TSnast lehte 8 KUlge
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT „KBATT" JA KUNSTI ERILISA
„KUNST JA KIRJANDUS"
* i® talitas» Pikk tan. 2. Kontor avatud 9—5.
Arqulutuae
kõnetunnid 9—ll. Aidren, ..Päevaleht". Tallinn,
postkast 433.

Päewaleht

a «e,B«J°n keskjaama väljakutse oi. 428-83 igal tööpäeval kelja
B—"i 7. Kella J7-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

M kasutada järgmised oombrtdt nr 428-84 lehe kontor, uksehoidja ja
, . ,** raamatukauplus, nt 428-85 lehe ekspeditsioon, oi. 428-86 trüki

üksik number 7 S6liti
«Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD:
J knu postiga 1 kroon 80 senti

2 kood » 3 » 60 .
M ¥. " 5 - ~ "

üle 3 kuu korraga tellides iga
järgneva knu eest 1 kr. 50 s.
Välismaale 4 kr. kuus

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 37

üle 7 kuu korraga tellides iga
järgneva knu eest 1 kr. 25 a.
Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutuste binnadr kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
la teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused

kuni Kt. 3. poole hinnaga.
> Kuulutuste koba valikut ei kindlustatu.

koja kontor, nr. 428-87 peatoimetaja Tammer, or. 428-88 toimetuse kauge

kõned |a nr. 428-89 arijuhatos. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal

1 kuu postita 1 kroon 55 senti.

2 kuud m 3 M 10
31kuud „ 4 H 25 „

Kuulutusi vaetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,
laupäeval kl. 10-ni.
sarvitumata jäänud käsikirja alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud.
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Kondiitri- |a pagaritööstus
kohwik ASKO
awam i n e
teisipäewal, 8. weebruaril, kell 12 päewal.
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I I tellimine 2 kr. O Rutake tellimisega
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Ülilõbus spordi komöödia, tunt. koomiku WEISS FERDLM kaastegevusel.

fSSALAJASE

Hästi ja kiiresti õpite tantsima
f H. KÜTTIN

Ä.H.P«SUKE,SS

Š Vene
TANTSUKURSUS
V
tän. 20, tel. 448-96.
Kavas kõik tantsubooaja uudised.

M KÄSUGA

Uue grupi algus:
\ edasijõudnuile keskn. kl. 8
Viini valss reedel kel! 7.
ERATUNNID - aeg kokkuleppel.

Uute kursuste algus algajaile

algajaile teisip. kl. 8 ja keskn. kl. 9;

teisipäeval ja kesknädalal kell

5 õhtul,
kell 7,
fLai tän.
31.neljapäeval
edasijõudnuile
ncljap. kell 8.
Kursuse tasu:

Nõudmisel vilunud soliidsete õpetajate väljasaat
mine maakohtadesse.

härradele Kr. 3.—,

Vastuvõtt kogu päev.

Jk Harva näeme säärast vaheldusrikast filmi, mis
hoiab vaataiaid pinevil lõpuni, etteaimamata sette H

Põllumajandus 1939. a.
Pöllutööminister esitas watitsusele põlluma
janduse loenduse seaduse eelnõu. Esitatud seaduse

Kflii keerulise saatuse niidi veel iiltatusiifcumat tahendüst

kawa kohaselt tuleks meil 1939. aastal teosta
misele üldine pöllumajanduslaendus pöllumajan-

daamidele Kr. 2.50.

Registreerimine kursustele kogu päev.

duslikest warabest. inimtööjõububcft ja tootmis
harubest ülewaäte samnistks. Koos põllumajan
busloenbusega teostatakse ka kalanbusliku ala
loenbus.

Kõneldakse Holsti lahkumisest
Fritschi süüdistatakse läbikäimises prantslastega
Tema järglasena nimetatakse haridusminister Hannulat
Politseiagendid lüürasid kindral Fritschi pikemat aega. Saksa sõjaväest on sunnitud lahkuma 14
kindralit/ kuna 49 kindralit paigutati ümber

Soome ei ole muutnud oma välispoliitikat
Hels i ng i, 6. 2. (ETA) „Ajan Sunnta" ar
wab teadwat, ct walitsuse ringwimis kõneldakse wä

Hitleri sammud kiideti heaks

'lisininister Hollsti lahkuinisest. Holsti lahkumisest

Wasl) t n fl to n, t>. 2. (ETA) lHavas) Waatamata
Berliin, 6. 2. (ETA) (DNB) Saksa Malitsus Mõttis teatamaks juhi ja kantsleri aruande po
isikute tagasihoidlikkusele wiimastc sündmuste
liitilise seisukorra üle ja aMal d a s oma sügaMat rahuldust juhi poolt äsja läbi ametlike
puhul Saksamaal, seletatakse kindlast allikast, ct riigidc
miidnd poliitiliste, sõjamäeliste ja majanduslike jõudude koondami
partemang jälgib rahutusega sealseid sündmusi, ühend
se t u g etv d ami s e puh n l.
riikide walitsus, kes juba mõnda aega jälgib tähelepanu
Berliin, ö. 2. (ETA) (Havas) Saksa sõjamäes läbi miidud muudatuste ulatuslikkust näitab as ga konslikti Sassa sõjamäe mõõdukate ringkondade ja rah
mussotsialistliku erakonna radikaalsete ringkondade ma
jaolu, et 4!) kindralit on paigutatud teistele kohtadele, kuna 14 kindralit
hel, on jõudnud otsusele, et wöimu koondumine Hitkeri
ühes marssal von Blombergiga ja kindral von Fritschiga on sunnitud
kätesse tähendab rahmussotsialistliku põhimõtte ainuma
lahkuma.
litsust Saksamaa sisc- ja mälispoliitikas. Kindral Gö
London, 6.°2. (ETA) (Havas) „Evening Standardi" diplomaatlik kirjasaatja teatab, et Saksa ringi ja von 3libbcntropi esiletõstmisele waadatakse siin
selgele tunnusmärgile, ct Saksa juhtimad riigimehed
maamägedc endist ülemjuhatajat kindral von Fritschi on süüdistatud Saksa polit kui
on seadnud oma eesmärgiks rahmuslik-ideoloogilise ühi
seiülema Himmleri poolt intrig ecrimises Mälispoli i t i l i s el alal, ja eriti
neuusc. gliigidepartemang annab Saksamaal toimunud
mitteam c t li k e side m e t e pidamises P r a n t s u s c s3jaMäcjn h t i d e g n. Himmler muudatustele kaks tõlgitsust: 1) kas on tegemist nu c
on süüdistanud kindral von Fritschi ühenduse pidamises Prantsuse sõjaministri Daladicr'ga nsaldatamn pnhastusak t s i o o n i g a mastas r i n n a h ii
m i t a m i s ck s, mis pärast dr. Schachti lahkumist ilm
te agentide kaudu. . .
ncs nii wälispoliitilisel kui ka majanduslikul ja usulisel'
„Evening Standardi" diplomaatlik kirjasaatja teatab usaldusMäärsest allikast, et Hinunlcr on alal, mõi 2) need muudatused on toimunud
Hitlerilc seletanud, et temaagend i d o n j u b a mõnda aega jälginud kindralite M»sso lini s» rm el, kes ci olnud rahul
Saksamaa passiiw s u s e g a eriti Hisp a a
vo n Fritsch ija v on B ecki tegc wu st ja pn mitmel korral kindlaks et
ni a asjus, üldiselt waadatakse siin sündmustele
nad on läbikäimises Mälis riiki de malit süste esindajatega, eriti Kilaskäiku
Saksamaal kui Berliin-Rooma telje tugcmdamiscle ja on
de puhul Pariisis, kõhklematult Mäljendanud Saksamaa ametlikule poliitikale MastukäiMat seisukohta otsustatud senisest walwsamalt jälgida - Saksamaa ja

Hispaania kodusõja küsimuses.

Selle sõnumi puhul Havasi on Molitatud seletama, et Prantsuse sõjaminister Daladier lükkab kate
gooriliselt ümber ülalmainitud Inglise ajalehe sõnumid.

Genfi wcthesuhtiuni pärast räägitakse kui Päris kind

knt Knkkost. Mlnldatnsed walitsnses toiinumat juba
lähemail Päewil. Leht toob siiski uute kandidaatide
nimed küsimusmärgi all.
Samasugustest kuuldustest teatab ka „Uusi Suo

suhted Tkandinaawia riikidega ja usalduslikud ning söb
ralikud suhted wcnnnsrahwa Eestiga ja teiste naaber
riikidega annamad meile parimaid tagatisi, et meie era
poolctuS jääb Püsima, ja et meie hoidume sattumast Lk
silute riikide ja riigirühmitnstc wahclisteSsc wõimalikessc

nii" oduskllnna reporter, kes iihtlasi awaldab kaht
lust, kas minister Holstil, tema lahkumise korral,
on weel wõimalik'asuda tagasi oma endisele kohale
Genfis.

Helsingi, li. 2. (ETA) Peaminister Cajandcr

Raudteevalitsuse ekspluatatsiooni-ameti juhataja

koi. J. Kasak viibis laupäeval ja pühapäeval Pai

des, kus temal oli nõupidamisi Paide linnavalitsuse
ja Järva maavalitsuse csindajaiga suvise sõiduplaani

asjus. Aimelt pannakse suvise sõiduplaaniga 15.

maist käiku Türi-Tamsalu raudteele kaks roobasom
nibust, kuna reisijate vedu aururongidega ära jääb.
Roobasomnibused on praegu ehitamisel ja valmivad
märtsi lõpuks.

Moskva nõuab

Miljonite linn kuulduste keerises.
Natsid juubeldasid juhi otsuste
puhul

Prantsuse-Vene sõjalist liitu

Roobasomnibuste käikupanemisega muutub ühen
dus Türi-Tamsalu raudteel • palju kiiremaks. Praegu

kulub Türilt Tamsalusse jõudmiseks kuni 6 tundi,

roobasomnibused läbistaksid selle vahemaa kõige

kauem 2 tunniga. Ka muudetakse ühendus tiheda

maks, kuna roobasomnibused hakkavad liikuma neli
korda edas-tagasi ööpäeva* jooksul praeguse kolme
paari reisijaterongide asemel. Seoses, roobasomni
buste käikupanemisega tuleb kaalumisele ka Türi-

Tamsalu vahel uute peatuskohtade, n.-n.
tulba jaamade avamine.

Raudteevalitsuses on mõnda aega kaalumisel ol

nud ka Paidesse uue jaamahoone ehita

mine, kuna praegune jaamahoone on õige viletsas olu

korras. Uue jaamahoone ehitamisel on tõenäolik
sinna ka postkontori ja telefonikeskjaama ületoo
mine, mis vajavad samuti hädasti uusi ruume.
Kuna postkontor raudteejaamas jääks kesklinnast
pisut eemale, avatakse südalinnas postiagentuur.

vat häält, rais ilmse erutusega teatas Saksa valitsuse
nüüd ajalooliseks saanud otsustest.

Teade, et valitsus oli annud lahenduse juba

ammu valminud konfliktis,

Kutsutakse kokku asjast huvitatud
omavalitsuste nõupidamine
raudtee asjus
Neil päevil saadeti Tarvastu vallavalitsuse poolt
pikem kiri Viljandi linnavalitsusele, milles palutakse,

et linnavalitsus omalt poolt püüaks kõik teha, mis
võimalik, et juhul, kui asutakse uue raudtee ehita
misele, see ehitataks Viljandi ja Tõrva vahele.

Nimetatud raudtee läbistaks Viljandimaa jõukamad

osad nagu Holstre, Tarvastu, Riidaja jne. LõunaViljandimaal on ühendusepidamine Viljandiga tub
listi raskendatud, iseäranis talvel, kui teed on tui
sanud ning puudub ka omnibuseühendus.

Viljandi linnavalitsus oma laupäevasel koosolekul
kaalus seda küsimust ja asus seisukohale, et kõne all

olevat raudteed tuleks kõigiti pooldada. ViljandiTõrva raudtee aitaks majanduslikult elustada laial
dast ümbruskonda ja sellest oleks otseselt huvita
tud ka Viljandi. Linnavalitsus omalt poolt on val
mis võimaluste piirides kas või rahaliselt toetama

S/IKSÄ SÕJAVÄE UUSI JUHTE.
Vasakul ülemjuhatuse ülem kindral Keitel, pare
mal maavägede uus ülemjuhataja Brauchitsch.
uue raudtee ehitamist, samuti andma tasuta tarvi

likku maa-ala raudtee aluseks.
Raudtee ehitamise küsimus huvitab loomulikult
ka kõiki teisi omavalitsusi Lõuna-Viljandimaal. See
pärast tahetakse ligemal ajal kokku kutsuda laiem

nõupidamine, et asja põhjalikult läbi arutada. Val

lavalitsused on nõus uue raudtee ehitamisel andma
tasuta tööjõudu.

ministri ja haridusministri külaskäigul Toomes wabariigi

20. aastapäcwa puhul. Ka hiljem ci ole juhtunud mi
dagi, mis oleks Toome walitsusclc annud põhjust oma

Ärevus Berliinis

suust suhu fantastilised kuuldused. Räägiti, et sõja
väe ringkonnad olid valmis kindral Fritschi kaitseks
välja astuma jne. Viimaks kuulsid berliinlased, kes
valvasid raadioaparaatide juures, raadiomehe väri

vahele?

konfliktidesse. Neid põhimõtteid on uuesti rõhutatud
praeguse walitsusc ametisse astumisel ja Rootsi wiilis

seisukoha muutmiseks. Tecwastu on ülalmainitud põhi
mõtted alles hiljuti leidnud kinnitust cduskunna istung
järgu awamiscl wabariigi presidendi kõnes.

BERLIIN ELAS REEDEL LÄBI NÄRVLIKKU
ÄREVUST.
Linn oli haaratud kärsitust ootusest, käisid

Uus raudtee Tõrva-Viljandi

hcudas edasi, et cduskunna poolt omaks wõctud lähedased

»it annud järgmise ametliku seletuse: Viimaseil päewil
on ajalehis ilmunud armamisi, nagu oleks Soome ma-

tada reedel.

Türilt Tamsalusse 4 tundi kiiremini. Paidesse uus jaamahoone

märtsil 1937. aastal riigipea ülesannete täitmisele, nt
lcS oma cdnskunnalc peetud kõnes muuseas: Meie rahu

poliitika ou edaspidigi tcostataw RahwaStcliidu mää
rustc ja Põhimõtete kohaselt. Peaminister Eajander tä

tavaliselt kõik tähtsad sammud astuda nädala lõ
puks. Kuna aga laupäeval oli Berliinis pressiball,
siis otsustati valitsuse sammudest sedapuhku tea

raudteele

täiesti alusetud. Wabariigi president, asudes 1.

last asjast. Ta järglasena nimctatawat haridusini
nistrit Hannulat ja wiinmse järglasena rahwasaadi

Pariisi lehtede Berliini kirjasaatjad teatavad, et
valitsus olevat kavatsenud oma tähtsad otsused väl
ja kuulutada alles laupäeval, sest Hitler armastavat

Kaks roobasomnibust Türi-Tamsalu

litsus muutnud oma wälispoliitilist suunda ja nagu ta
hakS walitsuö eemalduda Põhjariikide koostööst, on

TEKITAS RAHVUSSOTSIALISTLIKES RING
KONNIS TORMILIST RÕÕMU,
muu elanikkond aga võttis teate tagasihoidlikult
vastu.
Mis puutub valitsuse otsusesse kõrgemat sõja
väe juhatust noorendada, siis osutatakse, et vastselt
määratud kindralid Keitel ja Brauchitsch pole su
gugi nooremad erru saadetud kindral Fritschist.
Vastselt määratud kindralid on publikule vähe
tuntud. Uus kindralstaabi ülem kindral Keitel, kes
ennemalt oli ratsaväe kooli professoriks, oli selle

..Daily Mail" kinnitab, et Nõukogude walit
sus on pöördunud Prantsuse wälitsuse poole
nõudmisega, sõlmida sõjaline konwentsioon
Prantsuse ja SSSR-i wahel.
Lehe teatel olewat SSSR seletanltd Prant
suse walitsusele, et eitamal korral lahkub SSSN
Rahwasteliidust.
Kas laevahukk tormis?
Lained töid kaldale laewaosi
Kuressaare. 7. 2. Eile hommikul leiti
Kihelkonnas laagurahu sadamas kaldalt mit
inefugnseid laewaosi, mis lained olid kannud
randa. Merest tõmmati wälja laewäluugi lau
du. karbiitboi ja mitmesuguseid planke, mis
kandsid nime „S\!cimM. Samuti ujus lainetel osa
dckilaadungist. Kas on siin tegemist mõne laewa
hukuga mvi on mõni suurem aurik tormi käes
saanud tugewasti kannatada, pole esialgselt sel
gunud

järgi sõjaministeeriumi organisatsiooni-departeman
gu ülema kohal.

Kindral Keitel on vaikne inimene, kes puutub

vähe silma ja on alati poliitikast seisnud kaugel.
• Uus Saksa armee komandör kindral Brauchitsch

põlvneb vanast Preisi sõjaväelaste perekonnast.

Ta alustas maailmasõda kapteni aukraadis ja hakkas

sealt peale kiiresti tõusma. Viimasel ajal hinnati
teda väga Saksa „Maginoti liini" loojana.
Pariisis pöördakse palju tähelepanu tormilisele

sõnavahetusele, mis leidis aset Hitleri ja kindral
ftitschi vahel ööl vastu laupäeva.

Londonis ja Pariisis oodatakse suure kärsitu
sega Hitleri kõnet, mis ta peab 20. veebruaril rii
gipäeval. Arvatavasti ta seletab oma kõnes üksik
asjalisemalt neid põhjusi, mis teda sundisid astuma
praegusi samme.
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Riigihoidja K. Pätsi sõna riigivolikogu valimiste puhul
Suur- ja wäikeriigid
Valimistest ja tiigri seljast mahaastumisest
ning Rahwasteliit
Erakorraline nähtus: Kirikuõpetajate kandideerimine

päevalehele" k i r j u t a n u d Rt. Hon. Winston Churchill, P. C., M.P.
Awnlbame W. ChnrchMi artik
li. ilma et meie selle seisukohtadega

ühineksime. Toim.
Püüe tekitada Genfis kriisi, mis oleks saanud
saatuslikuks Rahwasteliidule, ei kannud wilja.
Suur-Briti ja Prantsuse truudnse-deklaratsioonid
Rahwastolidn statuudile wiisid Rahvasteliidu hä
daohnst üle. Oleks tõesti olnud kurb pilt, kui ajal,
nagu praegu, nii paljude riikide tähtsamad mehed,
kes olid tulnud Genfi kokku, oleksid süwenennd teo

reetilistesje waidlnstcsse artikkel 16. täpse tolgit
seniise ümber, pahem asunud te:na itut
bertegemisele. Sellisena, nagu ta on, esindab Rah
wastoliidu statuut maailma rahwaste õilsamat ja
nksmeelsemat püüet sõjahädaohtudest Pääsmiseks,

seades agressiooni mõstu kolloktinvse pingutuse.
Kas see lootus luhtub wõi mitte, seda ei tea keegi
ütelda. Kuid oleks Parem tal lasta nõrkeda ja
langeda, mi nagu ta on, kui et hakata meisterdama
waletellinguid.
Ra-hwasteliit Pole Praegu küllalt tugew, et teha

läbi kirurgilist operatsiooni. Ta suveks noa all.
Klorofovmgi wõiks osutuda saatuslikuks. Meil ci
jää muud üle, kui lasta töötada loomulikel elujõu
dudel ja oodata tagajärgi .
Teisejärgulised ja mäiksemad riigid Euroopas
on terroriseeritud diktatuuririikide julgusest ja hoo
l imatusest ning nende näilisest walmiSolust tarwi
tada söjawäelist jõiibu oma eesntärkide saawutami

seks. Neil Pole usku, et Britil wõi Prantsusmaal
oleks tahet ja jõudu neid kaitsta. Wenemaa on
«Sile müsteeriumiks, kes kord end üles ajades wõiks

tegutseda nii selles kui teises suunas. Paljud wäik
sÄpad riigid on lakanud Nahwasteliitu avwesta
mast endi hädaohu puhul. Belgia, kes wõlgneb oma
olemasolu endistele liitlastele, ja kelle suurepärast

astunaade-riiki kaitseb ainult rahwnswahelinc õi
gus, on agar kinnitama oina erapooletust. Holland
oma hiigelsuurte troopika-asumaadega, mis on jäetnd

äraandlikn agressiooni armu alla. asus Skandinaa
wia riike snnnama Itaalia wallntnse tunnnstami
sele.Abessiinias. Jõuküllane de Valera, kes on
unustamld allinna rohiva hädad, tõstis ka häält
selles suunas. Waemalt oli ta areenilt roninud

maa on mõlemaga wastasrinnas. Kuid see ei tä
henda, et Rahwasteliit ei peaks töötama oma erine

mate mõistete särgi. Lääneriigid mõtlewad, et tsi
wilisatsioon nõuab igasuguses ühiskonnas wõimul
oleva walitsuse kritiseerimise õigust. sõna- ja aja
kirjanduse, nlõtte- ja usundiwabadust, ei tohi lubada
rassi tagakiusamist, kohustab wähemusrahwnsi õig

lasolt käitlema, lubab rnlpMe õiglast kohut ja täie
likku seaduse kaitset, mis on rippumatu täidesaat
ivast wõimust sa Parteide mõjutusest. Need ideaalid
on koondunud Rahu>asteliidii ümber. Sellele Paneb

maailm onm lootused. Need on wahendid. mis
tooksid Praegusele ininipõlwele waimfe ja majan
duslikn õitsengu. Kas Peab neid' asendama mingi
sugune Paljas ..ideoloogia"? ümberpöördult
nemad on selleks mõõdukaks, ausaks, õiglaseks kosk

teeks, mida soowiks käia mitte ainult enamik rah
waid, maid iga rähma suur enamus. Nemad mää
riwad wäga, et kogu Euroopa kaitseks neid nii
kaua, kui see wõimalik on.

Mis oleks Panna Nahwastbliin ja tema nõrges
tatud autoriteedi hoidmise asemele? Igasugune
asendus on teostamatu. Briti ja Prantsusmaa
rikkad, mõnusad, rängalt rolwastatud riigid, seisku

kõrwale ja lubagu Kesk- ning Jda-Euroopa riikidel
wajnda anarhiasse wõi stmrbudauatsistliku hegemoo

nia alla. Kui see on, mida uxiivsemad Euvoopa vii
gid soowstvad, siis ei saa lääne demokraatiad neid

selles takistada. Juba kuuldub hääli mitte ainult
Britist, waid ka Prantsusmaalt, mis ütlewad: ..Las
kem neil praadida oma sööstis!"

See protsess ei meeldiks ühelegi praegusele
Kesk-Enroopas eksisteeriwale riigile. Seda saadak
sid niisugused sisemised Pingutused, nagu purustasid

suure Napoleoni. See oleks maailmale kurb tõde.
Näib maid tõenäoline, et lääne demokraatiad mär
kawad asjade tegelikku seisukorda jn mnudawad
suunda enne, kui on sellcil teel sammunud lõpuni.
Kuid milline õnnetuste uputus ootaks neid lirhinä
gelisi walitsnsi ja õnnetuid rahqvaid, kes lihtsa os
kamatusc Päkast töötada laialisel rahwuswahelisel
Plastvormil on end lasknud langeda ääretu häda
ohwriks!

((üvpvright by ..Päevaleht"
andCooperation.)

keisri, loofhi, km kiirustas pöidla pöörmisega maas

lmnawa gladiaatori Poole. Jugoslaawias ja Ru
meenias sundisid walitsnsed täidgsaativat wõimu
pingutades oma rahwad leppima natsisnn-poliitika

HAAVADE ®

suunaga.

ravimisel

Wäiksemate riiki-de wälitsuste seas on näha kell
dnmust jätta Tschehhoslowakkia ja Austria oma saa

tnse hoolöks. See wägew Euvoopa, mis wõiks nn
kergesti, kui ta ainult tahaks, kindlustada waiba
dust ja wältida sõda. näib Praegilsel hetkel ja see
on wäga hädaohtlik hetk end laskwat meelitada
näilisest natsi-faschistliknst prestiWst.
.Kas need jõu näitamised on ainult petlikud wõi
Peitub nende taga tõesti suur wõim, seda saaks maa

tarvitage aidematerjaiina

kodumaa kleepplsaßtrlt

fstop la st
ESTOPLAŠTi tarvi
tamine on lihtne,
1 HlUlimHH mugav ja odav.
Müügil apteekides ja
'ohukaupiustes.

twr teada alles siis, kui leiaks aset mingisugune
awalik agressioon. Peaaegu kõik Euroopa riigid
wajawad ja soowiwad äärmiselt, et neid lastaks
rahulikult edasi areneda. See wõiks olla ebasan
garlik, kuid see on loomulik, et paljud neist sooivi
wad hoiduda wäljaspoole igasugustest eelsciswaift
kokknpõrkcist, kingi sellane kartus ja käitumine neid
wõiks hiljem tõugata tveel suurematesse hädadesse.

Kuidas nad aga mingi kardetama ja ülekoihtulise
akti ees käituksid, seda ei saa nende ettevaatliku
kummardamisega tuule suunas Praegu weel otsus

Valmistaja:

Hp ' / Magister J. Pill'!
apteegi-laboratoorium

' Vana Kalamaja 7-a

Tulekahju aurulaev "Kaiel"

ruStada ebameelldiwat arengut.

Mõni minut pärast kella kahte ööl wastu
tänast päewa tekkis tulekahju Tallinna sadama
Läänemuulis seisma! anrulaewal ..Käiel". Lee
gid said alguse laewa kiitteruumist plekiga eral
datud ja laudadega mooderdatud wäikeses riiu
mis, mis uksega ühenduses masinaruumiga, ja
mida meeskonnaliikmete poolt kasutati pesemis
ruumina. Põlema olid seal süttinud meeskonna

Sellest hoolimata tehti Genfi oludes parimat,
mis üldse oli wõimalik teha. Kindel ühtlus SuurBritis ja Prantsusmaal leidis kord jälle rõhuta
mist. Kaks lääneriiki näitasid selgesti, et nad ei
põrka teelt körwale ega püüa teisi kiskuda kaasa
praegusesse wastandlike ideoloogiate tülli. Euroo
pa areenil on natsi-faschisMk ja kommunistlik ideo
loogia üksteise wastas wäljas. Briti ja Prantsus-

Õnnetusest teatati kohe sadama tuletõrjele,
kes leegid peatselt kustutas, kusjuures mingi
sugust nimetamiswäärset kahju ei tekkinud.
Arwatakse. et leegid said alguse laewa katla
ahiust, kuna wahikorra kütja omawoliliselt oli
lahkunud laewadekile. unustades lahti pesemis
ruumi miima ukse.

taba.

Pahe seisad selles, et see ettewaatlik käitumine
wõiks tuua kaela kõik need hädad, mida sellega ta.

hdakse wältida. Kuigi ühised deklaratsioonid Gen
fiS wõiksid Euroopat hoida tasakaalus, wõiks totali
taarriikide näilik pooldajate armu suurenemine kii

Sidney Horlert

kriminaalromaan
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Sylvia jõudis määratusuure tühja ruumi.
Igas seinas olid kiwist pingid. Mis kord oli
hiiglasuur lahtine tulease, oli nüüd kaetud
sambla ja seentega.
Wana klooster!
Ta ainus soow oli jõuda wüimalikult kii
resti oma tuppa. Kuid õige wnrsti märkas
ta. et oli eksinud: ta ei leidnud enam endist
pikka, sirget koridori, maid eksles käikude la
bürindis.
Toetudes seinale, kuulis ta räägitawat kus
kil õige ligidal. Jaa erk ta kehas oli pinguli.
..Kuulake mu head nõu, ning andke järele,
Biddingham! Kui te ei tee seda, purustab pea
lik teid pihuks ja põrmuks. Ta on hullem kui
kurat, kui ei täideta ta tahtmist. Te olete rumal
mis põrgu pärast ei wöta te juba kord aru
pähe. teie tola? Teil on ainm sellest, kuidas
scheff' paneb maksma oma meeneid, kuid teil
pole.meel isiklikult olnud temaga tegemist..."
Sylvia ei kuulnud järgnewaid sõnu, kuna
teda segas tasane, kaebaw oie.
Biddingham! Ähvardatakse! Piinatakse! Ta
kartus oli täitunud, ta kahtlused olid nüüd
leidnud täieliku tõendusel
Kuid kelle wõimnses ta oli? Kes oli ähwar
daja? Ja ja kes oli schesf: see kole mees.
kellest öeldi, et ta on õelam kui kurat?
. ..All right jääge siis tolaks ka edas
pidi. kui teil ei jätku mõistust!" Tundmatu
hääl oli ähwardaw; ..Ainult ärge oodake enam
mingit halastust, kui te ei nõustu ligema kahe
kümne nelja tunni jooksul."

tööriided.

Jälle kostis tume. piinatud oie. mis pani
wärisema kuulama tütarlapse.
..Oiged ei aita teid. Biddingham. Ainult
oina rumala tõrkumise pärast olete mastolus
schesiga. Teile pakutakse enam miljoneid kui
keegi teine maailmas neid kunagi on näinud.
Tema pole mees. kes hakkaks uurima tundeid.
Kui teie ei tee ta tahtmist, tehakse teid tolli
pikkusteks tükkideks. Mõelge järele!"
Sylvia toetus seinale, et mitte kukkuda.
Uks awanes ja keegi mees wäljus.
Armiga mees!
Kui mees oleks waadanud tütarlapse poole,
näinuks ta teda kindlasti. Kuid ta läks wastas
suunas.

Waewalt oli ta lahkltnud, kui Sylvia ener
gia tuli tagasi. Binddingham, ta peremees, mees.
kes tahtis Inglismaale anda leiutise, mis wäl
diks tulewikusöja, see mees oli nüüd selles toas.
Ta peab teda aitama, peab ta päästma. Oli maid
kakskümmend neli tundi aega. Pärast seda...
Ta tormas ukse juure, oeücl ei olnud käsi
rauda ning uks ei awanenud. Armiga mees
oli lukustanud selle nähtawasti automaatselt.
..Mr. Biddingham!" .
Ei mingit mastust. Isegi mitte oiet. Oli
Biddingham nõrkenud?
Ta hüüdis meel kord. kõwemini. Ta hääl
kajas tontlikult labürindis.
Ta ei tohtinud olla ettewaatamatu, kuna
ta oli ju ainus Biddingham! sõber. Kui ta
tabataks siit. siis poleks mingit lootust leiduri
päästmiseks.

Kuidas aga pääseda tagasi? Ta oli eksi
nud käikude rägastikku.
Järgneda mehele, kes lahkus siit weidi aja
eest. oli kardetaw. Mees mõis tagasi pöörduda,
ja siis oleks ta lõksus. Hea õnne peale walis
ta esimese käigu paremalt.
Weidi aja pärast peatus ta. Umbes wiie
jala kõrgusel põrandalt nägi ta «valgusekiirt.
Tulnud ligemale, nägi ta, et müüris on
wäike auk.

