Üksik number 7 senti

Tänast lehte 12 lehekülge

Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD.

HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NALJALEHT KRATT" JA
• KUNSTI ERILISA ..KUNST JA KIRJANDUS"

Päewaleht

f kuu poi liga 1 ktoon 80 senti.

Toimetas ja talitusi Pikk tän. 2. Kontor avatud arip.
kl. 9—17 ja piihap. kl. 6—7 p. I. (kl. 18—19) Arijuhatuse kõne
, tunnid 9—ll. Aadressi ~P äeval e k tM ' Tallinn postkast 433.

Nr. 136

2 kuud „ 3 M 60 „
3 kuud „ 5 „
üle kolme kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 s
Välismaale 4—5 kr. kuus.

1 kuu postita 1 kroon 55 sentL

2 kuud M 3 „ 10.,
3 kuud „ 4 „ 25 «

üle kolme kuu korraga tellides iga

järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.
Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutuste hinnad, kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti

Kodukeskjaam vr. 428-83.

ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused
kuni Kr. 3. poole hinnaga. Kuulutuste koha valikut ei kindlusteta.
Kuulutusi võetakse vastu äripäevadel kl. 9—17 ja pühapäevadel

Peatoimetaja H. TAMMER

Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav jiostnjark on lisandatud.

kl. 6-7 p. I. (kl. 18—19).

Keedel, 24. mail IT4K

XXXV aastakäik

LIITLASTE SÕJATEADE

Suurlahing Loode-Prantsusmaal

Vägede edasitagasi-voogamine Cambrai Umber. Prantsuse sõjaväelisis ringkonnis
peetakse seisukorra arenemist rahuldavaks
Sakslases rünüawaü maksimaalsete jõuüuöega
Pariis, 23. 5. (ETA) (Havas) Prantsuse sõjaväelisist ringkonnist seletati täna
hommikul, et suur lahing, mis on alanud Valenciennesi ja Cambrai vahel, areneb
prantslasile väga rahuldavais tingimusis.
Pariis, 23. 5. (ETA) (Havas) Lahing Cambrai ja Valenciennesi vahel on äär
miselt äge. Sakslased ründavad maksimaalsete jõududega. Neid
. toetavad arvukad lennukid, kes pommitavad ja tulistavad kuulipildujaist liitlaste väge
sid. Vaatamata neile rasketele võitlustele, olid Prantsuse positsioonid eilse päeva lõpul
jäänud muutmatuks.
Pariis, 23. 5. (ETA) (Havas) Valenciennesi ja Cambrai vahel toimuv suur la
hing on veel algjärgus. Seda tähistab vägede ed a s i-t ag a s i-v ooga m i n e C-a'm b
rai Umber, kus liitlased võitsid eile pärastlõunal tagasi hommikul kaotatud maa-ala.
Prantsuse sõjaväe 1 isis ringkonnis peetakse seisukorra are
nemist rahuldavaks. Picardies Saksa motoriseeritud üksused jatkavad edasi
liikumist. Somme'i liini hoiavad liitlased kindlalt endi käes. Peale selle : pole olnud
midagi erilist peale kahurväe pommitamiste. Ei ole olnud ühtki Saksa tankide või ja
laväe rünnakut.
Pariis, 23. 5. (ETA) (Havas) Prantsuse õhtune sõjateadaanne: Võitluste põhja
piirkonnas on olnud mitmes punktis hulk võitlusi. Meie eelväed on jõudnud
Amiensi eeslinnani. On nurjunud vaenlase rünnak Sedanile, millele eelnes äge
tulistamine suurtükkidest. Longuyoni ja Moseli vahel on olnud suurtükiväe-võitlust.
Meie pommilennukid on tegutsenud elavalt nii öösi kui ka päeval. 22. mai õhtul meie
t'õitluslennukid lõid põgenema neli vaenlase pommilennukite üksust, milledest igaüks
koosnes umbes 20-nest lennukist ja mis püüdsid rünnata meie lahingufronti. Seejuu
res tekkinud õhuvõitluses tulistati alla vähemalt 8 vaenlase lennukit. Kõik meie len
nukid on tagasi saabunud.
Pariis, 23. 5. (ETA) (Havas) Sõjateadaanne kui ainult esimese ringi. Niipalju kui see puutub
23. mai hommikul: Põhja pool lahing jätkub kõige liitlaste ülemjuhatusse, siis selgub seisukord nüüd
kiiresti. Peaminister Churchill käis koos oma sõ
suurema ägedusega. Leiab kinnitamist, et
jaliste nõuandjatega Pariisis nõu pidamas kindral
Prantsuse väed on jõudnud edasi kuni
Weygandiga, kes oli just tagasi pöördunud isikli
Cambrai lähedusse.
kult ülevaatuselt rindele. See tähendab, et liitlaste
juhtidel, kõigil kindralitel ja staapidel,
Mitmetes rindeosades kahurväevõitlus on muutu sõjajõudude
on
nüüd
teada
kindlad tõsiasjad ja et esialgsest
nud ägedaks, eriti Attignies' ja Longuyoni piir lahingu segadusest
ja "üllatusest on nüüd üle saa
konnas ja Niedist põhja pool.
dud. Teated vihjavad sellele, et aega ei ole su
London, 23. 5. (ETA), (Reuter) Briti peakor gugi raisatud jä et äuuremätilatuslik vastuakt
terist teatatakse: Saksa väed, ründasid mitmes Ho .sicon
on lähedal. Kuid ei tohita olla kannatamatu,
has tagajärjetult.. ~ScheJd& positsioonis. saavutades
'ninultr Aüdenärdc'! lähedal, kus neil' õnnestus

