seisukohast on raamatul ülisuur tähtsus, sest ta on Lätis
ia arm ata masti ka Poolas seni tundmatuks jäänud ning
veaks katoliikliku kirjanduse küsimusse nii mõneski suhtes
>ut mõigust tooma.

irabrrsu a.-s.- 500 krooni
0.-ü. Wiru, a.-s. G. Scheel ja Ko. a.-s. Tuberg ja Ko
ühistcgcliite kindlustusselts ..Eesti" ja a.-s. Eesti Tule
tiknmoncpol; ä 900 kroo„i Eesti hiiMtsarmetchasel
O. Kerson ja Ko. toetaja liige £. Nii iii, k.-ü. ..Loodus",

Mis puutub mäljaaiedjaSsc, siis peame esialgu piir
duma oletustega, sest teos on ilmunud anonüümsena
luna eestikeelses tekstis leiduh tundumaid könualckaldu

kindlustusselts EEKS-Maja, Sindi tekstiilvabrikute ühi
uis. Eesti kindlnstns-a.-s. ..Polaris", tööshlr A. Tõnis
stni Tallinnas, a.-s. Krediit Pank. Tallinna Majaomanik
Pank. kindlnSlusselts ..Ecsri Lloyd". 0.-ü. K. Mattieseni

küsimus muutub meelgi hnwitamamaks. Edaspidine
luriminc peab siin meel selgitama lähemaid üksikasju
. Mitte-ladinakeclscd tekstid ilmnmad lähemal aja!
.rükist saksiimilc-mäljaandcs wnotama sissejuhatuse
a eesti ning läti sõnade registriga analoogiliselt ~400
aastane eeski raamat" maljaandcle. Raamat pidi ilmu
ma Lpctatud Eesti Seltsi juubeliks, kuid mäljaandja hai

a.-s. Eesti Lihaclsport; ä 250 krooni ühistegeline

trükikoda, Eesli Kirjastajate ja Raamatukaupluste ühing
kallbandns-tööstnskoda. Merilaid ja Ko. Tartu telefoni
iraboik, Pikalaenn Pank, a.-s. Esimene Eesti Põlevkivi

tööstus. Eesti Hiwotcegstnnk; 200 krooni a.-s. La

sermc" ; 150 krooni Eesti Või eksport; 100 krooni
The Timber Eompany. Eesri Munaeksport, a.-s. Eesti

niisi mõrrcldcS teistes keeltes toodud tekstidega, siis pole

liig julge oletada, et mäljaandja nähtamasti on kasuta
aud mõnes osas ennemat eestikeelset eeskuju, mille pärast

selgub ikka kindlamini, kuidas niisugused kujutlu

õige, et väga palju puht eesti elementi iile läks
maad vallutama tulnud võõrkihtidesse, hakates tar
itama teist keelt.

Eesti teadlaste noorema generatsiooni
Järgnesid terwitused
Tartu liuuamalitsuselt andis auaadressi üle linnapea,
ülikoolilt ütles tunnustusi seltsile tehtud töö eest rektor
H. Kaho ja andis üle auaadressi. Tallinna tehnikaüli
roolilt soomiS seltsile tulemikus edu ja wiljakust prprck

ior W. Paamel ja Loodusuurijate Seltsilt pros. H
Laris. Sccjärcle oli sõna wälismaade esindajail.
Eriti imposantset pilti pakkusid Soome esindajata

tcrwituscd Helsingi ülikoolilt. Soome Kirjandusi

Seltsilt ja teistelt kultuurseltsidclt ning uurimiöinSti
mutidelt. Kõik 10 aktusel wiibimat mcnnasrahma tea
dusmcest riminesid ühes auaadressidega Publiku ette.
funa nende nimel kõneles Lp. Eesti Seltsi auliige prof.
Wiljo Tarkiainen. Ta tegi muuseas teatamaks, et Soo
me siirjandusc Sestsi Poolt on kingitud juubilarile !hl
Sidet Soome rahmalaule, mis olgu mälestuseks ühi-o
'oome aegadest. Samuti andis ta üle auaadressi Hei

singi ülikoolilt. Sccjärcle andsid auaadressid üle la
tmsed soomlased. Neile said osaks tugewad ownt

guS on kahjuks põhjustanud miimitufc, nii et seltsile saadi

noonid.

juubeliks esitada maid eesti tekste sisaldawate lehekül

Omamoodi tähclcpandawaks kujunes ka 4 Saksa
maa esindaja terwitus. Rimistunult Publiku ette nad

gede reproduktsioone.

uurimiste töö tulemused peavad võim
salt kasvatama kogu meie rahva ja
eriti meie nooruse iseteadvust.
Oks rahvas võib 'ju ka ajaloota olla, kuid meil ei

ole tarvilik kogeda niisugust erandlikku olukorda
meie taga seisab suur ja sündmusrikas ajalugu.

danikud, meile selgub mitmel viisil, kuidas kaugemas
kui ka lähemas minevikus meie rahva hulgast palju
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p. E. Seltsi esimees prof. IL Mooni annab kindr,
J. Laidonerile üle auliikme diplomi.

vitatud niisuguseid uurimismeetodeid.
Tänase juubilari, Õpetatud Eesti Seltsi, endist te
gevust jälgides nähtub, kuidas selle seltsi tegelased

teisi uurimismeetodeid,

malgnst meie maale; ühtlasi tahab LET jatkata oma

dab selts oma jõu peamiselt akadeemilisele tööle ja siin
ootas teda suur ja miljakas ajajärk ees.

LES eriti pikaajalisel prof. Leo Meyeri juhtimisel

maksud.

Oma poolt lubab ja tõotab LET jatkata oma tööd

mus juba 60-datc aastate keskpaiku. Tiit peale koon

(1869—1899) taotles teadlikult

A. Tuulsc, dir. J. Sihweri, dir. J. Nichtigi,
konsul J. Lille, dir. A. Köwa ja teiste liikme

endises truuduses ja kohusetundes meie isamaa, meie

diks meie teaduse elule ja tõusule. LET tahab edasi
koondada enda ümber kõik temas wiljeldawate alade

damine LES-i töökamast hoopis wälja jäeti, mis toi

seiltsi otsuse kohaselt ka toetajate liikmete: siseministri abi

seltsi ikka edasi kannab ja kaitseb.

hoidis ja teise mehe, Kreutzwaldi. selle ette rakendas.

sis ja ümbruskonnas.
Kuna seltsis juhtima! kohal vlcwad saksa mehed po
keks suutnud järgneda eesti hariduse püüdlustele, siis
oli õnneks, et seltsis peagi sellest aru saadi ja selle ala
tised miljatud taotlused lõpetati ja rahwahariduse eden

pank, Eesti Maapank j. t. Kapitali hulka an.oataksc

lahutada eesti kulturiloost ja eesti kultuurilukku kuulub

Eesti mastn, kohusetundes nende töömeeste Põlmede mä
lestust wnstu, kes enne meid siin ja siitkandi, on kannud

aasta ümber lõpeb ka seltsi esimene iseloomulik
tegewusjärk. Seks ajaks oli palju muutunud selt

Metsatööstus ja Äartuliühingute Litt.

kahtle tunnistamast, et osa LET-i saawutisist knnlub
sakslasile. Aga cET on siiski olnud ka eesti selts oma

wikuna pole olnud selle lugulaulu kujundajaks, siis jääb
seltsi olemasolule ometi see teene, et ta selle kawatfusc
esimese teostaja. Jählmanni, surma järele ei lasknud
„Kalewipojn" mõtet mitte surra, maid selle edasi alal
..Kalewipoja" ilmumisega, selle kaua seltsi keskseks
huwi- ja arutlusalana olnud küsimuse lahenemisega 1860.

EKA; 50 krooni a.-s. Tehased, a.-s. Eesti

Pidulikul aktusel Tartu ülikooli aulas
prof. H. Moora pidukõne järele võttis sõna sõja

Meie kodumaa pinnal on vormitud ajalugu, ja

töö jätkudes kaotame kindlasti oma minevikust selle

tühiku, millest eelpool kõnet oli, nagu oleks Eesti
rahvas kunagi ajaloo näitelavalt kadunud olnud.

Õpetatud Eesti Selts saab kindlasti tööd selles sihis

jatkama. Siin on veel suurel arvul töid ees, mis

toovad esile uusi kultuuriväärtusi. Nende väärtuste
alusel kasvatame edasi oma tulevat põlve.

Just see, et Õpetatud Eesti Selts on asutatud

Tartu ülikooli juures ja tegutsenud seal pikki aasta
kümneid, on annud sellele kutuurorganisatsioonile
stabiilsuse. See koostöö jätkub ka tulevikus ja tuleb

kasuks nii seltsile kui ka ülikoolile. Hiljuti hakkas
amskma uus rigihoidja poolt antud ülikoolide sea
dus. Neile päevil riigihoidja kirjutas alla teisele
tähtsale seadusele, mis rajab Eesti Teaduste

Akadeemia.

Kui niiüd mõned küsivad, kas see uus
asutus ei võta tööd ära teistelt tea
duslikkudelt seltsidelt, siis võib kind
lasti vastata eitavalt.
Eesti Teaduste Akadeemia luuakse Eesti teaduste
mitmekülgseks arendamiseks. Meie ei kujutle mui

dugi. et Eesti kui väike riik saaks oma Teaduste
Akadeemia alusel midagi õige suurejoonelist luua.

Eesti Teaduste Akadeemia kujuneb rohkem ühen

davaks lüliks kahe kõrgema õppeasutuse vahel. Siia

koondub meie teadlaste parim valik. Peatöö tea
duste etendamise alal teevad siiski ülikoolid ja tei
sed teaduslikud organisatsioonid. Ülikoolide pea
ülesandeks on noori ette valmistada tulevaseks
teaduslikuks tööks.
Ülikoolide seadust on muudetud, mis ei tähenda
ülikooli teadusliku tegevuse kitsendamist. See tege

vus peab laienema ja laieneb kindlasti."

Kindral J. Laidoner ütles oma kõne lõpus: „Kui
rahvas tahab iseseisvalt elada, peab tal jatkuma

indu ja hoogu võitluseks igal alal, mitte üksnes rel

vaga käes lahinguväljadel, vaid ka kultuuri
võistlusrinnetel.
Kui meie ei suuda võistelda teiste rah
vastega oma kultuuri, oma vaimse
arengu poolest, siis oleme võimetud ka
relvaga oma iseseisvust kaitsma.

oleme võimetud tulevikus, kui see peaks juhtuma,
niisugust võitlust läbi elama, nagu see teostus meie
Vabadussõjas. Õpetatud Eesti Selts jäägu selleks al

likaks, kust voolab kõrgeid kultuuriväärtusi. Kas
vatagu see selts ka tulevikus meie rahva au- ja

uhkuse tundeid. Jäägu tema tulevikutöö tulemused
meie kultuuri raudvaradeks. Tänan veel kord seltsi

juhte. Koondugu seltsi ümber ikka rohkem teisi
noori teadlasi."

Ülemjuhataja kõnele said osaks kestvad kiidu

avaldused.

tcrwitasid Hitlerlikult kätt wälja sirutades. Nende poolt
kõneles BrauSbergi katoliikliku akadeemia filosoofiates duskonna dekaan prof. Älemensbauer. (Muuseas mär>
gitagu, et wälismaa esindajatele anti sõna prantsuskeelse

alfabeedi järele). Läti poolt ladinakeelse terwituskönc

prof. Balodis ja Leedu poolt muuseumi direktor P.

Aalaune. Tormilise aplausi palmis oma tcrmikusega
seltsi auliige K. Nielsen, kes sulaselges eesti keeles tõi
tcrmitusi seltsile rõhutades, et õpetatud Eesti Seltsi,
kui tähtsama kultuurorganisatsiooni töötulemused ci ole
tuttamad mitte üksi EcStis, Maid on ulatanud üle piiri
ja on aidanud rajada aluseid ka rahwuswahelissc kul

tuurhoonesse. Ta awaldas soomi, et selts ka tulemi
lus seisaks tõelise rahmuswahckise kultuuri kindluse ja

kaitscmallina. Poola poolt tcrwitas prantsuse keeles

VarSsami ülikooli rektor W. Antonicvicz. Rootsi kul

tunrasutiSte termitused andis edasi rootsi ja eesti keeles
prof. R- .(ljellin, kes märkis, et selts wõib uhkustundega

tagasi waadata oma tehtud tööle. Viimasena termita-'
Tschchhoslomakkia Bratislama Schafariki teadusliku
seltsi nimel prof. Älberstein.

(Järg Z,dal leheküljel).
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Päevaleht

Teised lehed

„Ega sa nii kergesti pääse!"

Klaasitöstmise jcirelhelid

Läti teiegranfingentilur teatamast! õiendas
ametlikult, et Läti «välisminister Munters ole
wat Roomas esinenud Abessiinia suhtes ainult
Läti. mitte kõigi Balti riikide nimel, ja et köi
gest sellest tegeivusest olewat Eestit ette infor
meeritud. Sellel puhul wötab jälle sõna ..Posti
mees" ja kirjutab:

järgnedes
kuningas
Micbaelile
Keda ta peab

Mikiks
Minni jõuab

„ Siin on Mc tegemist katsega selgeid asju segamini

hertsog

ajada.

Varalofi

Kõigepealt tuleb kategoorilyelt tagasi tõr«uda mulze,
nagu oleks Eesti ajalehed käesolewal korral midagi ise
wälja mõtelnud. Muntersi osast Balti riikide wolinikuna
kõneles Havasi telegramm Roomast, ja selle telegrammi
äratoomise pärast ei saa keegi Eesti ajalehtedele ette

lossi, kuhu
teda sisse
ei lasta.

heiteid teha.

Teiseks tuleb selles, mis puutub Läti telegraafi

agentuuri õiendusse. teha reserwatsioon. Eestis tvõe
takse teadmiseks kinnitus, et Läti «välisminister Roo
mas on kõnelnud oma riigi nimel. Kuid. nagu meie juba
tv aremalt oleme tähendanud, ei seisa raskuspunkt wor

milises küljes, mis tvöis korras olla. waid selles, kelle
poolt Roomas letvitati informatsiooni, mida Havasi
agentuur pidas niitvõerd tähtsaks, et ta tegi selle tea
tawaks kogu maailmale. Kas selle insovmatsiooni-allikas
ei peitunud härra Muntersile lähedal seistvates ringides,
ja kuidas suhtus Läti «välisminister selle informatsiooni

Meile kirjutatakse:

Sünniwald walis A. H. Tammsaare oma aukodanikuks.

lömitamisele, selle kohta ci ole meie kahjuks seni au
toriteetset seletust Läti saanud.

Kuid «vahepeal tekib küsimus, fuitvõrd on korras
isegi «vormiline külg. Wähe aega pärast Leta õienduse
aMaldamist andis hära Munters Läti «valitsusele lähedal-feiswa ajalehe „Bri«va Zeme" Rooma kirjasaatjale in

terwjuu. milles ta täitsa atvalikult hakkab kõigi Balti
riikide huwide hooldajaks.
Nii on meie silmade ees konkreetne tõendus «ellest,

et sealpool nähtatvasti ei tunta piiri, millest rahwusMahelisies esinemistes ci «või üle minna."

Tarbetu
Ülemisest eraldi toome „U. Eesti" järele pöh
jenduse. miks pani maha oma wolitused Balti
presfiliidu Eesti rahwuskomitee kuigi sel
kl pole midagi tegemist Roomaga:

..Balti pressrliidu Eesti rahwuskomitee on teinud
oma otsuse, avwestades seda, kuidas Läti wälisminis
ier Muniers Balti wälisministrite konwerentsi ajal Tal

nas wibiideS on alahindawält iseloomustanud Balti
pressiliidu Eesti rahwuskomitee tööd Eesti-Läti wähe
kordade arendamisel. Teile tõttu on Eesti rahwuskomi

teele tundunud, nagu veaks Läti wälispoliitika prae
gused juhid Balti vressiliidu tööd üldse tarbetuks. Eesti
rahwuskomiiee liikmete ametite mahapanek wõimaldab
seega ka pressiliidu üldist olukorda selgitada."

Soome salapolitsei ülem
vabastati kohalt
Algamas
Helsingi, 31. 1. (ETA) Möödunud näda
lal toimus Soome riikliku salapolitsei ülema
kohal isikute wahetus, mis on äratanud suurt
tähelepanu. Nimelt wabastati oma kohalt sala
politsei kauaaegne (1923. aastast) ülem Esko
Riekki ja nimetati tema asemele Lahti linna
walitsuse juht C. Säipa. Seda politseijuhtide
wahetst utölgitsetakse wastasrinna poolt kui wa
litsuse kawatsust asendada walitsussuunaga niit
teühtuwaid ametnikke walitsustruude isikutega.
..llüsi Suomi" äwaldab kartusi, et see samm
tähendab ..puhastustöö" algust. Samas möttes
waidleb ka tänane ..Ajan Suunta" walitsus
meelse ..Suomen Sosialidemokraattiga", kes on
püüdnud ümber lükata neid siidistusi walitsuse
wastu.
Türi-Paide-Tapa kõrgepingeliin
kiirele wäljachitamiselc
Pühapäetval toimus Paides ühistcgetvuskoja kokki;kutsel Järwamaa ühisicgavuKpäcw, millele kogunes osa
wõtjaid 120 ümber. Peale üldkoosoleku peeti ka erikoos
olekuid sektsioonide kaupa. Referentidena esinesid ühis
tegewuskoja sa ühistgelike keskasutuste tegelased A. Eck

baum. J. Põdram, K. Reinaste j. t.

WaZtu wõeii rida resolutsioone. Kiires korras

tunnistati wazalikuks Türi-Paide-Tapa kõrgpingeliini
kiire wäljaehitamine, mis wõimaldaks Färtvamaa ula
tuslikmnat elekrifitseerimist. Piimaraihade arwestamisel
peeti wajalikuks ühtlase koarra maksmapanemist üle rii
gi. ühisiegewuskojale tehti ülesandeks aStuda samme
waldade tööstusmaksu kaotamiseks.

Soomest esinduskoor Eesti
laulupeole
Nagu Helsingist teatatakse, tuleb eelseistvale laulu
peole Soome Lauljate Liidu esinduskoor, kuhu seni juba
on registreeritud 200 lauljat tuntud muusikamehe Heikki
Klemetti juhatusel.
Wäliskoore on oodata weel Lätist, Leedust, Rootsist,

Norrast ja Taanist.