Lugupeetud kaaskodanikud! Paari nädala
pärast astume meie tähtsa sündmuse ette. mil
lel wöiwad olla wäga suured ja wöiwad olla
ka kurwad tagajärjed meie riigi ja rahwa elus.
Meie kas kiilwame ohakaid oma rahwa ja
riigi ellu wõi wiskame maha toredaid seemneid,
millest kasivad wilja tuhandeteks aastateks. Meie
läheme nüüd mitme aasta järele jälle walimis
tele ja need walimised, lugupeetud kaaskodani
kud, on palju suurema tähtsusega kui kõik,
mis meie seni walimistel oleme üle elanud.
Meile öeldakse, et need, kes seni meil walitse
miswöimu ' käsutanud on. nüüd astuwad wöi
tahawad astuda tiigri seljast maha. Tiiger, see
kiskja ja werejunuline loom. ei saa ratsutajat
kätte, kui ta seljas istub, aga kui ta sealt maha
hüppab, on ta tiigri käppade all.
Ons siis meie waikne ja rahulik rahwas,
kes 20 aastat oma riiklikes oludes rahulikult
on arenenud, nii werejanuliseks läinud, ja ole
me siis meie, kes meie seda rahwast oleme
rasketest aegadest wälja juhtinud, need, kes ei
julge tiigri seljast maha astuda, kartes, et kui
jala maha paned, et siis ta puruks kistakse?
Lugupeetud kaaskodanikud, walitsusel ei ole
seda kartust olnud,
et meie mingi kiskja seljas ratsutame.
Meie teame, et meie rahivas on raskete ja
aastasadu kestnud rõhumiste alt oma riiklikku
ellu astunud. Otse ime on see, et 20 aasta jook
sul on siiski suudetud ilma igasuguste riiklike
kogemusteta oma riiki kui demokraatlikku rii
ki korraldada ja seda meel sarnaselt, et meil
pole häbi olnud seista teiste wanemate demo
kraatlike riikide kürwal. Kui ' meie
esimene põhiseadus saabus niisugusel ajal. kus
meil ümberringi sõda kees, kus meil tuli möi
delda oma rahu ja oma riigi iseseiswuse eest,
meie esimene põhiseadus saabus ühekülgsena ja
puudulikuna ning mitte küllalt riiklike koge
umste peale toetatuna, siis ei tähenda see meel
sugugi seda, et meie rahmas ei oleks oma hm
ges demokraatlikule korrale mastumötlik, et ta
oleks niisugune rahmas, kes ainult malmis on
wõimule ennast alla painutama. Ei, meie
oleme rahmas, kellel on kindel tahe ja . kellel on
kindel turi, ja seda ka siis, kui meie pole saa
nud riiklikult iseseismat elu ja iseseiswat elu
ka oma majapidamistes elada. Ka . kõige raske
matel aegadel, ütlewad ajaloo kirjutajad, on
Eesti rahwas kangekaelne ja iseseisew rahmas
olnud.

Muidugi, meie rahwas oli harimata, temale
ei olnud kätte antud möimalusi. et seda kanget
isemeelsust, seda iseloomu kindlust näidata riik
likes ja muudes «vahekordades. Aga siiski,
Eesti rahwas, ; 14 ' *
ta ei paindunud kunagi.
Ja ta on selle paindumatuse ja isemeelsuse
ka meile pärandanud ja selle tõttu oleme tänu
mõlgu, et suurte «võitluste tagajärjel oleme
suutnud oma riigi luua oma «väikese jõu peale
«vaatamata, selles kindlas teadinises ja usus,
et meie tahrnne seda riiki «valitseda ja siin pere
inehed edasi olla.
Silti utcic rahivas. kuttuatubes oina riiklikke puudusi,

külgsest riigikorrast ja rahwas sai näidata, et tcnia taht

mistega tuleb kõigil asutustel riigis arweStada. Nui
selle tagajärjel tuli laialiwalgunud kirgesid walitsuse
tvõimnl tagasi tõrjuda, tuli rahulikku meeleolu luua.
tuli mõni aeg uii walitseda. nagu demokraatlikus korras
see harilik ei ole, siis ei ole see mitte selleks ette tvöetud,
lugupeetud kaaskodanikud, et meie oleksime tahtnud iva
litscmisc wöimuga meie rahwa käest neid õigusi ära rii
suda ja üksikute isikute kätte anda. lvaid seepärast, et
päästa rahivameclset ja rahwausalduslikku riigikorda.
Ma olen algusest peale öelnud, ja ma olen oma lä
hematc kaastöölistega sellest põhimõttest kiuni pidanud,

et meie seisame haigewoodi juures. Meie rahwas on
palawikku sattunud ja meil tuleb rahulikult kannatada,
kuni haiguse hood mööda lähemad, ja siis tuleb ta haige

majast ivälja lasta ja riiklikud õigused oma riigi? kätte
anda.

Meie rahwas on need neli aastat näidanud, et ia
oskas sellest aru saada, mispärast ta õigused senikaua

maksma ci olnud pandud. Meie rahlvas on riigiwalit
sust igapidi toetanud ja ma ivöin täna kõikidele öelda, et
raske on seda aega walitseda olnud, aga meie oleme sel

lest iile saanud seepärast, et meie rahwa enamus on
meil selja taga ja ka meie rahtva usaldus.
Meie oleme wiiljaSpoolt kuulnud etteheiteid, kuid
meie oleme lasknud neid endist mõõda miuua,

sest meie teadsime, et meie seisame õiget teel. Meie ci
ole fuiwfii tahtnud kätte saada seda. mida meie ei oleks

suutnud terme maailma ja oma rahwa ees kaitsta. Ja
seepärast oleme kõikidele pealetungidele tvaatamata seis

nud rahulikult walitsusmõimu ees ja rahulikult ka seda
mõhnu käsutanud. Nelja aasta jooksul meie ci ole sel
lele tvaatamata, et «valitsuse käes oli täielik tvõimukül

lus, seda möimn kurjasti tarmitanud. Ma mõin siin

kohal öelda, et meil ei ole poliitilisi kuritegusid, poliiti
lisi süüdistusi ja poliitilisi «vangistusi rohkem olnud,
«vaid palju waheui kui endistel aastatel. Meie oleme
mõhnu austanud ja oleme teadnud, et mõimu liialda
mine on selle suilre möimn enda käest äramängimine.

Ja kui mina täna oma sõnarnõtuga teie
ette astun, siis mitte selles teadmises, et minu
ees on kiskja tiiger, maid astun kaos «valitsu

sega ühe korralsku ja rahuliku rahma ette ja ütlen,

et nüüd on käes aeg. nüüd näidake, et teie olete
küpsed neid õigusi jälle oma kätte mõtma ja riigi

elu rahulikult juhtima selle uue põhiseaduse alusel, mi
da sutvel teie esindajad suure innuga oma tõsiste lveen
damastega ja isegi, ma ütleksin, suilre ohivrimeelsusega

on mälja töötanud. 2ec põhiseadus on niisugune, et

meste töömili ja meie seisame nüüd parema põhiseaduse
ees kui meil senised põhiseadused on olnud.

Kai meie nüüd walimiStcle läheme.

siis olen ula «malikult palunud rohivast olla leplik ja
üksmeeles lvälja astuda ning katsuda leida paremaid
illimesi. kes suudaksid täita seda suurt ülesannet, mis
meil praegu ees seisab. Meil on kirjutatud põhiseadus ai

uuke uue riigikorra alus. Meil aga puudulvad meel

tcnvale tvasiamad asutused, puuduwad inimesed, kes neid

asutusi elustatvad ja kes meie elus maksma panemad
neid õigusi ja kohuseid, mis põhiseadus annab. Ärge ar

tväke. et see on ainult nii, et ON maid maja määret
peale panna ja rattad ise liigulvad. Ei! Meie peame
terme organismi algusest peale üles ehitama, peame
uued traditsioonid, uued ivahekorrad ja uue meeleolu loo

ma, ja ma ütleksin isegi, meie inimesed peaksid teis
nagu alguses ütlesin, on rahwa iseloomus head omadu
sed. Aga ka Heade asjadega ivõib liialdada ja kaugele
minna.. Teame, et sagedasti kõige paremad toomid kauna

tvad halba tvilja ja seda seepärast, et ei suudeta õigel
ajal ennast pidurdada.

Kui meie nüüd malimisele läheme, siis mitte ses
mõttes, et nüüd jällegi riigi käest midagi nõnda, iseene
sele tahta, maid läheme kui sõdurid lahiuguste. Meie
pühendame kõik oma mõtted j«, tahmased selleks, et oma
kodumaale enesest paremat anda.

£,i Iväga ilus komme enne suurt lahingut, kui iga
üksik sõdur, tuua ia ei tea. kas ta eluga, ka.- ta ter
toelt järgulisel päeival tagasi tulel»', ennast selle ivastu
«valmistab.

et ntcll tekilvad erakonnad.

siis loodan ma, et neile pannakse palju põhjalikum alus,
et seal isiklik ivägikaika wedamine, enda makÄmrpcme
minc üldntse kulnl. demagoogia tegemine, kõvivale jae
takse. Need citatvad nähtused on igal paol maailm a->
olemas, aga «teie tväikcse rahwa juures on nende Mo
jild valju halwemad. knsjnnreS positiiimed kiilt cd. laa
talvad küljed, alla lähewad.

Ma loodan, et meie ühisrinne, miS meil nimd üle
nma 01? loodud ja mis niipalju poolehoidu on meie orga
nisatsiooitidc ja rahtva poolt leidnud.
et see ennast nii makSma paneb, ct ta esindajad
snnrcS enamuses meie rahwacsindajate kotta
tnlewad

ja cl meie wõime seal kindla enamuse veale põhjendada
kõiki neid suuri ülesandeid, mis meil riiklikult täita on,
ning et riigihoidjal ei oleks tarwis seda suurt wöimu, uns
tema kätte üleminekuajal on antud rahwa suure usaldu
sega. tavwitada selleks, et neid noori asutusi korral hoj.
da ja korrale kutsuda. Ma loodan ja usun. et see suur
rahwa tahtmine, miZ nüüd rabwarindes wäljendub, kõik
wäikeied kõrwalckaldnmised ja üksikud körwalehüpped,
jonniajamiscd ning ivanade wöimumeesre katsed rahuli
kult' kõrwalc heidab, ja et meie uned asutused nagu suur
laclv suure hoo ja rahulikkusega sisse 'õidaivad maitsesse

sadanlnssc. uure riiklike asutuste nillc.

Meie näeme, ct selle snnre rahwarinde on

siiski, kahjuks rohkem kui.seda arwata Mõis, distsüplinee

nilowasse tliiigiivolikogiisse ja kes lahaivad töötada selle
suure talile >vastu, mis rahwarinde seljataha on koon»
dnnnd. Ma olen kindel, et kõik need katsed tühjaks jää
wad ja ct see on õpetuseks tnlewasteks aegadeks.

ühele asjale tahaksin ma küll tähelepanu juhtida,
mis mulle täiesti ootamata ja, »m pean ütlema,
niõõras nähtus praeguste walimiSte eel on.

Praegune tvalitsns on usu ja kiriku wastn kannatlik ja
heatahtlik olnud. Ma üilen rohkeni, meie oleme süda
mest kõik tunnistanud, et riiklikku elu ei saa mitte üles
ehitada siis, kui riigi jä kiriku tvahcl on tvaen tvõi külm
olek, mõi üksteise eitamine. Sellest tvälja minnes oleme
meie sel ajal, kui meie riigiwõimn käsittasime. seda wöi
malikult nii teinud, et ürikule Mastu tulla. Oleme puud

imd kiriku svowidele lvastu tulla nii. et nad pidid ole
ma rahuldatud selles mõttes, nagu kiriku juhttdelt Mi
tud soolo ja tahe oli. Meie ei ole wahct teinud ei us

kude ega kirikute lvahel. . .

Kui kujundasime ühise rahwarinde. siis selles 100-,
tnses, et kirik, kes riigi käest sel aial on kõrk saanud,
ci jää eemale, lvõi kui ei taha poliitikal teha otsekohese
osawüimisega sellest, siis lWificumly ci jää eemale oma
moraalse ja kõlbelise toena sellest liikumisest, mis prae
gu ruhival on.

Mis ntctc itiicmc?
fllrtfjioariube kandidaatide hulgas iile icint»c maa'õu

ainult üksainuke kirikuõpetaja. ivastasriudcs on neid
a»ia iile kümne, ma ei tea kas 11 wõi 12. Nad tahawad
poliitikast osa wõtia, naa nad ci taha itfics miitna rahtva
koondatud cnainnscsia. ?kad ei taha minna selle suure lep
liku meelesta koos, tvaid sellele ivaStmööks scawad nad
ennast iil ee. Kirik tahab näidata, et ta siieki riigi-wõimn
ja rügi-ivalitsuse triaotn niingit. ma ei talla öelda tvrha,
aga mingit sisetunnet kannad, mis teda keelab teistega
iillr rada käimast. Kui ma seda kaalusin, siis püüdsin ma

maga ci taha koos astuda? Mulle hiljuti teatati, H iifž
kirikuõpetaja ühes poliitilises jutluses suure rahwahulga
ees on seda selgitanud: ta on oma jutluse äluseZz tvõt
nud Manast Testamendist selle koha. kuZ Mooses oma
rahjva juurest ära minnes õnnistab oma järeltulijat

See kord, mis selle järele loodi, oli jonni asi,

siis on ta öelnud, et see juuda rahtra ajalooline sünd
mus tuletab ka meie aega meele, sest ka meil on riigi
juhid lvanaks jäänud ja neil oleks aeg ara minna.

kaalukuse, kannatlikkuse ja lepliku meelega. Kuid see oli
õieti seepärast hea, et saime ükskord üle esimesest ühe-

Ütleme, meie mõisas, scheff." tegi ettepa
neku hästirõimastatud rebasesuine aristokraat.
Bivanti noogutas.
..Tänan teid, krahm, see on hea hüüdnimi.

Klli meie ükskord jälle oma arusaannsts muaugole

jõuame,

miks see nii on

ei olnud küllalt hea, oli ruttu ja kiiresti tehtud ega oi
mid nii tehtud, nagu riigikordasid luuakse, s. o. suure

a 11...

ajamist rahwa- ci sallinud, ja see jäägu nnncwttu
mälestustesse. • - .

Millega tõepoolest saab seda seletada, et meie suur hulk
kirikuõpetajaid, kes rahwa meeleolu peaksid 'tundma, et
nad on rahwa suure ulatusega rinde wastu ja mitte te.

siis alles rahwas näitas, et Eesti on iseseisew, kits tuleb
eemaldada kõik niisugused takistused ja luua niisugune
kord, mis temale, rahtvale, wassitwõetatv on.

14. peatükk.
«Äriline koosolek".
Kakskümmend neli tundi pärast seda. kui
Sylvia otsustas paluda abi ainsalt inimeselt,
keda ta mõis usaldada, peeti kuskil West Endis
ärilist koosolekut.
Kõigi aegade suurima Kurjategijate Trusti
juhid olid kindlasti ärimehed, kuna nad tegid
tõesti head äri oma operatsioonidega.
Koosoleku juhataja oli wäike, peagu lapse
liku poistkehaga ja suure geeniusepeaga. Paul
Bivanti niisutas keeleotsaga huuli ja maatles
koosolijaid.
„Well, mu härrad," ütles ta omapärasel
häälel, ..kuna me oleme täna õhtul kokku tui
nud ärilisel otstarbel, siis on parem, kui me
ei miidaks enam aega. Oleme koos kõik peale
Giolatti. kelle ma jätsin jälgima asjade arengut

õhutajad pinnale kerkiksid. Niisugust tvaenu ja IMlM

endale seletada.

niipalju hääli olema. See wihastas meie rahwast ja

olukorrast.

dises elus. et ma ci teaks, et erakonnad seal. kus vano
kraatia kord maksma on vandud, tingimata ka reitwav.
Meie erakonnad olid möödaminelvad nähtused, luna ruto
lale põhimõteteta rutht ette Kifatird. Ma et tahcnZ
nasel raskel ajal. nagu meil praegu riigil me elada tuit,
ci tahaks ma küll seda lubada, et jälle sarnased f tutt

sugused olema kui nad seni on olnud. J onu. kangekaelsus,

nägu, et soowitaksc Parandusi, aga raske oli seda suurt
ja ühekülgset ivöimtt oma asutuste käest ära anda. Teh
ti küll nägu, et sootvitakse uuendusi, aga sealsamas ot
sustati, et nende uuenduste läbüviimiseks peab nii- ja

Miks oli kaks Biddinghami?
Sisimas malmis otsus 'informeerida Foyie'i

praegu ci ole aeg erakondlikult wälja stts
ei ole nii ivilnmam ja kogenemata rukttkuv Ül -

üldisest korrast, ja kes oma auahnusest katmevad pääseda

parandustega lvälja tulla. iltfcil tehti küll niisugune

lahendada, oli see meelgi segasemaks muutunud.

enne malimisi. Kui mina olen mitu korda oemuo,

kiitust kuuluud. Muidugi, temal lvõiivad ju oma puu*
dnsed olla, kuid ta on siiski küps ja kogemustega ini

riiklike asutuste siin selles, et nad õigel ajal ei osanud
seda rahwa meeleolu tabada, ei osatuid mitte õigel ajal

Kahtlemata oli see Biddiugham.
Peale pikki eksirännakuid jõudis ta lõpuks
oma tuppa. Kltidas ta sinna sai, mäletas weel
waewu. Segaseid mälestusi oli pea täis. Mä
letas end eemale hiiliwat waatepilust, eksiwat
ühest käigust teise, kuni leidis end wiimaks pi
kas madalas käigus, mida ta otsiski. Surm
wäsinult jõudis raamatukogusse. Kui ta lõppeks
oli oma toas, langes ta woodile nagu oli.
Ta pea walutas. Selle asemel, et saladust

peale Niisugust meeleolu soolvitaksin mma meie lJpxt ,

rimatnid inimesi, kes arwawad. et Mõib wälsa Wdata

siis, oli utcie snbtide, nteic erakondade sa meie kõrgemate

edas-tagasi.

j« siis laskutalse kõrgemawsie möreteste. õeldakl

imneiuihi, oma perekonna, oma rttgt la r

meie oleme tema kohta ka mäljaspoolt asjatundjate käest

Iviiinaii tnli otsusele, et tuleb ikkagi ntidagi nmnd luua,

Keset hästimöbleeritud tuba istus laua juu
res mees ja suitsetas mõtlikult.
Sywia kohkus.
See mees oli Biddingham!
Ta waatas uuesti. Mees tõusis ja jalutas

-iis pestakse end. pannakse PuhaS pcsn selga, kmgi
järgmisel päcwal tuleb mustuses püherdada.

(Lõpp 4-dal küljel.)
Ja kuna juba olete kord püsti, Laseh, siis.•
algame aruannetega teie ringkondadest."
Krahm Laseh . müttis paberilehe enda eest
laualt.' .
..Kõik läheb hiilgamalt. juht," ütles tn,
pöördudes Bivanti poole. ..Meie maa-majapida
iniseb, mida mu agendid on külastannd. an
namad head tulu. Kahjuks ivaid ühel juhul
teemantkec. mille määrtus armati olemat 35.000
naela, ning mis kuulus krahminna Warding
hamile, osutus wültsituks. Igatahes ei saa mil
leski süüdistada agenti, kes —"
..Kuidas on ta nimi?" päris Bivanti.
..Nepington Peter Nepington," mastas
krahm Laseh.
„See nimi on mulle mõõras," ütles koos
oleku juhataja.
' ~Ta on alles uus liige. Me ivüime teda

nimed on sellel sedelil, scheff." ta ulatas
paberilehe ..on terwed jä nende eest Hoölit
setakse hästi. Saatsime nad mandrile ning nii
pea, lmi nende armsad isad tasumad lunaraha,
pääsemad nad koju tagasi.
Mis puutub meie tegewnsse East Endis,
siis peab ütlema, et ka seal läheb kõik hästi.
Ja ma pean märkima, et ka siin on mulle ol
nnd suureks abiks nr. 10/'
..Ons teil mee! tütarlapsi, keda kawatsete
kormaldada?" küsis Vivanti. maadeldes nime
kirja, mille sai hiinlaselt.
..Kindlasti. Isegi terme hulk ainuüksi Lon
dnnist. Ja neiie enestele meeldib see seiklus
maga." ütles hiinlane ja naeratas oma kuu

kohe esitella."

Krahm Lasch tõusis.
..Kas tohib küsida, juht. kuidas arenewad
teie ettewötted," küsis ta.
..Biddingham on ikka meel tõrges." oli was
tus. ..Talle anti kakskünunend neli tundi aega
järelemõtlemiseks ja kui siis... Noh. näeme
meel. Wiie miljoni naelaline pakkumine, mille
saime teatamalt riigilt, on kindel. Ärge muret
sege tagajärgede pärast, sõbrad. Svnid enne kui
müün selle Wenemaale. loodan, et ivõin' nee
tud Inglismaalt mälja tingida «veelgi suurema
summa. Kui—" ta peatus, kuna kirglik wiha
mattis ta haale. ..kui nad teawad, et seisab
meie wõimuses nende häwitamine. siis on nad
sunnitud meiega ühinema. Pärast seda... kuid
[all ' °*emc iuba maailma walitse-

..Teeme seda hiljem. Kus oli siis õige kee?"
..Armatamasti krahminna teraskapis wõi
pangas. Meil olemad andmed näisid küllalt us
kumismäärseina, seepärast mõib küll ebaõnnes
tumist kahetseda, kuid süüdistada mitte. Kan
didaat Nepington, nagu tähendab temaga kaa
sas olnud Williams, olemat näidanud haruldast
otsustamiswvimet ja külinamereiisust. sooritades
oma esimest ülesannet, mis oli ühtlasi liik
meksmõtmise eksamiks." Rääkija ulatas pabe
rid. millelt ta oli esitanud andmeid, koosoleku
juhatajale.

Bivanti haaras nad kiiresti.
..Need osjad näimad ka olemat täiesti kor
ras," ütles ta ühele snurekasmulisele hiinlasele,
kes tõusis toolilt.
„Mn austatud kaaslanna nr. 10 abiga,"
ütles idamaalane, maadates ivõrgutamalt ilu
sale neiule, kes istus ta kõrival, ..teatamate
noorte daamide kõrmaldamine, kes omamad
scharmi ja jõukaid maneinaib, on õnnestunud
hästi. Populaarsed ajalehed näeivad palju mae
ma nende tütarlaste jälgede otsimisega, kuid
samuti kui politsei tagajärjetult. Isikud, kelle

näoga.

Kuid teised ei naeratanud. Nad olid süwe

nennd töhe.

Koosolek lõppes. Vivanti rääkis meel krak

nnga.

. weel küsida uue liikme Kob
' r 1 ?' ~Sc õlete temaga rahul?"
ol, ivastus. ..Ta wastab kõigile meie
nõuetele. Ja mmdugi. km ta teeb rumalusi
d°w ihcs>/'° paljutähcn.
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Nr. 37.
Briti kannatus lõplikult otsas

Romaanitoodang saawutas läinud aastal rekordi

Vo kogu meie iseseisvusaegsest romaanitoodangust ilmus läinud aastal. Noveilitoodang jäi keskmi
sele väärtus-tasemele. Mõnigi luuleteos tallab kulunud radu.
Eesti Kirjanduse Seltsi poolt oli pühapäowal
korraldatud kirjanduslik kõnekoosolek, kus anti üle

maade ja arwustaw hinnang möödunud aastal il
munud kirjanduslikust toodangust.
Esimesena kõneles A. Aspel 1937. a luulest.
Läinudaastane luuletoodang

ulatab 17 luulekogule. Paraku ci taga teoste hulk see

..Luhtunud lennud" ja Karl August Hindrey ..Sigtnna
häiviiig". Ja nagu on kogude anw keskmine, nii on kesk

üksikasjalikkusega.

Hutvitatvaks ülezniuekilks ajaloolise romaani juurest
aktuaalsemaid probleeme käsitlelvaie teoste juure on

enese" sisaldab suure hoolega kirjutatud ja peaaegu urate

maalilise täpsusega rnõõbchib realistlikke uowelle, kuid

tust. kiri seda lunldir. ootaksime. Stende 17 kogu seas
tallatakse nii mõneski kulunud radu, siin on lõtiva ja
kahMatut, kramplikke pingutusi ja hooletuid äigamisi.
Läinud aasta origiuaälseist ivärsikogudest Paistab silma
suhteliselt suur tähelepanu, unda on osutatud olewiku
ajatingimustelc ja inimese elujärje üldistele küsimus
tele. Selles suhtes on tuuuusmärgilisemad ennekõike (5.

liig kaine, liig fotograafiline realism toob ühtlasi Ru

lvvib öelda, et E. Hiire luulel on tõeliselt lväga kindel
maailmaMaatclinc selgroog. Intellektuaalsed huwid.
mudeelu probleemid puudumad seoivastu täielikult ta
limles. H. Barbcrrus oma kogus «Kalad kuüval" ilmu
tab samuti tähelepanu ühiskondlikule tõelusele. Ta krii
tiline pilk awaötab wastolusid seal. kus teine näeb maid

pasitiimse ühistahie alvaldusi. J. Sütiste oma «Ring
käigus" ei armasta süutcelisi tuletusi, ivaid aimab iva
hetuid elamusi. Heiti Talivik oma uues kagus «KohtuPäew" on saamuiänud kiöka pilguawaruse ja maimuSta

tud.enesekindluse. Seda kogu wõi nimetada pari
m crk s, mis läinud aastal on ilmunud. Äalmar
Adamsi uues kogus «Põleto põõsas" on esimesed kaks
tWlii Pühendatud samuti ümbritsema elutõe kriitikale,
nagu seda wõib ütelda H. Toimiku kohta. Eduard Wis
napuu Märsikogu «Svnasõit" on takerdunud kitsasse mi
nar.iugi ja tema kogu silmapaisiivaimaks osaks on armas

tusbuule, mis reedab liig raamatulist inspiratsiooni.
Aleksei Raimiti esikkogu «Akna raamistuses" lubab clc
tada, et Raunitil ou poeedi eeldusi, kuid ta elamused ou
alles kujunemata ja isikupäraste nüanssideta. Henril
Admnsoni märsikogu «Linnulaul" on pühendatud pea
miselt looduslauludelc, milles ou originaalset ivärsknsi.

sündmuste kirjelduse lvärwikusega ja olustiku kujutamise

Pedvo Kvusteui ..Hädaohtlik tee" vakub whkesii hästi
nähtud ja hästi kirja Pondud detaile, kitid iga nowell terIvikuua on ometigi jäänud ühes mõi teises suhtes otsekui

kord samatväärset perspcktiiividekülllist ja kwaliteedipuh

Hiire. J. Barbarusc. J. Sütiste ja H. Talivrku kogud.
Mis puutub E. .Hiire kogusse ..Raudwärsid". siis

uuse ja ulatusega, Kippeli „Kui Raudpea mli" paelub

nnsc kõrgusega ka nende määvtusetasc.

pooleli. Johannes RuMcni ..Jiilius Jürgens ivõidab
toeni uowellidcssc sellise kunvuse. mis paratamatult teeb

lugeja südame külmaks, Rudolf Sirge «Luhtunud leu
du-dcs" tundub omapärast nriljööavoonti. kuid hingeelu
paigutine höredamöiin käsitlus ja karikatuurseni arenda
tud naturalism looimd tõkkeid, millest maitsega lugejal

on raske üle pääseda. Karl August Hindrep ..Sigtnna
Hänni,g" on kõigiti lanuiatuks raamatuks nende jaoks,
kes Hiiidrepd maieni üldse pole lugenud, kuid need, kes
on tuttaMad kõigi Hindrey marascmate teostega, leiatvad
..Sigtnna häivingust" üsna mähe hoopis uut.

Reisikirjeldustest paistalvad silma oma puhtkirjan
diislile kwalitectidega Johannes Scmpori «Lõuna Risti

all" ja Karl August Hindvep «Rännud, rannad, Ri

oiera. Sõsar mared sa Savoy".
Nomnanikirjandtiscst ja pikematest jutustiistest

kõneles pr. Rk. Sillaot s. Roumane sa pikemaid ju
tustusi ilmus möödunud aastal ligi kolmkümmend,
seinu äh iamatult suur arm, mis moodustab ühemiie u
d i k u kogu i s c s c i S M us a e g s c st c o m a a ui t o o

da ng u st. ?lga mitte ainult teoste üldise armuga ci
ületa 1937. aasta kõiki celuenud aastaid, maid ka haru

J. Kärneri vorrraan „Kui tuuled pöördun, ad

läände", mis käsitleb wapside-liikumist ühe pisilinna
ulatuses.

Puhtal kujul olustikku-kivjeldawaks ramnatuks on

Mälgu romaan „T nciun palge al l", mis kir

joldab juba „õitswast nrerest" tunwd Saaremaa ranui
kut ja selle elanikke, kusjuures uue momendina tuleb
juure hülgeküttimise üksikasjade kirjeldus.

Olustikku kirjeldab ka Roht romaanis „Ilmmik

räuaw". Aga ta teeb seda selleks, et sumbunud olus

tiku kirjeldusest säilitada rerlvendawat ideoloogiat, mis
küll pole kuigi kõrgelennuline, kitib on siiski lohutum ja
lvõib Ivnikesedki inimesed tõsta räpase argipäelvasuse um

miktänaMast kõrgemale. Aug. .Jakobsoni „W ai k
tic õhtu" käsitleb olustiku taustal termelt kolme idee

lift probleemi, milles: erilist tähelepanu !väärib rahwusc
salgamise probleenr. Selle, pvobleerui tähtsus on meie
rahwusliku iseolemise edaspidise arengu seisukohalt suu
remgi, kui näiteks risu ja kiriku Ivabekvvra küsimus, mille

ivawtlusele on pühendatud Metsanurga romaan
..Kutsutud ja seatud".

Eesti romaanikirjanik jutustab sageli kidakeelselt.
Rõõmustab on seepärast meie raamatntoodaugus iga
teos. mille juiusniswiis on sundimatu ja särtsukas. üks
selliseid teoseid on M. Raua romaan „T u r g". millele

kordselt ja huwitaMatc teoste rohkusega. mis

meelsasti andestad mõninga pinnapealsuse ja Psühholoo
gilise järjekiudkuseiusc autori Puhtjtltustalvate ja inimesi

mõi ebaõnnestunud teoseid on tvähe: Kaster Kaselo

kujutalvate woorustc pärast. Saunade lvoorustega biil
gab K. A. H i n d r eh „S ü n dm u s t e t a s u lv i", tõe
liselt artistlik teos, mis lugejale iralmistab rõõmu vcc
nelt-tenrpereeritud lvarjuuditc-mänguga ja rnsineeriiud

enamasti nauditatvad on ka Männiliselt.
Aastatoodangu üldisest tasemest madalamal sciswaid

csikwmaau ~W alges lossi s", mille ainsaks Movru
seks on olustiku omapärasus. Eivald Woitki «Eile
in täna", mis eeldab Mördlemisi ivähenõndlikku luge

jvtr, A. Antsoni ~Kirg", mis on loodud ivälis

maiste maotute ajaiviiteromaaiiidc eeskujul. Rkcclldiwai

ivaimset erksust peegeldub A. Saarna ~L iu n te l

Fr. Tu glase „Wäikc Illi mar" on raamat

täis seesmist soojust. Hämmastama.paneb see -plasrjili-sus, millega autor knjutäb iniinesi, looini. puid, hooneid,

esemeid, ni ci kõik saali clatvaks. otse käcgäkatsnta

liii g u i s"; kuigi see teos terwikuna ci rahulda, pais

tvälitsolvad tagasihoMiku tundesoojuse ja maheda südam

tab sellest ometi katsctushimu, iseseiswat mmirsesuunda,

likkuse toonid. Lihtsasse tuuderiugi juhib meid la ma
uameister Eduard Söödi suubelikogu «Kuusirbi õsn".
See-sisaldab olu taku tagasimaaieid käidud toele ja elu

eclarlvamiste ivaba julgust. Koduse lihtsuse ja märs

kusega paistab silma R. J a uno «Kaks ja üks

dangus A. Hin d i romaanil „K uld n c tvä r a w".

feifixbcXc üldiselt. Bernhavd Kangro luulekogu ..Wauad
urajad" näiiab, et lmiloiaja silmapiir on tvahcpeal iväga
nmrgataivalt selgunud ja aivardiinud. Teiste luuletus
kogude juures kõncloja eraldi ei peatunud.
1937. n. nowellikogudest ja reistkirjcldnstcst
mrbis iilemaotc O. 1110 nv t.
Notvellrkogudc anu 11)37. n. im Ic colmistc misiaicgn
'.võvreUzc-S ci eriti suur ega t<\ eviti wäikc. Kirjandus
liku kaalil poolest arivessc iuilewaid kogmsid on iildsc

lehekülgede armult tväga kogukas romaanis ~J ga p ä c-

ni. Kuigi ülesanne on 'autoril käinud üle jõu. träänb

nali: Pedw ...Hädaohtlik tee". Johannes Nn
weni ..Jnlins Järg ons wõidali enese". Rudolf Sirge

Mased inimesed".