tulla üle jõe. Arras' sektoris on olnud ägedaid
lahinguid, kus meie säilitasime edukalt oma posit
sioonid sissemurru sellel tiival Arras* ja Bapaü
me'i vahel. Läbi selle lünga vaenlasel õnnestus
soomusüksuste ja neile' järgnevate motoriseeritud
üksustega jõuda ranniku läheduseni. On astutud
samme, et kaitsta elulisi punkte nende üksuste
vastu. Põhja-Prantsusmaal on olnud elavat õhu
tegevust ja Saksa pommi- ja luurelennukeid on
tulistatud alla õhutõrje kahurväe ja ka väiksemate
relvade poolt.

London, 23. 5. (ETA) Reuteri sõjaväeline
kirjasaatja kirjutab: Kindral Reichenau kinnita
mine, et
Saksa edasitung tuleb nüüd esialgu
peatada,
on praegusel silmapilgul äärmise tähtsusega. Liit

laste sõjaväed on endiselt puudutamata ja sakslased

ei ole võitnud praeguses suures lahingus rohkem

kuna moodsS lahingu ettevalmistamiseks <
vaegai.et kooskõlastada kõigi osa võtvate sõjavägede
ja õhujõudude tegevust.

Prantsusmaa kaotas 5 laeva
Pariis, 23. 5. (ETA) (Reuter) Prantsuse nd
miraliteet teatab: Operatsioonides Põhjamerel Hol
landi saarte kohal ja Flandria randadel meie oleme
kaotanud allveelaeva „Dorise", hävitaja „La Droiti"

ja varustuslaeva „Le Nigeri". Viimase kahe laeva

meeskond on päästetud.

Doverit pole pommitatud
Lond o n. 23. 5. (ETA) (Reuter) õhuminis

teeriumist lükatakse ümber Saksa teade, nagu oleks
Doverit pommitatud sakslaste poolt.

1000 Saksa lennukit alla tulistatud
Pariis, 23. 5." (ETA) (Reuter) Prantsuse
sõjaväeline esindaja teatas, et üksi Prantsuse pin
nal on alla tulistatud 1000 Saksa lennukit.