Ametit tuleb õppida põhjalikult
. Albu vallavolikogu pidulik koosolek kirjaniku sünnipäeval.
, Jõe ja õiguse" looja austusaktus kõrtsis
Meie kirjanduse suurmeistri A. H.
puhul pidulikuks koosolekuks kokku tulles
Tammsaare juubeliaktus Nõmmel
Tammsaare 60. sünnipäevale pühapäeval ja soovides oma valla suurimale pojale nii
elas eriti kaasa kirjaniku sünnivald Albu, sügavaid jälgi jätva elutöö eest väärikat
21. H. Tammsaare 60-da sünnipäewa Puhul korral
kes valis „Tõe ja õiguse" looja oma aukoda lugupidamist ja austust avaldada, otsustab daS üENü Nõmme osakond pnhapäewal, 30. skp., kino
Victoria Palacc'i" saalis piduliku juubeliaktuse, mil
nikuks, milline austusavaldus kirjaniku valida Anton Hanseni, kirjaniku nimega
wõttis osa runmikai saali täis nõmmelasi.
suhtes meil esmakordne.
A. H. Tammsaare, Albu valla esimeseks lestAktuse
nuias kaitseliidu Nõmme malemkonna orkester
Valla suurima poja austamiseks toimus aukodanikuks austuse ja lugupidamise aval Ll. Laidmeri juhatusel ettekantud päcwakohafc muuPaladega, mille järele Nõmme seltskondlike organi
pühapäeval kell 12 Albu vallavolikogu
damiseks koduvalla poolt lugupeetud kirja
satsioonide esindajate kogu esimees J. Murumets
nikule
tema
teenete
eest
kultuurilisel
alal
pidulik koosolek,
awasönas tõi esile mälestusi kokkupuudetest Tamm
üleriiklikus kui ka koduvalla piiride ula oma
saarega 25 a. eest Kaukasuses, kuS junbilar tol ajal oma
mille päevakorras oli kolm punkti: Albu tuses."
termist parandas.
valla jõgede süvendamise küsimus, A. H.
nlcmantc juubilari elust ja loomingust an
See otsus võeti vastu kinnisel hääleta diS Kujuka
Tammsaare Albu valla aukodanikuks vali
mana kirjanik ja koolimees Ernst Tiirgawa (Pe
misel
kõigi
15
hääle
pooltolekul.
Viimase
terson), rõhutades juubilari suurt miljakust meie kic
mine ja krediidi määramine A. H. Tamm
ning soomidcS juubilarile mccl pikka iga
saare ausamba kulude lõpuosa korraldami päevakorra-punktina otsustati võtta Tamm janduspõllul
meie kirjanduSpõllu edasiseks harimiseks.
seks. Koosolekut juhatas juba 17 a. valla saare ausamba kulude veel tasumata osa
Katkeid Tammsaare troötcst kandsid ette Hugo Laur,
vanemaks olnud J. Valtmäe, protokollis val 200 kr. Albu valla kanda. Ausammas püs Fclix Moor ja kohalik noorsoolanc Voldemar Panso,
titati teatavasti 1936. a. Albu vallamaja kelle ettekanded kmitccriti pealtkuulajate rohke aplausiga.
lasekretär J. Parts.
Eriti rohke aplausi osaliseks sai aga Hugo Laurilt ja
Esimesena tuli arutusele Albu valla jõ juure.
Fclix Moorilt esitatud dialoog ~Töe ja õiguse" teisest
gede süvendamise küsimus. Tammsaare
Koduvalla austusavalduste sarjas A. H. köitest.
Kõigiti meeleoluküllane juubeliaktus kcStiS ligi kaks
oma „Tõe ja õiguse" 5. köites käsitab Var Tammsaarele toimus järgnevalt õhtupoo
gamäe jõe süvendamise algatamist ja teos likul Järva-Madise seltsimajas, mis on ümber tundi.
tumist. Tegelikkuses aga nii kaugele ei ole ehitatud „Tõest ja õigusest" tuntud kõrtsi
Tammsaare austusaktus «Vane
jõutud ja käimas on alles veeühingu asuta hoonest, kontsert-aktus. ülevaate Tamm
muises"
miseks eeltööd, kes asuks jõge süvendama. saare elust ja loomingust andis kirjandus
Vallavolikogu soovides, et tervele Albu loolane K. Mihkla Tallinnast. Esitati ka
?l. H. Tammsaare 60. aasia juubeliaktus peetakse
vallale kui soode- ja rabaderikkale alale nii katkendeid Tammsaare teostest, üldise Tartus kesknädalal, 2. tveebruaril. ..Wanenruise" kont
tähtis töö lähemas tulevikus ette võetakse, aplausiga kviteeriti ettepanekut, saata ak sertsaalis. Aktuse-kutse on saadetud ka juubilarile osa
aktusest.
eriti just selle mõtte esimese algataja
tusest osavõtjate poolt kirjanikule õnnit lootuks
Aktuse-kawa algab „ Wanemuisc- nniusikaosakonna
kirjanik A. H. Tammsaare 60. sünnipäe lus.
segakoori ettekandega, kellel: kuuleme kaks laulu härra
va puhul, otsustas ühel häälel esineda soo
õhtul kanti kohalikelt tegelastelt ette Naisiugu juhatusel. Järgneb aiva sõna hra Õ. Talwi
viavaldusega põllutööministeeriumile, et dramatiseering Tammsaare „Kõrboja pere kult. siis kõne hra ?l. ?lnnistelt teemal: ~Ll. H. Tamm
Albu valda läbistavate Jägala jõe harude mehest". Liialdamatult võib märkida, et saare kui mõtleja". ..Wanemuisc" näitleja O. Lipp kan
ette kaks laulu, mille järele hra K. 2lder loeb kat
süvendamine riikliku krediidiga võimalikult pühapäeval elas kogu Albu vald, eriti aga nab
keid
21. H. Tammsaare teostest. Lõppsõna ütleb
lähemal ajal ette võetaks.
selle keskus Järva-Madise alevik, Tamm hra J. Roos ja lõpuks kra Nrisingi juhatu'el laulab tvcel
..Wanemuisc" muusikaosakonna segakoor.
Teise päevakorra punkti all võeti vastu saare tähe all. Vaatamata halvale ilmale
kogunes üle valla Järva-Madisesse rohkesti'
järgmine otsus:
Meie tuntumaid ja rahvalikemaid kir inimesi. Rohkesti peatuti Albu vallamaja
Orkaan Poolas
janikke Anton Hwnsen-Tammsaare, sünd. juures vanikuis oleva kirjaniku ausamba
30. jaanuaril 1878. a. Albu valla Vetepere ümbruses, ühtlasi koguti pühapäeval ka
Warsjawi, 30. .1. (ETA) (Pai) Kesk-Pooias
kiilas Tammsaare talus, saab tänasel päe allkirju Vargamäe jõe asjus põllutööminis on olnud tugcw orkaan, mis on tekitanud juurt kah
ju, eriti aedades ja metsades. Paljudel majadel on ka
val 60-aastaseks. On teada, et sel puhul teeriumile saadetavale märgukirjale.
tused ära wiidud. Orkaani piirkonnas on katkenud
lugupeetav kirjanik saab paljude õnnitluste
Peale Albu tähistati ka veel mitmel pool ka tclefoniiihcnduscd.
ja tervituste osaliseks meie kodumaalt kui mujal Järvamaal A. H. Tammsaare täht
ka väljaspoolt. Eriliselt on aga põhjust päeva. Kohalikest oludest tingitult toimu
Kultuurühingute tegevus keelati
käesolevat päeva välja tõsta just Albu val vad aktused mitmes kohas hiljem, nii Pai
Warssawi, 30. 1. (ETA) (Pat) Poola wöi-lal. A. H. Tammsaare niihästi oma suttr des, kus vastavad ruumid olid kõik püha
mud on keelanud Wilnos ja Swoecianys Leedu
romaanis „Tõde ja õigus" kui ka teistes päeval kinni, jne.
kultuurühingute tegewuse. ühingute sulgemise põhju
teostes on oma peategelasina võtnud selle
seks on Poola riigi huwide kahjustamine. Teiselt
poolt mainitud ühingud ei omanud mingit sissetuleku
aegseid Albu valla elanikke ja inimesi, sa
allikat, kuid neil oli olemas siiski suuri summasid,
muti ka esile tõstnud piltlikult ja tõetruult
Qääte hähiscmtsa puhul
mille päritolu nad ei wüinud selgitada.
selleaegse põllumehe elu tema raskustes ja
rõõmudes. Lugupeetud kirjaniku loomingu
Rängad tormid Prantsusmaal
tõttu on ka Albu vald kirjaniku sünnikoha
Formintol MK!
Pariis, 30. !. (ETA) (DNB) Kogü Prantsus
na ja tema teoste kujude andjana ning te
maal on pühapäeivat möllanud tugeivad tormid, mis
gevuspaigana Põhja-Järvamaa n.-n. kõrve
on tekitanud suurt kahju. Tormide poolt on üles kis
tud 30 meetri kõrgusi puid. Pariisis on pattudelt ma
nurga vallast muutunud meie kodumaa
Saadaval
jadelt katused ärawlidud. Torm on täielikult purusta
üheks tuntumaks ja tähelepandavamaks
apteekidest.
nud ka ühe 15 meetri kõrguse mabriku korstna. Pa
omavalitsusüksuseks.
riisi ühes eeslinnas tuulispask tõstis kuus meetrit
Albu vallavolikogu, üldiselt lugupeetud
õhku ühe 11-aastase tüdruku, paisates tema seejärele
A-S. EP H A G'i farm lab Tallinnas.
nii köwasti maha. et tüdruk jäi surnult lamama.
ja austatud kirjaniku 60-nda sünnipäeva

Pärast lõunat saabus metsast jahiseltskond.
Nähes opmanit mõisa vahel liikumas, asus
Tiesenhäusenisse halb aimdus: miks mees pole
Tallinna sõitnud, kas ehk Kõlli Toomas põgenes ära?
Opman ilmus kutsumata oma peremehe ette.
„Lugu on hoopis paha," alustas ta ettekannet.
„Kas Kõlli Toomas jooksis ära?" katkestas
teda Tiesenhausen.
„Ei joosnud."
„Võtsid ta kinni?"
„Jah."
„Siis on kõik korras?" Tiesenhauseni tuju hak
kas paranema.
„Juhtus hoopis pahemat..." Ja Zeibig jutustas
Tooma vangistamise ja sellele järgneva vabasta
mise 100. Oma peksasaamisest maanteel vaikis ta
targu. „Ja nüüd teatasid teosulased üksmeelselt, et
nad ei peksa rehte õhtul ega öösel."
Tiesenhauseni nägu oli pilves; ta laubale ilmusid
kortsud. Kõlli Tooma vangistamisega lootis ta teo
stdaseid hirmutada ja hävitada sõnakuulmatust, nüüd

Selle järele sai ta tööle kellegi meistri juure, kes
pidas teda enda juures 3 kuud. Pärast seda poiss
wüttis ise enda peale elektritöid ja nii on ta juba
üle kolme aasta töötanud. Olin arwamisel. et poisil
on amet selge, et las läheb teeb eksami ära, saaks

ka tunnistuse tööoskusametist. Poiss aga on wastu, et

..mis sellega teha". Läksin siis ise asja kuulama \a
sain andmeid, mida eksamil nõutakse. Poisi kaest
küsides, kas ta neist midagi teab, sain wastuse, et
neid pole keegi temalt seni nõudnud ega pole ka
õppinud ja ta on kindlas teadmises, et neid pole
üldse tarivis teada. Olen tahtnud, et poisist saaks

korralik ametimees ja olin arwamisel. et kolme aastaga
ikka midagi õpitakse, nüüd aga selgub, et tööoskus».
ameti kawa järele peaks poiss alles õppima hakkama.
Seega on mulle täiesti arusaamatu, mida poiss seni

on teinud. Midagi ta ometi oskab, ega ta muidu

enda algatuse! elektritöid ei saaks ega teeks."
Juhtisin poisi isa tähelepanu sellele, et need ..meist
rid", kus poiss n.-ü. õppis, olid samasugused ..meist
rid", nagu tema poeg on praegu. Ta õppis juhtmeid
üles seadma, ilma et tal mingeid teoreetilisi teadmisi

oleks elektriwoolu seadustest. Pealegi on seda liig

wähe, kui saadakse ainult walgustusseadet teha. Et
olla õppinud elektrik, peab weel palju asju nägema
ja õppima.
Kuna mina ei pidanud end küllalt kutsutud olema
asja peensusi selgitama, ei oleks ülearune, kui seda
küsimust põhjalikumalt käsitatakse.
Tuleks selgitada küsimusi:

l. Mis tähtsuse omawad elektrijaama poolt wälja
antud tööde ettewõtte-load?

2. Kas tohib elektriseadeldise töid Tallinnas iga

üks ette wötta; kui ei, siis kuidas see siiski on wöi
malik?

3. Kas on olemas mingi seadus, mis käiks ka
elektritööde ettewötjate kohta õpipoiste pidamise
suhtes?
4. Kus ja kas seda on jälgitud, et see seadus

leiab täitmist?

5. Kes on selle eest wastutaw, et eluhoonetes

ei saaks igauks oma „meistri"-oskust näidata.

6. Kes kaitseb nii töötellija kui ka õpipoiste

huwisid?

7. Kas on teada, et just linnadest saadakse tehas
tcsse ja jõujaamadesse tööjüude. Sest tööjõu wahekord

linna ja tööstuste wahel on 8:2.

8. Kas säärane ükskõiksus pealckaswawa tööjõu
wastu ci ole üks põhjus õppinud tööjõu wähenemisel.

Olen isiklikult arwamisel. et kui siin mingi kord

luuakse, siis igamees ei kipu ..meistrit" mängima ja
on sunnitud ametit igakülgselt tundma õppima. Kaa
luni sõna on siin ütelda linnade elektri-osakondadel
ja asutustel, kes kutseoskusega tegelewad.
Piivcwad suusamöistlused Narmas

Sünnipäewalapsi
Tiina Kapper, tantsuõpetaja, sündinud 1. veebr.

1895. a. Peterburis.

Hans Kõrgesaar, pangategelane, sündinud 1.
veebr. 1883. a. Võisiku v. Viljandimaal.
Nikolai Reek, riigikaitse tegelane, sündinud 1.
veebr. 1890. a. Tallinnas.

Eduard Läkk, insener, sündinud 1. veebr. 1875.
a. Narvas.
Õpetaja A. Tammik 45-aastane
Täna pühitseb 45-dat sünnipäeva Valga PeetriLuke koguduse õpetaja Arnold Tammik. Juubi
lar on sündinud 31. jaan. 1893. a.

setati.

I Mihkel Aitsama ajalooline jutustus §

JAHINÄDALA ENNEAEGNE LÕPP

Hiljuti üks isa rääkis mulle oma poja ameti»

õppimisest niimoodi: ~Poiss oli 16-aastane, km juut
talle ameti õppimiseks töökoha ühe meistri juure, kes
oli elektritööde ettewötja, kus ta oli üle aasta, mille
järele sai töökoha ühte ärisse, kus ta töötas % aastat.

Mõisnike tüüpe
Põhja-Eestist 19.
sajandi alul.
Pärast jahiretke
istuti saalis, män
giti kaarte ja suit

Eestimaa kuningas

Teosulased olid nüüd kanged mehed ja esitasid
nõudmisi, olgugi opmanile, keda nad maanteel olid
pehmeks teinud.
„Opmanihärra, juhatage meile tööd."
~Kubjas juhatama seda."
Kui lõi perekell, lahkusid teosulased mõisaõuest
ja asusid oma poolelijäänud töö juure. Kõlli Toomas
pidas paremaks lahkuda müüritöölt ja läks teistega
põllule. Ei ole hea jääda härra jalgu, kui see koju
jõuab ja opmanilt vahejuhtumist saab kuulda.

Õppinud elektrik kirjutab toimctujclc järgmist:

on aga sulased heitnud ühte nõusse ja otse tema
korralduse vastu vabastanud Tooma.
„Ja siis lasevad sulased ütelda, et kui ükski
nende keskelt peaks vangistatama, jätavad nad töö
hoopis seisma ja lähevad koju!"
Tiesenhausen ei osanud selle peale vandudagi.
See oli uskumata, ennekuulmata lugu: teosulased
hoiatavad teda, ähvardavad töölt'lahkuda! Ta vahib
enese ette põrandale. Käed tõmbuvad rusikasse.
„Mis nüüd teha?" küsis lõpuks opman.
,Mitte midagi," oli järsk vastus. Tiesenhausen
tõusis toolilt ja käis närviliselt cdas-tagasi.
„Minu arvates tuleks igale sulasele anda 50
hoopi. See oleks käesoleval juhul ainuke abinõu,
mis paneb talupojad sõna kuulma," arvas opman.
„Eks sa katsu karistada ja võta vastutus enese
peale. Löövad sind viimaks veel surnuks."
Opman vaikis. Teadnuks Tiesenhausen ta peksa
saamist, siis naeraks ta ettepaneku hoopis välja. Iga
tahes näis mõisahärra olevat ettenägelikuna; nüüd,
kus vastuhakkamine oli juba kõiki teosulaseid
nakatanud.
„Ma ei taha, et jahinädalal minu mõisas midagi
juhtuks; ei taha oma külaliste julgeolekut kaalule
panna. Kui nad on meilt lahkunud, siis vaatame,
mis nende tõrkujatega tuleb teha."
Tekkis vaikus. Opman nagu ootas mingit kor
raldust oma peremehelt.
..Kuidas jääb Kõlli Toomaga?" küsis ta lõpuks.
..Jääb nii nagu kõigi teistega ... Kus ta praegu
on?"
..Läks koos teistega põllule kündma."
„Ära puutu temasse, enne kui ma selleks käsu
annan. Võid minna!"

Opman lahkus. Tiesenhausen pööras külaliste
juure.
Enne veel, kui päike vajus metsa taha, hakkas
Uuemõisast jahikülalisi lahkuma. Treppi sõitis jahi
vankreid ja üksteise järel sõideti minema. Mõisa
prouale ja -härrale üteldi tänusõnu külalislahkuse
eest ja kiiret ärasõitu vabandati mitmesuguste põh
justega. Tiesenhausen teadis selletagi õiget põhjust,
ja see oli teosulaste käärimine ning eriti tänane
vahe juhtumine Kõlli Toomaga.
Kolli Tooma vabastamine oli päeva suurimaks

kõneaineks, millele lisaks sosistati opmani peksasaa
misest. Toapoiste ja jäägrite kaudu läksid jutud
külaliste ette ja tekitasid ärevust ning hirmu. Igaüks
katsus, et saaks terve nahaga Uuemõisast minema.
Enne lahkumist kohtasid maanõunik ja Dücker.
.Mõlemad olid ähmi täis ja kartsid endi eest rohkem
veel kui teised. Mõlemal oli ..suhteid" teopoiste ja
naistega, nüüd võis see kujuneda neile hoopis saa
tuslikuks.
(Järgneb.)
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Klassiloterii loosirattad puistavad võite

Austria natsid kawatsesid
30. jaanuari!l riigipööret

JEõpptoosimise waifine al&us
Tänase ennelõuna saak: 2000 krooni Tallinna, 1000 kr. Tartu ja SOO kr. Pärnu
5. klassilotcrii 2-nädalanc lõpploosiminc algas
täna hommiknl kaubandns-töõstnskoja snnres saa
lis kell 8.30. Klassilotcrii direktor Th. Kaarik
lausus oma traditsioonilised awasõnad, loosiratas
tclt murti pitserid ja numbritcsadn läks lahti. Loosi

Männalt. 500-krooninc wõit siirdus Pärnn, Krc
diit Panga Pärnn osakonna kandn.
Loosimisrnnmis istnb nagn tawalisclt waid
mõnikümmend pealtkuulajat. Neil oli täna enne
lõunat wõrdlcmisi igaw. Kuid igawatcle tundidele

misc esimesed tunnid andsid peamiselt pisiwõite, mis
moodnstawad ka wõitnde rõhnwa enamiku, Üheksa

peawad järgnema minntid täis pincwnst jn ärewnst.

krooniste sekka eksis wahcl mõni suurem wõidn
summa. Knni kella 12 päcwa! nägi päewawalgnst
suurematest wõitndest üks kahrtnhandcline, üks
tuhandeline sa üks wiicsajaline.

2000-krooninc wõit on sattunud kaitseliidu Tal
linna malewa staabi kaudu wäljaspoolc kaitseliidn
peret tundmatule ostjale, kes wõidnpiletiga mängi
und ka eelmisi! loteriidel. 10l)(1-krooninc wõit läks

Tartusse pooleks kahele raudteelasele, kes wõidn
pileti on ostnud randteew-alitsnsest kaasametniknlt

Need elatakse tawalisclt üle snnrwõitnde wäljatnlc
knk loosirnttast. Milliseks knjnncmad selles suhtes
Jyorhnutn tahtmised sa tnsnd, seda on wõimatn
ennustada. Eelmise loterii lõpploosimisel pcawõit
jäi wiimscks päcwyks ia sattus kokku preciniawõi
duga. andes snnrima wõidnsnmma, mis on üldse
wõimalik.

5. klassilotcrii lõpploosimine sünnib wiimscni
realiseeritnd piletitega, üksikud wabnnennd piletid

on läinud uutesse kätesse, keö ei pidanud paljnks
nende eest maksa kõikide eelmiste klasside hinda, et
wõtta osa snnrest rahajagamisest.

Tänaseid suuremaid võite
12866 sinine.

21579 sinine.

23494 kollane.

2000-kr. võit:
1000-kr. võit:
500 kr. võit:
100-kr. võidud:

7759 Ic, 17735 k, 20866 r. 35948 r, 41022 k, 47520 p.

30 kr. võidud:
180 k, 274 p, 2180 k, 3276 s, 3641 r. 3961 k, 4397 s, 5827 s

7182 k. 7235 p. 8241 p, 10172 p, 10226 r, 10416 p,
13427 k, 13660 p, 17468 p, 18717 r, 19956 s, 22485 k.
24936 s, 25025 p. 25117 s, 25823 s, 27267 s, 28218 s,
29118 p, 29668 s. 31196 s, 31668 r. 34481 r. 35180 p,
36812 r, 37151 k, 39508 s, 39966 s, 40526 p, 44090 s,
44468 k. 45327 p, 46840 p, 46061 k, 46402 k, 48434 p,
48905 k.

Jaapani awansid "uuele Hiinale"

Põhja-Hiinat ei lahutata muust Hiinast
Tokio ideaaliks ühendatud Hiina
Tokio. 30. 1. (ETA) (Havas) Parlamen
dis leidsid laupäewal aset eelarwewaidlused, kus
puudutati ka söjakuulutamise küsimust Hiinale,
Hiina warustamist relwadega ja sõjamoonaga
kolmandate riikide poolt. .Jaapani suhtumist
Hiina uuele reshiimile jne. Wastates küsimus
tele peaminister würst Konoje seletas muuseas,
et ühenduse diplomaatlike läbirääkimistega on
teostunud ainult osaliselt relwade saatmise lõpe
tamine Hiinale kolmandate riikide poolt. Mis
puutub söjakuulutamisse Hiinale, siis see ole
neb ainult marssal Tsthiang Käi-scheki walit
susest, ütles peaminister.
Wälisminister Hirota seletas, et Jaapani
poolt on alustatud läbirääkimisi söjamaterjali
saatmise täielikuks lõpetamiseks Hiinale kolman
date riikide poolt. Mis puutub Hiina uude
reshiimi, siis Jaapani walitsus soowib, et Hiina
uus reshiim teostaks koos Jaapaniga kõmmu
nismiwastast poliitikat. Jaapan tahab abistada
Hiinat tema täielikul restaureerimisel. Jaapanil
ei ole mingit kawatsust seada Põhja-Hiinas
eraldi sisse uut reshiimi. Ühtlasi Jaapan ei ka
matse eraldada Põhja-Hiinat teistest Hiina pro
wintsidest. Hiina ühendamine on wajaline tema
territoriaalse puutumatuse säilitamiseks. Jaapani
ideaaliks on kogu Hiina uuestisünd. Käsitelles
suhteid Nõukogude Liiduga. Hirota ütles, et
olukord mõlema maa mahe! on praegu na
tuke delikaatne, kuid Jaapani walitsus püüab

SSSR astub Hiina kasuks wälja?
Palavad päevad Genfis. Prantsus„Segodnja" kirjasaatja teatab Genfist
väga asjatundjatest ringidest, et Litvinov
on Edenile ja Delbosile teatanud, et SSSR
on valmis Hiina kasuks välja astuma, kui
Inglismaa ja Prantsusmaa garanteerivad
Nõukogude piiride julgeolu läänes. Seni
pole veel läinud korda kindlaks teha, kuidas
Litvinovi teadaanne Inglismaa ja Prant
susmaa esindajate poolt vastu võeti.
Varssavi, 30. 1. (ETA) (DNB) Agentuur
„Iskra" teatab Genfist, et Eden, Delbos, Litvinov
ja Hiina esindaja Wellington Koo olevat HiinaJaapani konflikti asjus koostanud deklaratsiooni,
mis valmis otsustena esitatavat Rahvasteliidu nõu
kogu teistele liikmetele vastuvõtmiseks.