Ajaloolisi uwiiimc nii mõi teisiti käsitlcwaid proosa
teoseid ilmus möödunud aastal kolki, seitse: J Ho. Hiie

metsa «Ta ema Haan. M. Ait sama «Hiiu
lossist Siberisse". Helmi Põllu «Sõduri
kast", O. Lntsu «Tagala", A. Mälgu «Aiva
t ui> lv ära lv", J. K ä rn e r i „T õus e lv rahlv a s
II" ja Enn Kippcli «Kui Raudpea tuli"; ro
maani-nimetust wäärimad õieti Maid kaks minnast, mil
lest Kärneri «Tõuseiv rahwaS II" imponeerib eeltöö usi-

Vali protestinoot Franco valitsusele. Pariis ja London kõvendasld
valvet Vahemeres. Kolm allveepiraati on teada.
Londo n, 6. 2. (ETA) (Reuter) Briti wa
litsus on saatnud kindral Franco walitsusele wal
iu protestinoodi Briti laewade korduma ründa
mise pärast Wahemeres. Kuigi noodi sisu ei
awaldata, esineb wälisminister Eden selle kohta
seletusega alamkoja esmaspäewasel koosolekul.
Armatakse, et noodis mäljendatakse selgesti, et
Briti kannatus on nüüd lõplikult otsas.
London, 6. 2. (ETA) (Havas) ..Suudan Ti
mesi" merckorrespondent kirjutab, et Briti ja Prant
stisc walwelaeivnstiku tngewdamijc tagajärjel Wake
mere lääneosas tekib Baleaari saarte piirkonnas tõeUne allweelacmadc wastu sihitud blokaad. ?lllwce

piraatide tcgewuspiirkond piirdub praegu peagu ainult
Valencia lahega. Need allwcelaeivad ci ole aga enam
tundmatud. On selgunud, et kaubalacmade ründami.cst

wötab oja ainult kolm allmeelaema. Neist üks
mana s)ispaania alimeelaem ühines kindral Franco

tvalt tõeliseks.

Täiesti eriline koht on möödunud aasta romaani roo

?cc on hnwitatv katse luna simvi psühholoogilist romaa

ometi iuiMUshist sulgus, millega on asutud suurt kcsken
duswõimet ja p-njiwiist iwudtva töö juure.
Wiimasona kõneles ?l. Ta re lv läinudaastasest näi
tekirjandusest.

Aastatoodangust parimako tuleb pidada H. Naiidscva

IVI7. a. sttudmusilc ehitatud „"ipud tor-mis". Ad

soni paremate teoste hulka ci kuulu ta läinud aastal il

unmud „üks tulv ike lcudali merele", mille-:

enne- sa pärastsõjaaegse linnaelu taustal jälgitakse ühe
elupelguri saatust.

*£ŠO/rOMAO KXEEM/GA:*.

Ühendus Saaremaa ja Muhu vahel katkenud. Vigastatud ka Taaliku
ja Orissaare sadamasillad
Äuressaart, 7. 2. Ööl wastn tänast päe
wa tekkis merel tugelu torm, kusjuures tuule kiirus

tõusis kohati üle 9 palli. Selle tagajärjel tekkis
Muhu Üminas üsna märgataw jää liikumine, mis
osaliselt purustas Wäikse-wäiua tanuni, mis teata
toast! ühendab Saaremaad Muhn saarega. Jääknh
jade taha jäi kinni ka isturessaare-Kniwastc liini
omnibus ühes reisijatega. Sündmuse kohale sõit
sid Saareni aa maawalitsusc esindajad, kusjnurcs
kohe palgati tammi padandustöõdele ka rida töölisi.

Juba eile õhtul hakkas puhuma wali WNW
tuul, mis öösel paisus tugemaks tormiks. Sette
tagajärjel tekkis üsna suur mcetöns, mis jää
kaldalt murdis lahti, kuna see tekkis madala
weeseisu ajal. Triimim jää hakkas marsti kuh
juma Wäike-mäina tammi taha, pressides pu
ruks 70—80 silla posti, painutades kõmeraks

rauast kaitselatid ja paisates sillale tammi kime.
ühtlasi hakkas tammile kuhjuma ka jääd. mitte
tagajärjel tee sulgus.
Esimesena jäi sulu taha kinni Kuressaare
omnibus, mis jäämurdjalt ~3iiri Wilmsilt" tul
nud reisijad Kuiivastest pidi wiima Kuressaare.
Täna hommikul jääsurwe weidi wähenes, mis
töttu kohe saadi asuda sitta parandustöödole.
lääsulq loodetakse körmaldada meel tänase päe
ma puhul, millega ühendus Kuressaarega jätte
on seatud jalnle. Tammi parandustöö niötab
aga tõenäoliselt pikemat' aega.
Nagu kuulda, on jää teinud kahju ka mu
jal. Wigastatud on Taaliku ja Orissaare sada
masild, kuhu torm on kannud suured jääkuh
jad. Kui suured on tekkinud kahjud, pole aga
esialgselt selgunud.

Kergedivisjon sai hobused
Onnestnnnd rntsa-demonstrntsioon Gonsiori tiin. rntslno

Ka süjawägede ülemjuhataja wübis pöewal.
Sfamnalitbn Tartu maakomitec korraldusel
peeti pühapäewa õhtupoolikul ..Wanemuises"
maaakondlik rahwus- ja noortepäew, millest ka
söjawägedc iilemjuhataja kindral J. Laidoner
osa wõttis. Rahwus- ja noortepäew algas pidu
lihu jumalateenistusega, mille pidas Maarja ko
guduse õpetaja A. Wooremaa.
Peale pidulikku jumalateenistust järgnes
rahwuspäewa kontsertaktus. Awasünad lausus
Isamaaliidu esimees prof. 3. Uluots, kes tule
tas meele eelseiswaid ja tähtsaid riiklikke sünd
musi Riigiwolikogu ivalimiste näol. Seejärele
pidas aktusekõne süjawägede iilemjuhataja kind
ral J. Laidoner, kelle ilmumine kõnetooli kii
duawaldustega wastu wõeti.
Teisena kõneles Isamaaliidu esimees prof.
J. Uluots teemal: ..Rahwawalitsufe eeldusi".
Peale aktust järgnes rikkaliku eeskawaaa
pidu. Rahwus- ja noortepäew oli tõmmanud
kokku wäga rohkesti maa- hui ka linnanoori,
samuti ka wanemaid inimesi. ..Wauenmise" kont
scrtsaal oli publikut tihedalt näis.

kino suur saal rohivast täis.
Kell 12 p. oli Wanemuises" kõnekoosolek, kus
kõneles üks teine kõneleja. Rohivast olid ruumid

tungil täis, kõne anti häälekõwendajatega edasi kürwal
ruumidesse.

Kergedivisjoni ratsaeskadron rivistus täies koos

oma hobused. Nüüd võib ratsaeskadron pidada oma
koosseisu püsivas treeningus.

Hobuste üleandmise tseremooniat ja sõidude

püstitas Albu valla vab. tuletõrje ühing. Siiani oli
Aravetel seltsimajaks end kõrtsihoone, nagu seda ka
albulaste teine rahvamaja Järva-Madises endine

monstratsiooni oli tulnud jälgima mitusada külalist

ja divisjoni liiget.

Qnnelusrohked päemad Wiljandtmaal

Ins elutsema Jüri Jaaksoniga mctsaweol. Parajasti
ajal, km J. pani peale puukoormat. saagisid teised

neks raske.

Raske õnnetus juhtus Karksi maüas Muraka ta-

möödunud nädala lõpul tõsisem tööõnnetus, mis hõlp
sasti oleks möiuud maksa 24-a. möldri August O o I

metsatöölised ligidal puid maha. Uks puu kukkudes
mattis enda alla Jaaksoni, purustades wiimasel parema käe luud. laaksou paigutati Wiljandi haiglasse.

kiwipaari natuke tellida. Seejuures jäi tema pintsaku
hõlm tiirlema mcskiwolli ümber ja mõll hakkas meest
ringi tiirutama, lõppeks rebenes piutiak ja O. kukkus
weskipõraadale. Samm ajal jõudis kohale ka teine

Petseris vahistati maainsener
ja teemeistreid

mölder Kcimcis. Oolberg toimetati Wiljandi linna

ÄNöödunud sume! algatatud juurdluse ja uurimise
illiemusena mahistati kohtumõimude korraldusel möö

Teine õnucüm leidis aiel Ilusna mõisas karja
talitaja Jõelehe pojaga, i/apscd mängisid ruumls.

dunud laupäciual Petseris maaimeucr E. Kõomägi.
Petseri piirkonna teemeister L. Tjõgankom. Wärska
piirkonna teemeister O. .Kahu ja tööde-cttclvõtja W.
Tihvbrnsvm. Nende mal>istamist põhjustasid ilmsiks

haiglasse, kus selgus, ci ta on saanud lugema põrutu ic

kus töötas hobusega iimberioeetam mccpump. Uks
mängukaaslane lõukas Heina leclehtc miimanc jat
tusi jalga pidi pumbaseadcldisc hnmmasratta wahele.

nctega jn soololauludega. Nii kõned kui ka ettckan-

Pidupäev f Jõe ja Õiguse"
sünnimaal
Pühapäeval oli „Tõc ja õiguse" sünnimaal
Albu vallal suur pidupäev. Aravetel avati pidu

Haiglas selgus, et lapsele tekitatud wigastus pole õn

ber g i elu. O. oli pugenud mcskikiwidc alla, et

kcmalt linnapea ise. Kõned waheldusid orkestri-ettekan

Järgnevalt demonstreeris ratsaeskadron pealik
J. Rannamäe juhatusel ratsasõidu treening
tundi: ratsasõit kõigis allüürides, pöörded, voldid,
suuna muutmised jne. Seepeale sooritati hüppeid.
Kahel kaitseliitlasel õnnestus sooritada hüppeid
iile 1.45-sm. takistuse. Lõpuks oli ..rebasesaba

Mölder tiirles võlli ümber
Wana-Wõidu mallas Werilasln meskis juhtus

Samuti oli kell 12 p. korraldatud kõnekoosolek
linnapeal A. Tõnissonil, kes kandideerib rohwarinde
kandidaadina 45. ringkonnas. Tema koosolekule oli
kutsutud kuulajaid wastawatc kutsetega. Koosolek toi
mus poeglaste gümnaasiumi ruumes ja sellest wõttis
osa umbes 120—150 inimest. Koosolekul kõneles pi

käsutusse.

püüdmine".

tulnud määruähtuscd Petseri maamalitsusc teedeehituse
osakonnas.

wägede käes juba sõja algusest saadik. Walitsuswas
taste kaitseministri kindral Daoila juhtimisel on kolm
kolomn tunginud frondi joonelt, mis jookseb Celadasest
rööbiti Saragossa teega, edasi idapoole ja on jõudnud

kuni Alfambra eeslinnadeni. Seejuures malitsuswäed

on sunnitud lahkuma Palomera kõrgustikelt. Walit

jusmastased on selle rünnakuga kindlustanud endile
toiduainete ja sõjamaterjail jnuremeo Saragossa teed
mööda, llhtlasi teatatakse, et need operatsioonid ei ole

Wahemere lääneosja on toodud Briti Wahcmcre

23 prantjujc söjalaema. Pealeselle on otsustatud tu
gmodada Briti öhujõudusid Arzeu's (Alzheerias). et

ra sektoris malitsnsmastased on edasi tunginud 12 ki
lomeetrit. Walitsusmastased on mallutanud Isi küla ja
uurdes JO malitsusmägede positsiooni. Sierra Palome
ra ou peagu täiesti ümber piiratud Mnlitsuswastaste
poolt. Mitusada wnlitsusmäelast on mangi langenud.

laewastiku teine ja kolmas flotill, mis seni miibijid
Maltas. Seega töujeb Briti miiniristlejatc arm neis
metes 43-ni. Samal ajal wiibib neis metes umbes
kõrmäldada õhurünnakutc ohtu Briti kaubalaema

dele. Kõigile eralennukeile on kindlaks määratud kind-

iväljaspoole lahingute piirkonda.

Barc e l o u a, 6. 2. (ETA) (Reuter) Ametlikult

poolt tunnistatakse, et walitsusmastased on mallüta

und Terueli frondil Pancrudo kiila. Teiselt poolt

BurgoS, 6. 2. (TAB) Terueli frondil Alhamb

Meil rahvaarvu küsimust lahendamas
Vähesos teste sündivuses ei ole naised süüdi. Milline on tänapäeva
moodne naine ja millised on tema ülesanded
Esmakordse algatusena peeti pühapäeval Tar
tus Tartu maa- ja linnanaiste päev, mis algas kel!
%\\ linna tütarlastegümnaasiumi ruumides. Koos
oli üle 250 osavõtja. Päeva avas vanima organisat
siooni esindajana pr. Marie Volm e r. Koosoleku
juhatajateks valiti prouad A. Kuperjanov, .1. Kitz
berg ja E. Mikelsaar.
Esimesena kõneles pr. L. Eenp a 1 u sellest,
millisel määral täidab kodumajandus rahva kultuuri

aluseid. Kõneleja toonitas, et kodukultuuri arenda
mine on sama tähtis ülesanne nagu on sedu vaim
sete .ja moraalsete väärtuste arendamine, sest ko
dudel meie rahva elus on täita suur ja tähtis üles
anne. Selleks peavad naised end rohkem senisest
ette valmistama.
Pr. dr. A. Vooremaa käsitas teemi: Rahva

naiste süüks, mis on aga ekslik ja eeldab tõsielu
mittetundmist. Naine juba oma põhiloomult tahab
last, tahab hoolitseda lapse eest ja väga paljud
naistest, kellel ei ole õnne omada last, on võtnud
võõra lapse kasvatada.
Referendi arvates on vähese laste sündimise
põhjused mitmesugused. Esiteks on meil liig palju
maalt linna siirdunud perekondi, kes linnas ei saa

Tartus peeti rahvus- ja noorte
päeva

sellele, et koosolek algas wõrdlcmifi wara, kogunes

seisus üles maleva maja juures. Eesotsas divisjoni
lipuga ja maleva orkestriga marsiti Gonsiori tän.
ratslasse, kuhu olid toodud sõdurite poolt kohale
sõjaväest kaitseliidule ostetud hobused. Itatslas ter
vitasid ratsaeskadron! koi. A. Bal d e r kaitseliidu
ülema nimel ja major J. Lep p maleva nimel.
Neile vastas divisjoni pealik kapt. H. Onni. Kõi
kides kõnedes kriipsutati alla seda pöördelise täht
susega sündmust Tallinna ratsakaitscliidu elus,
kuna see on esmakordne Eestis, et kaitseliidul on

des wallutanud suure maa-ala, mis oli malitfus

jatkata normaalset perekonnaelu. Teiseks on pere
konnaelu tänapäeval liiga kõikuv
ega ole stabiilne. Lahutusi on liiga palju ja
liiga kergetel põhjustel. Ka tihti jäävad lapsed naise
kasvatada. Kolmandaks on meeste seas rohkesti
suguhaigeid. Neljandaks on meil laste su
revus väga suur. IUOO imikust sureb meil 90,
kuna näiteks Norras, kus sündivus on nii sama
suur, sureb 1000 imiku kohta ainult 45. See eeldab

kultuursemat kodu ja kultuursemat isa ema. Meil
Pr. il. Mäel o kõneles naiste osast ühiskond

oleks vaju eeskätt rohkem cmadc-laste-hoiupunkte.
likes eluavaldustes.

Viimasena kõneles pr. M. Rei s i k teemat:

..Mis ülesanded on tänapäeva naisliikumisel". Kõne
leja leidis, et moodne naine on see, kes annab oma
parema ühiskonnale, ja kes jääb truuks oma kõige

loomulikumale jõuallikale . emalikkusele. Tema

ühiskondlikuks ülesandeks on hingestada meie kul
tuuri.

Ettekannete kohta võeti elavalt sõna, mis olid
aga väga asjalikud. Sõna võtsid paljud maa- ja
Hnnascltskonnaclu-tegclased, aga ka lihtsad linna

ja maanaised. Kõige enam sai piitsutada alkoholism

ja teravasti arvustada alkoholipoliitika. Koosolek
lõppes hümniga.

Vabaduse Risti statuut

kolm. Kell 10 hommikul kõneles kino ..Laines" 41.
ringkonnas kandidceriw prof. A. Piip. Waatamata

Järgnes hobuste vastuvõtmise tseremoonia. Iga

und malitsusmägefid taganema enam kui 25 miili

pikkusel frondiosal. Walitsusmastased on edasi tungi

teatatakse, et malitsuswäed on mallutanud Muela de
Terueli kõrgustiku, millega on kindlustatud walitsus
mägede ühendus tagalaga piki Teruel-Billastari teed.

valmineb aprillis
W. W. tt. Tallinna osakonna peakvosvlcl
Pühapäcmal, 6. 'veebruaril, peeti Tallinnas ohmit
scride keskkogu ruumes Wabaduse RiSti Weudadc Tal'
linna osakonna koosolek. Peakoosolek» nmns osnkvnna
esimees kindral G. J o nso n, kes tcrmitas kokkutulnud

kawalere. Osakonnal on praegu 378 liiget. Aasta
jooksul on snrma läbi lahkunud osakonna liikmetest kol.

ltn. Otto Jaa n s o tU. mail). Ai nrt i n 2õ s
te r st. jnntU). Aleksander Tvmi s t c (Nn.
juulil). Bruno Ma m»n o Cil. sept.) ja Al c k>'.

Pahkla <SI. dets.). SNcib mälestati piistitõusmisega.
Tcgewnsarunnde ettekande pnlinl teatas ofakouna
esimees kindral G. lonson, et Wabaduse Nisti statuut,
mis on koostamisel Wabaduse Risti mcndndc keskiulsatu

ses, walmib lõplikul knjnl armntamnsti aprilli esimesel
Poolel. Sellesse statuuti on koondatud kõik noed õigused,

mis annab Wabadusc illist nende vmajailc. übtlasi
teatas esimees, et tccdeminiStcr on amaldanud pöhiinõt

telisc nõnSolekn Wabadnsc Risti kawaleridelc priisöidn

saamiseks riigi raudteedel senise hitmaalnn
dnsc asemel. Nii uns statuut kui Prii sõit raudteel ma
dnsc asemel.» Nii nuS statuut kui priisõit raudteel toa
kinnitamist.

Wõttcs sõua tcgcwuskawa kohta, tahendas esimees,
et see peaks arenema eelmiste aastate eeskujul, mille
tuumaks on sutunud Wabaduse RiSti 'vendadele antud
õiguste kaitse ning puudustkannatajate abistamine jn
osamötminc ristimendadc ühistest esinemistest.

likult üle SUÜ inimese osavõtul uus rahvamaja, mille

vargamäelaste ärplemiskoht.

Aravete uus rahvamaja, mis maksma läheb lõpu
kujul üle 50.000 kr., on Järvamaal kaunimaid ja ees

kujulikumaid nii stiililt, ümbruselt kui ka sisemu
selt. Mainitav on ka see energilikkus ja üksmeel,
millega rahvamaja ehitamine teostati muide aasta
võrra kiiremini kui äiul ette nähtud.
C. R. Jakobsonile mälestus
sammas Viljandi
Wiljandi linnawalüsuse laupäevasel koosolekul oi
snskaii astuda samme selleks, et ligemate aastate jook
sul Wiljandisse püsiirmaks mälestussammas meie suu
rele rahivapchile C. 31. Jakobsonile. Mõtte algatajaks
on linnairalitsns. kes kaioarjlüe ieostamisoks tahab kaasa
wminata viljandi aj. maawalitsust. Wiljandi põllumees
re seltsi ning kohapealseid kultuurilisi organisatsioone.

•Selles küsimuses tahetakse lähemal ajal WÄjandis

pidada laicinaülanislik nõupidamine. Kuhu mälestus
mäwk püstitaiaksc. see on esialgu muidugi meel lcchtine.

2önamõtud keerlesid kooSotctiil peamiselt pensioni
jn Haiguskindlustuse seaduse ümber.

O. Köster sooivitas nsntonun juhatust aidata kaa
sa selleks, et peusioniuormid kawaleridelc leiaksid kõr
gcudamist, sest praegused on otse haawawnlt wäikcscd.
Haigustindlustiisc alal sooivitas kõneleja seda Püüda
iviia ühele alusele riigitcenijntcgn.
O. A! äii d awaldns soomi, et keskjuhatus koostaks
haiguskindlustuse seaduse ja selle määruse kohta eriwäl
jn,"idc iibes seletustega, mis tundumast kergendaks ka
waleridele orienteerumist mainitud seaduse käsitamisel.
juhatuse nimel soviuilns J. T n k l a j a kõikidele ka
ivalcridelc, kellel on selleks õigus, lasta ennast registrec
rida Haiguskindlustuse seaduse alla kuulumaks. Regist

rccrimise sormulanrid on ilmunud Riigi Teatajas

nr. 7 s. a. jn samuti on neid saada omawalitsustes.
ühtlasi tuleks aga seaduse rakendusel ilmsiks tulnud
raskustest informeerida osakonna juhatust tarwilike la
hendusmõimalttStc leidmiseks.

Uute liikmetena 'valiti juhatusse tol. Ka ring.
major Wili c m i ja kol. Rem m c t ning endistest
tagasi esimeheks G. Aonson jn liikmeteks A. Bork
m c l l, J. H o l be r g ning T nkln j n.
Peakoosolekut juhatas tol.-ltu. Olbrci, protokol
lis kpt. 2 n r nr iste.

Tartu üliõpilaskonna
esimesed koosolekud

esmakordselt algust ja neid oli korraldatud tcrivelt

hobuse juures oleva sõduri kõrvale asus ratsakait
seliitlane. Vastava käskluse järgi toimus hobuse
hoidjate vahetus. Seega olid hobused sümbool
selt võetuna läinud kaitseliidu omandusse ja

takse, et walitsusmastased on Terueli frondil sundi

nende tegemusraadius on mördlemisi piiratud.

walimiskönckoosolekute tähe all, kuna nendega tehti

Laupäeva õhtul kell toimus Gonsiori tän.
Tallinna maleva kergedivisjonile.

Vslitsusvseci tsgsnssi^
Saragossa, 6. 2. (ETA) (Reuter) Teata

puudutanud Terueli linna ja et Teruel on jäänud

Tartus tehti algust valimiskõne
koosolekutega
Pühapiiew möödus Tartus juba riigiwolikogu

ratslas pidulik ratsahobuste üleandmine kaitseliidu

kaubalaemu müi mitte.

jõududega umbes aasta eest ja on uputanud walitius
mägede miiniristleja ..Miguel Lcrvantes'i". Ülejäänud
kaks on Itaalia manad allmeelaewad, mis on Galoani
tüüpi ja on müüdud kindral Francolc. ldõigc kolme
maininud allmeelaema baasiks on Majorca saar ja

arvu küsimus naise seisukohalt". Kõneleja nentis, ct
harilikult veeretatakse meil laste vähene sündivus

Jää purustas Wäike-wäina tammi

lad lennuteed üle Wahemere. Söjalaemad, mis mör
kamad lennukeid mäljaspoot neid lennuteid, awawad
lennnlreile tule waatamata sellele, kas nad on riiuna

lihtsusega.

Artur Adsou uues kogus «'Lehekülg ajaraamatust"

ainu s". huwitawaid tcgelaslujusid leidub R. R o h t i
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Esinduse esimene koosolek kell 6 p. 1., vanematekogul kell 8 õht.
Kes kuuluvad üliõpilaskonna esinduse koosseisu
üliõpilaskonna ajutise juhatuse Poolt on üliöpilaS

konna uue esinduse esi iticuc kooS vt c k kot

kn kutsutud csmaspkcma õhtuks kell N p. t. iiliöpilas
majja. Koosoleku PäcwakorraS on üldse 8 punkti: koos
oleku awamiue, 'valimisi ja jookSwaid kusimusi. Hari
dusministri korralduse põhjal awnb uue esinduse koos
oleku seuisc ajutise juhatuse esimees H. Sein jn juhatab
kosoleknt seni, kuni uus üliõpilaskonna csiniccs on 'va
litud.

Samuti on täna õhtuks kokkn kutsutud prorektor E.
Rootsi poolt üliõpilaskonna wa n em n t eko g n cs i -ntcitc koosolek. Wauernntekogu koosolek algab kell
S õhtul ja selle Päcwakorras on kuraatori ja ta abi niali
miscaa seoses olcwnid küsimusi, toancmatckoau kodukorra

«väljatöötamise ja samuti iiliõpilaskonmin Põhikirja wäl
jatöötninisc kusimusi.

Üliõpilaskonna uue esinduse koosseis on niiiid tonioen
tidcs lõplikult kujunenud Lindlaks alljärguciuaTt: ..Aiorp.

— Salme LaatS; „Ü 3. Concordia" Jo
hannes köster; „EMü ümera" Äkal? Maidla;
..Eesti Naisüliõpilaste ühing" Weronita -3al>as;
..Eesti Naisüliõpilaste Selts" Walrne Raidel. Leili
Põllusaar. Leida Rüütel; „Eesri Üliõpilaste

Tuntud Tartu majandustegelane
suri saunalaval
Surm tuli 50. a. sünnipäeva eel
Laupäeva õhtul suri Tartus tuntud tööstur ja
ärimees Jaan Rekand. Surm tuli kadunule saunas. Ta oli läinud hilisõhtul „Pargi" sauna, üürides
endale numbri. Kui J. Rekandit numbriaja möö

Alftcb Taiiiimie, Andres lMac-fet, Willcin Muld, Endel
Kareda, Aikeor TallmciSier. Oskar Annus: ..Eesti üli

õpilasie irfihifl Eüü" diktor Miitiicsrc; ..Koop. Filiae
Patriae" Asta Äcski. Niina Mürk. Aino Kosesson;
..Kon'. Frat. Estica" Ful?an Haljasmaa. Artur Meil.
Fuhan Laikoja-. ..Korp. Frat. Livicnsis" Nudoli
troost. Oskar Flanr. Paul PaliS; ..Korp. Frat. Tartu
eujis"' Nikolai Zülp; ..Korp. Fndla" Asta Jäik.
Helene ToiuiupaS. Asta 2uit; „Ü 2 Liivika" Füri
pjebaue. Marti» -SVont; ~EÜ3 Põlfiala" Rudolf
Aioasalu. Arnold Pukk: ~ÜZ Raimla" Woldemar
Adamion: ..Korv. Reoelia" - - Lcenart üllaste: ...Korp.
Roralia" - Helmut Heikki Lccsinen:. Kaa
rel .Kuusk: ..Korp. Oakala" - - Erich Inracnscu. Eruii

"Polke, Nipul Lõpiuus: ..Korp. Ugala" Fuhan Luik ja
Ostar liupsniaun; ..Eesii üliõpilaste <oclts Aeljesto"

- Heinrich Mark: ~Koup. Pironia" Heino õunapuu,

cheor,: Toser. Artvo Lainwec: ..Äeiic üliõpilaste socüs"
- tPsemolod Griiutal: ..EÜT ülicudns"'— Aleksander

Loonim; ..Korp. Frat. Acadcmica" ja ..Livonia" Er
mi» Bercudson; ..Neobaltia" ja ..Baltonia" Ail
liclm Hansen; ..Estonia" ja ..Balti Eakfa Naisüliõpi
lasie iching —Klaus Koch: ..Korp. Frat. Aeterna" ja
..Korp. Frat. >olawia" Dimitri Perepletschikow.
liolstre vallas ja homme oleks ta saanud 50 aastat
vanaks.

J. R. võttis elavalt osa Tartu seltskondlikust

elust, olles tegev eeskätt majanduslikkudes organi

satsioonides. Ka oli ta üks „Eesti nädala" mõtte
algatajaid. Samuti on ta olnud mõnda aega ka Tartu

linnavolinikuks. Kadunut jäi leinama abikaasa ja
lapsed.

Eksportvõi hinnaks

dudes saunast välja ci tulnud, siis mindi teda sauna

noteeriti tänu börsikomitcos 1,59 krooni kilo eelmise

sest, kuna kadunu kannatas juba mõnda aega süda

dents märgiti kindlana.

vaatama, kus leiti ta surnult saunalaval viht külje
all. Arvatavasti oli surm tingitud .südamerabandu
mehaiguse all.. J. R. oli sündinud Viljandimaal

nädala 1,51 krooni vastu. Hinna paranemine op
tingitud elavamast nõudmisest välisturgudel. Ten
Piimahinnad jäid endiseks. -
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Päevaleht

Nr. 37
Surm suusamäel

„ Jätke see või teid saadetakse maalt välja"

Mõnikord kargab inimesse seynke kihk. et
tahad äkki maailma millegagi üllatada. Nagu
unna wiimaste suusawöistluste eel. Käisin tasa
pisi harjutamas snnsahüppeid. et km tulewad
need wüistlnsed. siis ma alles naitan, kuidas
hüpatakse. Tellisin endale nn suured suusad,
et need mõõdult wördnsid pontoonidele wesi
lennuki all. Ta keppide rattad olid nagu hu
gelwihmawarjud. Need pidid mmd kandma
sunsahüppe! kõikidest kaugemale.

Oma kawatsusest rääkisin maid Miila wen
nalc Milla on nimelt mu südame wallutala.
ja tema auks ma kogu selle sportliku suur
numbri ette wötta tahtsingi.
..Jah." ütles Milla wend. ..see on ilus kull,
aga maata, et sa Kaelalülid ei murra. Schweitsis
wiibides oli mul juhus näha. kuidas üks noor
suusataja lendas järsust mäest alla oru pohla
ja tal ei jäänud termeks ainustki lurntt. oec
oli jube. Hukkunu oli mu hea tuttaw ia ta
rääkis, et näinud eelmisel õhtul wiirastust:
Õhtuhämaruses koju simsatades wuhisenud tast
mööda inimluukere. Tah, kihutanud mööda nn,
et kondid klöbisenud ja tuul wihisenud silma
koobastes. Ma ütlesin küll sõbrale, et selline
nägemus ei tähenda head, aga ta naeris mu
wälja. Seepärast ma tuletan ka sulle meele, et
selliste hüpetega peab olema ettewaatlik.
Ma pean Lähendama, et Milla wenna jutus
tus pani mu keha natuke kõhelema, aga ma
tahtsin olla kangesti mapper ja ütlesin hoolima
tult: ..Mustamäel juba keegi kaela ei murra
ja pealegi ei ole ma seni meel näinud wiiras
tust. seepärast ei mõtlegi ma hüppest loobuda
ja Millale ei maksa sellest Schweitsi poisist ka
midagi rääkida."
Laupäema õhtul sõitsime siis Millaga Nom
mele ja mu pruut oli rõõmsam kui kunagi en
ne. sest ta armastas suuri elamusi ja pidas lu
gu sportlikest suursaawutusist.

..Sa oled siis weendunud, et asi õnnestub?
küsis Milla. ..Aga muidugi, kallis. Täna teki
tan sensatsiooni, millest räägitakse kaua ja millest

kirjutowad kõik ajalehed. Need Siitanid ja Kaa
risted peawad nägema, et peale nende leidub
meel teisigi mehi, kes oskawad suuskadel õhus
hõljuda!"
Milla oli õnnelik ja uhke ning surus soo
jalt mu kätt.
Rahwast kogunes kui murdu. Sabistas pee
nikcft jeenemihma. Me pugesime rahwa hulka ja
ootasime parajat hetke.
..Aga kas nad tasemad sul wõistelda?" mu
retses Milla, ..sa ei ole ju registreeritud." ..Ah.
mis tiihia," wastasin: „Mul pole siin registreeri
mist maja ega midagi. Kui need kõige kangemad
mehed wälja tulewad. siis hüppan sekka ja asi
wask. Eks rahwas siis ise otsusta, kes kõige
kaugemale lendab."