Rasked võitlused
Boulogne'is
London, 23. 5. (ETA) (Reuter)
Peaminister Churchill esines täna
alamkojas seletustega sõjaseisukorra
kohta. Ta teatas, et Saksa relvastatud
jõud, kes tegid endile teed läbi läbi
murrukoha Prantsuse armees, on tun
ginud liitlaste armeede järelvägedesse
Belgias ja püüavad nüüd häirida nen
de ühendusi. Abbeville on
vaenlase käes ja rasked võitlu
sed on käimas BoulogneMs ja
selle ümbruses. Oleks liig varajane
ütelda, mis on selle rannikuvõitluse
tulemuseks, kuid ilmselt see toob en
daga kaasa tõsise iseloomuga taga
järgi. Vahepeal kindral Weygand,
kes on väejuhatuse eesotsas, juhatab
operatsioone, milledest võtavad osa
kõik liitlaste armeed eesmärgil, uuesti
korda seada oma kombineeritud
fronti.

SAKSA PIILKOND VAENULISES JA PÕLEVAS KÜLAS TEOSTAMAS LUURET.

VICTORIA
m
jalgrattad

Briti fašistide juht
vangistati
London, 23.,;,5. (ETA) (Reuter)
Ametlikult teatatakse, ,et Briti Fašistide juht
sir Oswald Mosiey on vangista
tud. Peale tema on vangistatud veel seit
se fašistide juhti, nende seas üks naine.
London, 23. 5. (ETA) (Havas) Politsei teos
tas neljapäeval läbiotsimise Briti fašistide ühingu
peakorteris. Hulk isikuid lahkus sealt detektii
vide saatel. Samuti teostati läbiotsimisi ja üle
kuulamlsi naabruses asetsevas restoranis ja väi
keses majas, mis kuulub fašistlikule ühingule.
London, 23. 5. (ETA) (Reuter) Siseminister
Andersonilt küsiti täna alamkojas, kas on otsus
tatud ära keelata kõik kommunistlikud ja kasist
likud ühingud. Anderson vastas sellele, et seda
küsimust on kaalutud, kuid praegustes tingimustes
ei oleks avalikkuse huvides teatada ette sammu

Üle SÜ-a. kogemused!

VICTORIA

Eriti meie teeoludele ja nõuetele kohandatud ja viimistletud • Pikk
raam, suur vastupidavus, kerge käik • Kõik läikivad osad kroomi
tud • Elastne sadul .tugeva nahkkattega • Torpeedo vabajooks • Kõrge
kvaliteet Dunlop-kummidega.
Hind: meesteratas kr, 105.
naisteratas kr. 170.

dest, mida astutakse nende isikute suhtes, kellede

tegevust peetakse rahvusliku sojapingutuse tõkes

1 aasta kirjalik vastutus

tamiseks.

USA merevägi saab 10.000
lennukit

• NÕUDKE MOOTORRATTA ERI HIN NAIC IR J U •

Briti õhujõudude rünnakud jätkuvad

Washington, 23. 5. (ETA) (Reuter) Esin
dajatekoja mereväekomisjon kiitis üksmeelselt
heaks seaduseelnõu, mis näeb ette mereväe õhu
Rünnakuid ja vasturünnakuid Belgias
jõudude suurendamise 10.000 lennukini ja 16.000
London, 23. 5. (ETA) (Reuter) Briti õhu vasturünnakuid Arras' ja Douai vahel, kuid nende lendurini. Seaduseelnõu volitab samuti kulutama
ministeerium teatab, et möödunud ööl Briti lennu vasturünnakute tulemused ei ole veel teada. Belg lft miljonit dollarit mereväe õhubaaside ehita
kid pommitasid ja ründasid sõjalisi eesmärke lakin lased sooritasid vasturünnakuid Saksa vägedele, kes miseks.
gufrondi taga. Belgias, peamiselt Maasi sektoris, olid tulnud kahes kohas üle Schelde jõe ja mõlemad
Wohltat Hollandi panganduse
tekitati suuri kahjusid sealsetele raudteedele ja vasturünnakud olid edukad.
teede sõlmpunktidele. Namur i piirkonnas on taba
komissariks
London, 23. 5. (ETA) (Reuter) õhuministee
tud otseselt sildu. Aisne i piirkonnast põhja pool
on tugevasti pommitatud vaenlase väekoondisi. Tei
sed pommilennukid on tunginud Saksamaale, kus on
tõsiselt vigastatud vaenlase ühendusteid.