Pariis, 30. 1. (ETA) (DNB) Pariisi lehtede

teha kõik, et suhted oleksid wöimalikult nor
maalsed. Mis puutub Inglismaasse, siis Jaa
pani walitsus püüab wöimalikult hästi läbi
saada riikidega, kes omawad maa-alasid LõunaHiinas.
Pariis, 30. 1. (ETA) (DNB) Hiina waliSmi

nistcr WanMsching-hui seletas jutuajamisel „Paris-

Soir'i" esindajana, et Hiina lõpetab alles siis wastu
territooriumilt. Hiina ranna blokeerimine Jaapani
pann, fui Jaapan on tapasi tõmmanud oma mäed Hiina

poolt ja sellest jargnew tollitulude kahanemine sunnib

ja Inglismaa ei lähe erilaste pessa
kirjasaatjad Genfis kirjeldavad enamvähem ühtla
selt Rahvasteliidu nõukogus tekkinud seisukorda
seoses Kauge-lda konfliktiga. „Petit Parisien" kir
jutab, et Delbos olevat seletanud Hiina suursaadi
kule Wellington Koole, et Prantsusmaa võib ühi
neda ahistamisaktsiooniga Hiina kasuks ainult sel
määral, nagu seda teeb seisukorrast Kauges-Idas
otseselt huvitatud Ameerika. Hiina katse tõmma
ta Ivauge-Ida konflikti ka Prantsusmaad, Inglis
maad ja Ameerikat, mis nähtavasti sündis Nõuko
gude Liidu mõjul, on nähtavasti nurjunud.
„Jõurnal" kirjutab, et Litvinovi torpeedo ei ole
tabanud eesmärki. Ei Prantsusmaa ega Inglis
maa ei tahtnud lasta end kista erilaste pessa.
„Figaro" seletab, et Nõukogude Liit annab Ing
lismaale mõista, et kui Venemaa Aasias ei ole Ing
lismaa poolel, siis tekib oht, et Nõukogude Vene
maa osutub Inglismaa vastaseks.

Hiina walitsnst warem wvi hiljem lõpetama wnlisniõl
gadc protsentide tasumise.

Britiga võib tekkida konflikt
3 cfi (tital) ai, ao. 1. (ETA) (Reuter) Jaapani

wiiacde itTcittjitfintnjn Hiinas kindral Matsui on annud
iificfc ajakirjale interivjnn. milles ka ütleb muuseas, et
km 3n«r-Pritannia ei piirdu ainult oma lnuvide kaits
niiseaa Hiinas ja on otsustanud endiselt säilitada po
liitilisi sa majanduslikke suhteid .Unomintanaiga, siis
wõib tekkida mäaa tõsine konflikt Jaapani ja tema endise
liitlase ivahel.

Tšehhoslovakkia pea

Kaitseliit ja poliitika

minister Hodža 60-aastane

Kaitseliit kui sõjaline organisatsioon ei sega end poliitikasse
Dlemjuhataja kindral J. Laidoner Tartumaa maleva
kodukaitse päeval
Tartumaa malev p!das laupäeval ja pühapäe
val kodukaitse-päeva. Pühapäeva õhtul kodukaitse*
päevad lõppesid ..Vanemuises" korraldatud suure
ettekannete-õhtuga, kuhu oli ilmunud 1500 kodu
tütart, noorkotkas!, naiskodukaitse liiget ja kaitse
liitlast. Ülemjuhatajale kindral J. Laidonerile oli
kutse saadetud osa võtta ..Vanemuises" korralda
tud lõppaktuscst. Pühapäeval Tartus viibides ta
sai ajapuuduse tõttu alles peale Õpetatud Eesti
Seltsi juubelikoosolekut veerand tunniks tulla „Va
nemuisesse" kaitseliidu-pere koosviibimisele.
Ülemjuhataja, keda suure aplausiga vastu võeti,

pidas järgmise lühikese kõne: „Elame oma riigi

elus praegu tähendusrikkal ajajärgul, kus toimuvad

suured muudatused. Rahvuskogu koolt vastuvõe
tud põhiseadus on riigihoidja otsuse kohaselt ellu
viimisel. Valimised uues põhiseaduses ettenähtud
asutuste moodustamiseks on juba välja kuuluta
tud. Minult küsitakse nüüd tihti,
KUIDAS MEIE KUI KAITSELIITLASED PEAME
SUHTUMA EELSEISVATESSE VALIMISTESSE?
Seisukohad siin on päriselt kindlad: Kaitseliit, kui
sõjaline organisatsioon relvaga käes, ei sega end
poliitilisesse võitlusesse, ta on riigi
võimu käsutada käsukorras, kuid iga kaitseliitlane
üksikult kui vaba kodanik võib end väljendada
nii, nagu ta seda tarvilikuks peab.
Meie oleme tugev ja isamaaline korraldus ja
seisame valvel koos sõjaväega selle eest, e t meil
valitseks kord ja rahu sisemiselt ja
et meid ei juletaks puutuda väljaspoolt. Kui see
on meie deviisiks, siis jääb ühtlasi' meie kõikide
sooviks, et uus põhiseadus viidaks ellu rahulikult.
Õ. E. S. kultuurpidustused Tartus
(Algus 3-dal leheküljel).

Wälismaa tcrmitajad kõik eranditult kriipsutasid
alla Õpetatud EcSti Seltsi maga tuunuStamat jn rah
wnsmahclise kuulsusega kultuuritööd ja soomisid talle
selle tegemusc jätkamiseks senist indu. Juubelipidustus
test wõtab osa üldse 32 wälismaa teadusemeest.

Akadeemiliste Seltside poolt pidas ladinakeelse ter-

MituSkõne prof. P. Tarwcl, kuna teiste kultuuriliste

seltside ja nimelt Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eesti Kir
janikkude Liidu nimel tõi tcrwitusi prof. H. Kruus, kes
andis EeSti Kirjanduse Seltsilt üle auaadressi ja seltsi
poolt mäljaantama prof. A. Saarestc „Murdcatlasc"
pühendusega autori poolt Õpetatud Eesti Seltsile. Prof.
H. Kruusi saatsid trrmitamisel tugewad kiiduawalduscd.
Wäljaspool Tartut asetscwate teaduslike seltside termi
tused andis edasi Eestimaa Kirjanduse ühingu esimees
dr. Adolf Fricdcnthal, kusjuures teiötc seltside esinda

jad oma auaadressid üle andsid riwistnnult. Majan

duslike asutuSte poolt kõneles dir. A. Pakosta. Seega
olid ka tcrwitnscd läbi.
Kirja teel saabunud tcrmitusi ette ei loetud, maid
juhatusliige A. Raun tegi teatamaks, et mälisman asu
tustelt jn organisatsioonelt on saabunud tcrmituStele
gramme 5>4 ja isikuilt 30, kodumaistelt asutustelt ja or
ganifatsioonidelt 4(5 ja üksikisikuilt 28. Peale selle vu
saanud fcltS kingituseks wäärtuslikke raamatuid, maale
jne. jne.
Piduliku koosoleku lõppsõnad lausus seltsi abiesimees

dr. O. Liiw.

Pärast pidulikku koosolekut oli korraldatud õhtusöök
Kutseesinduste Kodu ruumes, millest 300 isiku ümber

5

läbi."

osa Mõttis. Õhtusöögil pöördus esimees prof. A. Moora
wnlitsusc ja ülikooli esindajate poole, innades neid toe
htfc eest, mille osaliseks selts on saanud nii aineliselt

kni ka wnimsclt. Waliökülalisi tcrwitaS endine seltsi

abiesimees prof. J. .Kõpp, au- ja tirjawalictajatc-liit

meile ütles tcrlvitnsi dir. F. Linnus ning kapitali raja

jatele dr. O. Liim. Pidulik õlitusöõk kestis hilisööni.
Juubelipidustused lõpemad täna kell 5 P. l. ette

kandekoosolekuga ülikooli aulas ja õhtusöögina ülikooli
poolt üliõpilasmajas.

Aastasele lapsele uus nimi
Erastvere valla elanik A. T. on esitanud sise
ministeeriumile sooviavalduse, et tema tütrele
Helv j 1 e, kes sündinud 23. jaanuaril 1937, pan
daks uus nimi Heli-Tiiu. Olgu tähendatud,
et nimi Helvi seisab perekonnaseisuametites ja ni
memuutmise komiteedes soovitatud nimede regist

ris. On olnud peale eeltähendatud juhtumi veel

teisigi, kus vanemad mõnesugused kaalutlusil hak
kavad oma lapsele nõudma uut nime.

Töölise äkiline surm
Laupäeva õhtul kella 10 paigu teatati Lorupi
klaasivabrikust telefoni teel Kopli politsei jaos

Tööstushoonest ümberehitatud Jririku õnnistas piiskop R. Z. Wade
Stokholmist
Pühapäeval toimus Paides äsjavalminud metodis
tide kiriku õnnistamine, mis kujunes metodiste üle
maa haaravaks sündmuseks, kuna sellest võttis osa

wisliku seisukorra Parast . See delikaatne ülesanne nõn
dis nii takti kui tahtejõud». Mees, kes juba koolipingist
Peale oli õppinud töötama oma isamaa kasuks ja rahwa
humisid seadma kõrgemale isiklikest, iviis oma ülcsan
dcd läbi üldiseks rahuloluks.
Kui Bcncš 18. dets. 1033 waliti wabariigi presidcn
diks, kinnitas tn meel samal päelval Hodža peaministri

vitustelegramme olid läkitanud peaministri asetäitja

K. Eenpalu ja teedeminister N. Viitak. Õnnistamis

Wade, kes saabus Paidesse juba eelmisel päeval koos

taiitust kaunistas Tallinna metodistide laulukoor.

metodistide eesti superintendent M. Priikasega. Ar

Õhtul toimus värskes pühakojas ülemaalise me
todistide konverentsi pidulik avamine. Konverentsi
töökoosolekud piiskop Wade osavõtul algasid esmas
päeva hommikul.

misel ka peagu kõigi metodistide koguduste esinda
Milnlt Hodža, Tschchhostowa'tia peaminister, kes
saab 1. wecbr. 00-aastaseks, wõib ninakata tagasi Pika
ajalise poliitikamehe kogemusele. Sündinud 1878. n.
Sneanps (Sloivakkias), astus ta ülikooli-õpinguid lõ
petadcs kohe poliitilisse wõitlnssc, kaitstes slowakktde
õigusi Ungari wnlitsnse wastn.
Kutsutud 3. nvm. 103.3 peaministri kohate, Miialt
Hodža asus presidendi walimisc cttcwalmistamiselc, ku
na president Masinlik oli teatanud oma lahkumisest ter

tervitust piiskop Wade. Tervitajate hulgas ei puu
dunud ka Paide Püha-Risti koguduse esindaja. Ter

jka metodistide Põhjamaade piiskop inglane R. J.
vuka külaliskonna moodustasid pühakoja õnnista
jad üle maa, keda Paidesse oli saabunud üle 200.
Nii ei suutnud avar kirik kõiki osavõtjaid mahutada.

Kiriku ehitamisest andis ülevaate metodistide
Paide koguduse õpetaja V. Ojassoo. Kirik, mis üm
ber ehitatud end. „Baltika" rauatööstuse hoonest,
läks maksma 5300 kr. ümber. Praegu puudub kiri
kul veel torn, kuid selle püstitamisele asutakse esi

mesel võimalusel. Kiriku ehitamine tõi kogudu
sele võlga 1300 kr. Võla katmiseks laekus annetust

juba õnnistamispäeval üle 700 kr. Selle järele toi
mis piiskop Wade kiriku õnnistamist superintendent
Priikäse ja kohaliku õpetaja assisteerimisel. Järgnes
suur hulk tervitust. 40 riigi metodistide nimel ütles

Muide võib märkida, et metodistide kiriku õn
nistamisele Paides omistati rohket tähelepanu koguni .

rahvusvaheliselt. Käesolev aasta on metodistidele
juubeliaasta, kuna mais täitub 200 a. nende kiriku

tekkimisest, mida loetakse inglase J. Wesley vaim
sest ümbersünnist 24. mail 1738. a. Paide kiriku õn
nistamise puhul meenutavad metodistid, et nende

esimene kirik 200 a. tagasi ehitati ümber sõjaväe
arsenalist, seega nagu Paide kirikki tehasest.. Nii
võetakse Paides uue kiriku valmimist sümboolse
sündmusena rahvusvahelises metodistide peres.

kohale. Pealeselle usaldas president talle wülisminis
teeriumi juhtimise, kuni oli lõplikult korraldatud selle
koha andmine Krostale.

Varastati 2 hõbe- ja 1
punane rebane
ciil umõtu lnnpiiewu nmrnStati Paldiskis asetsemast
hvberebastc sarmist 2 hõbe- ja 1 punane mctsrebnne.
fulfn umbeS 800 kr. miiärtuses.
Paipt selnus, on waraad lõinanud läbi rebastcfarmi
mälise traataia ja siiS loomud puurides püüdnud kinni.

.Üvhn pealt leitud jiilnede järele otsustades mvib ar
mata, et nmrpad rebased koha peal tapsid. ?lsjn asus
juurdlema kriminaalpolitsei.

Loodetav ilm

nr. 43—8. Politsei kohalejõudmisel selgus, et mees

tnsipkielval, 1. weebr.

kamiskambrisse.

14 ivagunit mitmesuguse süjamatcrjaliga.

tähelepanu Paidele

konda, et seal on äkitselt haigestunud 55-a. tööline

Johan Sajan s o n, kelle elukoht Vene-Balti as.
oli vahepeal surnud. Laiba vaatas üle dr. Hirv,
kelle arvates äkilise surma põhjustas südamera
bandus. Arsti korraldusel toimetati laip linna lah

alumiiniumi, kaks mcoauto täit keemilisi aineid, kaks
ivcoauto täit gaasimaske, 00.000 liitrit bensiini ja weel

Metodistide rahvusvaheline

tasakaalukas õhkkonnas, nagu töötas Rahvuskogu

lõppude lõpuks siiski rahutegur ja kõik need üles
anded sel alal, mida tahame teostada, viime ka

krsnco pommid lastele
Barcelona. 30. 1. (ETA) (Neuter) Amet vastased sektoris löönud tagasi valitsusväge
likult teatatakse, et Terueli frondil moitlused de rünnaku, sünnitades neile erakorraliselt suuri
kaotusi. Valitsusvägede üks pataljon on täielikult
on muutumas uuesti ägedamaks. Walitsus
purustatud. Lõunanrniee väeosad on sooritanud
mägede suurtükiwägi on pommitanud walitsus edukaid operatsioone Granja Torrehermosa sekto
wastaste koondusi, tekitades neile raskeid kao ris. Nad on vallutanud Acehuche, Queujidose ja
Majano mäestikud, Madrueno kõrgustiku ja Guar
tust.
da de los Pinganillo.se -positsiooni. Valitsus vastaste
Salamanea, 30. 1. (EDA) (Havas) Wa kätte on langenud ka Santa llarbara seatinakae
litsusmastastc peakorterist teatatakse, et Te
vandused. Peale selle on langenud valitsusvastassaagiks palju sõjamaterjali, muuhulgas 15
rueli frondil on tagasi löödud köik malitsus
mägede rünnakud, kusjuures walitsusmäed on kuulipildujat ja 312 püssi. 242 vaütsusväelast on
langenud vangi ja üle 300 langenud võitlusis.
kaotanud 400 surnut. Celadase sektoris on hä Hulk
vaiitsusväelasi eksleb ringi võitluste piirkon
mitatud 6 malitsusmägede tanki, mis on Nou nas.- Vallutatud politsioonidelt valitsusvastased
kogude Wene päritoluga. 315 militsionääri on valitsevad nüüd kogu Pedroso mäestikku. Võidu
langenud mangi. Walitsnsmastaste poole on iile kas operatsioon sooritati nelja tunni jooksul.
tulnud 46 militsionääri.
Prantsusmaalt sõjamoona
Barcelona, 30. 1. (ETA) (Reuter) Wa
litsnsmastaste lennukid on sooritanud täna kaks
valitsusvägedele
õhurünnakut Barcelonale. Kummastki riiuna
Sevi 11 a. 30. 1. sET?I) (DNB) Kindral Queipo
kust on osa mõtnud kuus malitsusmastaste leu de Llano.
pidades raadiokõnel, ütles muuseas, et wa
nukit. Lennukid on pommitanud peamiselt kesk lilsusiväed on saanud Prantsusmaalt 27. detsembrist
linna, pildudes alla üle 40 pommi. Nks pomm saadik 160 auloraamislikku, 180 wcoautot, 334 moo
on langenud ühele lastekodule., Armutakse, et torralast, 33 ivagunit sõjamatcrjali, 13 ivagunit ma
pommitamistel on saanud 200—300 inimest sur terjali oliujöududelc, 30 ivagunit mitmesuguste masina
ma ja samapalju haamata.
osadega ja üks magun telefonimaterjali, iviis tonni
vastaste pühapäevase sõjatea(e järele on valitsus-

ette aimata, mida toob homne päev. Kuid teatud
korralduse põhjal riigihoidja poolt ja minu kaas
abil meie saime nendest hädaohtlikkudest momen
tidest üle. Meie ettevõte õnnestus ja meie oleme
kõige enam uhked sellele, et oleme suutnud järg
nevaid ettevõtmisi ja uuendusi meie riigielus teos
tada rahulikult. Ühtlasi usume kindlasti, et meie
elu areneb sama rahulikult ka tulevikus. .
Ärevus on nüüd langenud. Rahvuskogu tuli kok
ku, andis uue põhiseaduse ja see on kidlasti parem,
kui meie esimene konstitutsioon ja 1933. a. põhi
seadus, mis sündis äärmiselt äreval ja rahutul aja
järgul. Praegusel põhiseadusel võivad olla teatud
puudused, nagu leidub puudusi kõigil inimeste kä
tetöödel. Kuid see põhiseadus võimaldab riiki kor
raldada rahus ja täies tasakaalus. Olen meelega
mitme! korral rõhutanud sõna rahu, sest üks
rahvas saab loomulikult ja hästi elada ainult siis,
kui rahu valitseb kodus ja väljas.
Meile jääb ainult soovida, et rakenduksid tööle
varsti meie rahvaesinduse mõlemad kojad, ja et
nad töötaksid sama rahulikult, samas asjalikus ja

momentidel. Kaitseliit sõjalise organisatsioonina on

Teruel uuesti wõitluskeerises

Võidetud lahing
Salamanea, 31. 1. (ETA) (I)NB) Valitsus

Kõigil on meeles 1934. a. sündmused ja meetaolud.
Hakkas tekkima korralagedus, kodanikud ei võinud

põhiseadust vastu võttes. Kes selleks saab kaasa
aidata, see aidaku kaasa. Kaitseliit on meie tead
likkude kodanikkude koondis. Siin oleks nüüd või
malus ja ka kohus tema liikmeil näidata, kuidas
teadlik riigikodanik toimetab riigielus tähtsatel

Miljon šillingit mässu organiseerimiseks. ~Saladuslik seitsmik" putši
juhiks. Saksa saadik sõitis Berliini aru andma
Pariisi lehed pöörawad palju tähelepanu rahwussotsialistliku büroo paljastamisele, kust on
Wiiuist tulewaile ärewaile teateile. Rida Pariisi lewitatud lendlehti ja tehtud rahwussotsialistlik
lehti, seal hulgas ..Temps", ..Journal" ja
ku kihutustööd.
..Oeuvre" aivaldaivad oma Wiiui kirjasaatjate
Putschi paljastamise puhul peeti eile Wii
telegrammid tähtsate rahivussotsialistide wan
nis
erakorraline «valitsuse koosolek, mil puhul
gistamisest. Wiiui politsei ou nende wangistami
oli
oodata
otsust Austria rahivussotsialistide peasel leidnud mitmesuguseid dokumente, mille jä
Mi
kapten
Leopoldi «vangistamiseks, kelle pa
rele on «võimalikud uued wangistamised. Lei
remaks
käeks
on wangistatnd Tavs.
tud dokumendid näitaivad, et rahivussotsialist
Putschistide plaanide järele kaivatseti kor
liku liikumise eesotsas seisis ..saladuslik seits
ka meeleawaldus Saksa saatkonna ees
mik", kes juhtis rahivussotsialistide tegewust. raldada
Wiinis.
Selle ..seitsmiku" käsul on «viimane legitimistide
konwerents Wiinis löhki aetud ja on korral Vaenlikud mceleawaldused pidid lõppema saat
datud rida juudiwastaseid wäljaastumisi, mis konnahoone purustamise ja ametnikkonna läbi
peksmisega,
lõppesid juudi äride akende lõhkumisega.
..Journal" teatab oma Wiiui kirjasaatja jä mis oleks tekitanud wälispoliitilisi teramusi
rele. et
Austria ja Saksamaa «vahel.
Austria natsid on walmistanud wäljaastumist
„Ouvre'i" kirjasaatja teatel on Saksa riigi
30. jaanuariks, rahwussotsialistliku liikumise päeiva kokkukutsumise edasilükkamise põhjuseks
riigitüürile tuleku 5. aastapäewa puhuks.
tegelikult Wiiui putschi paljastamine. AustriaSaksa
küsimuse teraivnemine on teinud meele
Oli wälja töötatud putschi plaan riigiasu
awaldusliku «väljaastumise riigipäeival soowi
tuste «vallutamiseks.
matuks.
Seoses tähtsa rahwussotsialistliku tegelase
Tavsi wangistamisega teatatakse täiendamalt. et
Berliin. 30. 1. (ETA) (Havas) Bon
politsei on rahwussotsialistliku organisatsiooni Papeni. kes «viibib praegu Garmisch-Parten
hoones korraldanud haarangu ja politseinikud kirchenis, oodatakse pühapäeiva õhtuks Bervini.
on «vastanud ka kõigile telefoni wäljakutseile. Arivatakse, et ta annab Hitlerile lähemaid sele
Selle tagajärjel on läinud korda pauna toime tust hiljutiste «vahejuhtumite kohta Wiinis. kui
uusi wangistusi. Politsei kätte ou langenud ka ka Austria rahwussotsialisti i««seuer Tavsi «van
60.000 Austria schillingit, mis oli määratud gistamise kohta, kes ou Austria rahivussotsialis
30. jaanuari putschi finantseerimiseks. See sum- tide juhi kapten Leopoldi paremaks käeks.Mli olemat ainult mäike osa sellest, mis on saa
Natsism L.-Aafrikas tähendab
detud putschi organiseerimiseks ja niis Prant
kodusõda
suse lehe teatel töuswat miljonile schillingite.
Politsei mangistas ühes Wiini kohmikus
Pretoria, 30. 1. ((S?A) (Reuter) Lõunajuba 11. jaanuaril, pärast juuduvastast wälja Aafrika uniooni kaitseminister Pirom pidas Pict Rc
astumist, umbes 20 rahwussotsialisti. Ühe man ticf'is (Transvaalis) kõne. milles ta ütles mnuscas: Ma
imendunud, et rahmussotsinlistlik süsteem on pa
gistatn juurest leiti kohmer mitmesuguste doku olen
rim praegusele Saksamaale, kuid niisuguse süsteemi sis
mentide ja teadetega rahvussotsialistliku bri setoominc
Lõnna-Anfrikassc wvil> wiia kodusõjani mõne
gaadi riinnabrühmlastest. See wiiski politsei
knu jooksul.