Siis algasidki juba hüpped. Saabus soodus
hetk ja' ma hõikasin: ..Nüiid!" Haarasin suusa
kepid köwemini pihku ja olin siirdumas wösst
lejate hulka, aga äkki nägin midagi kohutawat:
Mu kõrwale oli ilmunud skelett wöi luukere.
Proshektori walguses seisis see kohutaw wiiras
tus oma küljekontidega ja jubeda kolbaga. Mul
lõi silmade ees mustaks. Meenus Milla wenna
jutt ja raske hirmuhigi kattis mu laupa. Het
kel olin nagu halwatiid, siis kargas mus aga
lahti nagu mingi pingutatud wedru. Jätsin suu
sad sinna paika ja pistsin jooksma, nagu oleks
mul tuhat kuradit kannul. Jaamas weeres
elektra parajasti mul nina eest ära. Ma hõi
kasin woorimehe ja käskisin kihutada linna si
his nii ruttu kui hobune wõtab.
Pühapäewa hommikul sain Millalt lühikirja,
mis kõlas järgmiselt:
..Teatan, c* ma ei taha enam midagi
teada mehest, kes asja ees teist taga hakt)ää(e ääfiisemise pufiut
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Vaateid sotsiaalsel alal
Peaministri asetäitja K. Eenpalu kõne Tallinna
rahwarindc koosolekul „Estoma" kontsertsaalis,

li. weebrnaril 1938.
Meie oleme siia kakku tulnud Tallinna inimesist ja
meie pealinna tegelaskonnast, need, kes on atvaldannd
walmisoleknt ja poolehoidu töötamiseks tnlewaste wa
limiste juures, ühed rohkem aktiitvselt, teised wähem
aktiiwseli, kuid kõik kokku oma heas tahtmises ja sügawas

tundmises kaasa aitamiseks sellele tööle, millest nii
kujukalt kuuleme härra riigihoidja sõnast walimiste pu
hul. Ja täna meie koosolekult tagasi minnes koosoleku
helide kui ka koosoleku mõtete saatel, meil tuleb see üles
anne kaäsa wõtta oma eluasemetesse ja oma kaaslaste
juure, öeldes ja edasi andes seda, mida meie tunneme
ja mida meie teame.
Meie eelolewail walimisil ei esine kandidaadid ühe
poolsetest ridadest, waid esinewad kandidaadid wäga mit
mepoolsetest ridadest. Tollcpoolcst wõime tähele panna,
et ühelt poolt esinewad kandidaadid, kes knnlnwad põhi
seaduse ellnwiimise rahwarindc poolehoidjate sekka

teised kandidaadid, ühed oma omaaegsete knnluwnstc"
järele ühest, teised teisest ringkonnast. Nii on esinemas
la kandidaadid, kes ei ole omaaegsetes Poliitilistes koon
distes olnud, aga kes on arwauud end kutsutud olcwai

poliitikasse sekka lööma ja seal esinema rahwa ees.
Kui nõnda wõtta, siis peab kõigepealt küsima,
kas põhiseaduse ellntviimisc rahwarinne on partei
tolles mõttes wõi laadis, nagn panime waremalt tähele,

wõi on tegemist millegi muuga. Kas meie suurest ve
rest, kes meie poolehoidu oleme awaldannd põhiseaduse

cllnwihnise rahwarindc kallakutele, et kas mitte seda
rinnet ei tule oletada parteina wõi wähemalt korralda
scna, mis tulewikus wõiks kujuneda parteiks.

Mulle näib, et neis asjus peab olema «teie wahel
täielik selgus. Mina, kui üks neist poliitikategelastest.
kes on seisnud kaastöötajana põhiseaduse clluwiimise
rahwarindc loomise mõtte juures, julgen kinnitada, et
põhiseaduse ellnwiimise rahwarinne ei ole kawatsetnd
parteina, ega saa esineda tulewikus parteina. Ta on
mõeldud, loodud ja kutsutud tegewusse waid selleks, et
meie ridadest anda kaasabi ja poolehoidu sellele suurele
riiklikule ülesandele, milleks on meie põhiseaduse ellu

rakendamine ja elluwiimiuc. Ja seepärast, kui meil
riigihoidjaga eesotsas on öeldud, et celolcwal ajajär

gul põhiseaduse ellu wiime ühenduses rahwarindega, il
ma kallakuteta parteidesse, siis ei ole meie tcgcwus rah

warindc ridades mitte wastolus sellega. Põhiseaduse
ellntviimisc rahwarinne lõpetab ka oma tegewuse, ilma
et tal tähendatud aja jooksul kuwutsuS tekiks kujuneda
mingiks tulemuseks parteiks. Eesti rahwa parteide kn
juneminc peab toimuma rahwa' jõududele ja huunbele
wastalvalt tuletvase parlamendi töö kesttvuse, s. o. ->
aasta kestes. Meie oleme ütelnud, et parteid, kui nad
osutuwad tarwiliknks, kujnnctvad maailmalvaatcliste ja
teiste lahkuminekute alusel kindlalt ja korrapäraselt,
mitte aga päewahuwide kohaselt. Seepärast kõik, kes

lmb kiili kargama jn teeb mu inaailmiunljma
naeruks. See lummutus, mis ajas teile mi
suure hirmu nahka, poluud muud kui mas
keeritud ..surm", keda lasti hüpata rahwa
lõbustuseks. Saadau siinjuures ära ka teie
pildi ja kirjad ja loen seega kõik wahe
korrad lõpetatuks. Milla."
Säh sulle silk ja pühade pannkook! Süda
messe wöttis tüdruk selle äparduse. Aga kas
olem süüdi üksi mina? Poleks ta weud aja
nud seda jubedat juttu hukkunud schweitslasest,
siis kindlasti poleks juhtunud ka seda äpar
dust. Aga olgu, mis on. Olen õnnelik, et mu
kaelaluu on korras, sest kes wöib teada, kui
das see hüpe oleks õnnestunud. Hemi.

Isllinns Rahvarinde kokkutulek
Pühapäeval, 6. veebruaril, kell 12 päeval toimus

rahiva ivabadnse lvõib kaalule panna, ivabaduie

riiklikus korras abinõuks ja wahendiks, et kodanikel

Kuid ühtlasi minu hüüdsõnaks on juhtida ja korraldada
ivabadus liii, nagu see kasuks tuleb Eesti üldsusele, Ees
ti riiklikule wabaduscle ja kõigile kolmandate isikute iva
badusclc. (Kiiduawalduscd.i
Meie astume sammu edasi ja küsime,

wabadusteta. Kuid wabadused on olenias ja antud

kasutamisele ka kontsertsaali kõrvalruumid, kuhu

peab olema tvõimalik nii, et see üldist olekut ei halwaks.

kohalesaabunud ei mahtunud kontsertsaali, siis võeti

koosoleku käik valjuhääldajatega edasi anti.

Peale üldiste kõnede esinesid sõnavõttudega

veel rahvarinde Tallinna ringkondade kandidaatidest

E. Särgava ja J. Tandre. Naiste poolt kõneles
endine Rahvuskogu liige pr. A. Jee t s.

Meeleolurikast koosolekut sisustasid Isamaaliidu
Tallinna osakonna segakoori, orelikunstnik P. Indra*

tvõimalik oleks wabalt tegutseda, wabalt mõelda, wabalt

tungleda, et tvõimalik oleks wabalt enda waimu kosu
tada, wabalt oma waimu otsinguis liikleda. Kuid see

teadmiseks, et meie tahame endid rakendada põhiseaduse

ellnwiimise teenistusse, ilma et keegi meie kohta wõiks
öelda, et meie parteilist kallakuid oleksime wõtuud.
Meie esimeseks ülesandeks ja hüüdsõnaks olgu: 1.
jaanuaril maksma hakanud põhiseadus tuleb täie kawa
kindlusega ellu rakendada parlamendi mõlemate kodade

ja meie riigihoidja kaasabil ja kaitsel, ühes sellega tu
lewad ka wccl wabariigi presidendi tvalimised. Ja selle
koha täitmisega on põhiseaduse elluwiimiuc lõppjärku
jõudmas, mis tähendab põhiseaduse kriisi lõpetanust, mis
tähendab seda. et põhiseadus ci tekita rahwa seas enam

põhiseaduslikke liikumisi järgnewail aastail. Poliitiline
kriis ja eriti konstitutsiooniline kriis on rahwa keskel
nörgestawaks nähteks, mis ei wõimalda rahwal täie
liku aktiiwsusega oma igapäewase töö ja tegetvnse juures
olla.

Ja seeparast meie peamiseks ülesandeks on lõpetada

poliitiline kriis.
et meie wõiksiinc une põhiseaduse najal olla täie jõuga
muude ülesannete juures, mida kange ja kõwa rahwas
oma riiklikus elus peab taotlema. (Kiiduawalduscd.)

Selles teadmises on meil hüüdeks 1. jaanuaril

maksma hakanud põhiseadus astugu ellu kõige tema
täiusega. Astugu ellu kõige suurema poolehoiuga nii
palju, fui see oleneb meist kui Eesti kodanikest. (Kiidu
awalduscd.)

Meie järgmiseks ülesandeks on hoolitseda selle eest,

et oleks rajatud celolcwal ajajärgul, kui ka kõigil tu

leivastel. aastatel kõwa ja kindel kord riiklikus cluS.
(Kiiduawalduscd.) Saawutnsterikas töö on «võimalik
ainult siis, kui on tegemist tugewa jn kindla korraga.
Laialipaisatud, wõitlusse ja lahkhelidesse wiidud rahwa
ridades ei ole kunagi tngewat korda, ei ole kunagi nii
sugust korda, mis rahwale. jõudu aimab, iva id see on
alati nõrgestamas rahwa tööd ja tcgcwust. Ja tõepoo
lest neile, kes demokraatia hüüdsõna lcudu laseksid sel

leks, et meie kord nõrgem ja wähem kindlam oleks,
neile astume meie kindlalt wastu.
Aastaid tagasi vüüti meile demokraatiat luua, mis
aga ei olnud selleks demokraatia wovmiks, mille poole
ihaldati.

Ihaldatud demokraatiaks peab osutuma korraldatud
ja distsiplineeritud demokraatia,

missugune ideaal on wäärt, et ta poole püüda ja et te
ma eest wöidelda. Ja seepärast meie. kes siin koos ola
me, meie oleme demokraatia ja parlamentliku korra
pooldajad, sest meie ei kujuta ette, et wõiksime juhitud

olla riiklikult autoritaarselt, s. t. ühest tahtest, ilma
koostööta oma rahwa poolt. Meie ei kujuta olukordi
nii ette ja tollcpärast olgu see seatud meie waukumatuks
hüüdsõnaks ja olgu see õhutajaks ühenduses tnlewaste
Ivalimistcga. (K iiduawaldused.)

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus
opmani .ja kupja käsu järele ... ja rohkem ma ei
tea ütelda ... Aulikud kohtusaksad näevad ise, et
peremehed pole süüdlased."
„Kas nad kodus ka tõrguvad rehte peksma?"
küsis adrakohtunik.
..Peremehed peksavad kodus ise, ise peksavad
kodus ... Ega teosulased kodus tee midagi, aulikud
kohtusaksad."
„Kas
„Kas peremehed kodus ei noomi neid?"
„On sa and neid noomida ka, kirikhärra noo
..On
mib
mib ka,
ka,aaga voata, mis nad teevad ... Ausad kohtu
saksad
saksad kkatsugu ka noomida... Sakstel on kangem
sõna kui maamehel."
Tiesenhausen ütles midagi saksa keeles, millest
külamehed aru ei saanud.
..Uuemõisa möisavanem on nõudnud te õnne
kasvatama ja annud üks hea seadus, mis mööda
tuleb elada ja need valla asjad ajada, aga mina olen
teada saanud, et mõned segased ja kahtlased mõtle
mised jn jutud seesinatse seaduse iile liikuma on
saanud. Aga mina annan teile see käsk sellesinatse
seaduse järel käima ja panen ette need kurjad nõu
andjad mitte kuulama, kes seda head asja ära
segavad ja panevad seda ootama, mis koguniste
mitte ei sünni.
Teie mõisahärra tahab teid panna ühe parema
põlve peale ja seepärast ärge tehkem temale see
asi raskeks, vaid kuulgem tema sõna, sest see on
teie kohus. Olgem siis igaüks vagad ja sõnakuule
likud tema vastu ja õpetagem oma pojad ja sulased
hea eluviisi pärast olema, sest teie möisavanem
tahab, et te saaksite lahti igast rumalusest ja et teie
käsi hästi käiks siin maa peal ja kord taevariiki
päriksite... Nüüd võite koju minema ja igaüks

Minu hüüdsõnaks on: ivaba töö ja tegcwus.

missugused wõiksid meie maated olla sotsiaalsel alal,
missugused elutõekspidamised peame endile wötma? Ees
ti ühiselu aluseks on perekond, meie ühiselu aluseks on

Riigihoidja K. Pätsi sõna...
(Algus 2-sel küljel.)

järele, siis oleks mul küllalt wüimalusi olnud.
Minu ülesanne oli põhiseadus parandada, tolle
wastaw kuju anda ja seepärast olen kõik kar
jääri- ja wüimuküsimuscd körwale jätnud ja
teen seda ka tulewikusKui meie nüüd fuffu rivimne uueks tööko. ltuefs

mängitud hümniga.

nicic täna siin poolehoidjatena põhiseaduse ellniviimise
rahwarindc ridades koos oleme, peame kindlalt wötma

tahtes ja ihas kõik on laiali ivalgnnud, siis selle tagazar
jeks osutub üldsuse nõrkus ja riikliku ivabadnse kaotus.

nii et see teistele kahjuks ei osutuks, nii et ta isiklik
puutumatus oleks kindlustatud, nii et see ei sünnitaks
haawamisi ega halwamisi, et see ci sünnitaks üldisi ma
hakiSkumisi, et see ci sünnitaks niisugust olukorda, kus
ükski ei wõinud kindel olla, et tema kaS ajalehe weergu
del wõi rahwakooZoleknl põhjendamatult ei satuks hä

ja kaitseliidu orkestri ettekanded. Kokkutulek, mis
kestis ligi kolm tundi, lõppes ühiselt lauldud ja
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Keskhommikuks ilmusid mõisa • kõik Uue
mõisale kuuluvate talude peremehed Kurenalt 14,
Hiieperest 13, Saulast 15, Kanaverest 14 ja Karlast 22.
Kubjas käsutas mehed talliõue, kuhu pääsis ainu
kese värava kaudu. Õue piirasid ühelt poolt tallid,
teiselt poolt laudad ja kuurid, kuna mõisapoolsel
küljel asetses elumaja. Hoonete vahel oli kõrge
kivimüür.
Kohtuhärrad ilmusid Tiesenhauseni ja opmani
saatel.
Peremehed paljastasid pea ja jäid ootama.
Adrakohtunik pidas meestele pika noomitus
kõne ja heitis neile ette, miks nad pole sulaseid
noominud ja käskinud kõiki mõisahärra käske täita.
„Miks pole seda mitte tehtud, küsin ma?"
Kombe kohaselt pidi vastust andma valla vani
maid peremehi. Selleks osutus 75-aastane Miku Jüri.
Jüri läks sakste poole kardeldi, kummardas sü
gavasti ja kõneles katkendiliselt:
..Aulikud kohtusaksad!.. Ma ei oska nõnda
rääkida, kuidas saksad tahavad . . . aga ma võin
ütelda . . . ma võin ütelda, et peremehed pole süüd
lased, sest . . . sest sulased ei kuula sõna . . . mõisa
põllul on opmanisaks ja kubjas, kes neid tööle pane
vad ... Aulikud kohtusaksad näevad ise, et ka
parunihärra sõna nende külge ei hakka ... Kui need
sulased õhtu rehte ei peksnud . . . siis me kuulsime
seda alles teisipäeval ja käskisime rehte peksa, aga
. . . aga sulased ütlesid, see põle peremeeste asi . . .
põle peremeeste asi, mis mõisas tehakse... Kohtu
saksad kuulaku sulaste käest järele, küsigu sulaste
käest järele, miks nad ei peksa rehte... Me käime
vakuraamatu järele, aga . . . aga nemad käivad

Aga sellest tnletatuna peame meeles pidama, et dc
mokraatia ja parlamentlik kord ci ole mõeldaw kodanike
isetegewuseta ja tvaba tegcwuseta ja nendest tekkiwate

Tallinnas, „Estonia" kontsertsaalis riigivolikogu va
limiste Tallinna rahvarinde juhtivate tegelaste kok
kutulek, millest osavõtjaid kõigist pealinna valimis
ringkondadest registreeriti üle 1300. Kuna kõik

Eestimaa kuningas

PEREMEHED PÄÄSID NOOMITUSEGA

ära sööb, on selleks, ct üldsuse ivabadnse ära soob.
kaugeleulatuv ja ääriniuc ivabadus on selleks, ei ta kogu

Waadake. sellega on kõik ära öeldud. Piibli jichi was
tu on öeldud, et ta on wanaks ja nõrgaks jäänud, temal
ei ole jõudu ja seepärast tulclvad noored ja katsuwad

ivana jõudu uksest tvälja wisata. Neeger vu oma töö

ivaba töö ja meie ühiselt: altlseks on waba ja arenew

omandus. (Kiiduatvaldmed.) Need kolm meie ühis
(Lõpp 5-dnl küljel.)

teinud, nüüd wöib ta minna. Lugupeetud koosolijad, kui
unud anvatakse selleks wäga nõrgaks jäänud inimeseks,
keda uikjest tvälja wisata kirikuõpetaja ütluse järele, siis
ma ütlen neile: teie eksite. Mitte seapärast ei eksita, et
ma wana ei ole, et mul aasratega, zragu igal ivanal ini
mesel. ei ole tcrtvis eumn endine, ega ole see. mis aas

kui mingi Mrtei, mitte kui mingi erimoolu pooldaja mõi
reiste ivoolude mahasunija. waid rõovooleit kui iuiineue.
fcy iuiiucb, et riigihoidja peab kõigile kättesaadaw ja
õiglaue olema, asja enese, oma rafv.ua saatuse, meie tu

mkümned tagasi. Selles ei eksita ivanndnS tooli kõi

lülige kindlaks, lliaiuge uii, kuidas reit jõudu ja rahnmsi

gile kaasa seda, mida ta ikka tooli. Aga selles eksitakse
küll, et mina oma tööd juba nüüd peaksin lõpetatuks,
nagu Mooscs, kes wabatahtlrkult oma rahtva juurest ära

läks.. Ei! Kui rahtvas on riigihoidjale annud säära
sed õigused ja kohustused.

siis ei lähe mina mitte üksikute õpetajate dema
googiliste tväljaaStumistc peale ära.

Kui auwatakse, et inina selle tvõinm küljes nii wäga
ripun, siis Ivõii, otsekoheselt ja ausalt öelda, et wõinm
kasutamine selle nelja aasta jooksul pole mitte kerge
olnud ja ma wõrn tõsiselt öelda, et olen end selle nelja
aasta jooksul wäsiinnud. ma ei ole endale mine neid
puhkusi tootnud, mis minu aastatele selle töö järele tar
wilinc oleks olnud. Mina olen tnunud. kui suur ja raske
see kohustus ou olnud, ja sagedasti oina jõudu ohwer
dadcs olen seda kohustust edasi kannud, muidugi lähen
ma siis. kui kõik ou korras!
kiilgne inimene, kes ei oskäks hinnam seda. mida puh
k»S kaua-aasiasie töörniigurllste järele kaasa ivõiks uina,

see on nmr ja armas asi. Ma ei ripu ka ühegi koha
küljes, ei presidendi ega mõne teise köha küljes.
Minu Pärast wõitc wakidn tnlewasekS presidendiks,
keda tahate.

Miim iitfeit jcdn olsolohcsclt. oma jndamemnnisinsc jä
vcCc ja selle järele, kes ole,» oma koäusnist läinuid nii,
nnsiu rahwas on seda nnnn käite usaldanud, ia ci miile
milleni muu järele.

Ml! wvin teile, lugupeetud kaaskodanikud,
öelda, et sel ajal, kui Rahwuskogu wälja töö
tas praegust põhiseadust, tulid mõned esindajad
minu juure ja küsisid, kas ma mitte nõus ei
oleks

ajutise seaduse andmisega esimese presidendi
ameti sisseseadmiseks, ja et mind esimeseks
presidendiks walsa kuulutataks.
Ma ei pruugi sugugi salata, et minu otsus
selle kohta eitaw oli. Seepärast, et ma ei ole
praegust seisukohta ei selle wöimu ega enese
isiku pärast oma käes pidanud, ja kui ma oleksin
tahtmld saada presidendiks ka endise seaduse

oma töö suure sa tarnida Jumalat kõige selle hea
eest, mis tema teile laseb osaks saada teie parun
härra läbi!"
Peremehed lahkusid ja alles väljaspool talliõue
pandi mütsid pähe. Tiesenhausen ei sallinud, kui
talumehed ta lähedal seisid mütsiga. Täna ei toh
tinud nad kogunisti oma härrat pahandada, sest
kohtusaksad olid siin ja peremeeste käsi oleks
võinud pahasti käia. Nüüd pääsesid nad lihtsa
noomitusega.
JÕUKATSUMINE TEOSULASTEGA
Peremeeste järele kutsuti talliõue teosulased.
Viimsena tuli Kolli Toomas, piiratud Kirimäe teo
sulastest. Põua Mait oli asunud teise ja Kolu Tõnu
kolmanda salga keskele. Siin valmistuti juba tead
likult seletuse andmiseks adrakohtunikule.
Kui kohtunikud tciskordselt talliõue saabusid,
seisid sulased salkades. Mõned askeldasid vankrite
juures, nagu valmistaksid nad tööle minema.
Tiesenhausenil kihvatas süda: teosulased seisid
mütsidega!
..Mütsid maha!" karjus ta sulaste peale.
Alles käsu peale paljastasid sulased pea.
„Kõik siia tulema!" käsutas Tiesenhausen ja
näitas kepiga kohtunike esisele.
Sulased lähenesid ja jäid vaikides ootama.
Adrakohtunik Vietinghoff vaatas kurja pilguga
sulastele. Need seisid trotsiva ilmega ja vaatasid
vastu. Kangru Tõnu katsus käega põue, kas puss
on ikka oma kohal.
..Miks olete siia tulnud?" küsis ta sulustelt.
..Tulime mõisa käsu peale." Vastajaks oli Kõlli
Toomas.
„Seda tean mina paremine," oli adrakohtuniku
vastus.
Sulased ootasid vaikides.
..Mulle kacbati. et te ei taha need rehcd
peksma?"
..Miks me ei taha, oleme valmis kas või kohe
rehele minema," vastas Toomas.

liirtiaprtiaabi kordaseadmiseks, siis valun mina teid mine

lemase riigikorra kõige selle pärasr palun ma teid:
on selle eest. et rähivas enese riiklik»? elli eduks saadaks

kõrgemale asutusse esindajad, fe? sanuituivad rahuli
kul:. kindlalt ja teades, uus tarivilü meie riigiaparaadi
edasiwiimiseks.

Meie peame üldises koostöös asutusi looma, miiie

iiffifiitc hit isikute wõimu täitmiseks. Mina olen elu

aeg selle pool: olnud, et kindlad asutused, seadusega
loodud asutused ou ueed, uus airaiuad riiklikku korda
kindlustada ja täiusele miin, neis wõib rabmas kaalu
tult oina paremate jõududega tvaliknt korraldada. Meie
rahwal ei ole ajalooliselt mälja kujunenud iuhtiwat sei
sust. Kõrk on kchmast põlwest tekiinnd. Omon veab
ralnvnl olema jõude, keda rahwas tunnistab oma juhti
õeks, miiie et pimedalt ümber kobada, Neudc kodanike
enda jõud ja ohmrimcelsus on ja peab olema, mis neid
tvälja ivrlida aitmvad. Neid tvõime meie. lugupeetud
kaaskodan.iud, kasmatada oma riigi kui kn rahma peale
rajatud asutuste kaudu, seepärast ou see minu põhi
mõte. mida ma mehe-easse astumisest saadik oTcit aas
taküuruete jooksul selgitada püüdnud ja kaitsnud. Truuks
jääde-:- oma põhimõtetele olen kmsiuuid meie riiki iu.il
ta Miia raskustest, et ta saaks ivabad annused ja saaks
kasivaiada endale juhte, ja ct ta olek.? wõimeliuc ucude
asutusie kaudu korda kaitsma ja määramatut r,rhulikku elu
rnljiua hulka laiali laotama.

Niisiis minu lühikesi sõnu kokku mõtles
tahaksin liin leile kõikidele öeldu, et meie tiig
ri seljast maha ei astu. Meie läheme kw
wabad ja julged kodanikud ivnlimiskastide juu
re ja näitame, et meie 4 aasta jooksul oleme
demokraatlikku riiki uuesti rajada jõudnud
Meie armastame korda ja riigiasutusi, mis sea
duste peale toetawad, ja nende asutuste kait
seks oleme neli aastat kannatanud kõiki nci!
kitsendusi, mis tarwis otid, aga mitte milteksk
muuks! Rahwas on seda heaks kiit
nud ja mina olen wiimane, kes sedc
heaks kiidaks, et kitsendused peak
sid rahuliku korra juures ed a s
k e st m a.

„Miks te ei taha, kui kubjas seda käses?"
..Kubjas käskis õhtul pärast päevatööd peksa."
„Miks hakkasite kupjale vastu?"
„Me ei suuda pärast päeva enam tööd teha.
Olime väsind ja tahame puhata."
..Laisad olete, ei viitsi tööd teha!" pahandas
kohtunik.
~leeme päeval kõik tööd korralikult; kui ei
usuta, küsitagu opmanilt ja kupjalt."
„öösi me rehte ei peksa, tehke mistahte!" hõi
kas keegi teiste selja tagant.
„Kes julgeb minule vastu rääkima? Kui mina
küsin, siis tohib vastama!" põrutas adrakohtunik.
Talliõues jäi vaikseks.
„Kes andis see kuri nou rehte mitte peksma?"
küsis kohtunik.
..Keegi pole annud. see oli meie ühine otsus."
„.Tah, see on meie ühine otsus, keski pole nõu
annud."
Tiescnhausen põrutas kepiga vastu maad.
„See on üks kuri nou, mis olete üheskoos tei
nud. Seadus karistab kurjad nõuandjad ja need. kes
selle järele teevad. Mina annan teile üks heo nou
ja see nou käseb rehed ikka peksa, nagu nõuab teie
parunhärra Tiesenhausen. Kas te olete juba need
kallid leeriöpetusesönad ära unustama? Te peate
oma mõisavanemate sõnu kuulma, oma tööd truiste
tegema, mitte vastu tõrkuma ega vastupanciad ia
kangekaelsed olema. Sulased peavad kõigis asjades
enesete mõisavanemate sõna kuulma ja kõigiti tema
meele pärast olema ja tegema, aga mitte vastu
haukuma."
..Mõisavanemad ei tohi aga sulaseid üleliiatööc*a
kurnata ega nõuda seda. mis uue seaduses nn
keelatud." on
See oli Põua Mait, kes hüüdis adrakohtunikule
v A ticic»

~Uues seaduses iääb töö ja maksud kõik vana
moodi ia kui kedagi leiab, et temale on tehtud üle
kohut, sus tema võib kaebama kihelkonnakohtu
harrale. kohtuharra.on siin. ma kiisin- kas kellegi
on kaebamist oma parunhärra peale?"

Esmaspäeval, 7. veebruaril 1938
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Enamik tänaseid võite pooleks

Valimised, rahvarinne...
(Algus 4-dal küljel.)

5.000 krooni Hiiumaale

konölifu elu põhilist alust perekond, lvaba iöö ja lu ti
ba arenelv omand oit esikohale asetatud ka meie unes
Põhiseaduses. Ja kõik, mis osutub nende aluste aren
damiseks ning edasiwiimiseks, nagu tööstus, kaubandus,

Poo! võidupiletist olevat Tallinas. 2000-kroonised võidud Tallinna, Tõrva, Tartu

5. klassrloterii lõpploosimise teine nädal algas
täna hommikul õige uniselt. Loosimise esimesed
tunnid ueenutasid ..sinist esmaspäewa". Heroldid
põristasid igawalt üheksakrooniseid, mittcs paljude

illusioone stmrwõidust ja kõigest sellest, mis siis

Nr. 12516, kollane, on nniüdud Tallinnas Ruba
on juba neljas nimetamiswäärne wõit sel loosinu
sel. Siingi on ostjateks kaks isikut, kuid nimeliselt
registreeritult.

sünniks.

Siis wõttis aga asi rõõmsama Pöörde. Pistivoi
tude sekka hakkas langema ka tüsedamaid wõite.
See hajutas igawuse wäheste pealtkuulajate rida
deski. Paari tunniga kogunes tüsedamatest wõitu
dest kokku 29.999 krooni ümber, nende seas üks
5999-kroonine wõit, neli 2999-kroonist wõitu ja
rida wähomadi wõite. Nii et kokkuwottes wõib
tänase ennelõuna loosimistulemustega jääda täiesti
rahule.

5999.kroonine wõit, nagu selgub, on läinud
pooleks Hiiumaale ja Tallinna.
Wõidupilet nr. 7947, sinine, on müüdud Käina
postkontorist Hiiumaalt. Postkontori ülem jutustab,
et ostja ei ole nimeliselt registreeritud. Kuid talle on

jäänud mällu, et Pildiraamat on müüdud kahele
isikule. Kui mälu ci peta, siis peaks üks pool ole
ma ühe põllnpidaja käes Hiiumaal. Kas lähedal
wõi kaugel, seda on raske ütelda, sest wõimata on
Pidada meeles kõiki neid, kes Postkontorist endale
muretsewad loteriipileti. Kuid teise Poole suhtes
on lugu selline, et seda tuleks otsida Tallinnast.
Namelt saatwat keegi juba mõnda aega Tallinnast
raha Posti teel Pool-Pileti ümberwahetamiseks. See

on seletataw sellega, et keegi on läbisõidul ostnud
pileti, ja peab seda nüüd tundmatuna endal Tal
linnast. Kas see jutt täiesti waba on siilist, mis
püütakse Pookida juure kõikidele hiidlaste lugudele,
on raske ütelda.

2000.?roonistest wõitndcst nr. 32.868, roheli»
ne, on läinud Tõrwa Postkontori kaudu. Jällegi Poo
lcks kahele isikule. Ühe Poole omaks olewat
põllnmccs lähemast ümbrnsest, kuna teine pool knn
lnwat ühele tõriralasele.

Needki wäited oletusele ja mälule, kuna
ostjad on end Peitnud saladuse-liniku warju.

tiks elutseb Tallinnas, teine Nõmmel.
Nimede järgi Peaksid olema kehwemad kodanikud.

Nr. 17.198, kollane, on müüdud Tartus Eesti Pan
ga Tartu osakonnas, kus aga sellest tehakse suur
panga saladus, mistõthl wõitja kohta ei ole wõima
lik midagi lausuda. Arwatawasti on wõitnud
mõni kõrgem pangaametnik. Nr. 37.797, sinine,
kuulub

Tallinnas iiljele 16-liikmelisele kollektiiwile.
Wõidupileti Pidas pikenmt aega tiks kodune neiu.
Kuna see talle aga muutus raskeks, siis moodustas

ta kollektiiwi wiimase loterii eel. Wiimase klassi
eest rahade tasumisel langes iiks liige kolliktiimist
wälja, mistõttu neiu omab kaks osa. Wõidupilet
on ostetud kaubamaja Rõstvase juurest. Kõik kolle?tiiwi liikmed on kehwapoolsed inimesed.
1999-kraonistest wõitlldest nr. 24.507, roheline,

Järma-Jaani Postkontorist nnnidult kuulub tund
matnle ostjale. annatcnnaSti iihele ümbrilskonna ta--

lupidajale. Nr. 47.722, roheline, on leidnud õn

Septembrikuus põgenesid Vasalemma vangilaag

tud kuueks kuuks vangi.