London. 23. 5. (ETA) (Reuter) Siin teatati
eile õhtul, et Briti ekspeditsiooniväed on eilse päe
va jooksul pidanud kõikjal hästi vastu ja nende
kaotused ei ole suured. Inglise väed sooritasid eile

riumist teatatakse, et Briti pommilennukid jätkasid

eile vaenlase kolonnide kimbutamist Kirde-Prant
susmaal. Briti hävituslennukid olid kogu päeva ek
tiivsed. öö kestes pommitati ägedalt vaenlase ühen

dusi Sedani ja Lõuna-Belgia piirkonnas. Peale selle
rünnati Saksamaal raudteid, mida mööda toimeta

-j: - v
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AINUESINDAJA EESTIS:
TALLINNA RAADIO-LADU
Raekoja pl. Teenri tän. 1. Tel. 468-08.

Berliin, 23. 5. (ETA) (DNB) Maavägede
ülemjuhataja kindral-kolonel von Brauchitsch on
nimetanud riiginõunik Wohltati Hollandi panga ja

F. L. Mertens

Hollandi panganduse komissariks.

Viisakusvisiit

takse sõjaväeronge lahinguvälja suunas.

Pikk tän. 12. £ Kõnetraat 430-85.
Võetakse hoiule koide eest

Istanbul, 23. 5. (ETA) (DNB) Lehed tea
tavad kindralstaabiiilema marssal Tšakmaki eel
seisvast tagasipöördumisest Siiüriast. Lehed rõ
hutavad seejuures, et Tšakmaki külaskäik Beirutis
oli puht-viisakusakt ja toimus vastusena liitlaste
kindralite varajasemate külaskäigule Ankaras.
Väiketöösturid Mussolini juures
Rooma, 23. 5. (ETA) (DNB) Mussolini võt
tis eile korporatsioonide ministri Ricci juuresolekul
vastu väiketöösturite delegatsiooni eesotsas fa
VÄIKESED
šistliku töösturite liidu esimehe krahv Volpiga.
SÕJAPÕGENIKUD.
Krahv Volpi pöördus seejuures Mussolini poole
kõnega, milles ta ütles muuseas: Kõik töösturid
Hollandi printsessi Juliana on
sõdurid teie käsu all, kes samasuguse usu,
kaks tütrekest Bcatrix võimete
visadusega, nao-u nad on töötanud seni
(paremal) ja Irene viidi autarkinjaeesmärgil,
on valmis täitma teie käske
sõja eest varjule Inglis isamaa ja tema impeeriumi
tuleviku kindlustami
maale, kuhu siirdus ka seks.
kogu kuninglik perekond.
Läti kinnitas „Ago" lennulepingu
Riia, 23. 5. (ETA) Tcedeminister Kapost kin
nitas kokkuleppe korrapärase lcnnuliiklemise '.eos
tamiseks Tallinna-Itiia-Königsbergi liinil. Kokku
lepe sõlmiti Eesti lennuseltsi ..Agoga", kelle len
nukid teostavad liiklemist mainitud liinil.

kasukaid, vateeritud asju, igasugu riideid, ka
vaipu, tekke j. n. e.

Moskva vastus Londonile
London, 23. 5. (ETA) (Reuter) Nagu kuuldub,
esitas N. Liidu suursaadik Maiski eile õhtul N.
Liidu valitsuse vastuse Briti noodile Inglise-N.Liidu kaubandusläbirääkimiste asjus. N. Liidu va
litsuse vastus on nüüd läbivaatamisel.
Belgia ministrid pole tapetud
London, 23. 5. (ETA) (Reuter) Belgia suur
saatkond Londonis lükkab kategooriliselt ümber
Saksa raadioteate, nagu oleksid Belgia peaminis
ter Pierlot ja kaitseminister kindral Denis maha
lastud belglaste poolt. Kinnitatakse, et mõlemad
ministrid on täie tervise juures.