£ö raugemaid, päetval uuesti fõrDcrrenxiii» lõuna
kaarre tint Ci. Muutlik pilwitus. Wäihenewad wmehosd.
öösi S kraadi külma, Päowal kõrge külm.

Mälestustahvel Kronvaldsile Tartu
Riia, 31. 1. (ETA) Lähemal ajal sõidab Tartu
Läti delegatsioon ülikooli rektori professor Pri
manisega eesotsas. Reisi eesmärgiks on mälestus

tahvli avamine Tartu seminari hoonel Läti rahvus
liku ärkamise eesvõitlejale Kronvaldsile. Mälestus
tahvli pidulik avamine sünnib Kronvaldsi surma
aastapäeval.

Poeg peksis ema
Nõmme politsei koostas 14-a. Lembit Joh a n
sonile protokollli oma ema peksmise eest. Arst
likul ülevaatusel selgus, et poeg oli ema löönud
mingi terava asjaga tekitades talle selga kerge haa
va. ' Samuti leidus ema kehal rohkesti kollaseid
laike, millest võib järeldada, et poeg on teda ka
varem peksnud.
Nagu kuulda, on Lembit Johanson tuntud ulak
likc elukommetega posikesena, mispärast ema Nõm
me linnavalitsusele on esitanud palve, et poeg saa
detaks kuhugi kasvatusasutusse.

Vargusi pealinnas
Süörenji tän. nr. 14 asetsemast töökojast warastati

Bernliard i) aa b i palitu 35 hr. määrtuses.

Wilmsi tiin. marastati Walcutin Kuli k o w i

kahwer pesuga 93 hr. miiiirtuses.
Sakala tän. nr. 39 asetsema maja pööningult ma
rastati 50 kr. määrtuses Johanna R o m a n o w i pesu.

Elisc K an H o 1m i ärist Herne tän. nr. 19 ma

rastati takaluku lahtimurdmise teel 100 kr. wäär»>
tuses maiusaineid ja apelsiine.

Leena 9r ikk a ri korterist Kalamaja tän. nr. 33
marastatr käekott 13 kr. määrtuses.

Leopold Falgi autost ivarastati Koidu tän. nr. 6
asetsema maja ees bromning ja lüiiuelõnga 33 kr.
määrtuses.

Tabati 2 naisvarast
Tallinua-Harju kriminaalpolitsei tabas ja paigutas
wanglassc 28-a. Auastasia H oote ning 35-a. s)elene
Pootsi, kes möödunud reedet Keila restoranis pum
mcldamiset kellegi maamehe taskust marastasid 200 kr.
raha. Hool on marem wargustc pärast karistatud kolm

korda ja IZoots üks kord.
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Esmaspäeval, 51. jaanuaril 1958

Kohalikke teateid
TEMS-i ja Nõmme „Kalju" viik
males
Eile peeti TEMS-i ruumes matsi TEMS-i ja Nõmme

„Kalju" maleosakonna vahel. Üldine arvamine oli,
et Nõmme „Kalju" mehed, kui males vähe koge
nud, saavad TEMS-i käest kõvasti lüüa. Kuid tu
lemus kujunes üllatuslikult hoopis teissuguseks ja
palju ei puudunud, et TEMS oleks saanud lüüa.
Selles matsis TEMS ei esinenud küll täie jõu
ga kokkuleppe kohaselt TEMS ei pannud män
gima liiduklassi mehi ja ka paljud paremad seltsi
klassi maletajad puudusid kuid siiski eilne tule
mus peaks õpetama TEMS-i mehi, et nad edaspidi
tõsisemalt suhtuksid meeskondade võistlustesse.
Mängiti 0 laual. TEMS-i poolt võitsid: Rih.
Pruun Põdcrit, Veidemann Hrustaljevi, Aleksand
rov K. Kerberi ja Aron Rebast. Nõmme „Kalju"
poolt võitsid: Uulberg Sappbergi, A. Kerber Fav
re'i, Järve Kärdit ja Jõgis dr. Miili. Partii Reinart
(„Kalju") ja Eiman (TEMS) jäi pooleli võädusei
sus Eimanile.
Seega oleks matsi seis 4:4 ühe katkestatud
partii juures.
Laurine TEMS-i esimeheks
Tall. E. Maleseltsi juhatus jagas eile ametid.
Esimeheks valiti L. Laurine, abiks V. Kalde. Lae
kuriks jäi edasi A. Kässer. Kirjatoimetajaks va
liti E. Tõnison, kuna L. Sepp ja G. Karring jäid
ametita liikmeks.
Kuna selts sai tänavu 15-aastaseks, siis kavat
setakse tähistada seda sündmust suurejoonelisema
juubelituvniiriga, millele tahetakse lasta võistlema
rekordne arv maletajaid.

Villardi karistamise asi (turniirist väljaastu
mise pärast) lükati järgmisele koosolekule.
A.-S. ,Eestisiidif tööliste üldkogu
koosolek
Nõuti palgakõrgendust 25 protsendi ulatuses

A.-s. ~Eestisiidi" tööliste üldkogu koosolek peeti
pühapäeval, .'lO. jaan., käitise ruumis. Koos oli 185

töölist {nõutav kvoorum 107). Koosoleku juhata
jaks valiti A. JUrvepera ja N. Popov ning proto
kollijaks X. Tihanov ja H. Verro.
Koosoleku peamine huvi oli koondatud palga
küsimusele. Töölisnõukogu liige ?. Generalov esi
nes aruandega palgaoludest tekstiilkäitistes,
millest selgus, et „Eestisiidi" tööliste palgad on
viimase! aial koguni langenud, seda eriti puuvilla
kangrutel. Tööliste üksmeelne otsus oli palku
tuleb tõsta 25f,c. Koosolekul tehti veel rida pa
randusettepanekuid käitises valitsevate palgavahe

de kohta, ning kõiki parandusi arvesse võttes
kogule vabad käed ja algatada töötüli, kui vabriku

Tulumaksu teadaanne!
s)vmme, 1. weebruaril. on wiimane päew
teadaande esitamiseks 1937. a. tulude kohta
tulumaksu suhtes. Täna woib teatelehe wiia
woi saata meel isiklikult, homme ainult posti
teel.

Enn Murdmaa Õpetajate Liidu
esimeheks
Liit asub prof. P. Põllu ja F. V. Mihkelsaare

mälestuse jäädvustamisele. õpetajate edasiharlmis
võimalusi tuleks laiendada.
Eesti Õpet. Liidu uus juhatus pidas oma esimese

koosoleku eile, 30. jaanuaril, Tallinnas. Koos oli
16 liiget. Koosoleku avas E. Murdmaa, kelle ette
panekul otsustati saata tervitustelegramm kirjanik

A. H. Tammsaarele 60. sünnipäeva puhul.
Liidu esimeheks valiti 12. korda tagasi Enn
Murdmaa, esimehe abideks Jaan Rummo ja
Ants Roos, sekretäriks V. Horm, abiks H. En
n emui s t, laekuriks Aug. Ruut. Ametiga juhatus
liikmed moodustavad ühtlasi ka Liidu sekretariaadi.
Liidu juures tegutsevad pedagoogiline, emakeele,

hõimu, tööõpetuse ja. õppevahendite, laulu- ja muu
sikaõpetuse, karskuskasvatuse, kehakasvatuse ja eks

kursiooni toimkonnad, mille koosseise täiendati.
Uutena kutsuti ellu organiseerimise ja informat

siooni ning usuõpetuse toimkonnad.
Pikemalt vahetati mõtteid liidu esimese esimehe

prof. P. Põllu ja kauaaegse liidu tegelase F. V.

AVikkelsaare mälestuse jäädvustamise küsimuse üle.
Tunnistati soovitavaks mõlemale mälestusmärgi püs

titamine, kusjuures prof. Põllu mälestamiseks tahe
takse kontakt luua ülikooli j. t. asutustega, kus kadunu
silmapaistvalt on tegutsenud. Esialgu otsustati soovi

tada kõigile Liidu allorganisatsioonidele kaunis
tada oma ruume mõlema suure koolitegelase ja

meie iseseisvusaegse emakeelse koolikorralduse; ra
jaja pildiga eelolevaks juubeli-aastapäevaks.
Mälestamise eeltööde tegemiseks valit. 2 Inim

konda.

Et õpetajate edasiharimise võimalused viimasel

ajal väga kokku on kuivanud, siis otsustati paluda
toetust eeloleval suvel iilie pedagoogilise nädala

korraldamiseks Tartus, pikema kestvusega kursuse

korraldamiseks Viljandis, maateaduse ja looduse

õpetuse ekskursioonijaama korraldamiseks Tõrvas ja
ühe aineõpetajate päeva korraldamiseks Tallinnas.

Samuti võeti kavva üldkongressi korraldamine ja
eeltööde tegemine 6. eesti keele õpetajate ja 3.

Eesti—Soome koolikongressi korraldamiseks.

Märgiti, et „Tööliskoja Teatajas" on „Eesti
siidi" palkade kohta toodud valeandmeid ja võeti
selle kohta vastu selgitav resolutsioon.
Päevakorras oli ka töölisvanemate kandidaatide

ülesseadmine, kelleks valiti: S, Generalov, N. Tiha
nov, L. iis, H. Vachtel, A. Zubrov, N. Popov, G.
Sokolov, J. Oras, 0. Osvaldt, Põder, Koppelmann
ja Samme:!.

Valimiskomisjoni valiti: H. Verro, N. Popov,
H. Vachtel, A. Noormägi ja 0. Osvaldt.
Veel nutiseti meistrite ebakorrektsete käitu
miste pärast töölistega. Masinate puhastuse eest
nõutakse iga masina eest \'i tundi seišutunni tasu.
Kopli NMKii peakoosolekult

Ofgitfli, et Kopli NMKü ci ole isescisctv. waid on
Tailinna NhsiKü poolt ülalpeeatw osakond, omab Kopli
NtlWhi koba peal iseseiSiva wanemcrtekogu ja juhatuse.
Möödunud pühapäewal peeti tvanematvksgu Peakoos
olek. 1686. a. tcgcwuse aruandest selgub, et ühingul

oli aastaivahetuieks 20S liiget ja 10 klubi. On korral
datud 2 jmnalawenistust. 40 loengut, *2 kuriust, 7 spordi
wõistlust jn 1 piduõhtu. Pealeselle on klubid aasta jook

sul pidanud 240 koosolekut ja ühingut on külastatud
aas-a jooksul 8000 korda.

Praegu töötab Kopli NMKü juures sekretärina P.
Tasnr. kuid ainult poole tööajaga õhtupoolikuti. Prae
guse sa lulcwikus weelgi suurenewa tegewuse suure oleks
tarwis alatist kutselist sekretäri ja ka mugawamaid koos
wiibimi'c ruume, kui seda on praegune ühingu kasutu
sel olciv korter. Peakoosolekul otsustati ühingu aineliste
tvõimaluste parandamiseks pöörduda asiasthnwitatuie
asutuste poole.

waliti: esimees H. Polk. abiesimees dr.
Kcllncr. sekretär Piirtop. laekur Köresfaar ja esinda
jaks Tallinna NMKü juure Rebane.
Reivissonikomisjoili ivaliti: õpetaja Sauerbrei, Ein
loo ja Tundal.
Amctalalinc lõhketehnika-kursus

mängijate keskel eletvust. Knna tee on juba puhtaks'roo
liitub ja pawiljon köctaiv. jatkatakse wõistlusi ka weeb
nmiis.
1. klassis joosti kaks korda. Osaivõtjaid oli 5, Csi
mescs jooksus ivõitis R e d-V hip esikoha selle tõttu,
et kindlal kandidaadil lshampiguouil kujunes start, eba
soodsaks ja ta pidi leppima teise kohaga. Väljamaksud

Rcd-Vhipilt 67 kr. 75 s. jn 15 kr., Chnmpignoailt
5 kr. 73 s. Falkcustcin oli kolmas.
Teine jooks algas ja C h a m pr g n o n ivõttis hoog

sa. stardi ja wöitis. Oli totalisaatoril linni mängitud.
Red-Whip andis itaaliakassaS 5% lr. Falkenstcin tuli

tveel kord kolmandaks. . . . .
2. klassis joosti üks ots 3 osaivõtjaga. . Wõitis
Faworiit ja andis totalisaatoril 10 kr. 23. s. .ja 4
kr. Lux tuli teiseks, tot. 8 kr. ja Kindral kolmandats.
3. klassi traawlitele oli kaks jooksu. Osawötjaid 7.

Lareida wöitis ülekaalukalt. Väljamaksud 36 kr.
73 s. ja 22 kr. 30 s. Täkk President tuli teiseks, toi.'l 3
kr., ja MacMahon kolmandaks.
Teises jooksus tegi Lareida galoppi ja wöitis P r c

side nt. Tot. 7 kr. ja 2 kr. 73 f. Boikott möödus

wõidupostist galopiga ja teine koht langes Larekdale.
Tot. 6 kr. MacMahon oli wccl kord kolmas.

4. klassi wöitjaks tuli Kaja, kes omaniku jahti
misel kordnwalt on hakanud kohale tulema. Välja
maksud 11 kr. 75 s. ja 4 kr. 73 s. Teiseks tuli Cor

tella, tot. 7 kr. ja Aida Vatts kolmandaks.
Väikeses händikäpis üdi eelduste kohaselt wöiijaks

Säde ja andis totalisaatoril 8 kr ja 3 kr. 25 s. Poiss
andis teiselt kohalt 3 tr. 23 s., kuna Prints jäi kolman
daks.

Suur händikäp lõppes üllatusega: üle ootuste tuli 1-scks

Homme. 1 wccbr., kell 8 õhtul on ..Estonia" kont

rimaid kohalikke laulukoore. Enne kontserdi algust

kahekrooniselt piletilt 61 kr. Õnnelikke tvõitjaid oli 13.

Wiickrooiliseid pileteid polnud üldse wõctnd. Puppe
tuli teiseks ja audis 17 kr. 25 s. Boikott oli tolmas.
' Teise jooksu start Cpklouil ja Puppel ebaõnnestus

ja nüüd tuli ivöitjaks Luna. Väljamaksud kr. .ja

13 kr. 25 s. Ludmilla tuli teiseks ja andis 12 kr. 25 s.
Jimicne oli kolmas.

scrtsnaliZ A. H. Tammsaare teoste õhtu.

Estonia teater
Esmaspäeval, 31. jaanuaril, aiand, hindadega Priit

Ardna operett ..Tatra tüdruk".
Teisipäeval, l. veebruaril, Puccini ooper ~B o
heem". Mimi osas Marta Runge, Rodolfõ".—
Eedo Karri s o o, Musette— Ida Loo.
Alexander v. Swaine'i tantsude õhtu ..Estonia"
teatris keskn., 2. veebruaril

graatsilises laulus „Õitse, õitse".

ühendatud meeskoorid laulsid E. Aava juha
tusel hoogsalt ja kõlajõulisclt, aga siiski oli mär
gata, et koorides leidus üksikuid lauljaid vähem
arendatud häältega, mistõttu juhtus laulus ..Palu
mine" ka lõpupoole toonist vajumine. Lauljate vali
kul oleks võinud siin olla nõudlikum, sest ettekan
tavate laulude kasuks on alati enam lauluüksuse

29..är.. Keila algkool 20 kr., Kehtna' algkool l 0 kr.
Wiimsi algkool 23 kr., Neeme algkool 13 kr., Tuhala

algkool lv kr., Saue algkool 13 kr. ja Wiinistu alg

koot 20 kr.
Kuna lisatoetusega on nüüd maakooliwnlitsusel

kõik seni tagaivaraks seisnud summad kehwematele õpi

lastele «välja jagatud, siis uusi toetusi sel alal pole
koolidel käesolewal kooliaastal enam loota.
Tallinn läheb Riisipere waüaga kohtusse. Nagu
teada, jäeti Riisipere ivalla«volikogus rahuldainata Tal

linna linnn«valit,use palive linnale kuuluwate kinnis
«varade maksust «vabastamise asjas. Wallawolikogu
otsuse peale andis linnaivalitjus kaebuse kohtule ja
nüüd tuleb see kaebus lähemal ajal Keila jaoskonna
kohtuniku juures arutusele. Neil päe«vit peetud walla

korraldusel lõppes neil piicmil Pikawcrc koolimajas
korraldatud hobusekaswatiise kursus, millel oli iile 30

osamõtja. puhul asutati Pikawcrre ka uus
maanoorte-ring ja ivaliti sellele juhatus. Kursust ka
sutas ka Maakodu Kaunistamise Selts, kes saatis
kohale oma instruktori M. P ä rd i, kes rõhutas
wiga.

Lehmja naised üpiwad kangakudumist. Lchmja

Maanaiste Seltsi korraldusel on praegu Lehmjas,

Tioni talus, iihekuinc kangakudumise kursus, mis kes

tab kuni 24. weebr. k. a. ja millel on üle 20 osa
wõtja.

chitalnisc selliselt, et «vallainajas leiaksid aset tulekindel
arhiiwirunin. perekonnaseisua«neti ruum ja «««viied elu
korterid >vallaan«ctnikelc. Wallamaja ümbcrchitainise
kiilud «võetakse celscisiva majandusaasta eclarwesjc,
mis ajaks ivallaiualitsusel tuleb esineda ivastaivate pro
jektidega ja celarivetcga.

Maksnkiisimused Kabalas. Wiimajcl Kabala ivalla
molikogn koosolekul kustutati lootuseta maksuivõlgasid

25 maksukohuslasel 156 kr. 80 s. suuruses summas.
Samal koosolekul jagati eclseisival majandusaastal
kodanikelt wöctaw kogukonnamaks maksjate jõukuse
kohaselt 5 liiki, kusjuures kõrgeimaks maksumääraks

on 20 kr., madalaimaks aga *4 kr.
Kabala saab uue «vallamaja. Et praegune Kabala

aastat tegutsenud ühing on suutnud paljugi korda
saata. Ühingu juhatusse waliti: esimees A. Puhkan,
liikmed: res.-kpt. E. Neps. 5). Koorits, K. Weewer,

3. Tcerik, Haagen, pr. M. Puhkan ja pr. Maksim,
«viimased kaks uued.

kakverest
Noored austawad sangareid. Naiskodukaitse alga
tusct peeti noorteorgaitijatsioonide esindajate koosolek,

kus tuli arutamisele wabariigi aastapäewa eelõhtu
«väärikalt tähistamine noorte poolt. Waliti 13-liikme
line komisjon pidustuste kama koostamiseks.

Jaan Sepp, linna-welskcr. maeti pühapäeival

suurte austusawaldustc saatel. Kadunut saatsid ta
miimsci teekonnal tuletõrje, kaitseliit, linnawalitsuse

Illis kodu on kõigiti awar. mugatv ja meelditv. luues

sõbraliku incelcoln «veel tagajärjekamaks gaidlikuks

tööks. Tcllc kõige ccjt on Tallinna gaidid tänulikud
E. N. P. Ristile, lc? lakkest! «võimaldas gaididele kasu
jada neid ruume.

Aktuse «vaimuliku osa pidaS Tall. gaidide maloiva
vastor Paul Kuusik, kõneledes soojalt siandisiidamest söb
«alikiilt kodi, tähtsusest ja tavividuscit.
Humoorika ülcivaätc mcrlctva aastaid kestnud kodu
otsiii«r'est andis mllv. sek. gdr. E. Kukk. kusjuures cuval
das lootusi, ct «vahest hulga aastate pärast «võitvad gai

did astuda üle ainult nendele kunluwa maia läwc.
Aktust kaunistasid deklamatsioonid ja laulud gaid
juhtidelt.