Kolm vangi, nende seas ka Holmberg ja Lätting
olid „Vanapere" talust vett toomas, nendega oli
kaasas valvur Aunapuu. Holmperg ja Lätting kand

sid veenõu. Äkki nad viskasid veenõu maha, hüppa

sid üle aia ja pagesid võssa. Ilm oli vihmane ja

nas ja siis äkki andus kuritegevusele, on mõnel prot
sessil enda vabanduseks ette toonud, et ta põdevat
peaaju pehmenemist.

Arstid on teda järele vaadanud ja konstateeri
nud, et ta on terve mõistusega inimene, kuid haig
lase iseloomuga, mis aga ci tee teda vastutusvõi
metuks.

Kohus mõistis Holmbcrgi põgenemise pärast ka

heks aastaks vangimajja Lättingulc aga pikendati
karistuseks ta pooleldi ära kantud sunnitööd viie
aasta võrra. Tal oli viis aastat ära kantud, kuid
nüüd ta peab algama oma 10-a. sunnitööd jälle ot
sast peale.

Goldfieldsi kaevandustöölised
ei ole rahul uute palganormidega
Goldfieldsi nllmnakncwandnscs pandi wiiljn uued
palganvrmid, millega ci anta töölistele enam lõhkcai
neid koos kapslite Za sütikutena tasuta näpu seni. Ses
asjas oli töölistel 2. ivcebrnaril knemnuduse juhatusena

seletamist. Taas juhtisid karmnrid et pö

lemkiwi mäljawõtmist nõutalse ! meetri kõrnusclt, mis
tõttu kulub käikude kindlustamiseks Palju acna ja kaeMurite töötasu jääb napiks.

Küsimustest saadi siiski läbirääkimistega üle ja

suurem töötüli jäi tulemata.

Naine tulistas pidusaalis
noormeest
Wiljaudi, 7. 2. Eile õhtul oli Koidu saalis

kauba eest, kuid tööstuse omanikule la seda raha üle ei
ole annud.

3l)-krooniscb wõibnb:

1025 k, 5727 P. 6252 r. 8963 k. 9520 r. 10399 s,
11677 s, 11880 f, 11010 k. 12000 p. 12150 k, 13628 r.
14017 k, 14072 r, 17428 p. 17615 p. 20149 p, 20665 r,
22016 p, 26833 r. 27142 r. 28427 r. 28486 p. 28922 p.
29361 f, 35703 r, 37549 f, 38366 p. 38678 k. 40588 k,
40849 f, 41677 r, 41766 s, 42585 k. 42782 s. 43388 r,
44070 p, 44577 p. 45712 r. 46612 p, 46016 s.

Miljonär läheb haiglasse karskust
õppima
Kütlc-Jõn 7000 kr. «võitja Nikolai Iljin oli kodu

ärkwelolokni, siis ei wõi ka meie teisiti. . . .

Niisuguseid perspektiiwe ei tohi meie oma töörah

Oleks aga andeksandmatu, kui meie oma wõimu keskon
daksime, nii nagu seda riigikaitse ou, umrstusse jätaksime

loale ette seada, loaid oleme kohustatud oma töörahwale
ette seadma perspektiiwe, et nad oma elit ajal lvaba töö
õigust ja wõimalust kasutades lvõiksid ise koguda ja üht
lasi ise ette uäha isegi oma lvanaduse püelvade lvõima

lüsi. (Kiiduatvaldnsed.)
Suurelt osalt uretc oleme stm koos pealinna esinda

jad, kuid suurelt osalt meie oleme pärit maalt. Mis
sugune pevspektiiw ta cilukäigus on praegu umatöölvsel.
kas oleme mõelnud sell ole? Kovualdttsed linna töölisele

ärme kardame, ct meie jõud itõrk vn, sest kui midagi
juhtub, fiiS ei ole meie kaugeltki üksi.
ia midagi tegemata jätaksime, mida teavad praegu- tei
sed. Teevärast meie riigi nxrlitsemiise tnvenxtses ssadmt
ses meie peame kõik teadma, mis on iavwts teha, ja ma

wõin siinkohal ütelda, ct meie wiunastc aastate töö ta
gajärjel ja loodetaivasti fa janti,ri särgitewate aastate
töö tagajärjel, mitte suhteliselt ci ole nõrgemad kus ta
sed. (.Kiiduawabdused.) Kõik ttmnused, mis toõimu kõ«
ivendamisest kõne leivad mujal, käsrtvad ka ureie tähte prn

Mirte tehaste ja tunnike rakenduste ridades on iwet
enam-wähem seatud, hiid missugune on maatööliste
povspÄtütv? Ja tollopsolcst minu tunde Kivele kogu

gct toos hoida, ct meie oma ridasid alatiste maidlaste
korms ei lõhu. Ei saa praegu küsida nii. et kas seda
iva sa on lvõi ei ole iraja. Möödunud aeg tõendab, et

rahtva töö prcchlcem ja sotsiaalküsimivsts probleem selle?

ü'da on waja. sa seepärast teeme! (Ktiduawaldused.)

A?a ei saaks enne lõpetada kui ma ci äIM öelnud,

seisabki, et

ct meie põhiseaduse ellmvinnise nchivartnde pvWika tähi

töötama koos niihästi Eesti jiihiilv rtigttvõttit kui ka

veawad hoolitsema ka teiste eest. (Küdnaivaldiised.l
Meie peame selle õest hoolt kandma, et meil tööd ja ic

Telle poolest, kes meie oleme Mi,te,md pöyrseaduie
ellu,viimise rahmanude ribidesse mi toe sugugi parteilt
sest kaalutlemisest, iva id oma rabma iileSannere õigest
uvöifauiKit» föiflcDcali oleme fuiütfutb luuibiun, ct leurnc
poliitika ou õige. ja et selles poliitikas tuleb minna edap.

uks pealinna nooremasse generatsiooni knnlnw
wandeabwokaat.

Nr. 5281, Punane, on keskmüügikohast saadetud
Posti teel tellimisel Kehrasse, kust ka wõitjat ütleb
otsida. Nr. 27.854, kollane, on läinud Saarnc
kandu Tartu maanteel, nr. 82.456. roheline, Ta
bittere Postkoutorrst, ja nr. 23.622, punane, tuntud
rammumehe Neufcutdi kandu Walgas.

Lotcnnvõitja «viis «vennale järele tuliuued toredad sän
rikud.

Rggu Iljin nüüd seletab, ootab ta esialgu Küttejõus

gsivnst Eesti riigis olöks. See on kapitali ja omandi

niikaua kuni ««'õit «välja «nnkstaksc. Siis tccb sõpradele
«väikesed liigud ja tõinluib siis a»vnl«k»st elust kolincks

kohus, ja meie ettoivõtja ja pcmtKcs ivõib tihke olla sel
lele. et selline osa Eesti üldsuse heaks on tema käite nn
ttrd. Knid selle õest peah kaasanitaivalt sa soodnsiaivalt
hodliosema ka tvaliiisiiÄvõint. (Kiidiiaivaldnsed.)
Waliisusioõim on selleks knisutud, et ta veaks hoo

kuuks täiesti tagasi. Iljin on tugcw napsitvötjn mees,
jn et sõprade juures kiusatus uuesti peale ci tuleks, ka
«vnlscb «««ees minna kolmeks kuuks hoopis kuhugi saua
toorimni, ct seal raHnS ja üksildases end täielikuks karsk
laseks kastvatada.

istest nr. 45.838, kollane, on ostetud
Tartu postkontorist ja nr. 18.691, punane, Kirikali
raamatukauplusest Tallinnas, nr. 39.136, punane,
Jõhwi Postkontorist.

Jaapani peakorteri poolt awaldatud teada
andes öeldakse, et s)iina mäed, kes amaldasid
wastupanu jaapanlaste edasitllngile Nankingist
Hsutschou suunas, on põgenemas korratuses
Pengpust põhjapoole. Osa Hiina mägesid põgeneb

ka laialipillatuna kirdepoole. Neid jälitawad
Jaapani wäeosad. Umbes 15.000 hiinlast on
saanud surma ja paljud haawata.

Hoidis kordnikku kinni
Kordnik August Oja nägi Veneturu ääres ke
dagi naist, kes seal joobnuna rahu rikkus. Kordnik
tahtis seda naist jaoskonda viia, kuid teda tuli
takistama keegi Alfred Apri, kes haaras ta kätest
kini ja pidas teda sedaviisi niikaua kui naine oli
põgenenud.

Apri võeti vastutusele. Ta seletas, et see naine,

kellel ta aidanud põgeneda, olnud ta vabaabielu
naine.

Kohus mõistis Apri kaheksaks kuuks vangi

Sai vale abil teist korda
normaaltalu
Johannes Varik andis 1934. a. lõpul põllutöö

ministeeriumile palve, et talle saaks määratud tasuta
maad normaaltalu suuruses, kuna vabariig valitsuse
otsusega 1921. a. tal on selleks õigus. Maad ta seni

pole saanud. Ta palus endale kõigepealt ministee

riumilt tõendust, et ta maad pole saanud.
Talle antigi siis tõendis, et ministeeriumi andmeil
ta pole veel maad saanud.
Selle tõendisc varal hakkas siis Varik endale kui
Vabadussõjaacgselc Sakala partisaanide pataljoni sõ
durile nõudma maad Järvamaal Viisu asundusest.
Ta saigi omale normaaltalu.

Hiljem selgus, et Varik on saanud omale nor

maaltalu kätte juba 1928. a. Tarvastu mõisast.

Varik võeti vastutusele. Ta tunnistas end süüdi
selles, et ta on vale abil teist korda maad saanud.
Kohus mõistis ta üheks aastaks vangimajja.

Haige suri rongil
Pühapäcwa õhtuse Riin kiirrongi saabumisel
Tallinna, leiti 3. klassi wagunist surnult 34-a.
Liisa Mihkli tütar K ärne r, kelle elukoht Rae
walla Lagedi algkoolis. Politsei wöttis laiba
enese korraidusse ja saatis linna lahkamis
kambrisse.

Juurdlusega selgus, et Liisa Kärner oli kaue
mat aega pödenlld kurglltiisikust. Pühapäewal
oli poeg Eduard Kärner, kes on Lagedi algkooli
juhataja, teda tahtnud wiia rawimisele haiglasse.
Rongil oli ema end tunnud üsna hästi. Nii
kann. kui poeg läks kutsuma kohale wastu
tellitud haigeauto inimesi, suri aga ema ivagunis.

Neiu Pärast atentaati püüdis põgeneda kuid tabati.

kr. Anna Trcie r i l e kuuluma trikootööstuse raha.

40220 siu.

uteie kõigi Euroopa valuvaote iunre? ivõime nnirgcna

hästi, et need ei ole mitte sellised, mille pärast kogu elu
aeg peaks töötama, et kord loaestemajas mööda saata
oma elu lõpp-päewi.

Vitali ja omandi omaniku muve. Selleks on noile irumad
kätte tulnud sa kätte «võimaldunud, et tööd anda. ja nad

El naiste töökeelt» kaotamise puhul nüüd kõik
naised ei hakkaks maalt linnadesse voolama, kuhu

Nnamat töötas nimetatud rktcmõttc juures müüjana.
Kui möödunud aasta kohta temaga tehti nrwet, selgus
Puudujääk. 3bOO kl. oli tn saanud mitiursugule trikoo

2030 siu., 3017 roh., 6026 koll., 15341 Puu.,
10711 koll., 34206 koll., 35804 pnn., 36120 siu.,

rama wõimu kcskeitdamise ja kovraidamrse smmas.Nagu

kolme kuu pärast, s. v. siis, kui «vend sõjamäest «vabaneb.

VÕITLUS NAISTE MAALT PÕGENEMISE VASTU
SAKSAMAAL

Müüja omastas 3900 kr.

100«fr. wõibnb:

vantt utiite enam juhtida eilsetele teadetele sündmustest
wälismail. aga tteed kohustawad uteie tähelepanu vöö

luda oma lihakarni atvmnist, mida kaivatfetakse teha

ne mahejuhtum. Lösi kella paigu 23-aastanc Lei
da Orumaa tulistas jalutusfaalis wäikckaliibrilisest
rcwolwrist Naimond Luike. Kuul tabas meest wasa

Talliuna-Harjn kriminaalpolitsei tabas ja paigutas
Manglasse 27-n. Otto R a a m a t u, kes omastas 39NN

500-frooitlfcb wõibnb: o
18601 pun., 45838 pu,t.

meie keskel olla. Ja niisugune inimene, ta peab otsi
ma endale siis mujalt clatcunise lvõimalusi. Ja milli
sed need elatamiswõimalused on? Meie teame loaga

Kõne lõpupoole tulles, uta ei saa tähelepanu juhti
maia jätta sellele meie poliitika-alale. mis praegustel
aegadel meie juures esmajärguliseks osutub, s. o. meie
Eesti riigi kaitsepoliitika. Aia ci tarwitscks teie tähele

osutub

Sakalamaa malcwa poolt korraldatud rahmnpevl mcri

kust puusast. Kuul opereeriti wälja jn haaw pole raske.

5281 puu.. 23622 puu., 24557 roh.. 27654 koll.,
32456 roh., 47722 roh.

eneselt nõntarvaid ülesandeid täita oma nibwa ees
märkides.

tegc-tvuse ja peau»orjn wõimaldamine on eeskätt meie ka-

Lätting tabati viis nädalat hiljem. Ta seletas, et

Hiljem tabati ka Holmberg Holmberg, kes vare
malt korraliku inimesena teenis ühes pealinna sau

1000-fr. luöitnb:

kestel, eriti meie tööwüe ridades, ei lvõi keegi kindel
olla, et ta oma elukäigus ja elusaatuses ei lvõi sattuda
tvanilses lvõi inlvaliidsuse päewil olukordadesse, mida
nad kuidagi ei ole ära teeninud. Kõik olxme harjunud
nägema, et inimesed igakord mitte oma siin pärast ci
satu inlvaliidsuse lvõi lvanaduse tõttu olukorda, mil ivoi
dakse öelda: sina kui töölvõimetu iitimeue ei saa enam

ia õpetused on maailmas palju kahju toonud, ja seepa
vast on parem neist lvaba olla, et seda kõwennni elult

sundaega teenima «venna juures, ct põhjalikult läbi kaa

pimedavõitu, mispärast ka tagant tulistamine ei an
nud tagajärgi.
on paar päeva enne põgenemist Holmbergiga kokku
leppinud, et õhtul vee toomisel nad põgenevad. Pa
genud metsa, nad läinud seal üksteisest lahku.

12516 koll., 17198 koll.. 32868 roh., 3'<987 siu.

Aga mõni sõna weel lvaba töö kohta. Meie

ande juurest reise ülesande juure. Kõiksugused doktriinid

mailt miin päeivn kadunud, sest ta käis Wasknarwas

Lugusid kohtust

rist Heinrich Lä 11 in g, kes istus 10. a. sunnitööd,
ja August-Voldemar Holmberg, kes oli mõiste

2000'froonifcb wõibnb:

gi jõukust. (Kiiduwaldused.)

talituse kontori „Ermo" kandu Tallinnas. Selleks

Langenud umbes 15.000 hiinlast

Vanglast põgenemise eest
5. a. sunnitööle

7047 siu.

oma hinges tviimistletud kunstnik, et ta peene ja hinges
tatud kunstnikuna arendada lvõiks perekonda, loata tööd
ja kogutalvat omandit selleks, et see omand lvõiks meie
rahlva teenistuses olla ja kasivatada meie rahlva ja rii

andes wõmraliese rahulikult stt lväärikM oma
ivade lõpetamiseks ka neile, kes on nõrkenud meie töö
iväe ridades ja uimelt manuse ja iinvaliidsuse kindlus
aniise kaudu. i.WduaüvaldUsed.)
Meie iihiselulisi arusaamisi ei seo mitte mingid dokt
äinid ehk õpetused ei siuna- ega siiapoole, maid meie
voli iii la on täielik reaalpoliitika, see tähendab ühe üles

neliku omaniku .Härm Nandma kinniswarade wahc

Korratu põgenemine Pengpu alt. Jaapanlased põgenejate kannul

nemas.

mine, tvaba töö kasutamine, soodustamine ja wõimalda

tuntu poolt lühidalt edasi antud meie sotsiaalse elu poob
fecntib nii, nagu neid tunnen ja nagu tretil õigeks pean.
Za minu tunde järgi need piirid tõepoolest tväiljendatvad
lööd ja leiba, kui rahwilsivaheliue olukovd seda wähegi
soodustab, ja knidlnstawad ka edaspidi omandi arengut,

kõigil rahwakihtidcl oleks tööd. iegewnst ja leiba,
kuid ka lvanaduse ja inuxrliidsuse poolest kindlustust. Töö.

Hiinlased said raskesti lüüa

6 cl) anghai, 6. 2. (ETA) (Reuter) Jaapa
ni mägede ülemjuhataja kindral Matsüi tea
tab, et Jaapani mäed on saawutauud tähtsa
wöidu Hiina mägede üle Tientsin-Nanktngi
raudtee piirkonnas. Nankingist umbes 160 miili
põhjapool. Sel puhul Jaapani peakorteri poolt
wäljaantud teadaandes kinnitatakse, et hiinla
sed on kannud häwitamaid kaotusi ja on pöge

Tänaseid suuremaid võite
5000»fr. luõit

nowitschi walmisriieteärist Wiru tänawalt, kust see

põllundus, laelvandus, ommwi kaswatamiue ja kasuta

mine, kõik need lvahendid peatvad olema nii arenda
talvad ja wiimistletawad, et iga üksiku ala kandja olete

«Sinine esmaspäev" kujunes üsna võidukaks

Laskmisel tekkis jalutnssanlis paanika.

5

„Kiviõli" tuleohus
Süttis põlema bensiini puhasta
mise kamber. Kiire abi hoidis ära
suurema õnnetuse
Pühapäeiva õhtul kell 6 p. l. süttis põlema
a.-ü. ..Kiwiüli" bensiini- ja üliwabrikute wahel
olem toorbensiini eelpuhastuse kamber.
Tltld märkasid esmalt bensiiniwabriku töö
lised, kelle kohale jõudes kogu ruum oli tules.
Olukord näis alul päris kriitilisena, kuna sa
mas ruumis asetseb toorbensiini puhastusuöu,
mis mahutab 25.000 liitrit bensiini. Samuti
asetseb ruum otse bensiini- jn ülitankide kör
«oal. mistõttu tule letuiiuife korral süttimise
ohtu sattllksid ka ölitangid.
Armestndes olukorra tähtsust, anti tuletõrje
üldhäire. mis lõi paanikasse kogu tööstuse asula,
kuna lewis jutt, et leegid oma «võimusesse olid
haaranud üliwabriku.
Tänu kiirele abile, õnnestus tikivideerida
tuleoht euiu', kui see suuremat kahju siuttis teki
tada. Selgus, et püleina oli süttinud nunni põ
rand, kuhu oli pumbtttorustikust «valgunud ben
siini. Näib vleivat töenäbline, et tuli tekkis
elektripumba juhtmetest «väljunud sädemetest.
Wöib oletada ka tulega hooletult ümberkäimist.
Tille tekkimise põhjuste selgitamiseks alustati

sel ia olchsivõtlikhkses on olnud õnne ja seepärast saade
ind õnnest, meie läheme ivas tn ka wlewiknle. põhiiioa
dttse elluwiimise ajajärgule ja sotsiaalsele ühiselulisele
povjipekiiimile. et Eesti rahival oleks tööd. leiba, ette
lvõtlilknst, kuid ühtlasi ka, et Eesti vabwal ja ta liikmeil,
kellel tvõimalvk ei ole olnud ühte ega teist soetada, ot nad

ioanuse. ja tnlvaltidsnie «vastu oleksid kindlustatud, et
neil ei tarwitseks mahajäetuna kõigi teiste pärast Häbi
muda, et sa tööivõimetu, wvi et sa «vanadusest nõrk oled.
(Kiidualvalduised.)

Kõik nutud meil ja mujal seni nähtud liialdused töö
rahtva näiliseks abistamiseks, mis ol>id tingitud äärmi?te pahempoolsete parteide rõbuwast pealetungist, niis te
litasid Äigalvat klassiwõitlust jne., on aimud meile ainult

poSju kära. aga «vähe «villa. Igatahes tööd, ettowõi
likkust ja leiba ei ole nad iile maailma soodustanud, maid
on seda m.cha kiskunud ja mainuduslskn kriisi kasivamist
sütvoiidannd. Tõsised tööliied ise ei pea neist äärmustest

palju lugu. Äärnmied sotsiaalalal vidurdaiid üldist hea
cilölut, töömahtu, igapäomase leiwa ja peaivarju küllust,
ilma et kõrged sotsiaalsed refcwmanwr!'!? iie sctda tähe

legi oleksid pannud. Siin oleme näiteks ühes koos üür
nikud ühelt poolt sa teiselt poolt majaomanikud. ?iin
sotsiaalse elu aladel sa radadel ükskord olime auramisel,

et üünieadus päästab linnade elu. Aga fiifimte olüef
tmusclt endi käest otsokobeselt, kas mingi üüriseadiis
Ivõib kasulik olla itihirnfuTe «või iedet tvibem majaomani
kule. Sellised korraldused osntmvad kitsondneteks. mis
meil üldist tööd ja leiba iväheitdairad ja selle poolest ei

tvõi kitsendustega liialdada, «vaid tööl ja tegeamsel
lväärnisie kättesaamiseks peab ette näbtiid olenla töö ia
oitoioõtlikkine küllaldane tviibadns.

Ja sevpüvast neid ridu reite siin ette kandes oleks

Johan Holbcrp, abivcdaor Tallinuas. iüubiunb 8.
wccbr. 1893. a. Sauqa w. Pärnumaal.

sid kirjanik H. E. Sööti

Aleksander Kärner, vmawalitsusreaclanc, nmbiiiub
8. weebr. 1889. n. Maasi w. saaremaal. Knrccänare lin
nanõunik.

Laupäeval ja pühapäeval peeti Tartus üleriik

likke skaudi-õppejuhtide päevi. Esindatud olid kõik

malevad, peale Sakala ja Lääne, ligikaudu 100
osavõtjaga. Päevadest võttis osa ka skautide pea
vanem end. haridusminister N. Kan n.
Päevad algasid laupäeva õhtul piduliku ava
koondusega, kus ütles avasõnad Tartu skautide ma

leva vanem prof. A. Pald r o c k ja tervitas ha
ridusministeeriumi noorteosakonna sekretär Koo
se. Samal koondusel kuulati ära peastaabi esin
daja ins. Geeringu ettekanne, mis oli pühendatud

skautluse mõiste selgitamisele. Pikema referaadiga

esines peastaabi ülema ahi H. Miche 1 s o n lü
hematest ja kaugematest ülesannetest skautliku
õppetegevuse korraldamisel.
Pühapäeval jätkusid koondused, ühel neist kõ
neles õpetaja Harri Haamer usuliste küsimuste
iile, mille kohta võeti elavalt sõna. Pikem aurutelu
keerles skautide õppemeetodite rakendamise üle.
Õpetaja R. Keres kõneles väljastpoolt eritadlaste
ja skaudisõprade rakendamisest skautlikuks kas
vatustööks.
Skaudijuhiidc üleriiklik kokkutulek lõppes pi
duliku aktusega Tartu skautide ja gaidide

K. R. Pusta loeng Pariisis
P arii s, 0. 2. (ETA) (Hauas) Eesti cndme

saadik Pariisis K. R. Pusta esines laupaewal moraal

sete ja poliitiliste teaduste akadeemias koelmuna põhja
maade majanduslikus! jn poliitilisest koostööst.

vastu ning ajada nõnda nurja mõnedki ..ebanaise
likud" plaanid, minna keskkoolist ülikooli edasi

tiid lõppesid wiigign. Pühnpäemal Keres Pidi andma

Kerese simultaan Kaunases
17 partiist luDiti* 11
K nunn s, <>. 2. (ETA) Laupiicwal saabuS Kau

raldati sek puhul simultaanwõistluS 17 maletajaga, kel
ledrsi Keres wõilis 11 ja kaotas neljale, kuna kaks par
simultaani Leedu kaheksale parimale maletajale.

üle nii fui fn jciwfonüluc.

organisatsioonide raamides ja ulatuses, samuti, ma ta
halsin loota, kõiki tegelasi meie riigi- tui ka seltskandKkus

aparatuuris. meid kõiki on juhtinud teadmine, et
praeguse ajajärgu püüded kui ka hädaohud, lamuti ka
ülesande raskused, on kergesti ületatmrvd antult sns.

km oleme juhitud kindlast usust, et see. mis on ette wõe
tvd riigi juhtide poolt, on õige, sest wastasel ktmeest oleks
mere jõud nõrgestatud. Ja seepärast sellise himdsÄiaga
pöördun ma täna ka siin meie rinde nmiptdamtse-ooos

olekust osawõtjaie poole. Usaldus on see. tMs SanivM
iile praeguse ajajärgu ja usaldus on see. mis wcnmmstab.
Ma aniran, ma ei ole kutsuritd selgitama ja seletama,
mida kawatsewad üksikkmrdidaadid, kes end on seadnud
põhiseaduse ellmviimise raiuva rin de lvaStu mis on nen

de mõtted ja nende püüded. Aga ma kahtlvn neis küll.
Nende püüded, need on suunatud ieisi radasid bidi, ja
ma wõin kinnitada, et pale üksikute, nende keskel mul
usku ei ole, ct nende wõmniletuleku korral parlamendis
meil sekeldust ei tuleks, oa uta es svowrks ka seda. et
teie. austatud poolehoidjad, kes teie äkete kokku tulnud,
oleksite tunnistajaks stejmives, kuidas Eesti elu tülidesse

heidetakse, iva id ma soowikiin seda. et meie ist

üksmeelselt suhtiiksiinc Eesii ülüsmcele ja solidaarsuse
poliitikasse nii, nagu see Zviljendub l^õhiseaduse cllutrm
mise raluv.iviude püücles. et eestlane õleks nii nagu ta
peab olema."

Peaministri asetäitja kõne wõetäkse wastn tor
miliste

püsti ja ühiselt lauldakse orkestri saatel ..Eesti
lippit".
Politseipeegel
Purustas akna. V.-Balti as. nr. 64—10 elutsev
Susannc Käspcr avaldas politseile, et kindla elu
kohata Robert Pulk on öol vastu laupäeva purus
tanud tema korteri akna ning hiljem temale tungi
nud kallale.

Loata viina müümise pärast võetakse vastutu
Läbiotsimisel saadi tema juurest kätte 10 pudelit

Aksel Mci, riigiametnik. sündinud 8. tveebr. 1896. rt.
Nõudes, Tartumaal.
Johannes Naab, õpetaja. sündinud 8. tveebr.

riigiviina.

a. Kaarina Snnrtvallas Saaremaal.
Oskar Willa, ametnik, sündimib S. iwcbr. 1895. a.
Matskitvi lv. Tartumaal.

Wladimir Padtva, klaiverikuustuik. sündinud 8.

tveebr. 1900 a. Mõskma fnbcrmanpus.

Konstaabel H. Pehme hõbepulm

Kiire sõidu pärast koostas politsei protokolli
sõiduauto A-168 juhile. Otstarbetult hoidis Narva
maanteel sõites parempoolset suunanäitajat väljas

sõiduauto A-617 juht.
Ei täitnud kohtupristavi korraldust. V. Kom
passi tän. 9—6 elutsev Mart Sumpmann sai proto
kolli seepärast, et ta ei täitnud kohtupristavi sea
duslikku korraldust.
Arestitud varanduse kõrvaldamise parast sai
nrotokolli Fählmanni tän. 12—1 elutsev Haarand
Rannavcer.

Joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja

fiü! vastu pühapäeva 7 ja ööl vastu esmaspäeva 2.

Vargusi pealinnas
Bruno Grossi metsaäri kontorist Luha tän.
nr. 3rt varastati kell ja muid vähemaid asju kokku
70 kr. väärtuses. Vargus pandi toime murdmise
teel, mispärast võib arvata, et varas lootis saada

suuremat saaki.
Pärnu mnt. nr. 69 asetseva Lutheri noorteühingu

riietusruumist varastati Juuli Pinsulaari palitutaskust
fotoaparaat 37 kr. väärtuses.

Linda Kilscli keldrist Oskari tän. nr. 17 va
lati 4 pudelit veini 3 kr. väärtuses.
Kesk-Ameorika tän. nr. 16 asetsevast Jakob

Ehasalu lihakaupluscst varastati rasva ja vorsti kokku
85 kr. väärtuses.

Nõmmel murti lahti Kaevu tän. nr. 8 asetsev
Erika A\ ats o ui kiosk. AVitmesugust kaupa viidi
ära 112 kr. väärtuses.

vusliku iseteadvuse poole.

lausus skm. 11. Michelson.

meianud. ci ole oma raskustes niletatmv muidu, km m»l
ei oleks usku oma rügijimndesse. anvoritecti, heasse tcm
tesse ja heasse tegemise 'püüdesse. Mulle tundub, et nn
pea liti kao, aine usu oma riigijuhtide antvriteedisse, ole
me valju kaotanud. Ecooäraft ma ütleksin, et kogu aeg
nii mind. kui sisealal töötaja tegudes, kui ka röötegt,aid

sele Kcsk-Kompassi tän. 13—6 elutsev Leena Arus.

ruumes. Aktus oli ühtlasi pühendatud ka kirjanik
K. E. Söödi austamisele ühenduses tema 7ä-nda
sünnipäevaga. Aktuscruum oli rahvast puupüsti
täis. Juubilar võeti aktusesaali ilmudes vastu eri
lise tseremooniaga. Aktuse avas Skaudisõprade
Seltsi esimees prof. K. Saral. I'idukõne pidas
üks vanemaid tegelasi teemil: „Vanad ja noo
ruslikud ideaalid". Kõneleja puudutas oma ette
kandes ka kirjanik K. E. Sööti, kes oma luule
lennuga on rahvast õhutanud paremuse ja rah
Järgnevalt andis skautide maleva peavanem N.#

(Kiiduawaldused.) Aga ux-cl rodkem. Mul on samuti
im,iie et ajajärk mida ülemiitekli-aiajärguks oleme m

Mats Laarmann, põllumees, sündinub 8. tveebr.
1873. a. iwarli tv. Wiljandimaal.

maleva ühise] korraldusel tütarlaste gümnaasiumi

Kann juubilarile üle skautliku kõrgema aumärgi,
avastika lindiga, kuna gaidid andsid kirjanikule
tulipunaseid lilli. Skaudisõprade Seltsi esimees
prof. K. Saral tegi teatavaks, et juubilar on valitud
seltsi auliikmeks, andes talle üle auaadressi auliik
meks valimiste teatega.
Sõna võttis ka juubilar, kes tänas noori temale
osutatud austusavalduse eest. Aktuse lõppsõnad

Eesii juhtiw om rahvasi. .