Roosevelt ei loobu kandi
deerimisest
Washington, 23. 5. (ETA) (Stefani) Va
bariiklaste juht Landon, kellele president Itoose
velt esitas pakkumise osavõtuks koalitsioonivalitsu

sest, seletas pärast einet Rooseveldi juures, et va
bariiklased võtavad pakkumise vastu tingimusel,
kui Roosevelt loobub tagasivalimisest presidendi
kohale. Valgest Majast seletati järelepärimisele
selles asjas, et president Roosevelt on liig koor
matud riigikaitse küsimustega, et arutada valimis
probleeme. Seda vastust tõlgitsetakse keeldumisena
loobuda tagasivalimisest.

Rumeenia ei pidutse
Bukarest, 23. 5. (ETA) (Havas) Kuningas

Karol saatis peaminister Tatarescule kirja, milles

ta palub praeguse rahvusvahelise seisukorra pärast

loobuda ettenähtud pidustustest, mis pidid toimu
ma kuninga troonileastumise 10. aastapäeva puhul

TÄNA ESIETENDUS £EbH

8. juunil. Fraegusis olukorris ci võida mulle val
mistada suuremat headmeelt millegi muuga kui
kogu oma jõu ja isamaa-armastuse rakendamisega
Rumeenia julgeoleku teenistusse, kirjutab kuningas

oma kirjas.

I. Zotov esitas volitused
Ameerika kuulsate G-meeste võitlusi huvitavas gangsterfilmis

Helsingi, 23. 5. (ETA) (Havas) Vabariigi
president võttis täna vastu N. Liidu saadiku Ivan
Zotovi, kes esitas oma. volitused.
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Kas saame oma kaaliväetise?