Tortviinsi gaididele uende tähtpäelval tõi pr. p.
Ticimnaml Naisliidult, kntsndes oma hästi haarama
ja sütitaiva kõnega esile «vaimustusaplausi noortelt. Iga

üks meist omab neli lodu: wancmntekodn. organisat
siooni, iiamaa ja kogu maailma. Need lodud pcalvad
olema mugatvad. «varustatud südinesoojuscga ja armas

tuscga. Igal ««oorcl on kaasas läbi elu sammumiseks
ivalgustaiv lamp. milleks on tcadmücd ja ««aistel «veel

«väike kohwer armsusega ja hellusega. «väitis,

ci ühiskond peaks suurimal tähelepanu Pöörama noor
tele. looma neile soodsaid tingimusi töötamiseks, ct noo
red ei kordaks enam ucid «vigu. mida on teinud «vane
mad.

Gaidide malotva peastaabi sekretär gdr. Tikrid Elken

tuletas mele mõnusaid tunde Tallinna gaidide seas ja
kingis maletvalc üleinaailmlikli gaidlipn.
Noorseppade poolil tõi parimaid somve lira A. Lcllcp,
kinkides gaididele pildi lira riigihoidsast, keda kõneleja
seadis eeskujulikumaks töötegijaks ia kodu hindajaks.

Tertvitusi tõi wccl Skautide Sõprade Seltsi esimees
hra Gecring, st. mliv. juhi skm. Tõnuri. sk. cmaderingi
esiuaine pr. Gecring. pealeselle tvecl hulga sõpru ja häid
kaaslasi.

Peale meeldnvat aktust tuttvmi gaidide uue koduga
ja tvesteldi teelauas.

Tartu vabatahtlike pataljoni
Lahingkaaslaste Ühenduse
korraline peakoosolek peetakse Tallinnas, 2. veeb
ruaril, kell 7.15 õhtul. Kunstihoone väikeses saalis.

mitmesugusemad tehnilised võtted üheks tervikli
kuks ja ilmekaks kujutuseks, mis on kõigile selge
ja arusaadav. Ta looming, mida elustab tõeline vai
mustus, haarab võlutud publikut erilise jõuga ..
Pariis, „L'opinion".

„A. v. Swaine tants on tulvil jõudu ja fantaa
siat. Ta omab vaimu, temperamenti ja oma tehni
kas säärast virtuooslikkust ning ürgsust, mis meis
esimesest hetkest peale äratab ta vastu huvi,.."
Amsterdam, „Telegraaf".

„See imeline sakslane sai Milano „Scala" publi
kule otse ilmutuseks..."

„B o h e e m"

Keskn., 2. veebr., Alexander v. Swaine'i tantsude
õhtu.

Ncljap., 3 veebr., Dimifri Smirnoffi võõruseten
Reedel, 4. veebr., haril. hindadega „F iga r o
pulma d".
Laup., 5. veebr., esietenduseks Gound' ooper
duseks „E u g e n Onegi n".

..Estonia muusika osakonna" ehk „Raudami" koor
üksinda oma täiskoosseisus. Väga arvukas koori

„R om e o ja J u l i a".

Pühap., 6. veebr., kell 143 p. 1. operett «Sügis
manööver"; kell õhtul „Figaro pulma d".

kogu valmistab painduvuse ja kerguse mõttes koori
juhile ka enam raskusi käsitlemisel. Sääraseid koo
ride ühendusi korraldatakse muidugi enam pidulik

Töölisteater

kuse jaoks kui kunstiliste saavutuste tõstmiseks.
Sellest hoolimata jättis kontsert mõnusa ja meele

Esmaspäeval, kell 148 õhtul „T oot s i pulm"

olulise mulje, mis avaldus väga rohkearvulise külas
tajaskonna elavais kiiduavaldusis ja kordamisnõud
mistes, mis ka omalt poolt rõõmustav, sest juubilari

20. korda.

Teisipäeval, kell 148 õhtul «Inimesed aj u

sisukas ja tõsine looming on ära teeninud ausasti

j ä ä1" 17. korda.

Kolmapäeval, kell 148 õhtul «iMehe külje-

seda huvi ja hindamist, mida temale avaldatakse.
Hingestatud tõlgitsemisega ühes veetleva ja mah

I u u" 34. korda.

A 1 e xan d e r v. S \v aine, üks tänapäeva kuul

saimaid tantsijaid üldse, tähistab oma saavutustega

uueaegse ..plastilise tantsu" kõrguspunkte. Ent ta
on saanud põhjaliku kooli ka endiselt Peterburi
klassikaliselt balletilt ja täiendanud end uurimis
reisidega Hispaaniasse, Aafrikasse ja Aasiasse.

Euroopa pealinnade arvustus ülistab S\vainc'i:
„Tema temperamendi jõud sulatab tulena kõige

Neljapäeval, kell 148 õhtul «Rätsepad Silla
matsil" esietendus.
Reedel «Tootsi p u 1 in" 21. korda.
Laupäeval, kell 148 õhtul «Rätsepad Silla
matsi 1" 2. korda.
Pühapäeval kell 143 p. 1. ..T oot s i pul m" 22.
korda.

Pühapäeval, kell 148 õhtul «Kolme kr ossi

o op e r" 21. korda.

Viljandist
Eesli keele kursused linnatcenijaile. Wiljandi linn»
ivalitsns on otsustanud korraldada linnateenijaile eest!
keele kursused, mille kcstivus on 25 tundi. Kursustel
on lektoriks Wiljandi maagümnaasiumi inspektor H.
Nuudel. Osimõtmine nimetatud kursustest on tehnn.
sunduslikuks kõigile linnatecnijailc.

Viljsnciimsslt
Abja konstaabel läheb Kiwiülisse. Tcatawastr lay

kub läheinal ajal oma sooivil Kiioiölisse Abja ra
jooni konstaabel Hugo Kiwi. Abja seltskond, lahe
mad sõbrad ja tuttawad korraldasid lahkujale koos»
lviibimisc. millest müttis oja eesotsas wallawanem
Naamcliga inimest. Peeti hulk südamlikke kõnesid.

Kuressaarest
Kuressaare teater austas kirjanik A. H. Tamm

ametnikkond ja seltside esindajad. Kuna Sepp oli

saarel. Kirjanik A. H. Tammsaare 60-da sünnipaewa
puhul korraldas Kuressaare teater laup., 29. jaan.,

kirjaniku austamisõhtu. Kõnega kirjaniku elust za
W. Kiaurcn. Teatris lamastati sel puhul juubilari
..Kõrboja peremees". Awar teatrisaal oli rahwast,

loomingust esines Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja

pcanliscik õpilasi, tulwil. Kirjanikule saadeti austamis
õhtusi ojamötjate ja teatri poolt terwitustelcgramm.
Suured matused Kuressaares. Pühap., 30. jaan.,
kujunes Kuressaares suureks matuse- ja leinapäewaks.
Ap.-õigti>sn kirikus toimus ülempreester Sauwa Sepa
matus, talitus. millest wõtsid osa peagu kõik Saaremaa

ap.-õiacusn maimulikud. Kirik oli rahwast tulwil.

Ew.-luleriusu kirikus toimus kauaaegse tuletõrjuja ;a
haigekassa-tcgclase Mihkel Otsa matnsctalitus. Ka
seal oli rahwast rohkesti.

aktiiw-liige ka kaitseliidus, siis maeti ta püssipaukude

Saaremaalt
Õpilasorkester Kaarma algkoolile. Kaarma alg

saatel.

Tammsaare austa»i«isaktujele, inida pidasid linna

koolid, kogunes saal rahivast puupüsti täis. Uhis

gii«nnaasitt«ni poolt kanti ette ..Mauruse 1. järgu koo
lis". Juubilarile saadetr ter«vitustelegramm.

Järvamaalt
Lüöla Raamatukogu Selts tähistas 25. a. juubelit.
Lõõla Raamatukogu Selts tähistas pühapäeival oma
25-a. tegeivust aktusega Lõöla koolunajas. Seltsi tege
ivuse iirtensiiwstls ilmires iileivaatest, mida esitas esi
«««ees J. Tohivelmann. Pidukõne pidas Haridusliidu

esindaja J. Talmre.

Lnnistati gaidide maletva kodu
Otsene iän. 20.

melised meeskonnad.

aastapeakoosolcku. Aruandest selgus, et waewalt kaks

«vallamaja on juba ivana ega kõlba enam ameti

hooneks, siis otsustas «vallaivolikogu asuda uue «valla
maja ehitamisele. Uus «vallamaja tuleks tclliskiividest
ja selle püstitamiseks palutakse inajandusministecriu

mus Türil kohaliku maleringi korraldusel

Wõhma Malcklubi ja Turi Maleringi wahel. Matscb
lõppes wühmalaste wõiduga Esinesid »-lnn>

Kohila wabatahllik tuletõrje tööhoos. Pühapäcwal
pidas Kohila walla «vabatahtlik tuletõrjeühing oma

wolitus «valla nimel kohtus esinemiseks.

Riisipere wallamaja ümberehitamisele. Riisipere
wallawolikogu tunnistas tarwiliknks «vallamaja iiinber

Türilt
Türi ja Wõhma kohtasid males. Pühapäewaltoi

oma loengus puhtuse ja korra wajadust meie talu
hoonetes. Kõiki loenguid kursustel jälgiti suure hu

wolikogu koosolekul anti ivalialvancinale J. Nci) l c

Teisip., 1. veebr., aiand, hindadega Puccini ooper

kahckümncprotsendiliselt. Ka käesoleval juhul andis
end see tunda ühendatud segakooride ettekannetel
G. Ernesaksa juhatusel, et väga arvukas üldkoor ei
ilmutanud märksa suuremat kõläküllust kui näiteks

Th. Lemba.

,md Kuimetsa algkool 23 kr. 90 s.. Lagedi algkool
lv kr.. Kabernecmc algkool 29 kr.. Rae algkool 13
kr.. Nehatu algkool 13 kr., Pranglisaartc algkool

Mängukava 31. jaan. kuni 6. veebruarini 193 S
Esmasp., 31. jaan., aiand, hindadega operett
..Tatra tüdruk".

kui sajaliikmeline, vaid kõige enam kümne- või

palaks antud „Ärge võtke". Peenetundelise kaas
mänguga klaveril toetas solisti Elsa Avesson.

maa kooliwniitsus oma tagamarasummadcsl inõningaid
limtoctusi kehwcmate üpil««stc ivarustamiseks. Toetust

tantse veel täiuslikumalt, veel kunstilisemalt..."
Budapest, „Ujsäg".

kvaliteet, kui kvantiteet. Imestama paneb asjaolu,
et kahe- või kohnesajaliikmeline segakoor ei ilmuta
tunduvalt ehk vähemalt poolevõrra enam kõlajõudu,

Kõige mõjuvamaks ettekantud lauludest osutus lisa

Neile palmctele mastu tulles määras nüüd Harju

Sarlakid ka Kaliawere algkoolis. Kuna Nehatu

kooli juure on asutamisel õpilasorkester. Selleks on
muretsetud juba mitmesuguseid keelpille. Orkestri asu»
tamise kulud kaetakse koolipidude sissetulekutega.

Tartumaalt
Wallad kürgeudawad kogukonnamaks». Wana«
Otepää waltas tõsteti meeste kogukonnamaks 17,50—20

kr»lc, naiste maks 10,89—13.30 Kr-le. Pöidlas ot

sustati kogukonnamaks jagada kuude liiki, kusjuures
maksu määramisel möctakse arwesse ka lasterohkus.

Loomade ja lihahinnad
Esuiaspäcival. 31. jaan»«aril.

Pvllutöökaja Tallinna looma- ja lihaturul täna

«veiseid rohkesti, nõudmine keskmine, hinnad pirsilvad
endiselt madalal tasemel ning maksalvad järgmiselt:

Pullid mullikad 57—63 s. tapakaalu ja W—3l s.

eluskaalu kilo.

Mõne reaga
Loeng emakeele õpetusest. Tcisipäewal. 1. wccb
ruaril s. a. tütarlaste kommertsgümnaasiumis õpetajaile
korraldata!» loeng „Cma keele õpetus algkooli 2. klassis"
algab tund aega ivarem määratud ajast. nimelt kell 18.
et osamõtjail oleks ivõimalik külastada samal õhtul kell
20 algaivat 51. H. Tammsaare sünnipäewa-aktust ..Es
tonias".

Raminufad lehmad 55—60 s. ja lahjad 50—52 s.

öövalve

tapakaalu kilo. lehmade eluskaalu hinnd 10—25—30 s.
kilo.

Wasikcric paklmniiie keskinine. nõudmine keskmine.

Tapetud ratmnusad «vasikad ühes nahaga 53—65 «..
keskmised 50—55 s. ja lahjad 45—50 s.. kilo cluswasi
kad 28—40 s. kilo.
Lainbaid «vähe, nõudmine keskmine. Tapetud lam
bad ilma nahata maksawad olenctvalr rannimsuscst.s0—
62 s. kilo, eluslambad 32—30 s. kilo.
Tigu keskmiselt, nõudmine kestmine. Tapetud sead
maksid 72—82 s. kilo..
Toodud hinnad on arivatud Tallinnas.

Tallinnas
ESMASPÄEVAL VASTU TEISIPÄEVA:
G. Gnadebergi ja Leydeni apteek, S. Karja t. 4.
Tel. 445-88. H. Mikheina apteek, S. Tartu mnt
nr. 45. Tel 308-42. A. Puksovi apteek. Koidu tän
nr. 43. Tel. 454-97. E. Thubergi apteek. Pärnu mnt.
nr. 31. Tel. 459-54. R. Vallneri apteek, Narra mnt
nr. 24. Tel. 304-27. J. Pilli apteek, Vana-Kalamai»
t. nr. 7-a. Tel. 440-74.

Vill Kogude Liidu
asetnike-kogu koosolek peeti 30. jaan. ..Estonia"
teatrimajas. Esindatud olid kõik Tall. ja Harju

Nõmmel
Trossini apteek, Apteegi tän. 4.

liiga tagasihoidlik oli, valiti juhatus ümber.
Juhatusse valiti: ' esimeheks adv. N, Mctslov
(Gustaf Adolfi gümn. vii! kogu), abiesimeheks Fr,
Akel (Vestholmi vii! kogu) ja E. Roost (realkooli
vii! k.), peasekretäriks P. Johanson (Tehnika koon
dis), laekuriks dr. P. Paas (Gustaf-Adolfi gümn.
vii! kogu), sekretäriks prl. H. Bcrtclson (2. tüt.gümn.) ja K. Tops (poegi, komm.-gümn.).
Liikmete arv on 2000 ümber.
UENÜTO asutab tehnilise klubi
Viimasel ajal on ÜENUTO asunud oma eeskätt

Politseipeegel

kesk- ja kutsekoolide vilistlaskogud.
Kuna senine liidu juhatus oma tegevuses loid ja

vaimse ja sportliku tegevuse kõrval rakendama te
gevusse ka praktilisi oskusalasid, et pakkuda noor
tele enam kogemusi isetegevuseks tööoskuse alal.

Nii tuleb kolmapäeva õhtul, 2. veebrua
ril, kell 8 asutamisele tehniline klubi, kus asu
takse lahendama mitmesuguseid tehnika valdkonda

kuuluvaid küsimusi, niihästi praktilisi kui ka teo
reetilisi. Tähendatud klubi valdusesse kuuluks
ühtlasi osakonna puutöökoda ja tööriistade eest
hoolitsemine, niisama purilennuki tööde lõpulevii

mine. Puutööde alal asub 1. veebruarist kohale vas

tav instruktor. Klubisse liikmeksastujaid registree
ritakse osakonna büroos, tel. 482-12.
Clrwusrikas koolipidu

A. Törwand-Tellmani inglise kolledshi koolipidu

peeti laupäewa õhtul ..Estonia" kontsertsaalis. Rah
loast oli palju, pidu eeskalva oli mitmekülgne ning hu
lvitaiv. Esines suur õpilaskoor ja -orkester. Pealeselle
oli kawas laulumäng ja muid ettekandeid, mida jälgiti

hnwiga ja jagati noortele esinejatele rohkesti kiitust.
Koolipeost osawõtjatc hulgas iviibis peale oma kooli
tegelaste ka esindajaid Briti ja Ameerika saatkondadest.

väljendada. ..Fauni õhtupoolik" ja „Pctruška"
need kaks tantsu tõid oma kavas juba venelased.
Kuid A. v. Swaine ületab kaugelt selle vene laadi
kõrgeimad saavutused ta tantsib neid imeilusaid

koori selget hääldamist, mis ilmnes kumeraimalt

nutseva meeleoluga kammermuusika kontserdile.

marustamise otstarbel.

Milano, Paola Fabbri.
..Igas oma tantsus annab ta täiuslikult joonistatud
kujutuse sellest, mida ta tantsu ja muusikaga tahab,

väga ladusat kooslaulu. Tunnustavalt mainida tuleks

tähendatud laulu „Tuul, mis lendab" asemel kandis
ta ette ..Metsa kohal", mis aga sobib enam oma õr

juhtumeid õpilaste 'seas,' siis katkestati linnaümbruse
jsk. termishoiuarstl korraldusel õppetöö tähendatud
algkoolis kolmeks päewaks, et teostada kooli ruumes
põhjalikku desinfektsiooni.
Pikaweres korraldati kursusi. Raasiku konmendi

kehwematele õpilastele, kuid riide- ja jalatsite marus
tujc muretsemiseks midagi üle ei jäänud, siis saabus
nnnnascl ajal Harjumaa kooliwalitsuscle koolide hoole
kogudelt rohkel armul palweid kchmcmate õpilaste

A. H. Tammsaare teoste ölitu

pidas lühikese avakõne A. Kapi loomingust Riho
Päts. Esimeses osas esinesid ühendatud nais- ja
meeskoorid. Naiskoore juhatas edukalt G. Ernc
saks, esitades ühtlasi tasakaalustatud kõlavusega

laka tooniandmisega tõi kuuldavale laulukunstnik
O. Lund kolm laulu A. Kapi toodangust. Kavas

tud summast jätkus ainult õppeabinõude muretsemiseks

Tallinna gaidide malowa lodu õnnistamise aktus
veeii pühapäeival. 30. jaan., «««alciva uutes ruuines,

Kursuse teoreetilist ja praktilist osa juhatas
lõhkeasjanduse eriteadlane ins. A. Virge.

Artur Kapi austamiskontsert
Meie tuntud helilooja prof. Artur Kapi 60
sünnipäeva tähistamiseks korraldas Eesti Lauljate
Liit suurejoonelise ja piduliku kontserdi tema heli
töödest. Osavõtjatena esines suurem osa meie pa

walla Kaliawere algkoolis on ilmsiks tulnud sarlaki

lastele riiklikku toetust ainult 40"/ o ulatujes junw

Võistlusi see aga ei -pidurdanud. Selle asemel üllatas
totalisaator tihti suuremate wäljamaksudega sa tekitas

jattuwad ta wcebruaris ;
Võistluste ajal tuli Paiguti lumelörtsi ja sundis
Pealtwaatajaid tõmbama tribüüni'alla ja pawiljoni.

lviimasclt puuktilt startinud Ep kl on jn nudiv igalt

Teater • Muusika

mast, mida koolide hoolekogud nõudsid. Kuna määra

Kahe krooniga wõideti 61 krooni. Võistlused

Lõhkeainele kasutamise kursustest, mis oli kor
raldatud Harju aj. maavalitsuse vastavaile amet
nikele, võtsid osa, sooritasid praktilised tööd hästi
ning said diplomi järgmised osavõtjad: A. Abel,
V. Atlas, R. Bergmann, T. Keskküla, O. Klausen,
P. Lott, R. iMaas, F. Mežin, V. Silm, A. Tamm
järv, E. Vahter ja J. Veske.
Kursus oli mõeldud ametalaliseks täienduseks,
kuna lõhkeainete rakendamine teede ehituse ja
korrastamise alal leiab järjest suuremat kasutamist.

kooliõpilasile lijatoetust. Tca
taivastl määrati tänaivu algkoolide kehwematele õpi

maksma tninna iile Iö.OGO kr. ning ehituskulude kat
miseks anti wallamancmale «volitus teha rahaasutus
telt laenu 9000 kr. suuruses summas ja pantida selleks
ivalla kinnismarasid.

Harjumaalt

inilt 40.000 telliskuvi soodustatud hinnaga.
Ehitustöödega tahetakse algust teha ecleissmal
kcivadcl ja ivallanialilsusel tuleb kohe asuda plaanide
ja celarwete koostainiscle. Uus «vallamaja ei tohiks

Hipodroom 50. jaanuaril

koosolek otsustas paiga nõudmises anda tööiisnõu
juhatus ei peaks palganõudmiseie vastu tulema.

Siseriigist

RAADIO

Salaja iile Piiri käimise pärast wõeiaksc wastutu

fclc Kõmm walla Viinistu külas clutsewad Helmut

Meriloo ning Johannes Sepmaun, kes wastawate doku
mentideta käisid Soomes.

Kallaletung tänawal. Võrgu tän. nr. 10—1 elut

sclv Aleksander TsarkoM alvalda? politseile, et Wõrgn
länaival tunginud temale joobnud olekus kallale Jahu

tän. nr. 11—15 clntsew Vassili Orehow. Alul löö
nud kallaletungija atvaldajale rusikaga wastu pead, ku
na hiljem tahtnud tormata kallale pussiga. Teda takis
tanud aga möödaminejad.

Mürgeldaja «Käsitööliste tlnbis". Restoran ~Käsit

ööliste klubi" kelner Karl Rist awaldas politseile, et

laupäetva õhtul on klubi ruumides wiinasianud olekus
lärmitsenud Pikk täil. nr. 35—3 elutsew Leonhard As
to, kes hiljem kaasawöctud õllepudeliga purustas täna
ivalt ka restorani aknaklaasi.