Sünnipäewalapsi

Skautide õppejjuhid austa

nasrsse Eesti malesuurmeister Keres. Kaunases kor

õppima.

omandil oloks kasüvu. Aga ühtlasi ka selle eest, et la
riigikapitali ja omandi abil ja riigiivöim» soodustusel
oleks kodanikel iööd Kt tegowust. Ja praegusel tvalitsu

juurdlust.

neid meelitab tehasetöö, on otsustatud, et edas
pidi peavad kõik noored naised kuni 25. eluaas
tani kuuluma töökohustuse alla maal. Saksas pan
nakse varsti kehtima sunduslik tööaasta kõigile
keskkooli lõpetanud noortele neidudele. Neiud, ka
need, kes linnast pärit, pannakse tööle perenaiste
abina taludes ja ka põllul. Sellega loodetakse nais
tes tekitada huvi põllutöö ja koduse majapidamise

litsema selle eest, et kapitalil oleks kas«vn, ot

miinak- osaks lvõi lüliks on kindlasti Eesti üksmeele ia
Eesii solidaarsuse laiendamise Antita. ga selles peab

Teisipsicival viihilsnvad Tall. pol. 1. ic-t. konsmabel
vans Peh m e ja tema abikaasa Lydia oina bõbcpulnii.
Nende laulatus toimus 8. weebruaril 1918. a.

iis, kus Hans Pehme oli politseiieenistuseS pristaml
abilisena ja hiljem prislawina.
1922. a. 1. sept. astus õ. Pehme Eeõti wabarllg,
politseitecniStiissc Tall. 1. jsk..kuö teenib wahetpida
maia Kinini. Tema pikaajalist ja hoolsal teenistust on
hinnatud 5. klassi Kotkaristiga. Juubilaridel oil kaks
poega, kes mõlemad õpüvad ülikoolis.

Surnu-linad ja -kingad varga
saagiks
Pühapäeval avaldas A\õniste valla elanik A\iina

Kreenholmis oodata vallandamisi
Kreenholmi ümbrikus on lähemal ajal oodata
dala lüpul teatati ivanamalirikus ja loala wabrikus

suuremat töökoormatuse wähenemist.. Möödunud na

kokku Ümmarguselt IM) töölisele. et neil tuleb arwes
tada kuu aja pärast teenistuseta jäämisega. Matuseks
on see, et seekord on määratud ivatlandamijete töölt
sed, kes on palgatud teenistusse määramata ajaks.
Waremalt on töötcllimiste «vähenemise puhul jäetud
teenistusse töölised, kes otid palgatud tööle kindlaks

tähtajaks. ...

Kmildanmsti on töökoormatuse «vähenemine ting»-

tud sellest, et turud oleivat juba kaupadega iile koor
matud. Ladudesse «valmistamine hindade ebaselge kon

junktuuri toitu oleivat seotud riisikoga. Loodetakte

Kokk raudteepolitseile, et Hargla jaamas on varas

siiski, et ivälistulgudel kviijunktinir hakkad paranema
ja «vabrik «võib jatkata tööd seniit pingega.

lina kokku 12 kr. väärtuses. Varguses kahtlustab
avaldaja Taheva valla elanikku Artur T.

loodetav ilm

tatud 3. klassi vagunist tema pakk, mis sisaldanud
10 paari surnukingi, 6 surnu silniurütikut ja 6 surnu

Kirjawastuseid

tcisipiiewal, «vcebrnaril

Sõrmus. Haapsalus. On õigem, kui sarnaste
..awalike küsimustega" pöörduksite otjcteed Lääne

öösi bVfimi fimi lonitiicid, Keeval fciimrcil tõlwani
loodepoolseid nimi. Wuutlr? riimini--. Koban kergeid
tioasademcid. öösi kerge kulm. paewal iemyeranwr 0

ajul. maawalilsuse poole.

kraadi ümber.
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Sport

Mary Hardwick võitis
Üllatusvõitja suusamaratonis

pr. Nõmmiku

Engnestangeni maailma
rekord 41,8 sek.
Ivar Ballangrud maailmameistriks
Dav i s, 6. 2. (ETA) Maailmameistrivõistlus
tel kiiruisutamises tuli üldvõitjaks Ballangrud
(Norra) 190,907 punktiga, 2) Wazulek (Aust
ria) 192,233 punktiga, 3) Matki sen (Norra)
192,660 p., 4) Bersinsh (Läti) 194,197 p.
500 meetri distantsil purustati senine maailma
rekord kahel korral. Ameeriklane Freisinger saa
vutas algul maailmarekordilise aja 41,9 sekundit,
kuid lõpuks norralane Engenstangen saavutas ko
guni ajaks 41,8 sek. Üksikaladel kujunesid tule
mused järgmisteks: 500 meetrit: 1) Engenstangen
(Norra) 41,8 sek. (uus maailmarekord), 2) Frei
singer (USA) 41,9 sek., 3) Krog (Norra) 42,3
sek., 4), 5) ja 6) Bersinsh (Läti), Haraldsen
(Norra) ja Johansen (Norra) 42,9 sek. 5000
meetri distantsil: 1) Ballangrud (Norra) 8.20,2,
2) Mathisen (Norra) 8.25,4, 3) Wazulek (Austria)
8,27,9. Lätlane Bersinsh jäi siin üheksandaks aja
ga 8.37,5. 1500 meetri distants: 1) Engenstangen
2.15,9, 2) Ballangrud 2.16,1, 3) Bersinsh 2.16,4.
10.000 meetri distantsil: 1) Ballangrud 17.14,4
(uus maailmarekord; senine maailmarekord seisis
tema kaasmaalase Carlseni nimel ajaga 17.17,4),
2) Mathisen, kes saavutas sama aja.

Eesli suusapäevad õnnestusid vaatamata sulale ja vihmale. Tuhandeid suusahuvilisi Mustamäel.
Favoriidid 50 km-is E. Siitan ja V. Kaariste pidid leppima teise ja kolmanda kohaga. Suusahüppe
meistriks viljandlane E. Raidla. Avapidustused toimusid helgiheitjate, tõrvikute ja rakettide valgusel

Eesti B-klassi poksi
võistlused
2 venda Künnapast Eesti meistriks»
Sindi Kalju üldvõitjaks
Laupäeval ja pühapäeval peeti Sindis sealse Kalju

korraldusel B klassi Mesti poksi esivõistlused. Osa
võtjaid oli Sindist. Tallinnast. Pärnust ja Harju ma
levast. koguarvult 41. Laupäeval oli Sindi tekstiil
vabrikute ühisuselt korraldatud tutvumisringkälk
süurkäitisc kõigis osakondades välissportlasilc ja
spordijuhtidele.

Riia, 7. 2. (ETA) Eile Bukarestis peetud

Läti-Rumeenia maavõistlus jäähokis lõppes lätlaste

võiduga 2:1. Päev varem peetud Riia-Bukaresti
linnavõistlus lõppes viigiga 1:1.
Saksa-Heiveetsia 1:1

Köln, 6. 2. (ETA) Saksa-Helveetsiajalgpallimaa
võistlus, mis toimus siin pühapäeval, lõppes vii
giga 1:1, poolaeg 1:0 Helveetsia kasuks. Võistlust
oli jälgimas 80.000 inimest.
Kaitseliidu laskemaja avamis
võistlused
ruumiga laskemaja avamisvõistdused. Hoone avas

Tallinna garnisoni poksimeistrid
Tallinna garnisoni poksiesivõistlused peeti lau
lused olid ühtlasi katsevõistluseks klubimatšiks
Harju maleva vastu, mis peetakse tuleval laupäe
val ja pühapäeval. Väeosadest tuli esikohale 10.
üksik jalgväe pataljon 22 punktiga. Järgnesid side
päeval ja pühapäeval Sõdurite Kodu ruumes. Võist

pataljon 20, merevägi 12, sõjakool 11, vahipataljon

7 ja õhukaitse 5 punktiga. Võistlejate paremus

järjestus:

58 kg kaal 1. Outman, pioneerpat.; 2.
Remmelgas, 10. patalj.; 3. Rähni, sõjakool; 62 kg
kaal 6. Mcige, sidepat4f/2. Paiju, õhukaitse;
3. Laanisto, 10. patalj.; 07 kg kaal 1. R öö
ri ing, 10. patalj.; 2. Käärik, sidepatalj.; 3. Xl aa
ser, 10. patalj.; 73 kg kaal 1. Papp, 10. patalj.;
2. Praks, sidepat.; 3. Klaasner, 10. patalj.; 80 kg
kaal —l. Nõmm, kõmand.; 2. Lagna, merevägi;
3. Tartland, 10. patalj.; raskekaal 1. Liin art,
merevägi; 2. Tannenthal, sõjak.; 3. Kivimäe, sõjak.

Eesli poisid omandasid 80 Soome
suusamärki
Noorte spordijuhtide kursus Rakveres lõppes
Rakveres oli suusapropagandapäev

Rakveres lõppes pühapäeval SKN korraldusel
toimunud põhja ringkonna spordijuhtide kursus,
mis kestis neli päeva. Kursuse pidulik lõppaktus
peeti pühapäeva hommikul kursuslaste öökorteris
5. pataljoni ruumes. Kursustest võtsid peale 70
oma noore osa viis soomlast Uudenmaa poiste
spordiliidu esimees Lauri Keinanen koos nelja
poisiga. Aktusel kursuste juht G. Kalkun an
dis soomlastele mälestuseks soome-eesti laualipu,
leuna soomlased omalt poolt andsid Kalkunile üle
soome hõbekapa. Aktusel kõnelesid veel kursuste
vanem kpt. Kull ja kohalik sporditegelane
Maltre. Kokkuvõttes märgiti, et noorte spordi
juhtide kursus oli vaatamata halbadele ilmadele

Vasakul narvalane Leida Kai aus, kes tuli Eesti meistriks 5 km suusatamises naistele, ülal slalomsõidu võitja A. Pecpre, keskel põlevate tõrvikutega
slalomsõitjate rivi. AU vasakul 30 km üllaiusvõitja Voldemar Siirak, paremal Eesti meister 18 km suusatamises Vello K aaris to.
Vaatamata ebasoodsatele ilmastikuoludele su
lale ja piserdavalc uduvihmale õnnestusid

laupäeval ja pühapäeval peetud Eesti Suusapäevad

üle ootuste. Laupäeval päevaste võistluste ajal

polnud muidugi võimalik suusahuvilistel sõita võist

lusi jälgima, kuid õhtul seevastu oli Mustamäel tu
handeid. Kümnete helgiheitjate tugevajõulisel val
gusel toimus laupäeva õhtul suusapäevade pidulik

avamine. Sissejuhatava kõne pidas valjuhääldaja
kaudu talispordiliidu esimees G. Laanekõrb,

tänades muuseas rohke vastutuleku eest Nõmme lin
navalitsust. See järele kuulutas Spordi Keskliidu esi

mees K. Terras suusapäevad avatuks.

Järgnes tõrvikutega slalomsõit, kusjuures suusa
tajad põlevaid tõrvikuid käes hoides kihutasid mäe
nõlvakust alla, järskude pööretega läbistades kahest
lipust koosnevaid ..väravaid". Valjuhääldajate kaudu
tehti teatavaks päevaste võistluste tagajärjed ja anti
kogu aeg seletusi rohkearvulisele peaitvaatajaskon
nalc. Hiljem slalomsõitjad hüppasid üle mäeküljelc
süüdatud lõkke.
Kaasakiskuvaks osaks olid aga mäehiipped helgi

tus kaasvõistlejaist parimaks ka mäehüpetes. Lume
olud mõjutasid eriti tunduvalt suusahüppevõistlust,
mille tõttu jäi ka hüpete pikkus tavalisest vähemaks.
Suusahüppevõistlustel esinesid eriti silmapaistvalt
Viljandi hüppajad, kelle hulgast tuli ka E. R a i d 1 a

Eesti meistriks. Teine viijandlane 16-aastane A.

Karmo, ci suutnud aga oma lühikeste hüppepikkustc

tõttu pääseda paremale kohale kui viiendaks. Suu

rima hüppe 21,5 m sooritasid nii E. Raidla
kui ka O. Veidemann.
Tulipunktiks kujunes eclmärgitult 30 km suusa
tamine, milles startis. üldse 46 võistlejat. Startimine
toimus pooleminutiliste vaheaegadega. Esimesena

väljus Evald Särak, teisena pärnulane Jensen. E.
Siitan oli nr. 14, V. Särak nr. 28, Vello Kaaristo

Siitan, möödunud teisena startinud Jensenist. Vold.

Virum a a mehed võidukad, siis pühapäeval lan
gesid esikohad tallinlastele ja vljandlas
tele, kusjuures narvalastest suutis tulla esikohale
ainult Leida Kala u s, tulles Eesti meistriks 5 km
suusatamises naistele. Slalomsõidu võitis kindlalt
kalevlane A. Peep r c. Kombineeritud suusavõist
luse võitis O. Tamm (ÜENÜTO), kes laupäeval
oli esikohal 18 km suusatamises ja pühapäeval osu-

järgmisteks:

1. Vold. Särak, Tall. Pol.-Am. Kogu, 2.09.56
2. Edgar Siitan, Harju malev, 2.12.12
3. V. Kaaristo, Narva Võitleja, 2.14.46
4. J. Tartu, Tall. Pol.-Am. Kogu, - 2.15.41
5. E. Tartu, Harju malev, 2.18.14
ö. E. Pransa, Kreenholmi NMKÜ, 2.18.15

7.—8. J. Koovit ja L. Kaur, Viljandi Sakala, 2.23.12

A. Rosenberg, Sakala, 2.36.37; 19. E. Männik, Tall.

rima ajaga 1.04.24 katnud kaks meest, E. Sii
tan ja V. Särak. Vello Kaaristo aeg oli ainult

Am. Kogu, 2.37.54.

6 sek. halvem 1.04.30. Järgnesid E. Pransa 1.07.10,
Munak 1.07.37, E. Tartu 1.07.38, Kaur 1.09.46, Jen

punktiks oli 30-km suusamaraton. Kui laupäeval 18
km suusatamises ja 4XIO km teatesuusatamises olid

võistlejat. 30 km suusatamise tulemused kujunesid

Särak oli „sabas" kuues. Kui kõik võistlejad olid

kolmekesi ja neljakesi hüppamine! Laupäeval oli
lund veel küllaldaselt, kuid suusatamiseks oli ta
liialt raske. Pühapäeval jäi lumi juba võistluste
pidamiseks napiks ning seetõttu tuli isegi võistlus

km suusatamises naistele, kusjuures päeva tuli

võistluse teel 12, nii et distantsi läbistas üldse 34

9. A. Jensen, Pärnu Tervis, 2.23.30
10. J. Vaht, Viljandi Sakala, 2.23.33
11. R. Niidla, Narva Võitleja, 2.26.03; 12. E. Kõiv,
rügement; 13. V. Uhkai, Harju malev, 2.29.32;
V. Kaaristo 28 min. Pool minutit halvem 1.
14. P. Munak, Võitleja, 2.31.22; 15. P. Vali, Võitle
aeg oli E. Siitanil ja V. Särakul. Poole maa järele ja,
2.32.30; 16 E. Krassikov, Kreenholmi NMKÜ,
vedas J. Tartu, kelle lähedale oli jõudnud juba E. 2.32.59;
17. T. Särglcpp, Harju malev, 2.34.29; 18.
läbistanud 15 km, selgus, et poole distantsi olid pa

rada muuta ja rohkesti lund kanda ka hüppemäelc.
Seevastu suusatajad ise pidasid pühapäevaseid lumc
olusid vaatamata lumevähesuscle laupäevastest tun
duvalt paremateks.
Pühapäevaste võistluste kavas olid Eesti meister
võistlused 30 km-is, mäehüpetes, slalomsõidus ja 5

esimese poole ajaga 1.04.24 ja teise poole 1.05.32,
seega haruldaselt ühtlaselt. 46 startimist katkestas

nr. 50. Esimesed teated võistluskäigu kohta saabu
sid Harkust. 7,5 km oli kõige parema ajaga katnud

heitjate ja rakettide valgusel esmakordselt Eestis
toimusid suusahüpped õhtu! tulevalguscl. Üksiku

tele hüppajatele järgnesid paarishüpped, hiljem isegi

Särak, kes lõi mõlemat favoriiti, kattis 30 km-ist

sen 1.10.49 jne.

Võistlus kujunes ääretult tasavägiseks.
Kuna distantsi teine pool tuli katta samal suusa
rajal kui esimene, oli suusatajate täiskordsel Har

ku läbistamisel olukord lähemalt selgumas. Vedama

oli asunud Voldemar Särak poolteiseminutilisc

eduga Siitani ees, kellest Kaaristo omakorda oli 40

sekundit järel. Tulemusi oodati suure pinevusega.

Seetõttu püüti teha tulemusi võimalikult kiiresti tea
tavaks ja suure üllatusena teatati esialgsete kokku

võtete järele võitjaks Pransa, kelle aeg oli koge
mata aga arvestatud 10 min. tegelikust paremaks.

Lõpptulemused selgusid alles siis, kui finiši oli lä

bistanud Vello Kaaristo.

Üllatusvõitjaks osutus Voldemar Särak, kuigi
pcafavoriitideks, kelle vahelist duelli oodati suure
pinevusega, olid olnud E. Siitan ja Vello Kaaristo!
Viimasel oli tagasiteel üks suusk tagant lõhkenud
ja suusatamine seega raskendatud. Ullatusvõitja

Vallimäele. Vallimäe! demonstreeriti rohkearvulise

publiku ees mitmesugust suusasõitu. Samas kor
raldati esmakordselt Eestis poistele märgivõistlus
soome poiste märgile. Soome märgi omasid 80
poissi, neist 50 esimese liigi n.-n. taidumärgi ja 30
teise liigi ehk harrastajamärgi. Soome poistemärgi
saamise tingimused on märksa raskeimad meie
omades. Soomes on märgiomanikike juba 200.000
poissi. Ka Rakveres soome poistemärgi saanud
eesti poisid kantakse Soomes märgisaajate nime
kirja.

Kombineeritud suusavõistlus: Eesti meisterO.
Tamm, ÜENÜTO, 436,5 p.; 2. A. Peepre, Tallin

na Kalev, 427,2 p.; 3. B. Saame, ÜENÜTO, 403,6 p.;

4. E. Jussi, 1. rügement, 342 p.; 5. K. Kiili, Tallinna
Kalev, 318,7 p.

Suusahüpped: Eesti meister E. Raidla, Viljandi
Sakala. 219 p.; 2. O. Veidemann, ÜENÜTO, 217,5
p.; 3. A. Pohiman, ÜENÜTO, 205,6 p.; 4. B. Saa
me, ÜENÜTO, 204,1 p.; 5. A. Karmo, Viljandi
Sakala, 200,5 p.; 6. O. Tamm, ÜENÜTO, 196,5 p.
Slalomsõit Eesti meister A. Peepre, Tal
linna Kalev, 38,4 sek.; 2. A.Pillak, Eestimaa Spor
diselts, 40,5 sek.; 3. O. Veldeman, ÜENÜTO, 43i2
sek.; 4. L. Sceman, ÜENÜTO, 44,8 sek.; 5. V. Jo
sua, ÜIiNÜ Nõmme osak., 44,9 sek.; 6. H. Vapris,
ÜENÜTO, 47,7 sek.
5 km suusavõistlus naistele Eesti meister Leida

Kai aus, Narva Võitleja, 23.53 min.; 2. Tooni Õun,
ÜENÜTO, 24.12; 3. Galina Tšikin, Narva Võit
leja, 25.39; 4. Salme Kamar, Harju malev, 26.48;
5. Ilse Annus, ÜENÜ Nõmme osak., 29.13; 6. Vanda
Raidur, 30.02 min.

Viljandi-Pärnu prefektuuri suusa
võistlused
Viljandi Politseinike Kogu korraldusel peeti
Viljandi-Pärnu prefektuuri politseiüksuste vaheli
sed suusavõistlused 10 km patndlsuusatamises
laskmisega. Võitjaks tuli Viljandi politseijaoskon
na mceslumd koosseisus: konstaablid A. Voltrc, G.
Auli ja A. Soovcrc, aeg 1.09,1,5. 2) Pärnunuta
1. jsk. koosseisus: konst. A. Koitmiic, A. Amor ju
J. Tael 1.22,09. '!) Põltsamaa jaoskond koos
seisus: konst. J. Nurklik, G. Kala ja E. Kask
1.27,44. Võistlused peeti politseiametnike keskko
gult väljapandud rändkarikale, mille esmakordselt
võitis Viljandi jaoskond. Pealeselle oli välja pan
dud indivUlttaalaukindu.

Järva maleva suusavõistlused Jänedal

TKSÜ käsipalli finaalideõhtu

Jänedal toimusid Järva maleva suusavõistlused,

Vestholmi gümn. korvpallis, 2. gümnaasium võrkpallis meistriks
VesthoEmlased saavutasid 4 meistrikohta

millistest osa võttis üle 70 suusataja. Kuigi oli
sula ilm, kujunesid tagajärjed headeks. Võistluste
üldvõitjaks tuli Tapa malevkond 280 p., jättes tei
seks Türi malevk. 140 ja kolmandaks Paide ma
levk. 132 punktiga.
Üliõpilaskonna käsipallimängud

Pildil:
gümnaasiumide

korvpallimeister
meeskond

vasakult:

Klvo Kilgas,

flurry Viilup,

Paavo Loosbcrg,

muma Sakala maleva suusavõistlused. Kestev sula

na meeskond.

Narvas suusavõistlused vihmasajus

Pühapäeval korraldati Narvas noortele suusa
võistlused. Ilmastikuolud polnud aga võistlusteks
kuigi soodsad, sest ilm oli täiesti sula ja sadas
vihma. Võistlust alati patrullsuusatamisega, mil
lest võttis osa kuus 4-poisilist meeskonda. Võitjaks

tuli Vaivara algkooli rühm (Vender, Mutmarm, Pa
bor, Promet) ajaga 3(1.47, järgnesid raudtee I ja II
meeskond, ajad vastavalt 33.17 ja 34.30.
Teatesuusatamises tulid võitjaks jälle vaivarla
sed, seekord sotsiaalministeeriumi lastekodu noored.
Katta tuli 4XI km-it. Lastekodu meeskonna
(Koltsov, Lont, Pello, Karukäpp) aeg oli 16.16,
teisele kohale tuli Narva Kütiviihm ajaga 17.20.
Korraldati veel 10 km-it algajatele. Võitjaks tuli
J. Kask ajaga 61.35, järgnesid A. Ilver ja J. Här
mat, ajad vastavalt 68.40 ja 75.03. Üldvõitjaks tuii
Vaivara lastekodu, kes saavutas 636 punkti.

JUNO
• KURGIKREEMID /.£> Zs ),
• ILUDUSMASK ' /
• NÄOVESI <M. f
•PUUDER \\!\
elegantsele naisele! ) / ' ,A.-S. Prov, J. Lill.

Hipodroom 6. veebruaril
Kahekordseks võitjaks 1. klassis tuli täkk
Champignon

Nädalaid kestnud suur sula oli laastanud sõi

dutee. Võistluste ajal purunes sõiduteel jääkoorukc

ja pori ning veeloigud katsid tee. Sellele vaata
mata jooksid traavlid hästi ja näitasid oma vastu
pidavust ka halbade teeoludega.
Pealtvaatajaid oli palju ja totalisaator üllatas
tihti suurte väljamaksudega.

Sula rikkus Sakala maleva suusa
võistlused
Laupäeval ja pühapäeval pidid Viljandis toi

oli aga mäekingud teinud juba palqaks, mispärast
rida tähtsamaid alasid tuli jätta võistluste kavast
välja. . Võistlusi saadi pidada ainult paaril alal.
10 km suusatamises algajatele tuli võitjaks J.
Heinmäe (patarei nr. 1) 47.01, 2) J. Millistver
(Paistu malevk.) 48.40, 3) A. Sinimeri
48.54, Patrullsuusatamise 20 km distantsil võitis
Kolga-Jaani malevkonna meeskond koossei
sus J. Nurklik, G. Tuudak, J. Tillo, A. Lepik, T.
Kiis, A. Tuudak, A. Palutaja ja K. Kompus ajaga
2,23,9. Teisele kohale tuli Viljandi linnameeskon

Võistlustel oli rida pinevaid matschc ja pinev
konkurents esikohale Sindi Kalju ja Pärnu Tervise
vahel üldvõi.stjuks tuli organisatsioonidest Sindi
Kalju 16 punktiga. Pärnu Tervis sai 13 p.f Tall.
Gong 6 ja ÜKNÜTO 8 punkti. Pcakohtunikuks
oli IL Saascpp Tallinnast.
Võistlusel tulid Mesti meistriks esmakordselt
kaks venda, .laan ja Rudolf Kiinnapast, Sindi
seitsmcvennaliscst perekonnast, kes kõik on tege
lenud poksiga.
Tehnilised tulemused. Kärbcskaal 1. A. Ka
nepi. Gong: - V. Kiling. Pärnu Tervis; 3. A. Bren
nert. Gong. Kukk-kaal I. G. Nõgisto. ÜENÜTO;
2. J. Toomsalu. Sindi Kalju; 3. J. Rannat, Pärnu
Tervis. Sulgkaat 1. .1. Kiinnapas, Sindi Kalju:
2. A. Käspcr. Sindi Kalju: 3. L. Harjakas, Pärnu
Tervis. Kergekaal I B. Malinovsky, Pärnu Ter
vis; 2. A. Siht, Gong. Kcrgekeskkaal 1. A. Rii
mar, Gong; 2. ei arvestatud loobumisel; 3. V. Män
ni, Pärnu Tervis. Kcskkaal l. Rudolf Kiinnapas,
Sindi Kalju; 2. A. Truks, ÜENÜTO; 3. R. Kull,
Pärnu Tervis. Poolraskekaal 1. A. Sepp,
ÜENÜTO; 2. E. Andrekson, Sindi Kalju; 3. V.
Raudsepp, Pärnu Tervis. Raskekaal 1. V. Kolk,
Sindi Kalju; 2. J. Allikvee, Pärnu Tervis; 3. J.
Saar, Sindi Kalju.

Pol.-Am. Kogu, 2.37.21; 20. E. Aruvald, Tall. Pol.-

hästi õnnestunud.

Kohe peale kursuste lõppaktuse lõppemist ko
guneti pataljoni ette rivisse, kuhu peale kursus
laste koondusid veel koolide ja organisatsioonide
noori, et osa võtta Rakveres algavast suusapropa
gandapäevast. Enam. kui 200 noorest suusatajast
koosnev spordivägi liikus orkestri saatel läbi linna

vutasid võidu tneespaarismängu maailmameistrite

ja segapaarismängu finaalid. Meesüksikmängu fi
naalis jugoslaavlane Punccc võitis oma kaas
maalast Palladat 7:5. 2:6, 1:6, 6:9. 6;2. Nais
üksikmängus inglanna Hardwick võitis eestlan
nal proua Nõmmikut 7:5, 6:3. Segapaarismängus
inglased Hughes-prl. Saunders võitsid oma kaas
maalarf Hare-prl. Hardwick! 10:8, 6:3.

Läti—Rumeenia jäähokis 2:1

35 silma. Kolmas Endel Rikand (Põhja malevk.)
27 silmaga (6 tab.), neljas Lembit Lätt (raudtee
patalj.) 26 s. (6 tab.), viies A. Teder (Põhja ma
levk.) 25 s. (6 tab.).

finaalis jugoslaavlased Puu ccc ja P all aa a saa

(Rootsi) 6:9. 6:1.
Pühapäeval toimusid mees- ja iiaisüksikmängu

Stokholm, 0. 2. (ETA) Örebros täna toimu
nud rahvusvahelistel poksivõistlustel eestlane
Freimuth võitis sulgkaalus rootslase Stenborgi
punktidega. Raskekaalus eestlane Linnamägi
võitis Liani (Norra) tehnilise knock-oudiga.

son (Põhja malevkond), saavutades 6 tabamusega

päeval toimusid siin põhjariikide suurte rahvusvahe
liste tennisvõistluste lõppmängud. Meespaarismangu

inglaste Hughes! ja Harc'i üle 6:9, 8:6, 7:5. Nais
paarismängu finaalis inglannad Hardwick ia
Sau nde r s võitsid soomlannasid Brunou-Heu
strömi 6:9 ja 6:1. .
Segapaarismängu poolfinaalis võitsid inglase»!
Hughes ja preili Saunders eestlasi Lasu-prNõmmikut 6:2, 6:2. Teises poolfinaalis inglise par
Hare-pri. Hardwick võitsid Pallada-prl. Isaeusl

Vold. Särak võitis 30 km

Freimuthi ja Linnamäe võidud
Orebrös

Pühapäeval toimusid kaitseliidu sooju laske
kaitseliidu ülem kindral J. Orasraaa, kes ise
laskis ka esimesed paugud. Järgnesid võistlused,
millest võttis osa üldse 51 laskurit. Esikohale tuli
J. Metsküla (Lõuna malevkond), kes 7 taba
musega saavutas 45 silma. Teiseks jäi J. Prii

napilt 7:5 ja 6:5
Helsingi, b 2. (ETA) Laupäeval ja püha

Kõman (Jgam ja

Arved Kalto.

Laupäeva ja pühapäeva õhtul peeti viimsed
mängud Tallinna koolide käsipalliesivõistluste sar
jas. Kaitseliidu võimla, kus võistlused toimusid,
oli pealtvaatajaist täis kiilutud viimse võimaluseni.
Esivõistluste põnevaimaks alaks on gümnaasiu
mide korvpall. Senistel esivõistlustel kohtusid fi
naalis harilikult real- (II gümn.) ja Vestholmi
gümnaasiumid. Tänavu aga tuli ..realistidel" lep
pida 111 kohaga, saanud poolfinaalis üllatuskaotu
se prantsuse lütseumilt. Nii peeti otsustav matš
prantsuse lütseumi ja Vestholmi gümnaasiumi va
hel. Õhkkond saalis oli võistluse ajal äärmiselt
pinev. Mängu vaheaegadel tegutsesid vägevad
kõnekoorid.
Matš oli võrdlemisi tsavägine. Alul läks Vest
holmi gümn. juhtima kuni 13:5, kuid poolaja lõ
puks vähenes vahe neljale. Ka teisel poolajal jät
kus vestholmlaste edukus, ja finaal lõppes Vest
liolnii gümnaasiumi teenitud võiduga 43:36, pool
aeg 19:15. Suurimad korvikütid olid Ugam 11
korviga (22 p.) ning Loosberg ja Peile
kumbki 11 punktiga.

Progümnaasiumide A klassi finaalis kohtusid
linna vene ja Vestholmi progümn. Kiired väikese-

kasvulised venelased algasid mängu kõva spurdiga

ja võitsid poolaja suurelt 10:2. Vestholnüastel ei
klappinud mäng, söödud olid kehvad ja pealevis
ked ei läinud märki. Nii võitis linna vene pro
gümn. ka teise poolaja, seega kogu mängu 23:13.
Mõlema meeskonna vahel tuleb uus matš meistri
selgitamiseks, kuna Vestholmi progümn. sai alles
oma esimese kaotuse.
Progümn. 3. klassi finaalis võitis Vestholmi
progümn. II progümnaasiumi 26:6 (11:2). Meis
termeeskonna koosseis: Sa 11 o, Otto ja Oskar
Uhlbe r g i d, Liid e r s ja Vaks. Sama mees
kond tuli ka võrkpallimeistriks, võites finaalis ka
II progümnaasiumi 16:14 ja 15:9.
Teiseks tulipunktiks esivõistlustel on gümnaa
siumide võrkpall. Meistriks tuli ettearvatult II
gümn. pärast võitu finaalis riikliku kolledži üle
15:8 ja 15:9. Meistermeeskonna ridades võistle
sid: Hallik, Reial, Toomik, Ots, Ploompuu ja Juhan.
B klassi võrkpallimeistriks tuli majanduse eri
kool koosseisus Jürimäe, Kreutsberg, Pilliroog,
Roos, Sulg ja Laidvee. Viimaseks vastaseks oli
majanduse erakoolile Vestholmi gümn., kes alistus
kolmesetilises mängus 15:11, 2:15 ja 10:13.