Laps kui majanduslik wäärtus
1000-kroonlse aastatuluga leibkonnas on vane
i i • ir | r*r*i
riik ja ühiskond investeerinud lapse 15-aasta
Pean kohe algul end lugeja ees vabandama, mad,
seks kasvatamiseks ühes algkoolihariduse kuludega
et laskun teaduse valdkonda, milles olen võ kr. 5088.—. 18-aastaseks kasvatamiseks kr. 6751.
hik ja väga kogenemata, aga mõnikord, kui ei ja 19-aastaseks kasvatamiseks kr. 7346.—.
Tõllasepp peab tööjõu rahaliseks väärtuseks
aita ega mõju muud argumendid, tuleb haa ningA.keskmiseks
kasvatamiskuluks ümmarguselt kr.
rata arve summasid, protsente, tuleb alla 7500.—. See arv on teadagi oletatav, tegelikult
kriipsutada kahju ja esile tõsta tulud.
Investeeritakse meie võrsuvasse kodanikku mitme
Kõik, mis käesolevas art klis on majandus kordselt suurem summa. ' Kas lapse kasvatamine
likku laadi, ja kõik, millele toetun, on inspi on nõudnud mõnituhat krooni rohkem või vähem,
olulise tähtsusega on tähtis sagedamini mõ
reeritud A. Tõllassepa poolt ja ammutatud pole
telda seda, et last igal juhtumil tuleb arves
tema artiklist ..Inimese kasvatamise kuludest tada rahvamajandusliku väärtusena ja lülitada teda
ja rahvasse investeeritud kapitalist meil". rahvamajanduslikku bilanssi: s. o. tuleb last arves
tada selliselt, kui kõike seda, millel on ühiskonna
(..Konjunktuur", jaan., 1940).
seisukohalt majanduslikku väärtust.
Kõigepealt tuleb lühidalt märkida need
111
põhimõtted, millele rajatakse inimese hinda
Kahtlemata huvitab lugejat, kas investee
mine majandusliku tegurina. A. Tõllassepp
väidab, et ~inimese tõelist, absoluutset ring meie võrsuvasse kodanikku on olnud
väärtust ei saa väljendada rahas, sest ta on ratsionaalne rahvamajanduslikult seisukohalt
ise eesmärk". Kõige khtsam oleks võtta iniw vaadatuna.
Palju mõttevahetusi ja sõnavõtte kutsus
mene h'ndam'se'e a'nult ma:andusl:ku väärtu
sena, s. o. lähtuda inimesest kui tööjõust ning välja möödunud kevadel „järe'a'tam:stund'de"
hinnata tema produtseerimisvõime rakenda ja eksameil Jäbikukkumise" küsimused. Sa
mise oskust ja tema töötulemusi. N'i inglane muti märgti ajalehis, et 1937./38. a. ei lõpe
W. Petty XVII sajandil olevat oletanud, et tanud algkooli 420/ p õpilasi. Aga seni pole
inimese majanduslikku väärtust määravat te laiemates hulkades veel nähtud ..istujate" või
ma töötulemus, ja tolleaegse inglase majan klassikursust kordamajäetute arvu. Me teame,
duslikuks väärtuseks ta olevat h nnanud £ 86,5. et paljud vanemad oma lastele võtavad pide
Kui aga vaatleme inimest kui kasvatuse valt järeleaitamistunde juba alates algkooli
produkti ja viime tema töötulemused sõltu esimestest klassidest, samuti teame, aga me
vusse tema vaimsete ja psüühilste omaduste pole tõsisemalt arvestanud seda fakti, et Õpi
ga, tema ümbrusega, töötingimustega jne., lasi jäetakse „istumagi" juba algkooli esi
siis kogeme, et inimesed majandusVku väärtu messe klassi.
Võtame käsitlenrsele rahvamajandusliku te
sena on tööjõuna hinnatavad erinevail tase
med. Sellepärast, kui tahetakse h:nnvata last gurina siinkohal ainult a'gkooli Õpilase ja vaat
majandusliku väärtusena, tuleb võtta arvesse leme olukorda jällegi arvudena ja protsenti
ka neid nähtusi, mis on olnud kaastegureiks dena.
1. XII 1938. a. oli Õpilasi algkoolides üle
tema tööjõuks kujunemisel.
Oleks võimatu ülesanne, kui tahaksime lei riigi 106.944. 1938./39. a. jäeti algkoolides
da oma lapse kui nimese ja ühiskonna liikme klassi õppekursust kordama 12.286 õpilast või
kesknrstki väärtust täpsetes arvudes. Aga seda 12,70/ o. See istumajätmine maksis riigile ja
leida polegi olulise tähtsusega: prsab, kui tea omavalitsusele, kui võtame aluseks 1935./36. a.
kulutuse: kr. 66. X 12.286 « 810 876. kr.,
me, ei iga meie laps omab majanduslikku
väärtust üldse ja oma vaimsete'! ning psüiihi s. o. kaheksakümmend üks miljon t kaheksa
listelt omadustelt eriliselt. Kui aga arvesta kümmend seitse tuhat kuussada senti!
Aga nende „istumajäetute" hulgas on ka
me viimast fakti, saab meile selgeks, et lapse'e
tuleb anda mitte ainult kõike vajalist, mida „korduva.ltistujaid". Oletame, et õpilane „is
ta vajab oma kehalises arengus, vaid et tuleb tub" algkoolis kolmes klassis (on seTseid)
harida kä tema vaimu ja hinge, s. t., tuleb seega riik ja omavalitsus 011 kulutanud selle
laps juhtida vaimses ja lrngeelu arengus nii, „istum:se" võimaldamiseks lisaks põhikujude e
et ta, saanud tööjõu tegurks, saaks ratsionaal veel 198 kr. Üks kolm korda „istunud" alg
selt täita temale ühiskondi kus elus antud ko kooliõpilane on riigile ja omava "ätsusele läi
huseid. Seda viimast ülesannet teostavad nud maksma: kr. 396, J- kr, 193.— « kr.
594.—.
kõdu ja kool: kodu kasvatajana, kool
Peaks olema selge, et iga algkooli „!stumajäetav"
Õpetajana-kasvatajana.
õpilane on suur miinus meie rahvamajanduslikus
II
bilansis. Kui lastevanemad on huvitatud sellest,
Kui suured on laste kasvatanilskulud? Teadagi, miks nende laps jäetakse klassikursust kordama,
neid saab fikseerida ainult oletatavalt, olenedes nad kuulevad, et nende laps on: kas andevaene
lastevanemate majanduslikust tulust.
või arenemata või laisk või andevaene, arenemata
Oleme kehv rahvas, sellepärast peame ka oma
ja laisk. Mõnikord üteldakse ka, et laps on tähele
lastesse investeerima kapitali sääraselt, et see in panematu. Õpetajad, kes säärase otsuse Õpilase
vesteering ei too meile ega meie lastele pettu kohta teevad, on veendunud, et see otsus on üm
musi ja sellega koos ka majanduslikku kahju.
berlükkamatu tõde. Lastevanemad alistuvad õpe
Poeglapses (mehes) nähakse vanemate tajate otsusele, aga väga harva koheldakse last
toetajat ja perekonna ülalpidajat, seepärast vaat sellisel juhul julgustavalt, vaid lapsele heidetakse
leme, kui palju maksab enam-vähem konkreetsetes
ette tema ..eksimust", s. o. ..istumajäämist" igal
arvudes poeglapse kasvatamine. Võtame vaatlusele
kolm leibkonda. (A. Tõllasepp: ..Inimese kasvatamise
kuludest", Konjunkt. 62/63, 1940).