Nkecs äris, naine ukse taga. Reimani tän. nr. 30
asetsema juuksetööstuse omanik Alwine Arro awaldas
politseile, et pärast äri sulgemist tulnud selle ukse taha

Müüriwahe tän. nr. 27—4 elutsew Liisa Türn, kes

nõudnud sisselaskmist, iluna atvaldaja seda tegemast
kecldunild, hakanud Türn mürgeldama ja lubanud Arro

äri puruks peksa. Juurdlusega selgus, et samal ajal
wiibis suletud juuksctööstuses Liisa Türni abikaasa.

Segasid koosolekut. Pärnu mnt. nr. 16—14 elut

sew Elias Luik ja Majaka tän. nr. 30—1 elutsew .Her
deri Aut lvõctakse Ivastutusele seepärast, et nad Tallinna
linnamaade rentnike ühingu koosolekul wahele rääkisid
ning hüüetega rikkusid koosoleku korda.

Auto pritsis pori. Roosikrantsi tän. nr. 6—2 elut

sew Johan Tckstor awaldas politseile, et Pärnu mnt.
ja Hariduse iänawa nurgal sõitnud sõidumito nr. A-46
juht niiwõrd cttctvaatamatnlt, et pritsinud tema riie
tele pori.
Pettus hobuse >u ii uini sel. Pärnu uint. nr. Id—2l

clutscw Jüri Palu Mvaldas politseile, et Vismari tän.

Esmnspliewal. 31. jaanuaril

16.55 reklaam. 17.05 inglise keel algajatele mag.

J. Silwet. 17.35 Türi: lääteade jn heliplaate. Tallina
ja Tarin: Heliplaate. 17.50 perenaistele. Agr. L. Kuu
sental: Liunukaswatuscst. 18.10 mandoliinimuusika.
llllängib Kirillotvi kmintctt, 18.40 päetvauudiscid. 10.00
õige aeg. Ilmateade. Hinnad. Homne saatckawa. 10.05
Pnccini ooper ..Tosca" heliplaatidelt. 21.05 OM direktor
ins. F. Olbrei raadiowcstlus. 21.20 kerge ajamiitcmnn

sika. OM orkester. Jnh. prof. 3t. Kull. 22.00 õige aeg.
PäcManudiseid. 22.10—23.00 prantsuse muusika. NN

orkester. Juh. prof. Oi. Kull Instrumentaalkontsert
(XV).
Tcisipäewal, 1. weebruaril

7.00 ärawsmäng. Võimlemine. 7.20 väewauudiseid.
7.25 honmrikkontsert heliplaatidelt. 8.15 hommikpylwus

nr. 30—2 clutscw Aleksander sccseldt on müünud te
male hobuse, kuid ci ole teda informeerinud selle wiga
dcst. mis ta sissejoodetud waheudhefla asntisclt oli suut
itud kõrwaldada.

sõiduauto ja onmibnsc kokkupõrge. Gustaiv Hirmo
alvaldas politseile, et sõiduauto nr. A-33 juhi ettcwaa
tamatuse tõttu on tekkinud kokkupõrge 0.-ü. Rkootori om

nibnse nr. A-2152 ja nimetatud sõiduauto wahcl. kus
juures omnibus saanud kergeid wigaStusi.

Jättis tasumata arme. Jauseni tän. nr. 7—2 clut

scw Ristopi nimeline isik on restoran ..Pelguliunas"
jätnud tasumata oma arwc.

Kaklusel haaw pähe. W. Ameerika tän. nr. 30—13
clutscw Arnold Kroonsepp awaldas politseile, et W.
Ameerika tän. nr. 3—4 clutscw Karl Ermcmn on teda
reedel põhjuseta peksnud, tekitades pähe kerge haawa.

NlakuS tänawal. Alberti tän. nr. 22—7 elutsew

Ernst Künstler ja Rohu tän. nr. 19—9 elutsew Volde

õp. B. Ederma. 8.35 Türi: lääteade ja heliplaate.
Tallinn ia Tarm: Lõõtspillimuusika heliplaatidelt. 0.00

mar Wiilas lvõetakse washituselc seepärast, ei nad lau

perenaistele. Turutcade.

tasid kõlblusetvastase teo ning pidasid end ülal ulakli

16.55 reklaam. 17.05 lastele. ..Kcwadine päikese

kiir". L. Kalle kuuldemäng. 17.35 Türi: lääteade sa
heliplaate. Tallinn ja Tartu: Heliplaate. 17.50 dr, A.
Okas: Tuberkuloosi kaitsepookimise küsimus, 18.10 soolo

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

18.40 päewauudiseid. 10.00 õige aeg. Ilmateade. Hom
ne saatckawa. 10.05 miiulisoolosid Läti wiinliknustnik

W. .NuschclvicS. 19.35 eesti keel 01. Kress. 20.00

>valimiste kümmcminntit. 20.10 ajaMiitclinc ooperi
muusika 0101 orkester Juh prof. 01. Kull. 20.50 &
Oleial: Oloorsngu ia kodu. 21.10 Bizct' helitöid. 0101

orkester. Juh. prof 01. Kull 22.00 õige aeg. Päema

uudiseid. 22.10 tantsumuusika ..Estonia" malgest saalist.

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

päewa õhtul Telliskiwi ja Rohu tänawa nurgal soori
kult.

Joobnud woorimccS. Töiduwoorimees Richard Haa
wapuu wõctaksc wastutuselc joobnud olekus sõitu ilmu
mise pärast, kusjuures ta takistas liiklemist.

Waraötati tõukekelk. Weitzenbcrgi tän. nr. B—s

elutsew Helene Johanson awaldas politseile, et korido
rist warastatud tema tõukekelk 10 kr. wäärtuses.
Veoauto müksas sõiduautot, sõiduauro nr. A-1109

inhr Hans sooba alvaldas politseile, et weoanto nr.

?M9«H sõitlind wastu icniii sõiduki tagumist porilauda,
seda wigaetades. Alvaldaja süüdistab wcoantosuhti et
tclvaatmnata lõidn*.

Joobnud isikuid toimetati poliisciarcstimajja ööl

wastu pühapäetva 5 ja ööl wastu esmaspäewa i.
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Sport
E. Siitan wõitis suusamaratoni
Maadlusõhtu 53 seljawõiduga!

Vello Kaaristo ja teisi narvalasi katkestas raskete lumeolude tõttu
mlk., 1.40.48; 2. A. Peepre, Kalevi mlk., 1.42.40;
3. H. Mäe, kergedivisjon, 1.44.44 ; 4. T. Liivand,
musis. Ilm oli muutunud sulaks ja puhuti sadas jää
Kalevi mlk., 1.44.59; 5. R. Siht, Kalevi mlk.,
tust, mis peksis võistlejaile vastu nägu. Starti oli 1.46.36; 6. V. Reinfeldt, Ida mlk., 1.49.08.
ilmunud 16 võistlejat. Alati suure südidusega, kuid
Tallinna käitistevahelisel käsipalütumiiril
üsna varsti see tempo vähenes. Mehed vajusid suus
kadega sügavasse lumme ja paiguti tuli sõita edasi
laupäeval Lutheri NMKÜ võimlas võrkpallis Lu
käte jõul.
theri meeskond võitis Krulli käitise meeskonna 2:0
(15:10 ja 15:9). Korvpallis Lutheri käitis võitis
Esimese ringi lõpetas võrdlemisi korraliku ajaga
narvalane Th. Krassikov, keda ennustati juba Krulli käitise 48:14 (25:9). Sõprusvõistluses ETK
võidu ÜENÜTO meeskonna üle 62:52
võitjaks. V. Raaristol oli ..võhm väljas" ja ta saavutas
lõpetas. Rida teisi suusatajaid lõpetas samuti ja (29:23).
üllatuseks tuli, et ka Krassikov katkestas. Eriti
Viru suusatajad laagris
tublilt võistles E. Siit a n, kes tänavu näib oleva
Pühapäeval
Rakveres Viru maleva suu
tõusnud oma võimete tippu; mitte iikst tehnili salaager, mispuhullõppes
peeti maleva suusavõistlused, kus
selt, vaid ka füüsiliselt ta on tüsedas vormis. Sa
muti tublilt esines pärnumaalane Je n se n, kes on vaatamata raskeile teeoludele (sula lumi) saavutati
küll tehniliselt nurgeline, kuid mehe füüsiline jõud korralikke tagajärgi: 10 km: 1. L. Tamm (Rakvere
on otse haruldane.
2. mlvk.) 47.00, 2. O. Kaljuveer (Rakv. 2. mlvk.)
47.39,05, 3. K. Alikone (sama) 49.04,0. 18 km: 1.
Viletsate võistlustingimuste õtttu ei saavutatud
Rätsep (Rakv. 1. mlvk.) 1.20,30,0, 2. L. Rätsep
häid aegu. Meil on kaetud 50 km-it alla 4 tunni, E.
(sama) 1.26,10, 3. Ä. Kuningas (Lüganuse) 1.30,34.

Kaitseliidu meistrivõistlused 50 km suusatamises
pühapäeval Narvas toimusid äärmiselt raskeis tingi

V. S. Spordi turniiril oii ainult 13 töövõitu. V. Mägi seljatas Lõhmuse 23 sekundiga. Kullisaar võitis
V. Froomani 2:1. Kaalude võitjaiks Karklin, Kullisaar, Mägi, Puusepp, Männis, Sumil ja M. Maiste
V. S. Spord! poolt pühapäeval tööüsvõimlas kor
Poolraskekaalus olid kaheks võimsaks K. Kulli (Sport)—Jeels (Vigala) 3:0; Rannaste (Sport)—
raldatud maadlusõhtu kujunes rohke osavõtu ja roh
saar ja V. Frooman. Nendevaheline matsch oli täiesti
Liiv (Sport) 3:0; Mägi (Kalev)—-Härman (Puka)
ketest seljavõitudest tingitud elavuse tõttu tõeliseks
tasavägine ja võidu langetamine ühele neist maitse
2.21; Lõhmus (Kalev)—Loorents (Kalev)
suurturniiriks. See asjaolu on seda rõõmustavam, et
asjaks. Frooman laskis parteris Kullisaart liialt võt 3.36; Kukk—Lindau 0.50; .Rettau—Kristjan
viimasel ajal Euroopa meistervõistluste kandidaati
teid sisse võtta ja sellest tuligi Kullisaare võit 2:1. sen 2.00; Härman—Jeeles 2:1; Mägi—Va
dele korraldatud kontrollvõistlused on vähese osa Kullisaar võitis Kaide puhtalt, kuigi hääled olid hur 3.40; Loorents—Liiv 4.45; Lõhmus—Ranneste
võtu tõttu enam vähem äpardunud. Eriti üllatav on
ainult 2:1. V. Frooman vennast Oskar Frooman 0.23; Mägi—Loorents 6.30; Kukk—Rettau 0.20;
aga suur seljavõitude sadu seekordsel maadlusõhtu!
nist näib aga kasvavat maadleja, kes jõult oma jõu
Vahur—Lindau 3:0; Lõhmus—Härman 4.45; Mägi—
peetud 66 raantschist lõppes suur enamus 53 rikkast vennast kaugelt üle on. Raskekaalus polnud Kukk 3:0; Mägi—Lõhmus 2.03 min.
seljavõitudega! Seejuures kärbes-, sulg- ja raske
Karklinil konkurentsi. Üksikud matschid lõppesid
Poolraskekaal: Vold. Frooman (Sport)— Oskar
kaalus polnud ühtki töövõitu ja kõik matschid lõp järgmiste tulemustega:
Frooman (Sport) 7.06; Kalde (Sport)— Randmaa
pesid seljavõitudega. Kergekaalus oli 5 selja- ja 2
(Sport) 5.12; Kullisaar (Kalev)—Reits (Sport)
Kärbeskaal: Kanepi (Sport)— Sass (Kalev) 1.36;
töövõitu, kergekeskkaalus 11 osavõtja juures 14 sel
V. Frooman—Kalde 10.44; O. Frooman—
3.04;
Maiste
(Sport)—
Sass
5.16
min.;
Maiste—Ka
javõitu ja ainult 3 töövõitu (1), keskkaalus 12 osa nepi 3.21 min.
Reits 1.44; Kullisaar—Randma 3.15; Kullisaar—
võtja juures 13 selja- ja 6 töövõitu, poolraskekaa
Frooman 2:1; Kalde—O. Frooman 7.15; Kulli
Sulgkaal: Kaubi (Kuressaare EKS)—Kroos V.
lus 7 selja- ja 2 töövõitu.
saar—Kalde 2:1.
(Sport) 1.44; Kasekänd (Kalev)—Veisman (Sport)
Maadlusõhtu! võistles rida raskejõustiku juhtide
Rohtmets (Sport)—Kõllo (Sport)
3.29; Sumil (Kalev)—Haräk (Sport) 3.01; Veis 2:1;Raskekaal:
kursustest osavõtjaid provintsist, üldse näitasid noo
Karklin
(Sport)—
Rohtmets 1.13; Kõllo loobus.
man—Kroos
0.50;
Sumil—Kaubi
0.30;
Kasekänd—
red maadlejad tublit tööd ja panid vanematele sit Harak 3.44; Veisman-Kaubi 0.37; Sumil—Kasekänd
Võistlejate paremusjärjestus kujunes järgmiseks:
kelt vastu. Kärbeskaalus oli M. Maiste teistest tun
Kärbeskaal: 1. M. Maiste, Sport, 0 kp., 2.
duvalt parem, sulgkaalus Sumil teistest klass ees. 0.44; Sumil—Veisman 10.42 min.
Kergekaal: Männis (Kalev)—Armes (Sport) Kanepi, Sport, 3 kp.; 3. Sass, Kalev, 6 kp.
Kasekänd oma jõurikkusega ja Veisman ilmu
Sulgkaal: 1. Surnil, Kalev, 0 kp.; 2. Kase
tasid end lubavate tulevikumeestena. Kergekaalus
1.32; Kassman (Sport)— Sokolov (Sport) 2.41;
tavaliselt kaal madalamal võistlevad Härma ja Kas Männis—Härma (Harju malev) 3:0; Armes—So känd, Kalev, 3 kp.; 3. Veis man, Sport, 6 kp.
kolov 9.12; Männis—Kassman 3:0; Härma—Armes
man panid Männisele tugevasti vastu.
Kergekaal: 1. Männis, Kalev, 2 kp.; 2. Här
ma, Harju malev, 3 kp.; 3. Kas man, Sport,
E. Puusep oli kergekeskkaalus kindel võitja. 3.02; Härma—Kassman 7.02 min.
Seejuures seljatas ta kõik teised vastased peale Või
Kergekeskkaal: Käbi (Harju malev)—Laanisto 6 kp.
duta ja Laanisto. Viimasena märgitu on noorte (Harju malev) 1.08; Sõmer (Harju mai.)—Mäeots
Kergekeskkaal: 1. Puusepp, Sport, 2 kp.; 2.
hulgast tublimaid ja Puusepp ei saanud teda kuidagi
(Tarvastu) 3.07; Puusepp (Sport)—Kalju salu (Ka Võidu la, Kalev, 3 kp.; 3. Münt, Sport, 6 kp.
seljali, kuigi tegi selleks kõik. Keskkaalus näis Ä. lev) 10.06; Võidula (Kalev)—Raidna (Sport) 1.20;
Kes kk aa 1: 1. V. Mägi, Kalev, 1 kp.; 2.
Kukk mehena, kes pidevama harjutuse juures või Münt (Sport)—Villemson (Sport) 2.28; Kaufman A. Lõhmus, Kalev, 4 kp.; 3, A. Kukk, Sport,
meline oleks tegema parimatele peavalu. Mägi (Sport)— Käbi 2.03; Laanisto—Mäeots . 3.30; Sõ 5 kp.
seljatas kõik vastased peale Kuke, kuid ei paista sel mer—Kaljusalu 3:0; Puusepp—Raidna 1.40; Või
Poolraskekaal: 1. K. Kullisaar, Kalev, 2
lele vaatamata olevat veel suurvormis. Esile tõsta dula—Villemson 1.50; Münt—-Kaufman 0.37; Puu kp.; 2. V. Frooman, Sport, 2 kp.; 3. J. Kalde,
sepp—Münt
2.24;
Puusepp—Võidula
3:0.
on tema kiiret seljavõitu Lõhmuse üle, kusjuures
Sport, 5 kp.
viimane juba 23 sekundiga lendas nupuvõttest õlga
Keskkaal: Kukk (Sport)—Kristjansen (Sport)
Raskekaal: 1. N. Karklin, Sport, 0 kp.; 2.
dele!
6.41; Lindau (Sport)—Rettau (Sport) 1.48; Vahur Rohtmets, Sport, 4 kp.
Hokimaavõistlus jääb ära
Eesti-Soome jäähokimaavõistlus, mis sula tõttu

lükati läinud reedel edasi tänasele päevale, on
otsustatud ilmastikuolude tõttu jätta pidamata.
Laupäeval tõmbus ilm külmaks, kuid eile läks
uuesti sulale. Seetõttu teatati eile soomlastele, et
ei maksa täna hommikul välja sõita. Soomel on
ainukesed vabad päevad maavõistluse pidamiseks
10.—13. veebruaril. Kui ilmastikuolud tolleks
ajaks paranevad, tuleb maavõistlus pidamisele.
Kui ka nendel päevadel valitseb sula, jääb maa
võistlus tänavu üldse pidamata.
A. Peepre võitis slalomvõistluse
ÜENÜTO suusaklubi korraldas pühapäeval
Nõmmel Mustamäel täiskordsed slalamvõistlused.
Peale vanemate suusatajate oli kaasa võistlemas
ka rida noori, nii et üldine osavõtjate arv tõusis
28-le. Suusatada oli seekord rohkema arvu vära
vate tõttu raskem kui esmakordsel võistlustel.
Sula tõttu muutus mäekülg pealegi libedaks ja nii
mõnigi võistleja kihutas seetõttu vahest parata
matult mõnest väravast mööda. Esimesel sõidul
diskvalifitseeriti mõne värava vahelejätmise pärast

28 võistlejast koguni 12 võistlejat. Sõidu korda
misel muudeti veidi rada ja siis osutusid võistle
jad edukamaks.

~Võitjaks osutus seekord liidutreener A. Peep
re, kellel teatavasti esmakordsetel võistlustel eba
õnnestus. Rsimesel sõidul oli ta aeg 25,3 sek.,
teisel sõidul 26,1. sek. Kahe vea tõttu tuli tema
lõppajaks 57,4 sek. Teiseks jäi esimeste võistluste
võitja A. Pillak Eestimaa Spordiseltsist kogu
ajaga 64,1 sek. (30,8 ja 30,6 sek., üks viga). Kol
mandaks tuli H. Sul eri (ÜENÜTO) koguajaga
67,5 sek (28 ja 36,5 sek., üks viga). Järgnesid:
4. H. Paas, Tall. Kalev, 70,4 sek.; 5. O. Veldeman,
ÜENÜTO, 73,5 sek.; 6. B. Einberg, Eestimaa Spor
diselts, 74,8 sek.; 7. Voitra 76,3 sek.; 8. A. Paas,
77,3 sek.; 9. Prank, 82 sek.; 10. Sokolov 80,7 sek.;
11. Seeman 83 sek.; 12. Sasmin 83,3 sek.

Eestlased SELL-i taliolümpial
Kaunas, 30. 1. (ELTÄ) (ETA) Laupäeval al
gas SELL-i olümpiaad. 4x5 km suusatamises tuli
esimeseks Läti (Pukitis, Riekstins, Aanskaps, Ka
neps) ajaga 1.44,54. Teiseks tuli Soome (Heikura,
Heikenheimo, Eskelinen, Aro) ajaga 1.46.59. Kolman
daks tuli Eesti (Karmo, Keerd, Aavik, Tipner)
ajaga 1.48,00 ja neljandaks Leedu (Simunas. Myko
laitis, Keturakis, Barkauskas) ajaga 1.58,26.

18 km suusatamises tuli esimeseks soomlane
Heikura ajaga 1.19,18, 2. Kaneps (Läti) 1.20,18,
3. Aro (Soome) 1.21,58, 4. Tipner (Eesti) 1.27,43
5. Riekstins (Läti) 1.28,1, 6) Karmo (Eesti) 1.29,13.

kuid seekordsed võistlusi! oli parimaks ajaks esime

sele kohale tulnud Siitani aeg 4.41,42. Finiši oli

kogunenud mitmesajapealine rahvahulk, kes kannat

likult ootas võistlejate saabumist. Tehnilised taga
järjed kujunesid järgmisiks: 1. E. Siitan, Harju ma

lev, 4.41.42, 2. Ä. Jensen, Pärnumaa malev, 4.48,50,
3. E. Särak, Harju malev, 4.56,21, 4. N. Saare, Valga

malev, 4.56,51, 5. E. Tartu, Harju malev, 4.58,36.

6. J. Koovit, Sakala malev, 5.03,55.

Pärast võistluste lõppu oli Narva maleva õppe
saalis aktus, kus anti kohtadele tulnud võistlejaile
üle auhinnad. On märkida, et 50 km-is võitis E.
Siitan juba teist korda räudauhinna.