Pärast kahekuulist vaheaega jätkusid Tartus
lau- ja pühapäeval uuesti üliõpilaskonna käsipalli
esivõistlused. Mõlemal õhtul oli võimlas rohkesti
akadeemilist noorust. Laupäevasel õhtul B klassi
mängudes võrkpallis kohtusid ÜS Liivika ja Korp!
Frat. Liviensis, kus viimane võitis 2:0 (15:11, 15:7)
ja naiste võrkpallis elavas mängus võitis ENÜS
Korp! Filiae Patriae'd 2:1 (15:11, 13:15, 10:14).
Korvpallis EÜS saavutas kindla võidu Korp! •Rota
lia üle 60:30, esimene poolaeg 31:15. Pühapäeval
olid kaks esimest mängu võistluspingeta. B klassi
võrkpallis EÜS võitis suurelt Korp! Sakalat 2:0
(15:5, 15:4). B klassi võrkpallis naistele Korp!
India sai hiilgevõidu Korp! Amicitia üle 2:0 (.15:0,
15:6). A klassi korvpallis oli äge kohtumine Korp!
Fr. Estica ja Korp! Fr. Aetema vaheh Võitis esi
mene 41:27 (20:14), kel on.suuri lootusi tulla selle
võiduga uueks meistriks korvpallis. -

Tallinna käitistevaheline käsipalliturniir
lõppes laupäeval. Turniirist võtsid osa üldse viie
käitise meeskonnad, kusjuures mõlemal alal tuli
ühegi kaotuseta käitiste meistriks Lutheri käi
tise meeskond, omandades võrk- kui ka korvpalli
võitjale väljapandud ränd karikad. Korvpallini
naalis Lutheri käitise meeskonnad võitis Johansoni
käitise 63:18 (38:6). Võrkpallifinaal peeti juba
nädalapäevad tagasi; Sedapuhku võistlusel teisele
kohale Krulli meeskond võitis Johansoni käitise
meeskonna tulemusega 2:0 (15:9, 15:5).

Seega on tänavused käsipalliesivõistlused läbi.
Ainult üks mäng progümn. A klassis tuleb uuesti
pidamisele. Neil esivõistlusil esinesid kõige tubli

malt vestholmlased, kes 8 osavõetavas alas saavu

tasid 4 meistrikohta, 1 teise, 1 kolmanda ja 1
neljanda koha, kuna üks finaal on veel pidamata

1. klassi jooksus kujunes huvipunktiks hra H.
Antoni täkk Champignon, keda juhtis omanik ise.
Õige tugevat konkurentsi valmistas temale hra J.
Asmani mära Quisi-Quasi, kes kevadel varsa toob.
Mõlemas jooksus tuli võitjaks Champignon ja tema

parem aeg 1620 meetri peal oli 2:32Väljamak- .
sud: 53 krooni pileteid oli 3 ja 21 kr. Vii
maste omanikke oli 39. Teisel otsal mängiti võitja
kinni, väljamaksud 9 kr. ja kr.
Mõlemal korral tuli teiseks Quisi-Quasi kõigest
14-sekundilisc nõrgema kes startis 10 meet
rit tagapool. Väljamaksud 7 ja 5 kr. Calumet
Eeton oli samuti kaks korda kolmas. Kohata jäid
Falkenstein ja Red-Whip.
2. klassis võistlesid 5 traavlit. Siin tuli võitjaks
ägeda võistluse järele lira J. Wcntcri täkk Kuller,
kes kattis 1630 m ajaga 2:36J,i. Väljamaksud
38 kr. 25 s. ja 15 kr. 25 s. Teise koha omandas
täkk Boikott. Väljamaks 8 kr. 75 s. Favoriit, Lux
ja Kindral kaotasid 4 galoppkäiguga.
3. klass läks 7 osavõtjaga ja joosti kaks otsa.
Mõlemad võitis hra A. Šcrcmctjcvi täkk President.
Parem aeg 1645 m peal oli 2:351/i. Väljamaksud
16 kr. 25 s. ja 6 kr. 50 s.. teine ots andis 8 kr. 25 s.

ja 3 kr. 25 s. Kaks korda tuli teisele kohale MaeMahon ja andis itaaliakassas 10 kr. 50 s.— pileteid
oli 50. ja teisel otsal 5 kr. 75 s. Kolmandale kohale
tuli' Karske ja siis Leo Axworthy. Hoopis kohata
jäid Larcida, Pääsuke ja Croll-Yard.
4. klassi võitjaks tuli täkk Kaja, kes näitab iga
pühapäevaga paremat vormi omaniku P. Pagini
juhtimisel. Väljamaksud 13 kr. 50 s. ja 5 kr. 25 s.
Mära Cortella tuli teiseks, tot. 4 kr. 25 s., ja Roosa
kolmandaks. Prints jäi kohata.
Väike handikapp läks 5 osavõtjaga. Vahelduva
jooksu järele pääsis hra A. Kuusiku mära Säde
ette ja võitis Tema aeg 1650 m oli 2:39. välja
maksud 12 kr. 75 s. ja 5 kr. Mära Kokett andis
itaaliakassas 6 kr. Kolmas oli Poiss. Kohata jäid
Prints ja Croll-Yard.
Suures händikäpis vedas alul täkk Angriff ja
näis tulevat võitjaks, nagu lootsid seda temale
mängijad Viimasel sirgel rõhus hra O. Väiso täkk
Boikott mööda ja lõi teda poolcsckundilisc pare
muscga_ Aeg 1640 m pe,' 2:3811» Väljamaksud
13 kr. 50 s. ja 5 kr. 25 s. Angriff andis 6 kr. 75 s.
Luna jäi kahe ga' pi tagajärjel kolmandaks.
Teises jooksus traavis hra Šcrcmetjevi mära
Luna puhtalt ja tuli võitjaks. Väljamaksud 13 kr.
ia 5 kr Boikott jäi selle tõttu teiseks. Välja
maks 8 kr. 50 s. Pileteid oli 100. Täkk Cyklon oli
kolmas. Kohata jäid Ludmilla, Jimiene ja Pupp*.
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Kohalikke teateid
Linnavolikogu koosolek
kolmapäeval
nimisväärt elektritariifide osaline muutmine, rea
maayeerte omandamist, autasu andmine A. H. Tamm

saarele, pandimaja abijuhataja valimine Jaan Piis
kan volituste lõppemise puhul ja kadunud F. de
Vriesi asemele esindajate määramine mitmesugu
seisse linna organitesse ja komisjonidesse.

Prof. 0. Reinvald Tallinna üliõpilaskonna
kuraatoriks

Tehnikaülikooli prorektori V. Paaveli kutsel

astus laupäeval kokku Tallinna üliõpilaskonventidc
vanematekogu. Koosolek peeti tehnikaülikooli ruu

mes. Koosolek oli kutsutud kokku üliõpilaskonna
kuraatori ja tema abi. valimiseks ning lähema töö
kava koostamiseks. Üliõpilaskonna kuraatoriks
valiti prof. 0. Reinvald ning abiks prof. dr.
J. Niiut.
. Kuraatori ja tema abi valiku kinnitab haridus

minister. Mõlema ametiaeg kestab 2 aastat.
Vanematekogusse kuuluvad 12 üliõpilaskonvendi

vanemad. Registreeritud 13-st konvendist jäi ilma
vanemata „Unitas" (sakslaste org.), kellel puudub
vilistlaskogu.

Vanematekogu lähemas töqkavas seisab kodu
korra väljatöötamine, mille alusel kogu edaspidiselt

täidab oma ülesandeid ja funktsioone. Kodukorra

kinnitab samuti haridusminister.
Vanematekogu moodustamine ning selle tööle

rakendamine oli viimaseks lüliks Tallinna üliõpilas
konna organite loomise- sarjas.

Kaarli kogudusel 63.112 liiget

Eilsel jumalateenistusel oli Kaarli koguduse liik
meile esitatud koguduse läinud aasta aruanne, millest

kõneles õpetaja A, Kapp ka oma jutluses. Kaarli
koguduse liikmete nimekirjas oli aruande järele
63.112 liiget. Kogudus on nii liikmete arvult suuri
maid Eestis. Koguduses oli aasta jooksul surmajuh
tumeid 963. See arv on vähem eelmise aasta surma

juhtumite arvust. 77 koguduseliiget suri tiisikusse

ja 57 vähki. Need arvud näitavad, et tiisikus ja vähk
nõuavad iga aasta rohkesti ohvreid. 28 kogudusliiget
sai õnnetut surma ja 12 lahkus oma tahtel.

Kullasepatööliste ametiühing muutub ülemaaliseks

• •Eile toimus trükitööliste Ühingu ruumes kullä
sepatööliste kutseühingu korraline peakoosolek.
Koosoleku juhatajaks valiti H. Ausmees ja E. Röö
ding". Protokollijaiks K. Kerts ja .j. Rumessen.
ühel häälel kinnitati möödunud aasta kassaaru
anne Kr. 2070,39 suuruses. Tegevuse aruandest sel
gus, et kullasepad on peagu 100<yn organiseeritud,

kuna liikmete arv tõuseb 157-le. Aasta iooksul on

korraldatud kutsealaks! kursusi joonistamises, aren

Lapsed on Jumala õnnistus ja laste sünd tähen

takse majanduslikke raskusi, aga samal ajal aetakse

maailma uhkust taga. õpetaja isamajas olnud 15

last, aga ema, kes kasvult väike ja kehaliselt nõrk,
tuli nende kasvatamisega toime ja suure pere lapse

põlv olnud väga õnnelik.

Abiellunud on koguduses 503 paari, aga samal

ajal lahutunud 100 paari. Sellest nähtub, et tuleb

ette rohkesti juhtumeid, kus noored abielluvad ker
gemeelselt. Armulaual käijaid oli 6387. Kümme aastat

tagasi oli see arv palju vähema kogudusliikmete ar
vu juures 8229. Õpetaja märkis, et armulaual käijate

Eile oli Koplis Kopli Kristliku Noorte Naiste

Ühingu osakonna uute ruumide õnnistamine. Seni
oli osakonnal kasutada ainult üks väike tuba, kuna
nüüd võidakse töötada oma iseseisvas korteris, mis

koosneb suurest saalist; kahest toast, köögist Ja
kahest esikust. Ennem töötas osakonnas 6 laste
ja 1 täiskasvanute rühm, nüüd on võidud tööd
ruumide laiendamise tõttu suurendada, laste arv
on sajalt tõusnud 140-le. Uue algatusena oleks mai
nida muuseas saksakeele mängurühma, mis avati
lastevanemate endi soovil, et nende laksed õpiksid
keelt parktitiseks otstarbeks. '

Uute ruumide õnnistamist toimetasid Õpetaja
Sauerbrei ja preester Stratanovitš. KNNÜ juhataja
pr.
Ollik pidas päevakohase kõne, loeti ette osa
kondadelt tulnud tervitustelegrammid.
Peatsetegljad normeerisld töõhindu

datud sportlikku tegevust ..Hõbeda" nimelise osakonna

asutamisega Eesti Töölisspordi Liidu juure. Peale
selle on korraldatud väljasõite ja pidusid. Kõiki
dest üritustest on võetud aktiivselt osa.
1938. a. eelarve võeti vastu tasakaalus kr.

1482, Tegevuskava arutamisel selgus, et osa töös

tureist on üles öelnud kollektiivlepingu, mis sõl
miti 3 aastat tagasi. Nüüd tehti juhatusele ülesan
deks välja töötada uus, töölisile vastuvõetavam
kollektiivlepingu kava ja see tarbekorral maksma

panna. Käesoleva aasta 26. veebruaril saab ameti
ühing 10-aastaseks, mis puhul korraldatakse pidulik
koosviibimine.

Nurinat tekitas mõningais suuremais käitisis

toimunud möödahiilimised maksvaist tööaja seadusist

ja ületundide eest tasumaksmisest, kusjuures ka

tööliste poolt on olnud vääratusi. Peakoosolek tegi
juhatusele ülesandeks hoolega jälgida, et sarnaseid
vääratusi esile ei kerkiks, ühtlasi tööstureilt nõudes
töökaitseseaduste täpset täitmist.

Pealeselle kaaluti koosolekul ühingu põhikirja

muutmise küsimust. Tartu kullasepatöölisilt on soovi
avaldus tulnud ühingu põhikirja muutmiseks, nii et

ühing muutuks ülemaaliseks, haarates kõiki Eesti

kullasepatöölisi. Juhatusele tehti ülesandeks põhikirja
muutmise küsimus põhjalikult selgitada,

Kingseppmeistrite ühing oli eilseks käsitöös

tuskoja ruumesse kokku kutsunud ülelinnalise pealse
tegijate-peremeeste koosoleku.

Koosoleku avas Ühingu esimees J. Salm. Koos
oleku juhatajaks valiti H. Põder, sekretäriks J.
Nõmm. Järgnevalt kandis J. Nõmm ette peaisetegi

jate komisjoni poolt koostatud normaalhindade ka

va, mida tahetakse maksma panna, et ära hoida
alla oma hinna mUümisi, mille tagajärjel mitmed

ettevõtted on sattunud raskustesse. Koosolek lkiitis
heaks koostatud normid, millede maksmahakkamine

ei põhjusta jalanõudehindade tõusu, ühtlasi valiti
komisjoni H. Põder, J. Nõmm ja S. Geršanovltš,
kes kontrolliks normaaihindadest kinnipidamist la

liste ühingu kultuurtoimkonna juhatus trükitööstuse

meistrite ühingu ..Poligraafi" poole ühiste kutse
tehniliste kursuste korraldamiseks trükitöölistele.
Nüüd on ..Poligraafilt" saabunud jaatav vastus ja
kutse
läbirääkimisile põhjaliku tegevuskava aruta
miseks."
Nais
ettekandjat
lvaja ärasõiduks spwwintsi)
Teat. Koidu tän. 39—;1.

Vajatakse tscsciswalt töö

automaalrit
O.»ü. „ Mootor". 23. Sada»
ma iön. 1/3, tel. 478-15.

Riigi Sadamatehas; 1
vajab dokki vilunud

da Marsi.tän. 13.

Wairemat inimest lväja

lapsehoidjaks
linna lahedale. Tulla kella
3 5 p. l. Jakobi i. 22—5.

Tulla sadamasfe
eleyaatorljuure.

juure
lõikajat
(tvoodrilöikajat).

Mfrfi. jalan.-töö-tu-?

T/ü. ..Salaniander".
Tanu mnt. 39.

Wöikeiessc porckondn >õõ
joinksc

teenijat
Tina 1 -j(t—t.
Juuksur-preilit

Gloria-Dancingi

Nõutmv: masinakiri, arivete

10-5000 kr.

eesti, saksa, vene keele

isktisega.' Ilmuda Viru
kohvikusse: kella 6-—7
vahel.

«/mmmmm

uaiõterahwas, ja kes ise laa
ja rööraks. Kirjalikud pakku
mised sli. ~17/3417".

Tütarlaps
I*6—lB-aastäue. lahte, ela

mari rän. töötuppa.
Puhveti
preilit
tanvis Maakri tän. lõ.

iva iscloõnntpa. saab 'õpilase

'Viecorö iermöönippn on
koda sitdäliniia mammasse 'ede tVtrmi? lilisti ivilmuid
ärisse.' Kirjalikud palkumi
laagripalitutegljat Ja

sed lühikese elulookirjelduse-

M s«wa m. «16/3416",

nr. 24. Tel. 304-27. J. Pilli apteek, Vana-Kalamaja
t. nr. 7-a. Tel. 440-74.

Arnold Ewert. Viimane töötas seni instruktorina

käealust

W. Kompassi 16—1.

sen suus), sekretäriks O. Laurits, laekuriks A. Lõoke,

Wööbuse ettepaneku, on nõukogu kinnitanud Peeter
Ilmese tema isiklikuks adjunktiks.

Tartumaalt
slutsew Lilli Laar teatas laupäewa! politseile, et
Tartu wanglas wahi all wiibiw Raikontow on wõltfi
nud tema allkirja. See leiduwat jalgratta ostulepingul,
kus tema olewat wastutajana märgitud.

Difteriit ei rauge. Viljandimaal on difteriit tä

juhtum, kus oli haigestunud M-a. naisterahwas.
Woel on wiimastel päewadel difteriiti ette tulnud
Sürgawerc ja Taewere waldades.

Nuta tahab saada alewikuks. Piihapäcmal oli Karksi

Teater. Muusika
„Väike lord Fauntteroy" Eesti
Draamateatris
Nägin ..Väikest lordi" esimest korda laval enam

kui kolm aastat tagasi Tartu draamateatri seltsi
teatrikunsti stuudio õppeetändusena. On huvitav,
et Rästi Draamateatri lavastuses meeldis kõigi enam

Elvast
Kursus tuletõrje motoristidele. Laup. ja püba
Osamõtjaid oli Põhja- sa Lõuna-Tartumaalt kogu
tuletõrjebrigaadi ulatuses.
Tammsaarele kaks austusaktust. Pühapäeival kor

raldati Elwas A. H. Tammsaare austusaktus ainult
noortele, ltldrahwaaktus peetakse samas kahe nädala

dadega M. Pagrioli näidend ~Tseesar".

Laup., 12. veebr., harilike hindadega ..Roraeö ja
Julia".

Pühap., 13. veebr., kell V*3 p. 1. Dimitri Smir

novi viimseks võõrusetenduseks Tšaikovski Ooper

Eile nägime selles osas Joh. Kaljo 1 a t, kes oma

Töölisteater

enam ei mäleta, ega ütle selle kohta ka kava midagi.

hati teinud melodraatnaks. Kõik soololaulud, mis ju
enesest olid päris kenad, oleksid rahulikult võinud

ära jääda ..ega see ooper ole," ütles üks väike
pealtvaatajaga Kergem oli juba leppida tantsude
ga, mis küll suuremalt jaolt olid samuti karvupidi
tegevusse kistud peale ühe erandi, nimelt vana
kõige enam „Mauri süit" oma kompositsioonilt ja

ral vastuvõetav. Cedriku emal peaks olema enam
sarmi, kui seda vähemalt eile suutis pakkuda
asjaomane tegelane. Väikest lordi mängis Salme
Reek, kes mulle tundus kõigepealt Salme Reegina.

Estonia teater
Mängukava 7. veebruarist kuni 13. veebruarini 1938

Esmasp., 7. veebr., harilike hindadega Gounod

ooper „Romeo ja Julia".

Teisip., 8. veebr., harilike hindadega Tšaikovski
ooper ~Eugen Onegin".

Täna „Lootus õnnistusele" teatri õpperühma et

tekandel. Algus kell V2B õhtul. Pääsmed 25 ja 50
senti.

10-—l, tulla 8. skp. kella

Kolmapäeval ..Tootsi pulm" 23. korda.
Neljapäeval ..Metsalise rada" üldhindadega.

otsib töfid

Lmna. Modale maate tvaja

Icsrjg
tUdrukut
Pesijat
tooja pesumajja. Prtk tän.
49—1..

uf»

pÄfträrslepa abiliseks tvSi

mere raudleejaama juukse
lõskusäri omanikule, Rak-

kokaabi
kos külma . kööki Nlimeb.
Harju t 9, Astoria.

Tatjana Jakobsoni ja Leida Kurko
kontsert kahel klaveril
9. veebruaril erinevad ..Estonia" kontsertsaalis

helikunstnlkud Tatjana Jakobson ja Leida Kur
ko iseseisva kontserdiga kahel klaveril.

Mainitud helikunstnikud oti muusikalise hariduse
saanud Tartu kõrgemas muusikakoolis ja konserva
tooriumis ning lõpetanud hiljem prof. A. Lemba õpi
lastena eksternina Tallinna konservatooriumi.
Mõlemad. kunstnikud täiendasid end möödunud

suvel välismaal, Berliinis, ..Muusika instituudis vä
lismaalasile" saksa parimate professorite meister
kursustel ning esinesid instituudi poolt korraldatud
kontserdil. Nende ettekanded said rohkete kiidu

avalduste osaliseks ja saksa ajalehed pühendasid

eesti klaverikunstnikele oma arvustusis väga kiit

vaid sõnu. Samuti said kunstnikud oma esikkontserdii

Tartus ..Vanemuise" kontsertsaalis 4. nov. 1937.a.
elavate kiiduavalduste osaliseks.

Kolmapäevase kontserdi kavas 011 HagdnBralimsi, Palmgreni, Liszti ja Rachmaninovi

ehitusele Raua tän.

õmbleja ivajab noort -

õpilast

i

Vene
kuldraha
müüa. Palk. hinnaga slt.
„ 3 S/3 335".

aeta lv

lvähepnmgiwd

Uw^

grammofone
ja plaate.
J. Zaar'e äris. Pärnu m.
nr. 31.

Müüa

korralik puhtuseavmastaja

maanslu
palub passi- wõi teenija

**»»<•"*
• %*•«**

iseseiSwalr. Kirj. pal. „4/
2764".

päevalehe" trükikojas!

Aus maatüiarlaps

palub tööd

Tallinn, Pikk 2. Telefoi *2B-8?
NÕUDKE EELARVEID.

palun

W. a. majaomanikiid!

teenistust, keedan hästi, teen

saanonelu
tõik tubased tööd. walitsen!
soowib üksiteenijaks. Wa toone.keeir. oman nmnistu
rcm tceniniud. Kirj. sll. ~9/ sed. käin mna korterist. Pal.
3449".
kirjwl. sli. ..33/3433".
.Korralik pesunaine

naisautojuht

köögiteenijat

Hiiu neiu

uudiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. 19.05 walimiste
kümmenrinutit Riigiwolikogu kandidaat O. Suursööt.

19.15 bandfhosoolosid. N. 23 ellmann 19.30
eesti keel —R. Kress. 19.55 ajawiitemuusika. RR
orkester. Juh. prof. N. Kull. 20.50 aktu

aalne kümmeminutit. 21.00 wene helimeistreid. RR
orkester. Juh. prof. R. Kull. 21.45 kirjanduslikke uudi
seid. 22.00 õige aeg. Päewauudiseid. 22.10 kohmiku
muusika ..Kullasest". 23.09—23.10 esperantokeelne nä
dalakroonika.

Kaitseliidu yeteraanide annetus
Viimsi tuleõnnetute Heaks
Kaitseliidu weternanide ühinqu liikmed oma
kooswiilnmisel 5. weebruaril s. a. annetasid
Wiimsi tuleõnnetu perekonna heaks 15 krooni,
mis täna meie. toimetusse edasi anti.

Vastutav toimetaja J TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus
Parima hinnaga

,väga hea kabinetrkleuver
(-Zchröder) ja prankskroon

lMer 21 küünlaga. Näha
V ilmsi tän. 7—l. K. 4—6
õhml.
Miüa nioodsaid

diivaneid

tugitoole ja fuidicttc Älüiua
tärt. 1. soodsad maksunu
gimused.

Müüa uus keskkütrega

Kivimaja

otsid kohta

Kormlik aialroli lõr.na
15-a. poiss

nud

ja wilunud kokaabi. Soogi I nõus ka vem pesema. Kiirj. Uoküb Hpi- <või jooksupoisi
j slt. «5/5445".
saaili Navwa mnt. 4Z.
'koAa. Kcvjad D. ..24/5464"

Talu
müüa. suurus 22.36 ha,

tüsjuu-res on palgi- ja roh
kesti noorr mersa. Kirsad:

H ühes inventari ja kjien
fln tuuriga. Teateid telel.

412-60.

palituid, pesu. saapaid, pan
dipileteid, õmblusmasinaid,
jalgrattaid. mööbleid. Tulen

kabinett
tiibklaver
müüa Raio-ÄastM *4—2.

valmistab

eeskujulikult

kohale. Suur Karja B—S.

AIVAZ

Petserlane ostab kõiksugu

prmlgitud ja uusi riideid,
pesu. jalanõusid, õmblus
masinaid, jalgrattaid jne.
(On Tallinnas 7.—11. I

Tallinn, Soo 27.

skp.) Kirjal, pakk. slt. „40/

Müüa

2760".

Pnlugitud

I

linoleumi

riidega kaetud kaheksa

asja. fiMumut i vaskedega
TösisÄt kodu armastan,
garneeritud, postide lvahel soowiu osta. Pakk. kirj. slt. fcifcoTinr vrominislanna
.ISMI 8".
peegel, raamamkapp, mitme

sugused lauad, tugitoolid,
n>ana bawlklaud jne. Lai
iän. 24—1 boomis, 2. korral
Müüa suurem

ehituskrunt
kcssl., wõimaldab 6-kordse

Ostja Narvast

tutvuks

40—K5-a. ntehega, mõrb olla

Olen sisse sõitnud ja ostan lastega lesk. Kirj. kuni IS.
jälle bea hinnaga pruugitud weebr. „12/34

mööbli:. riideid, kuni pöö
uingukoluni. Palun teat.
kirjal, slt. ~22/3422".

kiwimaja ehituse. Kirj. slt.

Looduse armastaja hari
tud hingeline korralikust i>e*

reformoit 25-a. neiu saswib

abielluda

~21/3461".

Hea lius maja

linnajao--, > moodsa kor

reit ja 2õo-kr. kuuüüriga

vJSit<jmiimli»i preparaati

maju ja krunte Tallinnas,

„Puuvilja
Kuivikud"

30.00>0 kr. eest ja raljn teisi

Nõmmel ja mäljasvool hea

iõukania ralunitu aun amet
nikuga maalt. Ainult tõsised
kirjad val. slt. ~31/3431".
Mina oma ärailäinud naise

Emilie Sommer'i wõlgade

ddl maksuiingimnsrel müüa. ntüiiakse ainult haigekassa ega tegude eest

Brlljante, kutd-, hõbe-»
antiikasju
ostab kõrge hinnaga

L Mitt li M

Acmva-Peedu p.-ag. 5 Ader
Kuninga iän 6. telel 431-59.
Mägede-Hlmdiaugu lalu.

»ea. karras

valatisi

Kellel on vaja
raha?

fefft., hind Kr. 45.000,

wäljcmmks Kr. 30.000. Kirj.
j fli. ~20/3460".

Igasuguseid

ostan
pruugitud riideid, ülikondi,

ttviifycm saaligarnituur

tor on awatnd igal iiripäc

palub kobra, ükskõik mis
rööd. on enne reeninud,

S. Luide-Wettik. 17.35 Türi: Jääteade ja heliplaate.

Tallinn ja Tartu: Heliplaate. 17.50 prof. A. Waldes:
Weremürgistus. 18.10 eesti soololaule. A. Amjärw
(metso-sopran) ja A. Tamm (tenor). 18.40 päema

iufi 7—2.

Odalva Hilmaga müüa (mööbel) mahagonip. sinise

•fc? tunneb iveidi õmblus palub kohta. Kirj. slt. „2K/ pesumajasse wõi majasse.
tööd. Heeringa tän. 4—2. 3428".
Kirjad slt. ~11/3411".
Tarnu?

seid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.15 hommik

paltvus õp. H. Karm. 8.35 Türi: Jääteade ja heli

jahipüss
al. 20, hind Kr. 20. Len

kw. nr. 1/3361 ettenäimjale

24—2 (reise! korral). Kon

Noor

Tcisipäewal, 8. wccbrnaril.

7.00 äratusmäug. Wõimlcminc. 7.20 päemauudi

helitöid.

V. a. tööandjad
koht kangrute, on wilunud Keskealine abielupaar ühe
ilusa? rajoonis. hind Tea reid p. Kiilile kontorist,
soome ja antonraaltclgedel. Inpscfla io.nvib
iPõiimiliMfle korralikule noor 120.000 kr. Teal. slt. ~40/! vanaturg 0. kella l I—t1—t ja
Kirjad slt. ..8/346K".
Talusulast
kojamehe kohta
mehele tööd «vabrikusse. au
r>—o.
3440". I
reeb la majas iväiksemaid tole, lattu, lisleritöökotta
romoure. omab la tnnnietu wõi mujale. Tööd ei
Ilusa suure elatua riulitsa
w tüdrukut tanvis. Kaubel
Müüa odavasti
Mlkr
sed. Kiri. slt. ~8/3448".
ääres müüa 1 tvanem
Kirj. flt. ~9/3409".
da Pärnu mnt. 69—18. j
maja
3 klaaskavvi ja toiduainete
Tomün
22-a. neiu sooivib
püüli- ja lilüweslis pikemat
ja reiue wäike uu? maja. pae sisseseadeid, 2õkg.,
Tüdrukut
H:.ud 26.0<>0 kr., sissetulek lauakaalnd. hroMniug iv. N..
aega regursonnd. palub tee
passikohta
üksiteenijaks
nistusl kas nüüd wõi edas
11 *>e. Teatada iii. ,M kal 7.0.">. Uite- Maailma t.
Teeb puulööd ja inn enne lõunal. 3 pae iva terme perena isendiks wDt zööstus : 3141".
7—4.
ta rivis l.ibedale rällu. vidi.
se õpi taie 10. Kirs. slr. „2i
Kaub. 2. Ameerika 33—1.7 urb elektriala. Kirjad kuni päeiv. Jakobsoni Ü
Iõ. weebr. s. a. Kadila ag.
344-J" ivõi Pttt t. 29-a—2o> Mmia 3-kordnc
i/olnvardi p.-k., ?l. U.
Paeitiwiktlltt-Kilu lööjaid
Soovin
kivimaja
wojaiakse Intaõrjc hoone

kestcr. Juh. F. Nikolai. 20.45 raadiomestlus R3k di

rektor ins. F. Olbrci. 21.05 orkestrikontsert. RR orkes
ter. Juh. F. Nikolai. r '..00 õige aeg. PäeMauudiseid.

16.55 reklaam. 17.05 lastetund. „KuutõrMajad",
M. J. Eiseni muistendi järele kuuldemänguks seadnud

Pühapäeva õhtul ..Kolmekrossi ooper" 22. korda.

saata slt.

teat. fli. ..2/2762".

Keskealine

RemÄel: Mõtteid kaunist kodust. 18.10 soowikontsert
heliplaatidelt 18.40 r«s«vauudiseid. 19.00 õige aeg.
Jlnrateade Hinnad. 19.05 malimiste timmreminutit
Riigiwolikogu kandidaat J. Äaarlimäe. 19.15 iiamaa
lisi laule heliplaatidelt. Tallinna konservatooriumi sega
koor. Juh. prof. J. Aawik. 19.20 mandoliinimuusika
Kirillowi kwintett. 19.55 R. Antik: Wälismaalaste uue
maid käsitlusi Eesti üle. 20.15 orkestrikontsert. NR or

osa

kas inajarcenijaks ivõi üks
Wajatakic kutsetunnistu kõik niida, on rahul kõigiga.
sega korralikku
Teat. kohe ilt. ~32/3392".

naisi

mag. J. Silmet. 17.35 Türi: Jääteade ja helipläõcte.
Tallinn ja Tartu: Heliplaate. 17.50 perenaistele. Ä.

9.00 perenaistele. Turuteateid.

2s. Ue&iöcäüptmib, WS-M

-ttb ja talunikud! TöLkaS
noorniGßs
soovib tööd
ükskõik kuhu. Kirjal, pal.

võimaldage

Esmaspäewal 7. weebrucril

16.SS reklaam. 17.05 inglike keel algajatele

Pühapäeva päeval ..Tootsi pulm" 25. korda

flt. ~512765".

juuksurit

Raadio

plaate. Tallinn ja Tartu: mceleolulaulc heliplaatidelt.

Bn

kohta oma korteriga. Keedab

Tarwis

Uus kokkulepe arstide ja haigekassa mahel.

Kuressaare ühishaigekasse >a arstide wahel sõlmiti
uus kokkulepe, millega tõsteti arstide takse 75 sendilt
l kr-le wifiidl eest. Haigekassaga on lepingu sõlminud
kõik Saaremaal pradtiseeriwad arstid.

Laupäeval ..Rätsepad Sillamatsil" 4. korda.

ikuduja juure ömbleura. Kirj.

Lp. kohapakkujad ja
kohasoovijad!
1. iveebr. j. a. awas ü.

Juukselõlkäja

Kuressaarest

Reedel Tootsi pulm" 24. korda.

mmmmmmm
IWüa 750 D. W. tontü
suuruse '
aurulaeva

Töökas naisterrchwas

Murdwargad Kreenholmis. Narma tariv.-ühingu
..Tulu'' Kreenholmi harukauplusje murti sisse jawiidi
ära kassas olew wahetusraha ja mitmesugust kraami
paarisaja kr. wäärtuses.