H. Kask Tallinna maleva meister 18 km
suusatamises

Kaitseliidu Tallinna malev korraldas pühapäe
val oma meistervõistlused 18 km suusatamises
Nõmmel, kusjuures start ja finiscli oli Mustamäe
lasketiiru juures. Võistlejaid oli üldse 16, kelle
hulgast paremateks osutusid: 1. H. Kask, Nõmme
Läti naiste korvpallivõitlud

kohtunike häältega 2:1. Teine matš samas kaalus
oli tervisiaste A. Tohveri ja J. Rannati vahel. Võitis

Viljandi Tulevik Pärnu Kalev
maadluses 4:3

Tartus

suure ülekaaluga A. Tohver 3:0. Sulgkaalus J. Rein

(Tervis) võitis Pulga (Tulevik) tehnilise k.-o.iga esi
mesel ringil. Kergekaalus B. Malinovsky (Tervis)
võitis ülekaalukalt Rüütli (Tulevik) 3:0. Kergekesk
kaalus Stepanov (Tulevik) võitis V. Männi (Ter

Pühapäeval peeti Pärnus kaheksa-aastase vahe

aja järele esimene maadlusvõistlus välismeeskon
naga: Viljandi Tulevik Pärnu Kalevi vastu. Pärnu
maadlejate noorem generatsioon esines tublilt ja
Viljandi Tulevik paremate matimeeste puudumisel
sai vaid 4:3 võidu.
Kärbeskaalus A. Põntson, Pärnu Kalev, tuli

Võrkpallis jäid eestlased võitmatuks

Laupäeval ja pühapäeval võimaldus Tartu käsi

pallihuviiisil jälgida maailmameistriinängu naiste
korvpallis, sest selle troonikaudja Riia Universitas
Sportsi naiskond tõi järjekordselt ..külakosti" Tar
tule. Millegipärast oli võistlusi tulnud jälgima rah

vis) tehn. k.-0.-iga. Keskkaalus J. Viidermann (Sindi
Kalju) sai võidu viljandlase Topmanni üle 2:1. Pool
raskekaalus Kõlu (Tulevik) võitis 7V. Raudsepa (Ter

toime üllatusvõiduga viljandlase noorema M. Maiste

üle 2:1. Sulgkaalus sai E. Pulk (Tulevik) pare
musvõidu P. Perensi üle 2:1. Kergekaalus K.
Kesler (Tulevik) seljatas G. Võllase kiirelt aja
ga 3.55. Kergekeskkaalus E. Küka (Kalev) võitis
seljaga J. Kasti (Tulevik) 3.08. Keskkaalus J.
Viira (Tulevik) võitis M. Üürike kohtunike häälte
ga 3:0. Poolraskekaalus K. Rechlin (Tulevik)
kindlustas Viljandile võidu E. Kontsoni seljatades
7.53. Raskekaalus võitis lühikese ajaga suuri edu
samme teinud A. Laur (Kalev) F. Rechlini hääl
tega 2:1. Viljandil puudus K. Orumets, kes pime
sooleoperatsiooni tõttu peab eemal olema matilt.
Kohtla Võimula maadlusvõit Paides
Kohtla Võimula maadlusmeeskond võitis lau
päeva õhtul Paides Paide maadlejaid 5:2. Võit
jaiks tulid kärbeskaalus Samuel (K), sulgkaalus
Roos (P), kergekaalus Kliimak (K), kergekesk
kaalus A. Linnas (K), keskkaalus E. Linnas (K),
poolraskekaalus Lehtlaan (K), raskekaalus Mahl
stein (P).
Rootsi-Norra poksis 6:2
Rootsi saavutas Norra üle pühapäeval Oslos
peetud poksimaavõistlusel ülekaaluka võidu 6:2.
Võitjateks olid kärbeskaalus Hansson (Rootsi)
punktidega, kukk-kaalus Jensen (Norra) punkti
dega, sulgkaalus Krüger (Rootsi) 2. ringil teh
nilise k.-0.-ga, kergekaalus Erik Agrem (Rootsi)
1. ringil k.0.-ga, kerge-keskkaalus Oskar Ägren
3. ringil tehnilise k.-0.-ga., keskkaalus Ti 11 e r
(Norra) punktidega, poolraskekaalus Per An
dersson (Rootsi) punktidega ja raskekaalus
Tandberg (Rootsi) punktidega.
Poksivõistlused Pärnus
Pühapäeval peeti Pärnus hooaja esimene suu
rem poksivõistlus Tervise korraldusel ning Viljandi
Tuleviku ja Sindi Kalju poksijate osavõtul. Pub
likut oli tulvil saal. Chtu sensatsiooniks pidi olema
Berliini olümpia hõbemedalimehe N. Stepu I o v i
viimne esinemine asjaarmastajana, tema profiks siir
dumine näib muutuvat siiski küsitavaks.
Kärbeskaälus Kurg (Tervis) võitis klubikaaslase

Enu häältega 2:1. Kukkkaalus J. Toomsalu, (Sindi
Kalju) võitis mäakonna meistri V. Kilingi (Tervis^

vis) tehn. k.-0.-iga teisel ringil.
Demonstratsioonmatš peeti N. Stepulovi ja B.

vast alla keskmise. Naismaailmameister kaitses oma

positsiooni väärikalt ja võitis korvpallis meie nais
konnad ..mängides"; ka võrkpallis oli nende tase

klassi Eesti keskkaalumeistri Joh. Viidermann! (Sin

di Kalju) vahel, milline teisel roundil muutus äge
daks löökidevahetuseks. J. Viidermann oli viieni

tõusnud.

Laupäeval lätlannad mängisid võrkpallis ASK
ga, kus ASK osutus paremaks, ent pidi siiski teise

"põrandal. Hiljem käis ka N. Stepulov ise põrandal.

game'i kaotama 3:15, võites esimese game'i 15:10
ja kolmanda 15:9.

H. Saal sulgkaalus 265 kg

Pühapäeval peeti Pärnus korrespondentsvõist
lused tõstmises. Sulgkaalus oli eriti hoos Hans

Korvpallis oli maailmameistri vastaseks Fiüac
Patriae ja korp. India koondus, kes kaotas lätlan

Saal, Sindi Kalju, kes saavutas märkimisväärse tule

nadele suurelt 17:53.

muse 265,0 (80,0—80,0—105,) kg; 2. F. Perens, Pärnu

Vahemängus võrkpallis 0. s. Liivika võitis üli

Türi malevkonna suusavõistlused

Pühapäeval toimusid Türil Türi malevkonna

suusavõistlused. Võistluste tulemused kujunesid: 10

km noortele 1. V. Alendelson 1.01,05, 2. V. Erm
1.04,45. 5 km vanadele võitis T. Äunapuu 42,09.
5 km noorkotkaile 17—19 a. 1. E. Ratas 34.11,
2. V. Erm 36,10. 5 km noorkotkaile 15—17 a.
1. A\. Alännik 29,35, 2. E. Kivilo "30,04: 5 km noor
kotkaile 12—15 a. 1. H. Tempel 28,18, 2. Ü.
Saju 31,04. 5 km naisite võitis V. Limberg. Ilm
võistlusiks oli halb sadas lumelörtsi ja vihma.
Eesti esivõistlused 50 km-is ka Narvas

13. veebruaril korraldatakse Narvas organisat
sioohidevahelised esivõistlused 50 km-is. Neist võist

lusist on oodata arvukat osavõttu üle riigi. Kuid
pole kahtlust, et ka neil võistlusil esinevad peagu
samad mehed, kes m* >'unud pühi-"" ri võist
lesid Narvas.

vägine heitlus 2. ja 5. progümnaasiumi vahel. Esi

mesel poolajal saavutasid mõlemad meeskonnad 6

punkti. Teine poolaeg läks 5. progümnaasiumile
kahepunktilise eduga, kes seega võitis mängu 16:14
Riigi tööstuskool võitis täienduskooli 49:8 (26:31
Gümnaasiumide A kl võrkpallis pääsis riiklik
kolledž finaali, võites Vostholmi gümnaasiumi 2:0,
mõlemad game'id 15:10, ja teises mängus GustafAdolfi gümn. 15:13 ja 15:12.

Vestholmi gümnaasiumil oli B kl. samuti kaks

mängu. Laupäeval oli vcstholmlasile vastaseks teh

nikum, kes kaotas 13:15 ja 6:15. Finaali pääsis

Vestholmi gümn. pärast võitu riigi kunsttööstuskooli

üle 2:1 (15:6); 10:15; 15:7). Neljas võrkpallimäng

oli vestholmlasil progümn. B kl. finaalis 2 progümn.

Võitis viimane 2:1 (12:15; 15:4; 17:15). Samade
meeskondade vahel tuleb uus mäng meistri selgita
miseks, kuna mõlemal on alles üks kaotus. Real
ja kutsek. Ä kl. võrkpallimeistriks tuli kolledž,

võites täiskordselt tehnikumi 2:1 (5:15; 15:8; 17:15).
Ccsti-Rooisi tõstemmnvõistlusc

pidamiseks Tallinnas on Rootsi tõsicliit teinud ettepa

õpilasmeistri Ü. S. Raimla 2:1 (15:12, 11:15, 15:9).

neku meie raskesõusnfuliidiile. soowides lvõistluse tciht
väetvana nähn 12. oktoobrit. Rootsi tõstemeeskond sõi

Kolm tennisvõitu Helsingis

pallis oli maailmameister veel kindlam kui eelmisel

dab nimelt oktoobri alul Wiini wõiitlema sa tvõistleb
mgasFõidul ka Poolas. 9 oktoobril Riias sa nende eite
paneku kohaselt 12. oktoobril Tallinnas. Rootslaste et

Ainult P. Kuus kaotas A. Grahnile
Pühapäeval algasid Helsingis Westendi tennis
hallis rahvusvahelised tennisvõistlused, mis toimu
vad Soome vabariigi presidendi Kailio patronaadi
all. Kaasa võistlevad peale eestlaste Lasni, Kuusi
ja proua Nõmmiku hulk tuntud tenniskuulsusi
inglased Hare, Hughes, Hardwick ja Saunders,
jugoslaavlased Puncec ja Paitada, Norra meister
Haanes, daanlane Plougman, Rootsi ja Soome pa
rimaid tennismängijaid. Esimesel võistluspäeval
esimeses ringis eestlased esinesid edukalt. Kao
tuse sai ainult eestlane Kuus Soome meistrilt

Vahemängus üliõpilaskonna meeskonnad E.Ü.S.
ja korp. Fr. Estica, liiduklassi meestega täiendatult;

Kalev, 210,0 kg. Keskkaalus H. Maidlas, Tervis,

270,0 (80,0—80,0—11,) kg. Poolraskekaalus Joh. Luur,

Pühapäeval pidi Riia U.S võrkpallis vastu võt
ma kaotuse ka korp. Filiae Patriaelt 0:2, kuid korv

Tervis, 267,5 (75,0-85,0-107,5) kg.

ja võitis ka ASK-i 52:11, poolaeg 19:6; Seejuures
õed Gaiiitised Alice viskas 28 ja Alma 12 punkti.

võistlesid korvpallis, kus üle ootuste tuli . võitjaks
korp. Fr. Estica 38:33 (19:15).
Prantsuse lütseum võitis
2. gümnaasiumi
TKSÜ käsipalliesivõistlused haripunktil

TKSÜ käsipalliesivõistlused hakkavad jõudma
lõuple laupäeval ja pühapäeval mängiti viimased
poolfinaalid. Oodatuim matš oli korvpalli miinus

Grahnilt.
Eestlaste pühapäevased võistlustulemused olid

järgmised: nteesüksikmängus eestlane Lasn või

ter Grahn võitis eestlase Kuusi 7:5, 6:0, 6:0. Nais
üksikmängus eestlanna pr. Nõmmik võitis
soomlanna Norderi 6:2, 6:2. Meespaarismängus
eestlased Lasn—Kuus võitsid soomlasi HackmanGrotenfelti 6:4, 6:4, 6:3.
Maxie Herber ja Baier Euroopa meistriteks
Troppaus peetud Euroopa meistrivõistlustel ilu
uisklemistes tulid paarissõidus neljandat korda
Euroopa meistriks sakslased Maxie Herber ja
Ernst Baier, kes saavutasid 57,2 punkti. Teiseks
tulid austerlased Ilse Pausin ja Erik Pausin 57
punktiga, 3) sakslased I. Koch ja G. Noack 55,4
punktiga. 4) ungarlased õde-vend S'zekrenjessyrl

LcKmeling võiiis Foordi
H,a mhur g, 30.. 1. (ETA) (DNBi Täna toimus
siin poksivõisllus sakslase Max Schmelitigi ja lõuna
aafriklase Ben Fgordi vahel. Võistlus, mis oli 12ringiline, lõppes , Max Schme 1 i n g i punktivõi
duga. Viimastes, ringides sakslane oli tugevalt üle
kaalus,.. kuid. Ben . Foord pidas vastu üllatuslikult
hästi. t Võistlust oli jälgimas umbes 25.000 pealtvaa
tajat, . nende seas palju aukülalisi.

Turg põlevkivi toorõiidele
avardunud

Kuid juba esimese poolaja lõpul langes ..realistide"

Viimaseil nädalail on meie põlevkivi toorõii
dele leitud jällegi mitmeid uusi tarvitajaid lisaks,
mille tagajärjel toorõlide läbimüük on tunduvalt
suurenenud. Toorõlide suure läbimüügi tõttu on
Kohtla-Järvc põlevkivitööstuses bensiinivabrik ja
krakivabrik ajutiselt seisnud, kuna nendele pole

paremaid mängijaid Koppel vigadega välja. Kolm
veer anda ja lõpuks oli seis viigiline. Viimasel vee

randajal langes ka prantsuse lütseumi kiireim mees

Rei 1 e vigadega välja. Minut enne lõppu oli seis
veel viigiline 17:17. Viimane korv tuli Nüchter
ni läbimurdest, tuues prantsuse lütseumile võidu
19:17 (9:10). Suurimaks korvikütiks oli Nüchtern
kes 19 punktist tegi 161

Prögümn. A kl. võitis Vene era-progümn. Tõr

vand-Tellmanni progürtinaasiumi 20:12, poolaeg 10:8.

Poolfinaalis kaotas* vene era-progümn. linna-vene

progümnaasiumile 11:30 (5:10). B. kl. rullus tasa-

20,53 punktiga

esmnspäcwaõhtnsel koosolekut.

nusringi finaal prantsuse lütseumi ja 2. gümnaasiumi

(end. realgümn.) vahel. Mäng oli äärmiselt tasa
vägine ja põnev. 2. gümnaasium, kes selliseil esi
võistlusi! on pääsnud vähemalt finaalini ja kes tä
navu tuli karikavõitjaks, läks matsi alul juhtima.

tis soomlase Vesterbacki 6:1, 6:3, 6:1, Soome meis

tepanek- tuleb - otsustamisele raskejõnstikuliidu juhatuse

Seisakud Kohtla-Järve õlivabrikuis

snam jätkunud toorõli ümbertöötamiseks.

Suurimaks toorõli tarvitajaks on endiselt Sak
samaa, kuid rohkesti tarvitab toorõli ka meie oma
raudteevalitsus.

Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus
Vastutav toimetaja J TAKLAJA.

Müüa vanad

2 kivimajaga
Tartus 1000 kr. üldkuu

48 v., 50 amp.-t. Pikk tän. 2,

kr. eest Vi väljamaksuga

mõi üürile anda maal uni

, f Soovll>~ a töökodades«"paberist, maitse- I

ladu.

Tähelepanu, jahimehed!

veoauto

madal jooksu

Morris, 1936. a. mudel, ühes

käruga juhuslikult müüa

mnsinat,

lutikatele ja prusakatele kin- \ Koidu t. kuni Paldiski maan

patööoast. t
MUUa

del surm ainult Pikk tän.
43—1, Trõkov.

j., sirina Vacho, autud!

mo. 12 lvolti, 5 amp. jr

äiri. ilr. ~2/1562".

j S. Karja.. 23, kõnetr. 446 ii, «6-25, Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus J

läbimõõduga 1". ka düna

postmarke

mööblit

Odavamini kui mujalt ostate
ja tellite hästi tehtud

Soowitakse osta

Kohe müüa uus 3-kordm

puumaja
Tatari rän. rajoonis, hind
32.600 kr.. wäljamak

Vene t. I—9, II korral. 23.666 kr., osa hüpoteegi
mõlgu. ?ooiv. kirj. slt. „ 13/
1373".

Kiiremas korras müüa

juhile või teatada telel.

lIHIIIH
Puhtaid

\ Parima hinnaga

tv

5 ostan

pruunimö riideid, ülikondi,
maja
diivaneid,
palituid peiu. iaavaid. pan
kuschette ia tugitoole Püha 1106-r.-mir. räriskrundrgai dipilettid. ömblucmaiinaid
3.
1.-j.
Lähem.
teal.
Kollane
vaimu tän. 7, töökojas. Ka I
e jalgrattaid, mööbleid Tulen Tcared ühes hinna ja suut. 3. ärist.
vanade parandus.
kohale. Suur Karja S—B. I rusöga sli „E. 1052".

Briljante, kuld-, hõbe-,
antlikasju '

gitud

ostab
Tall. Eesti Klri.-ühlsuse
ladu Pikk tän. 2.

Välja üürida alkoh-oliga

mafakraami,

seltsi elnölauö.
mööbleid. raamaruid. riideid,
lühtreid,
lvaskasju
ja
iga
Lähem.
rear. Niguliste 9,
L. KrasnoKuistor poes1sugu pööningukolu. Kirj. flt.
äärwe juurest. Tel. 480Palun
seda
härrat,
..10/1530".
65.
ostab kõtge hinnaga

kaltse

Tcat kirj. slt. ~9/1609".

Ostan hea hinnaga pruu

Kuninga tän 6. telel 431 -59 ;

Ostan Estonia teatrimaja

Pakk. slt. ~20/1580". !

kuld

' laulatussõrmus,
enne 20. jaanuari s. a., ausat

leidjat palun selle ära tuua
või teatada hea vaevatasu
J eest Telliskivi tän. 48—3.

i

HHHHHSHHI

kes määras minule Paldiski

Loovin osta meesterahva
vähepruugitud korras

osatähti. |

452-58.

Kaotatud

möblearitud tubade tannis,

11—1. tclef. 453-86.

-33.606 kr., ja teised majad
odava hinnaga. Caritas Wiljandi tänama rajoonis,
blokke ja seeriaid. hind 46.666 kr.. tväljamaks

autoseisukohta auto nr. 2335

Vtes nürib pruugitud

tcmasin, kõik täiesti heas lüjaim Äiru S. Teles. 476töökorras. Toompuiesteel 84.

Alati suur valik pa

teeni. Leidjat palutakse vae
vatasu eest tuua Õle 17—9.

Kes on leidnud Stude
Sümp. iscseisnv hant. ja
koduannastaiv vreili saowib . baker
auto ratta kapsli,
tõsise ning karske härra
palun selle ära tuua vaeva
tutvust
tasu eest Kaarli kiriku juure

hööivelmnsin uljapilig). li/ii
Ö. ja 10 klass, samas ka kat lm iga * imciu kella 9—17

remaid

mõeldava aumchelikkusega.

hobuserangid
teel S. Ameerika t. läbi

Rottidele

d I .. tnfin" rciQtTlOtukClupttJSGu 1
j pikk t. könetr. 428-83. I

tine tvool 116 wolti. 1.3 h.-

IMiiiia 2 mehaanilist

ja pilgus on mulle mitte

Kadunud 29. skp.

; I Kontoritarbeid a paberkaupu I

kult teatada Rakwere, Pk. elektri* püstpuurmasin. ala

- kudumis

vitan seda ainukese teena,
imposantsus Teie kujus

Ie
i I ia vallkurikkas headuses kõiki |

ühes lükis, suurus 31 hok
külmas putkas üles kasiva taari. Läheumid teateil
und. ei kardti külma, ivaga saab Liimalaia 16, lukuse

70.

kontori 10-kr. nr. 3.511.323
ettenäitajale. Andestage, tar

igapäevane. Kohtlen Teid

hagijas
(isa kallihinnaline, wälis
Talu müüa,
maäli imnonecrilud. ema Tallinnast 23 kilomeetri
parim ajaja, ka imporiceri kangel, karjamõisa süda
ind esiwanomaicst), mäljas

tud. kena ja sõnakuulelik
kutsikas. Toowijail kirjali

tungivalt teatada peapost

Tallinn, Soo 27.

paremas seisukorras, kum
mid kõik uued. Tel. 524-39

hea haistmisega, hästi toide

mistab eeskuju
AIVAZ

korral ka talu maaga. Kirja!

j. Kühle kontorist Vanaturg slt. ..12/1492".
6_kella 11—1 ja 5—6.
5-tonniline

Müüa 6-kutne •

valge nahaga . kaunistatud
kleidis. pühapäevaõhtusest
. Estonia" teatrist, palun end

likult

müüa või vahetada ja palju maja äriruumidega, rahiva
maju, krunte, talusid, ärisid rikkas kahas, esimese klass
ja tööstus! odavasti headel maantee ääres, ja soowi

maksutingimustel müüa. Teat.

malmist, vasest,
pronksist val

MUUa

sissetulekuga juhtumisi 25.000

MUSTAS,

va latis i

patareid,

Hea saun

DAAMI

Igasuguseid

akumuiaatori

mnt.. Loode tän. nurgale
laupäeval kell K'6 kohtamise,

Kr.

tulla täna sinnasamasse ja
Pakkumised saata ühes hin samal ajal või määrata uus \ J obligatsioonide vastu ära

jalgratta.

naga sh. ~19/1539".

Sfttith fmtfcücira hom

mikul i*aina ces

a taskukell.
kohtamine. Kirj. slt. ~34/ I anda. Kirjad slt. ~21/1581". sä.:re '.tal? teel 10,
1594".

poeit.
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Päevaleht

Esmaspäeval 51. jaanuaril 1951

Moodne

Unustamata kallist H

Ootamata meie keskelt lahkunud

Alise Vilhelmine Kremml. I
I Eduard Omann'l I

korter

sünd. Braks. I

i tuba. II korral, soliid

mälestavad valusas leinas H
väikene tütar, vanemad, õde abikaasaga ja omaksed. I

sünd. 15. IV 1881 a., surn. 29. I 1938. a.

mälestavad sügavas leinas abikaasa, pojad, minia ja omaksed.

ses maja-'' Kreutzlvaldi t. j
wälsa üürida. Kõik muga-wused Päikesevoolnc.

slt. ..27/16-27".

Matmine teisip. 1. veebr kell 1 Pühavaimu kirikust Rahumäele H

Ärasaatmine leinamajast, Kullasepa 10—4, kesknädalal, 2. veebr., kell 14 p. 1. ap.-õigeusu kalmistule

Äriruum
fojamccj

1 |i Riiga, Meemeii
(Klaipedasse),l\lal
sßHHni mösseja Göteborg*

paari, f
ennem

tviiaw.

Pika raske haiguse järele lahkus meie Juurest unusta
matu armas mees, isa, wanaisa ja äi

Dr.B.Vahtrik

CUrla maja kõrval).

Kõnet. kl. 3-5. loof* J
relef. 455-70 (endine). p- L"°' Vajat
WDWWWWDWWMWWM ralikku
Kg
UIH H il Tulla 3

Sünd. 20. Vii 1869. a.

Surn. 29. 1 1938. a.
Sügawas kurbuses

kuulutuse kaudu

aurik „SVEN"

O..Päevalehes"
Kaubaülesandmisi võtab vastu
Carl F. Gahlnbäck
Vana Viru 11. Tel. 450-30/32

f 31. jaan. 19)8.

Inglise, prantsuse, saksa, '

vene, hispaania ja itaalia Wasa
keeli õpet. kõrgem, haridus. . m

abikaasa ja meie kallis isa ning vanaisa

Mees, lapsed,

meesõpetaja (la tväik. gru

Ludvig Reinhold Grünberg I
pid) f|
Berlitzl Ja Mertnerl |vA|
30. VII 1873 29. I 1938 B
kiiresti ja põhiali- »5V
I Lühikese raske haiguse järele lahkus meie hulgast mu armas H meetodil
kult rääkima. Ladina keele
Mälestavad vaikses leinas H
tunnid. Tõlked. Tatari tän. AI
24—6. 51
abikaasa, lapsed, lapselaps, minia Ja väimees. B
Kirstupanek 1. veebr. 1938 kell 7 Tõnismägi 5-a. Ärasaatmine B Vilunud õpetaja annab eksamik
saksa, praiits., rootsi .
leinamajast 6. II 1938 kell Y2t2 Kaarli kirikusse, sealt Rahumäele. keele tunde ja-järeleaitamis- 1
tunde. Nõmme, Raudtee tän.
23/4, jaama vastas.

lastelapsed.

mägi 2—3. pärast lõunat.

Lähemalt K-m. Kalju & Viisberg
Tartu m. 35

~ j Kui ilmastiku- ja jääolud ei
takista, saadame
f a-1. jGrenetfi'
reedel, 4. veebruaril kell 8.00 hommiku)

ja Kihelkonnale.

JHi
bbbbs

kel) 22.00, Kärdlast esmasp.,' 7. veebr., kell 12.00.

Caitd. rcr. mere. HANS MAROENS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Põhjalik, kiire, odav õppeviis. Viru tän. 14—<8.
Kõnet B—lo homm. 3—4 1. ja 7—B.

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD

29. jaan. sisse täinud kirjad.

1/841 1 1/481 2
1/561 3 1/601 6
1/061 1 2/642 14
2/162 2 2/522 1
2/202 1 2/482 1
3/323 3 3/883 12
3/443 1 3/563 5
4/524 5 4/84 1
4/644 3 4/404 1
4/4444 1 4/284 1
4/1084 1 5/565 9
5/485 1 5/235 1
5/365 1 5/8885 1
5/325 1 5/685 1
6/646 15 6/846 12
6/566 2 6/126 4
6/806 1 7/647 8
7/327 4 7/287 1
7/607 1 8/848 10
8/568 8 8/368 4
8/328 2 8/8848 1
9/849 4 9/889 1
9/569 1 10/370 1
<O/8970 1 10/850 14
<O/8909 1 10/610 11
* 0/250 1 10/170 1
<O/8930 1 10/890 2
<O/650 1 11/8851 17
M/891 3 11/380 1
i 1 .'Bll 2 11/51 1
'l/1441 1 12/612 7
'2/532 3 12/852 2
<2/452 1 12/412 2
<2/1052 2 13/453 3
'3/633 1 13/653 3
'3/333 2 14/334 2
<4/254 1 14/614 4
<4/414 1 15/535 1
'5/855 3 15/415 2
'5/455 1 15/255 3
'5/8695 1 15/335 1
*5/575 2 15/55 1
<6/616 22 16/576 18
'6/376 2 16/136 2
*6'496 2 16/296 1
6-56 1 16/9416 1
7/857 1 17/417 5

22/8702 1 22/222 3
22/462 1 22/422 1
23/103 1 24/384 1
24/8944 1 24/864 1
24/744 1 24/1484 1
25/865 27 25/685 1
25/145 3 25/345 1
25/585 1 25/9345 1
26/8706 1 26/546 4
26/466 3 26/8986 2
26/626 3 26/8946 1
26/506 2 26/8586 1
27/27 1 27/347 4
27/8947 1 27/507 6
27/627 2 27/147 1
28/348 4 28/588 5
28/9948 2 28/388 1
28/428 1 29/629 2
29/589 1 29/229 2
29/9949 1 29/549 4
29/889 1 30/590 6
30/270 1 30/9990 1
30/8950 2 30/630 2
31/831 1 31/391 1
31/471 6 31/8991 2
32/472 5 32/8952 1
32/152 2 32/72 1
32/9992 1 32/8872 1
32/632 1 32/592 2
33/873 1 33/353 1
33/6393 2 33/8993 1
33/233 1 34/394 9
34/554 2 34/354 11
34/434 . 1 34/874 1
34/8994 1 34/594 2
35/395 1 35/435 2
35/8995 1 35/595 2
36/236 4 36/636 4
36/639 1 37/357 1
37/837 1 37/8997 2
37/37 1 37/877 4
38/838 6 38/158 1
38/878 4 38/358 1
38/9781 1 38/678 1
38/558 1 39/639 5
39/395 1 39/279 2
39/399 4 39/519 4
<7/577 2 17/6217 1 39/479 3 39/8995 1
'B/578 5 18/178 5 39/396 1 39/439 1
'B/8778 1 18/378 1 39/6919 1 40/320 3
<9/539 1 19/459 1 40/840 9 40/520 5
<9/9659 2 19/579 4 40/440 , 1 40/240 1
70/380 3 20/460 18 40/280 3 40/480 1
20/6380 1 20/340 1 A. 717 2 B. 288 8
20/260 1 21/341 17 B. 334 5 K.127 10
21/821 2 21/461 3 K.128 13 M. 1416 4
21/261 1 21/501 1 M. 1359 1 M. 1887 1
21/9181 1 21/581 1
Kokku 702 kiria.

I

ESTONIA

Bb JM siu H-feMenK. TeaTpa

meile. Teooria solseggio koimale

õpetus. Kõnet. 10—12 ja

Esmaspäetval, 31. joon,,
20. korda
harilike hindadega

oncpCTTa

Põhjalik õpetus 1

flOHb CüJlbßbl

inglise, saksa ja prants. k. Kaasan

| Jootsi pulm"
Pääsmed 20—125 senti.

(«Die Faschingsfee»),

h OPKECTFL notfb
..Inimesed ajujääl" XOFb
yapaßJieH. r. Paaay.
Operett 3 waaiujes. 15 Pii ' V. Werneri komöödia" 3
lIocTaHOBKa B. IleqopiiHa
dis. Tekst: Juuli Rõõmu ' vaatuses.
saare, ümber töötanud:' Pääsmed 20—125 senti. TAHUbI Hcn. R. lIIBABE.
Agu Lüüdik.
Kolmapäeval, 2. veebruaril, Haiaao Bb 7.30 q. aeq.
Priit Ardna muusika.
EM. OTb 2 Kp. 50 B. ÄO 35 Q.
kell ¥2B õhtul
Pääsmed Kr. 1.73—20 s. 34. korda
npoaaioTCH Bb Kaccii
üldhindadega
Teisipäewal. 1. weebruaril.
Teaipa orb 11 ao 1 qacy
kell m õhtul
„Mehe küljeluu"
H orb 5 ao 7 q. Beq., Bb
alandatud hindadega
BOCKP orb II aol q. ma
M.
Jotuni
naljamäng
laulu
„Boheem"
dega 3 vaatuses.
G. Puccini ooper 4 waat. Pääsmed 25 ja 50 senti.
Pääsmed Kr. 1.75 20 s. ' Neljapäetval. 3. tveebruaril

Kesknädalal. 2. weebruaril.

Klaweril Wolfgang Fernow. > 3 waot. 6 pildis. Lawasms
PääZmed Kr. 3. kuni 30 s. > P. Põldroosilt. Lawapildid
dleljapäeval. 3. veebruaril,

kel! ¥tB õhtul

Dimitri Smirnoffi
võõrusetenduseks

„Eugen Onegin"
P. Tšaikovski ooper 3 vaa
tuses, 7 pildis-

H. Tammelt. Muusikajuhi
Linda Saul. Tantsud

Tohtri elman. Pääsmed 25

Vanaturg 6 (Viru tän. 2).

SBajcm linna ligidaks
tüdrukut

Pakkujaid palun tulla läbi

(pärsia tehnika) tarvis. Tul
la kl. 3—5 Sulevimägi 2—2.

~23/1543".

Reedel. 4. tveebruaril

Lp. töüandjad!

~15/1575".

Tütarlaps

palub teenistust, kas tväikse
masse perekonda tvõi üksiku

juure, lvõib ka maale min

puhveti
preilit

kl. 12—4 p. sa 6—%9 õht.

alevi

krt. 11. -

loaga ära anda. Teat. slt.
..31/1691". wõi Raekoja
platsile ajalehekioskisse

Hea maapealne

kojamehekorter

tõttu. Kirj. slt. WlO/1'570".

teri wasm elumuudaiuse

kai toiduainotekaustlussa,
Perenaiseabiks tuõi ükskõik
mis alal. Heeringa t. 3—B.
LgP. suurtaluiprdajad!
Kauaagsc praktikaga sepp
Kaks koolipoissi soowitvad
puusopp-toaktorijuht palub ' lihtsat

tuba

Kirsad flt. ~3/1523".

Noor tütarlaps
palub õpilasekohta õmbleja,
püksitegija või saapapealsete
tegija juure. Kirjad slt. ~35/

5—6-toalift

korterit

1595".

Korralik nvtaiüiarlaps

palub tööd
kas tööstusse tvõi perenaise

tvõimaluse särgi südalinnas,

saalvib nüüd lvõi edaspidi
soliidne üürnik. Teatada slr.
..30/1110".

abiks. Kirj. slt. ..8/1608".
üksik naisisik soowib wäikest

korterit

Palun tööd

tuba köögiga wõi wahe
seinaga. Pal. lahkesti teat.
sekretäri
pesumajja. oskan klantspesu slt. ..38/1538".
triikida. Kirj. slt. ..37/1337"
koht on tvaba. Kandideeri
Otsin omaette erasissejail esitada soowiawaldused
ühes elulookirjeldusega ale

Pesupesija

wrwalitsusele hiljemalt Ib.

Laiguga

mvdl. luba

Soowitaw Laulupeo ja Kun

weebruariks 1933. a. Sekre otsib tööd, tuleb koju pese deri t. rajoonis. Teat. slt.
iäri wälimine on aletviwoli ma. Kirj. slt. ~32/1592".
..4/1564".
kogus 14. tveebr. s. a.
Kil.-Wmmes.
Korralikult maksja prl.
soowib tväikest
28. jaan. 1938.

5, 7, 9
Viimast päeva

mmi

Aletvitvalitsus.

„Signaal

tuvs
Teat. flt. ..40/1360".

TALLINNAS
Suurem

tuba
köögi
tartu,
tvõi poole kor
I»p. tööandjad!
Siin töökas puhtusearmas teri õigusega. Müüritvahe
23-a—3.

IMBißißißißiiißÕßii
Ltsiiakse

auto

taja maaneiu soowib teenis

„Laste Rõõm"
on laste õnn!

iuskohra. Tööd ei põlga.

Kirjad slt. ..12/1532".

Ilus päikesepoolne

kokk

garaaži

tuda.

Hästi korralik toatüdruk wälja üürida kesklinnas, kü
sida Raekojapl. ajalehÄkios
numbritubade alal

+TEAT6R+

kist.

suuuele rold-weoautole.
Teat. Tartu mnt. 23

2-toaline

korter

Tallinna Kolledshi II kur

üürile anda, ühes vanni tar suse loengute kuulaja, endi
ne kooliõpetaja, otsib
vitamisega. Poska 41.

korterit

loas intril ise na omaette

Toiduainete
soowib kohta, tunneb sooja
waikse toakesega.. Wõib ka
ja külana kööki, on restora ja piimakauplus, nõuetele
anda lastele ja täis
nis töötanud. Kirjad slt. wastatv, haigestumise tõttu tunde
kaswanuiele ning kooliõpilasi
~4/1521".
kohe ära anda. ühes kõrte lärele aidata. Toowi järele
riga. Küsida Nrtnne ja Laiai wõib ka üüri tundide and
Korralik

Laupäotoal. 5. weebruaril

kell KS õhtul
45. korda

„Suvi"
A. Säre toi - O. Lutsu dra
matiseering 3 waatuses.
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee
EOMBOO7EA7EK.

saareneiu
palub kohta lihtsamasse pe
rekonda või linna lähedale
väiksemasse tallu. On ennem
teeninud. Kirj. slt. ~22/1542"

Pühapäcwal, 6. weebruaril
kell pool 3 p. l.'
esietenduseks

iustuse järele. Näitejuht
Leo Kalmet. Lawapildid
Pärn Raudwee. Tantsud

päikesepoolne. uues majas
wälja üürida. Kotsebue 18.

Noor, aus maatüdruk

Kirjad slt. „8/1568".

Wäljaõppiuud

Burnett'i samanimelise ju

Korter:

2 tuba. köök. esik. W. C.

tvahetada odawama üürikor

teatada slt. ~35/1195".

matiseering Jnglise-Amee
rika lastekirjaniku Frances

10—4.

tööd 1. maist, on olemas

80ovld kohta
Wiiaastane praktika Pai.

„Väike lord
Fauntleroy"
A. Särewi 7-pildiline dra

wõilvad tulla 2 ametiskäijat
naiseieraHwast Nigultüre t.

vajatakse restorani „Du Nord" tunnistused ja saowitused. köögi foöüiixrmtfega, soowi
Rataskaevu tän. 3.
taw Tartu mnt. ligidal.

Kilingi-Wmme

21. korda
harilike hindadega

Kassa awatud iga päetv

ära anda. Pikk t. 16—t-a.

na. Kirj. slt. ..32/1532".
palud kohta

Intelligentset keelivalitsejat

mitte alla 17 a. Soowitaw.

öösel"

kell õhtul

Ilus mööblita
tuba

Siin noor vaene (pikka kas
Maapealne
vu) maatütarlaps palub tun
toiduainete»
givalt teenistust, kas söögi
kauplus
majja, perenaiseabiks või
ühes korteriga ja õllemüügi
kuskile õpilaseks. Kirjad slt.

150 senri.

Pääsmed Kr. 3. kuni 30 s.
Teatri kassad awatud kella , ..Tootsi pulm"
12—4 p. I. ja õhtul kellat Pääsmed 20—125 sendini.
6-st poole S-ni.

tuskoht! J. Kühle koha
kuulamise kantori kaudu

kes ka weidi saksa keelt oZ
kab. Pakk. slt. ~A. 794".

kell MS õhtul

. kell 8 õhtul
esietendus
Alexander v. Swalne'l
„Rätsepad Sillamatsll"
tantsude Ohtu.
Rudolf Blaumani rahwaÄZk

keetjad, lastehoidjad, ette palub õpipoisikohta ükskõik
kandjad ja muud teenijad mis alal, kohaneb kiiresti
saavad kiiresti häid teenis kõigega. Pai. kirjal, slt.

jooksupoiss!

Jatra tüdruk"

15-a. poiss

Uksitcenfjad, passijad,

maale

lvanni ja köögi iarmiiuscga.
Gonsiori 11—3.

Kaasiiüriliseks

JEHg

soowitustega

Bb ra. pojinxb: Broraepb,
IlaßJiOßa, ApeHCKiö, Genz
. Laura IleqopHHb

harilike hindadega

Nõudke prospekte pea
esindusest. K

Kohalik firma otsib heade

Bb 3 A. Mya. KajißMaHa

Esmaspäetoal. 31. jaanuarilr Teisipäetval, 1. weebr.,
kell V2B õhiul
kell ¥tB õhtul
17. korda
21. korda

va I
tfetecta
on igaühele ustavad

n„
Lembitu 10—2.

Bb cpeay. 2 cheapaaa
COEKTAKJIb B.ÜEHOPHHA

i kell %8 õhtul

alandatud hindadega

Tagasisõit Kihelkonnalt pühapäeval. 6 veebr.,

kurs. üliõp. algajaile ja eda- tär
sijõudnuile. Etõetvalnt. eksa

TEATER

Tallinnast Kärdla

Võib t

annab konsertvatcor. kõrg. Tulla t

praii mm

mööblita tuba,

Saibategijat

Klaveritunde .

talurahvatarvete-kauplus.
n Balti P&ästepeltsl
[ Eesti Rannasdidu Liin
Tel. 306-85.

Ära anda mi. härrale
omaette suur

rääkimistele 1. Inccßr. f. a.
kell 12 p. <B. Tartu mnt. 52

—: Maal

Müüa

Ära anda suur ilus
mövbl. tuba

eesroaga omaette sissek.. üür

Kr. 30 kuus. Näha Tõnis

BERLITZ

abikaasa, lapsed, lastelapsed,
SCHOOL I
minia ja wäimehed. ,
sakala 39—5, tel. 438-29.
Kirstupanek ieinamajas 1. II 1938. a., kell Va 8 õhtul. < Inglise, prantsuse, itaalia. paldisk
saksa. wene. eesti ~
Matmine pübap., 6. II 1938. a. Jüri koguduse kalmistule. . ' iispaama.
[eeli õpetatakse kiirelt. Ber- |/"«|
Azi meetod ja raamatud,
öroschuürid ja proowitund »"»
naksuta. (Ettewalmistus ek- Q
lamitele.) (Tõlked. - Ära- WJ*
-triod.) . leOTm-

Salme Topman

21/541 3 21/661 1

Vahe korter Teie majas

saab kiiresti üürniku

meeste

'

Majaomanikud!!

Jaadib 2. veebr. s. a

Elan nilQd .Vajar
Pärnu mnt. S-Z . .

I Jaan Tõnu p. Tamm I

välja üürida. Vana Viru 7.

\tsS&^i vi
: MVl»<^.^-^'KV
> \yk ct
rQgs?L\Yk .„Vve

Gerd Ncggo. Muusikajuht
W. Jakobson. Kaastegew
Gerd Neggo imnsustuudio.

Lp. kohapakkujad
ja kohaotsijad!

1. tveebr. s. a. otvab ä. Ma
jateenijate Ametiühing tee
nijate kohawah etaliiuskon

tän. otsa kohal lehekioskist.

Kohe üürile anda kesklin
nas

müügi- ja
tööruum
kui ka laoruumid. Lähemalt
iga päev kella 9—17 telef.

misega tasuda. Kiri slt
..38/1398". 1 1 *

Korralik tütarlaps palub
kaasUUriliseks
korraliku ivanema proua wõi

preili juure. Teat. slt. 33/
- 1393". " 0/

476-84.

Kesklinnas üürile anda

ette

Meesõpilane otsib oma

tuba,
tori oma majas. Jmanta t söögisaali
Ses
pansioniga.
Hiiule wõi
ruumid.
24—2 (teisel korral). Kon
Nõmmele. Teat. ühes bin
tor on atvatud iga päetv kel Küsida Tina t. 19—12, kl.- naga flt. ..39/1539".
la 10—1 päcwal. Palutak 3—6.
se lahkesti külastada!
Korterit,
Uus möbleeritud
L"2 rSa köögiga, otsw
tuda
S-lirkmeline pere
Majahoidja
üksiku pr. juures tvälja warknc
kohta
üürida tvaneinale Härrale, wnd. kõrgomapalgaliue.
palub karske keskealine abi ' keskküttega majas, tvamti: Teat. palun flt. ~17/1577".
elupaar, tunneb remont- jat iarmimmisega. Tähe tän.t t»iiHH»iHiitiinitmHmtiiHiH)iim. " '
puutööd. Kirj. slt. ~26/1546i 1-a—2. Näha kella 3—3 p.l.

Pühapäcwal. 6. weebruaril
kell ¥2 S õhtul

44. korda

Noor aus

„Daam kameeliatega"
A. Dumas' näidend 3 w.
Lawastus A. Sunne,
Lawapildid P. Raudwee

tütarlaps palub

Hästi möbleeritud

tuda
söögisaali, köögi- või maja- soe ja lväga puhas, üürile

Korteriotsljadl!

Kuulutuste kaudu
MPÄEVALEHES"
kõiki teisi majas ettetulevaid1 ja telefon olemas. Näha kl l zn soovitud kortei*
töid. Kaubelda V. Amee- 2—B p. I. Narwa mni i' Teil varsti käes.
,*i
* rika 26—10.
teenijaks, oskab keeta jai anda 13. weebruarist. Wanr

Kassa awatud kl. 11—1 e.l.
la 6—B õhtul.

38—10

Tallinna Eesti KirjaStuS-Ühisuse trüN