22.10—23.00 kammermuusika.

Müüa irhcrmiimc trtfioiirf

reessn. Wabcrdnswäliak nr.

Narvast

Teisipäeval ..Rätsepad Silfamatsil" 3. korda.

l

toa ja. Rätse paäri M. And

julged ja lasewad inimesi õige lähedale tulla.
Elekter tungib taludesse. Pühapäewal peeti Sõ>
meru wallas, Raudwere külas Kristjani talus kohalike
taluperemeeste koosolek, kus 20 talupidajat awaldas
soowi oma majapidamistessc elektriwoolu saamiseks.

Keskn., 9. veebr., harilike hindadega Tšaikovski
ooper ..Padaemand".
Neljap., 10. veebr., harilike hindadega Kalmani
operett ..Sügisraanööver".
Reedel, 11. veebr., viimast korda alandatud hin

..Padaemand": kell 1/28 õhtul harilike hindadega Bau
marchats* komöödia „Figaro pulmad".

kult ei saa nõustuda sellega, et Kalmet oli 100 ko

Julged põdrad Hirmusel. Hirmust küla juure

Sonda-Mustwec kitsaroopalise raudtee ääre on asunud

päewal peeti Elwas kursus tuletõrje motoristidele.

sama tegelane, mis omal ajal Tartuski vana vürts
poodnik Hobbs. Kes teda mängis Tartus, seda ma
kena tooni, kurbuse ja rõõmuga sai armsaks kõigile,
niihästi täiskasvanuile kui ka noorecalisile. Üldiselt
see ilus lugu väikesest poisist, kes saab rikkaks lor
diks, teeb palju head ja muudab inimeseks oma ki
bestunud vanaisagi, meeldis hästi, kuigi mina isikli

ja hooned pärib ta lähima sugulasena öde, kes oli abt
elus möisatöölise Aleksander Leiteniga.

13-a. poiss Kolowerre. Wana-Otcpää macslastc
kohtu otsusega saadeti s;olomere kaswatusajutussc 13aastane Peeter Kruuse. Poisi ema on malla hoolealune
ega suuda ulakate kalduwustega poega kaswatada.

kaitseliidu Põltsamaa malewkonnas.

nawu taimel leminud õige laialdaselt. Difteriiti hai
gestuwad ühtaegu nii lapsed kui ka täiskaswanud.
vuure-laani jsk.-arsti poolt registreeriti Olustweres

Mörmaohwer maett. Laupäewal maeti Lüganuse

kalmistule Püssi mürwaohwer Aleks. Möllas, kes
leiti hiljuti keldrist kirmega tapetult. Mällase talu

elama mitu põtra ja rohkesti metskitsi. Loomad on

Wültfitud allkiri jalgratta ostulepingul. Meer, w.

Jooksupoiss!

Äaja ct\i tisleri
õpipoiss!
te? cm enne tööinnud. Wis

axlnrkkutavwis ärisse. Sooiv.

nr. 43. Tel. 454-97, E. Thubergi apteek. Pärnu mnt.
nr. 31. Tel.. 459-54. R. Vallneri apteek, Narva mnt.

Kirj. sll. ~33/3393".

kelnereid

ne.nt lvätaniid ja iiäntaiva
palati_nni-v"u->:. Kirjal. ih.
~8/ii/öo".

Põltsamaa tööstuskooli õpetaja kohustetäitjaks ltn.

Linnaapteek, S.. Pärnu mnt 90/92.

Meres.

Vajatakse

ui;:d!iiut>.hi ja;.' st Uuus.

ministeeriumt kutseoskuse osakonna poolt on määratud

Küsisin lastelt, kais" väike lõrd laval oli ka poiss.
„OÜ kiili!' vastati veendunult. Annan alla.
V. METTUS.

pa". lllba 6. . Kirjad: Rak

hooivi.

kontori

tiivfalihilt' icmada his ett

wö, teisel talul on puhtakasurublasid.
Uus õppejõud Põltsamaa tööstuskooli. Haridus

kokkuleppel. Kauplema tulin na. 7. wecbr. s. a,, tl.. l9—• ival kella 16—1. Palutakse
l kl. -l—õ 3. Inviu mnt. õl. 20 tvõõrastomajas „Enro lahkesti killastada.

ifobir. Niunlisrc tän.
Wajäiakse kahe ärisse valk.
in—l.
täiesti wilunnd

Ivälja anvest amine. iseseisnv
kirjäipabel-u-? FIU* - ia HMÜV.maaan.' jäieline mk sa • ftvlt'

korras tuleb käia wastawalt sellele, kui palju ühel

Apteekide öövalve
Tallinnas

Talitada mähe loomi. Polk snäl' bea koha. Kaubelda tä

lnnvis mee?teiööle. Kindel

toojoudu

wallawolikogu otsustas kinniswaraomanikele kohus
tuslikuks teha vuuwedamise ivalla asutustele. Küüdi

iarSvis meMotöö alal. Kout Majaioonijate Arnetiühiug
Maale, nnrotuiku perekon uimu 29. teles. 462-89.
teonijatc kohawahetalitus
da. ivajntnkse ausar keskealist
öontori oinas majas Jmanta

teenisai-perenaist

23ajatakse ivilunud

abiks A. Rooma, majanduswanemaks J. Oss ja
ametita liikmeks K. Kuufkwere suus). Õpetaja A.

alguses pigemini mingisuguse idamaa hirmuvalitse
jana, kel on oma laulikud, haarem ja tantsijannad,
pärast aga, kus ta läks inimlikumaks, oli ta täiel mää

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

5 aasta peale koguduse juhatuse järgmises koosseisus:

jandis.tahetakse awada kaks autobnse-fiseliini, üks
raudteejamma ja linna wahcl ning teine algusega

Tegelasist Aado Hõimre vana krahvina tundus

Erikatseid liikmeile ei saadeta.

alewiks. on praegu 152 elumaja ja 900 elanikku.

esimees Paul Kanarik. abid P. Willak ja ?. Saar

rakendada l. juulist k. a.

Paidest
A. H. Tammsaare autusõhtu. lärwa lama- sa

kr-l. Nuia alewikus, mida niilld tahetakse muuta

peetud koosolekul linnamalitsus kaalus uute antobufe

liinide awamist jn nende linna kätte mötmist. Wil

Mõne reaga
T.M.S.-1 Juunioride klubi referaatõhtul teisip.,
8. veebr., fceü 8 õhtul Viru tän. 3, refereerib klubi
liige U, Sillaste teemal: ..Teater, kino ja kohvik".

MM

ma aus, korralik ja puhtuse
armastaja.. Palutakse ilmu

Virumaad

kahe plika poolt vahvasti ettekantud „Šoti tants".

Paldiski mm. 40—2.

Passijat
tvaja Nõmmele. Peab ole

Pauluse 2. koguduse juhid miieks aastaks. Tartu
Pauluse 2. koguduse nõukogu on walinud eclolewa

dada Krediiti; '

Lepingurikkujaiie ei tohiks nahakauplejad võimal

9—lo.

tama:

jaskonna poolt möcti wastu suure aplausiga.
Prof. J. Aamil, jäi eelproomiga kõigiti 'rahule.
Linn wõtab autobuseliinid enda kätte. Laupäewai

instrueerima prof. J. Aawik. missugune teade laul

ühtlasi volitatud on nahakaupmeestega muudes peal
setegijaid huvitavais küsimusis läbirääkimisi pidama.

... Uude-juhatusse valiti häälte järjekorras H. Aus

Mõni aea tagasi pöördus Tallinna trükitöö

helikunsti ühing „Woog" korraldas laupäewal Paides
kirjanik A. H. Tammsaare austusöhtu. millest osa»
wött kujunes rohkearwulijeks.

Hobbsi ja Dicki üleannetu rõõmutantsu eelviimase
pildi lõpus, mis oli kogu õhtu lõbusaim hetk. Muide,
Gerd Neggo stuudio esitatud tantsudest meeldisid

mees, E. Rööding, K. Kerts, E. Tamuri, V, Vee
datntu, R. Kaldmaa ja 0. Verra. Revisjonikomis
joni valiti V. Lustverk, E. Piirimäe, H. Backler.
Trftkitööstusmelstrid pooldavad kutsetehnlilsi kuraasi

Tartust

ainult 10.000, sündis 985 last.

Aurik • ;,Nordland" mis .Stettinist pidi saabuma

laeva.

Kuni wiimse silmapilguni polnud teada, kes eelproowi
juhatab. Sus aga selgus, et kohale on sõitnud koore

Viljandimaalt
Talud sundkorras puid wedama. Wana-Wõidu

dab elu edasikestmist, ütles õpetaja Kapp. Kurde

pärast 20. weebr. Esitatakse muuseas ka näidend
..Kuningal on külm".

nõupidamisel koostati tulemase alcmi eelarwe, mille
tulud ja kulud on tasakaalustatud ümmarguselt 9000

538 last ja 1889. a. kui koguduse liikmete arv oli

vähenenud aasta-aastalt. 1902. a., kui kogudus oli
20.000 hinge suur, sündis 590 last; 1899. a. sündis

mallamajja kokku kutsutud järjekorraline nõupidamine

Nuia alcwiku alewiks muutmise asjas. Seekordse!

500 lauljat üldlaulupeo eelproowil. Pühapäeival
korraldati Viljandis celproow üldlaulupeost osawüt
matele segakooridele. Seks päewaks oli Wiljandisse
kokku kutsutud 21 segakoori enam kui 500 lauljaga.

Pärnu maanteelt. Omnibuseliinid tahab linn tegewusfe

Kopli KNNU ruumide õnnistamine

Tallinna kella 1-ks, hilineb päralejõudmisega 3—4
tunni võrra, sest merel valitseb tugev torm. Hili
nemise tõttu „Nord!and" ei pääse ka Helsingisse
enne Õhtut. Täna oli sadamas töös-tegevuses 12

Viljandist

Sünde oli koguduses 962. See on 39 vähem,
kui eelmisel aastal. Sündivus on Kaarli koguduses

arv kahaneb kogu Eestis.

„Nordland" hilineb

7

Siseriigist
Lühlpilk Eesti suurima
koguduse ellu

Veebruarikuu korraline linnavolikogu koosolek
peetakse raekojas kolmapäeval, 9. veebruaril. Päe
vakorras on 35 mitmesugust punkti, millest on mai

Nr. 57

Kellel õu ära anda
telefoninumber
Paunu maantee, Tõnismäe

Arnold Smnntet.

pst. 23. saadetakse ka posti
teel.

Tähelepanu!

Koduavnmstaja Hingeline Kas leidub kabarce-tmtisu
neiu. 36-a.. sootuid
õpewja. kes wõimaldaö tema
poolt antailvaie kostimmide»
tutvust
iwiviawit mehega, Kirjad slt.
„3.'>/33tif>".

.Korralik iraene toana

tüdruk soowib

abielluda

ga esineda ja kes iveidi
täiendab tamse? Kiri. slt.
..32/3472".

6 soome iiliõoilast soo
willvad

kirjavahetusse
korraliku karste iuiclligvmsc
wanema imehega, kellel on astuda tütarlastega, Tel on
täis häll ja kes tvajab oma Huwi Soome ja soome keele
lapsele ema. Kirsad sli. ~36/ wasiu. Pal. mustused eesti
3306".
keeles: Ahreiskunnallinen
Kovkevtkouilu. FranzenÄrkaiu

Tartvis kohe paaritamiseks 13. Helsinki. Suami. J. Saa

wäikest walger isast

siidipuudlit
Teatada aadressil 23ette t.

20 lvõi teles. 448-96. |
Kellel on edasi anda '
Õlieluba j

ja raudoee wcchelises rajoo

mZ. Lvttagu D. ~4-MIW.

oi vastuta.

apteegis. Tallinn. Estonia

>pälun tsarada flt.

nea. O. Salarerä, A. Laiti

nen. O. Makkonen.K. Huuh
ka ja R. Rinne.

HALLOO!

Palun seda vahelises suusa,
ülikonna-? härrat. kes oli 5.

skv. Nmnmel ..RabnxNsat
rinen, L. Salat era. A. LaviOlen teist hMvrtatUd. Kirjad

.K.

8

Esmaspäeval, 7. veebruaril 1958

Päeva fofif

Nr. 37

5. veebruaril s. a. lahkus surma läbi minu armas mees, meie isa, vanaisa ja äi IH
I HANS TAMM I

I sünd* Moel 21. mail 1852.
I Leinaja perekond.
Kirstupanek* 7. veebruaril kell õhtul leinamajas Tartu mnt. 41. Ärasaatmine 9. veebruaril kell 3p. I. Kaarli vanale kalmistule.

Nõmmel n
lahe forteaga loälj
kindlas ametis fäij

I JULIANE MUHEL I

1 + Praost emer. Oscar Tomberg I

kuke 15. weebruarii

kuus. Tcat. saal
26—1, Tallinnas.

H sünd. 8. XII 1853, suru. 6. II 1938.
sünd. 4. now. 1866. a.
surn. 6. weebp. 1938. a. H
I Taaweti laul 126. I

I Vaikses leinas omaksed. I

I—2 toa ja köögis

Riiscperc vallavalitsus vajab 1. märtsist 1938. a.

„ESTONIA" KONTSERTSAAL. 11

LÄmaspäewal. 7. weebruaril

Kolraapüewal, 9. weebr. kell 8 õhtul

kell 548 õhtul

helikunstnike
Satjana Jakobsoni

obtulorbfcft
teatri õpperühma ettekattdel

Marie Therese Marquardt

JCeida Muxbo

Hernran Heijertnansi draa
ma 4 lvaainses.

sund. Wessmann,

KONTSERT
KAHEL KLAVERIL.

sünd. 27. mail/9, juunil 1867. a.

Issand, Sinu tahtmine sündigu!

KAWAS: Huydn-Brahmsi, Palmgreni, Liszti Ja

Kirstupanek esmaspäeva), 7. weebr., kell 7 õhtul Dia

konissihaigla kirikus. Matmine teisipäeval, 8. weebr., kell 3p. 1.
Kopli kalmistu kabelist.

Riigitecnija ioaj

korteri

Matmine kolmapäewal, 9. weebr. kell 2 p. l. Jõelähtme kirikus.
Sügawas leinas omaksed.

Lühikese raske haiguse järele uinus waikselt igavesele
unele 5. weebr. meie üliarmas, südamest hea ema, vanaema
ja ämm

Rachmaninoffi helindeid.

Pääsmed Kr. 2.10—60 s., õpil. ä 35 s. eelmüügil
„Estonias<l.

üldhindadega

„I.oow Õnnistusele"

kutseõigulikku vallasekretäri abi
või vanemat kantsclciametnikku, kes on tööta
nud vallavalitsuse kantseleis sekretäri abina või
vähemalt 3 aastat kantscleiametnikuna, ning
vallavalitsuse kantseleitööd täieliselt tunneb.

Palk Harjumaal kehtivate normide järgi.

Sooviavaldused elulookirjelduse ja dokumen
tidega esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. veeb
ruariks 1938. a.
Vallavanem.

PääAned 25 ja 50 senti.
MSRttDK* 1

kell Ih 8 õhtul
3. korda

„Rätsepad Sillamatsil"

flefttro I

Pääsmed 25—150 senti.

23. korda
harilike hindadega

Jootsi pulm"

tuba mööblita <

keskkmtega. päikesepaisteline. •

almnisel korral, manni tar
witmnisega. ?cäha Zvõtb kella

5—7. Hind 35 kr. Tina t.
17—2.

Nõudke prospekte pea- H
esindusest. H

Ootamatult lahkunud teatri asjaajajat-direktorit

rada"
IPww

ESTONIA
M mälestab H

TEATER

Tallinna Saksa teatri tehniline kogu. I

Esmaspäewal, 7. weebr.,

kell V2S õhwl
2. loria

harilike hindadega

31. JAANUARIL 1938.

AKTIVA PASSIVA

..Siigismanitöver" i
1. Kattevara; . 1. Põhikapital • 5.000.000.
kuld: rahas ja kangides 34.215.509.52 2. Tagavarakapital 908.496.77 ft. Kalmani operett 3 waat.
välisraha 15.730.645.43 3 Jooksvad kohustused:
Pääsmed Kr. 2.30—30 f.
2. Vahetusraha 1.385.834.69 a) pangatähed liikvel 48.770.193. Teatri kassad awatud kella
3. Sisevekslid : • b) jooksvad arved:
12—4 p. I ja õhiul kella
kaubavekslid 10.181.791.25 valits. 20.690.499.48,
6-st voole 9-ni.
põllumajandus!. 2.064.711.21 pankade 11.294.931.28
metsatööstusl. 63429.78 12.309.932.24 teised 2.H56.922.7H. 34.912.853.52

l. Laenud: 4. Muud passivad 14.933.777.17
teistele ) 12.523.036.14
5 Kinnisvara- ja vallasvara 3.423.383.75
6. Muud aktivad 24.971.478.69
104,559.820.46 104.559.820.46
valitsusele

Kattevara vahekord jooksvate kohustustega: 59,66°/0.
"j Selles summas vab. vai. poolt garanteeritud laene Kr. 1.086.059.—.

Juhatus.

Keilas.

~Laste Rõõm"
ori" laste maailm!

Dr. Anita Heinrichsen
Laste- ja naistehaigused.

Kirikuplats 5 CBuschi ma|a).

6-tooline korter,
Al
täieliselt renoveeritud, päikesepaisteline, kõrged ruu

mikad toad, põrandapind 180 r.-m., UUrlls anda

Kaupmehe tän. 11-a krt 17. Ligemalt sealsamas krt. 16,
tel. 425-44.

I

Müüa Valga kesklinnas paremas
äriosas asuv

suurem kinnisvara Ja ehituskrunt.
Vabaduse ja Kuperjanovi tn. nurgal.

Ostusoovid palutakse saata Valga

Eesti Peakirikul koguduse juhatusele.

Koguduse juhatus.

„Suvi"
A. Särclvi - Q. Lutsu dra
matiseering 3 lvaatuses.
{6 pildis).

Näitejuht Leo Kaluret.
LaivapiMd P. Naudwce.
Laupäewal. 12. weebnmril,
kell 11-8 õhtul
esietenduseks

kell õhtul

24. korda
harilike hindadega

„Tootsi pulm"
Pääsmed 20—125 senti.

Kassa awatud iga päew
kl. 12—4 p. sa 6—%9 õht.

„Vafge taud"

Väikest

tulekuga abielupaarile. Kesk-

autode, mootorrataste ja

nende osade

mööblita t

otsib inielligentni
proua. Pal. tcat.
„37/33V7".

Vanem ohwiisc
suiisciaja ja puhti

Luha 14. küsida krt. V.

taja härra, otsi
sooja mööbl. anugi
tuba

Tehase

inicKigcnri. waiksc

ruumid,
wälja üiirida. Hariduse t. 11

Vajatakse kohe vastavatud suuremasse ärisse

naS. Re
rioru lvõi kesklini
ses. Pakkumine
naga teatada sit.

Kaasüürilise

korter
Suur mööblita erasissc? sooiviralv omaeü

käiguga

kindlas kec-niSmsc

tuba

härrale wõi daamile,. kütte

Pääsmed 23 ja 30 senti.
Reedel. 11. weebruaril,

kaasüüriiis

Pak. iecnada kuni

ja MalguS kusega üürile anda

vilunud meesmiiüjat
kes sel alal on ennem töötanud. Vastused kirja
likult sit. ~7/2767", ühtlasi ära tähendades kus
ennem töötanud ja nõutava palga suurus.

Falkpargi 3—4.
Ära anda maapealne

toidualnetekauplus
lahtise piima ja õlle müü
giga. ühes elukorteriga.

Teateid saab hra Lepmaa

Raamatupidamisc
kiirkursused

End. Odessa muusika

kioskist S. Tarw mnt. ja
Lutri tän. nurgal.

kooli ittbli õppejõud annab

põhjalikku
Pikk tän. 3—3.
Pool sooja
klaveriõpetust
Algus udjapäauat, 10. skp.,
E
ttclualmk-t
us
konscrma
garaashi
3 waatuses.
kell 7 oht.. wiimistlctud pro
Eh. Gouiwd' ooper 4 waat.
grammi järgi ieor. ja prakt. tooriumi. 2. Tatari täit. ivec ja ivalgustnscga träik
6 pildis proloogi ja cpiloo Näitejuht Nuut Tarmo.
kooskõlas cttewõtete otsese 19—3, Allika t. nurgal. seinale autole tvälja üürida.
giga.
Lalvapildid P. Naudwec
ljuwiga ja igapäeivasicle Kõnet. kella õ—6.
lisraeli 1-I—7, tel. 306-81.
Pääsmed Kr. 2.30—30 j.
Dr. Lydia Luik
NOORSOOTEATER.
nõudeile wastalvaie operat
Inglise, prantsuse, saksa,
Teisipäewal. S. weebr..
Pühapärival. 13. ! veebruaril Naistehaig. ja siinnituZabi. sioonide ni.iig anvnlnsiega. vene, hispaania ja itaalia
kell 3/J8 õhtul
Soodsad õppeiasutiugimnsed keelt õpet. kõrgema harid,
lell 3/J3 p. l.
WaZtuw. kl. 11—2 ja 3—7
harilike hindadega
järelmaksuga, iiksiktnnnid ja meesõpetaja (ka väik. grupid)
2. korda
mmju
Pärnu mnt. 16—11.
masinakiri igal ajal. Lõpe Berlitzi ja Mertneri
,Fugen Onegin"
„Väike lord
Tel. 433-28.
tajaile dipl. Organiseerit. meetodil kiiresti ja põhjali NÕMMEL JA MUJAL.
P. Tschaikowski ooper
kohtade tvömmldaminc.
Fauptleroy"
kult rääkima. Ladina keele
3 waat. 7 pildis.
tunnid. Tõlked. Tatari tän.
Zärewi dramatiseeringDr. Ludmilla Nurmand
Pääsmed Kr. 2.30—30 (. ?l.
(Tartust)
6 pildis muusika, tauisu- ja
24-6.
Klaveritunde
2 korterit
Kesknädalal, 9. veebruaril,
Raha- ja suguhaigused.
lauludega.
kell pool 8 õhtul
Kosmeetika.
annab konserwaiooriuun kõrg.
FraiiccS Burnett'i järele.
Põhjalik õpetus
harilike hindadega
1 tuba, köök ja kinnine
9—ll ja 3—5
knrs. üliõp. (Prof. A. Lem Inglise, saksa ja pranisirse k.
Näitejuht Leo Kalmet.
Pärmi mnt. 32—16.
ba kl.) algajaile ja edasi-, : ruunid. Paldiski nutt. 14—6. weranda; 1 sunr tuba za
Latvapildid P. 3iaudlvec.
..Padaemand"
» köök. ära anda. Nõmmel.
jõudnuile hea eduga. Tcoo
Tantsud Gerd Neggo.
P. Tschaikowski ooper
Pärnu mnt. 103.
ria
solfcggio
õpeinS.
Tu
j
beolvis,
kiluiiitajflõ.
j
Muusika
Walsried
Ja
3 waat. 7 pildis.
leb ka koju. Kõnet. 10—12
kobson.
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.
ja I—6.
KaaStegetv Gevd Neggo
KUULUTAJAILE
Reljapäewal, 10. woebruaril
ujum
tantsustuudio.
kell pool 8 õhiul
Lembitu
10-2
Kassa awatud kl. 11—1 e.i.
TULNUD
14. konda
ja 5—3 õhtul.
Masinakirjatööd
TALLINNAS
harilike hindadega
iolef. 4.75-11.

„Romeo ja Julia"

Vaikselt lahkus siit maailmast 16. jaan. s. a. Saratovis meie H
H palavast! armastatud ema, vanaema ja vanavanaema
Agrippina Iwanowna Burtsewa
83. eluaastas H
Hingepalve on teisipäeva), 8. veebr. s. a. kell 11 homm. Pühtitsa H
kloostrikirikus (Sube tänaval). H
Sügavas kurbuses poeg, tütar H
ja omaHsed.

Neljapäetval. 10. wecbruaril Andres Särewi dramatisee
kell ¥2B õhtul
ring Aug. Jakobsoni romaa
46. korda
nr järele 3 waatuses.

Karske lööMija

51 r.-m.. 3 tvaatcaknaga

üldhindadega

korteril

tuba köögiga, i

joowib

korter
päikesepoolnc. 2. korral,
tvälja üürida kindla sisse

Neljapäcwal. 10. tveebrnaril
20. korda

Linuaaiuetnik so
örralikkn sooja

meestevahwas. Teat. saad omaette irõt lriii:
Paldiski mnt. 30—16.
Scai. fft. ~11/341

MEHKS & Ko. |

kell 548 õhtul

!75ö".

,13/3413/\

Võib tulla
kaasUiiriliseks

kirjutusmasin säästab ||

kell 548 õhtul

Pääsmed 20—125 sendini.

Ära anda luaiffclc ame- l ulas loõt Balii ja
iižfätjalc härrale i uskonnas. Kirjad

Vaheseinaga

Teistpäewal. 8. iveebr.,

Kolmapäeva!, 9 veebruaril,

Sügawas walus tütar, lapselaps Ja whlmees.

I Franz de Vrlvl I

SBQj

H Maetakse Tartu Pauluse koguduse kalmistul kolmap., 9. 11, kell 16. H

Kare! Capck'i draama

kursused sa harjutus.

MM TEATPTb

inglise keele

Matemaatika
eesti, inglise ja saksa k. iun
de aniakse 11 õppeaasta lka

KIRJAD

3-toaline

5. veebr, sisse tulnud kirjad.

1/1321 10 1/1801 11222/2382 1 22/2062 1
tunnid. ElteivalmiStus otsa õhtrrkolledshi) ulatuses.
Bt IMuiu üliMemc. TeaTpa meile. . Kullasena 4—4.
1/2041 3 2/2242 21 222/2222 1 22 2022
tetvalmistns eksameile. Sü
korter
2/2082 1 ' 2/2282 2 222/2342 2 22/130' 1
Bo BTopHUKB, 8 (heßpann Ärakirjad ja kursused da 16—3. kõnelda o—l 2
2/2322 4 2/682 1 2 23/2383 3 23/2103 3
ja 7—B.
1 2/1642 1 223/2263 3 23/2343 4
cneKTaKjii» M. MepfIHCKOÄ kirsutuSmasinatel fohäkuula
Öö nr, list. keskküte,soe 2/2162
Järeleaitamis
misega aSjatundl. ja oda
ivesi. moodne sisseseade 2/1242 3 "2/1562 1 ;23/2143 1 24/2264 9
Estonia kontsertsaalis.
lvaSti on J. Kühle kontoris tunde algebras ja geomeet ivälja üürida Hariduse t. 11 3/2043 3 3/2243 4 ;
1
Reodel. 11. wecbniaril s. a.
3/1963 1 4/1924 1 :24/23041424/1824
Wanaturg 6. tolef. 436-03. rias soolvib lvõtia keskkooli
25/2385 1
solistirie kontsert
üüritakse toäljas majas 4/1724 1 4/1884 1 ;26/1946 2 26/2106 3
mecsõpilane, kas hiljuti Pärmi mnt. 19 tööstuse alla 4/1964 1 4/1124 1 ;
81. aepeßHfc"
Lerlo karrisoo
26/2186 2 26/2066 1
gnnluaas. lõpeiannlt lvõi kel
kõlumlised
osawõtnl.
4/2364 1 5/2125 4 :27/2307 13 27/1307 J
lelrki iiselt. soolvitaiv Äkar
KOM. BB 5 a- 11. TypreHeßa
KaaStcgeivad:
5/2045
3
*
5/2365
2
'
28/2308 3 28/2108
lva mnt. rajoonis Kirj. slt.
ruumil!:
Pemnccepi,
5/1285 2 5/2165 1 ; 8/1668 1 28{2068
Ida Loo, Olga Lmid,
„5/310i>".
5/2285
2
6/1126
3
;
Eedo Karrisoo. Wooielc
28/348 1 28 2348 1
H. 3Bonciciii
Äeikat.
6/2166 4 6/2246 5 ! 28/988 2 '9/'lO9 ?
Üllatavalt
1
ruum
130
ruutmeetrit,
Ladina
Klaiveril Hilja Saame.
Haqaao BB 7.30 q. Beq.
hästi
1 ruum ~>o ruutmeetrit. 6/1286 1 7/2247 3 : 29/2189 2 29/2''9 ?
Algus kell 8 õhtul.
7/1287 1 . 7/1247 5 :30/1875 J 30 ?3?0 5
BIIJJ. OTB 2 KP. ÕÜU. AO 25 N. õpite inglise, saksa sa Inene keele eksam, lvalmistan kii 1 kolmetoaline korter teisel
7/1887 I 7/1647 2 : 30/19j0 I 30/2150 t
Pääseiähed: Kr. 2.30—0.30,
upoaatoTCJi BB icaccl,
korral sa
resti eite giiinn., kolledshi ja
koolt.
Tõlked.
Olcwimägi
õpilastele Kr. 0.25.
5 8/1288 2 . lUt? ' l 31/2031 I
reaTpa on, 11 ao 1 qacy 6—3 (end. S. Brookus ülikooli õigust, kawa ulat. l ühetoaline korter köögiga .8/2008
8/2168 2 8/2248 2 32/1312 / 32"3 P ii
Eelmüük Estonia kassades. u on, 3 ao 7 q. Beq., BB mägi). Kõnetunnid kella
(fõlnuilinc ka kontoriks).
Kõnet,
kella
3—õ
p.
l.
8/2288 2 9/2169 2 32/2112 1 32/2195 ,
Bocicp on, 11 ao 1 q. anu. l l—l ja 3—7.
Kaupmehe tän. .1—•>
Küsida teles. 313-1 li.
9/2049 1 9/1249 2 lliloli 3 32/2032 i
9/369 1 9/2289 1 32/2964 1 3? £7' ?
10/2130 9 10/2330 12 33/2113 3 33/2033 I
10/2210 1 10/2050 2
2 NU ;
11/2091 2 11/2171 2
11/2330.;); 11/1931 1
11/2371 1 12/2332 15 34/19)4 1 34/2274 1
12/2252 25 12/2432 1 miili ? 35/1105 i
12/2212 2 12/2012 1 I- 7? e i 35/2073 2
T -^KD^iiich*rfeM M fiv mi.jn- !> li ;M
13/2293 8 13/2333 2 3)/2115
/ 35/2355 ?
:sl -u V?h- U U' fow**' CVkK) ?>f - -•• \.?.-vvq . z-.,- :, - i;j
13/1293 3 13/2013 1 36/2276 5 36 2236 w
13/1973 2 14/1934 1 36/1316 3 36/1276 8
14/1214 9 14/2334 1 36/2076 1 37 2277 1
fe!s ,
14/2134 1 14/2014 1 37/2237 4 38/2238 '
14/2377 1 14/2254 I 38/2078 3 38/1918 T
... «inoh Tpip. äri või tööstuse kõigile tea14:2344 1 15/2055 3 38/2038 2 38 1678
16/1296 5 16/2376 5 39/1998 1 39/2039 8
16/2136 2 17/1657 4 39/2399 2 39/2'39 ?
18/1298 1 18/2333 1 39/1839 4 40/2021 2
18/2018 13 18/1258 1 40/1320 10 40/23'0 4
18/2178 1 1872138 2 40/2080 4 40/2067 ,
19/1948 1 20/2180 ' 40/2200 2 40/1520 1
20/2140 1 20 2120 l 40/2120 286 A 90' 9
20/2380 3 20-2300 ' A. 882 4 A. 885 |
21/2381 4 21/2261 9 A. 838 6 B. 405 1
21/1781 1 21/2181 1 B 418 2
21/9221 1 22/2142 - 1
22/2262 " 3 22/1702 5
Kokku 852 kirja.
Tallinna Eesti KirjaZtus-Ähisufe trM