soodsal võimalusel, lootuses nende etteheidetega vir
gutada last edukamale õppimisele. 1938./39. a. jäeti

kr. 700. kr. 2320. kr. 3070. kr. 3320.

2691 last tõid riigile ja omavalitsusele lisakulutusi
kr. 177.606.—, ja lisakulutusi ka oma vanematele
„järeleaitamlstundide" arvel. Peagu kindlasti võib
ütelda, et 500/0 neist Jstumajäetutcst" on saanud
endale püsiva halvustava pitsati ..on istunud".
Vaevalt võib loota; et kõik need lapsed, oma kooli

Vanemate Kuni 15-a. Kuni 18-a. Kuni 19-a.
aastatulu saamiseni saamiseni saamiseni

.. 840. „ 2786. .. 3686. „ 3986.
.. 1000.— „ 3319. .. 4390. .. 4.47.
Need on summad, mis vanemad investeerivad
oma pojasse kui majanduslikku tegurisse erinevalt
kolmes leibkonnas. Aga peale vanemate investee
rivad temasse ka riik ja omavalitsus. 1927./28. a.—

1935./36. a. läks riigil ja omavalitsusel kokku maksma

Iga algkooliõpilane kr. 66.—. Algkoolis meie käsi
teldav poeglaps käis oletatavasti kuus aastat: kr.
66x6=396. Oletame, et sama poeglaps õppis ka
keskkoolis ja gümnaasiumis. Keskkooli- ja gümnaa
siumiõpilasele riik kulutas aastas keskmiselt- kr.
143.—, või kuue aastaga kr. 858. Oletame aga
veel, et sama noormees on lõpetanud nüüd üli
kooli siis on riik tema kasvatamiskuludele juure
maksnud kr. 5900.—.
Aga ega enamikult 19-aastane noormees pole veel
lõplikult muutunud majanduslikuks väärtuseks, vaid

Kaks
võimalust
..Päevalehe** romaanivõistlusel!
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auhinnatud seiklusromaani

Nehesoo rohelise sumplaewa nähtawale il
mumine oli Mäele nii sunre tähtsusega, et ta
saatis ühe mehe alla kajutisse Niglast äratama.
Niglas oli wäga morn. Piirituselaadungi
ja ühe sumba kaotamine polnud oma mõju
jätnud awaldamata. Eriti mõjus see temasse
just seepärast, et see oli kogu ta äritsemise aegu
esimene juhtum. Ta polnud warem kunagi lisse
kukkumid ja oli sellega nii harjunud. naM ei
wüikski see teisiti olla. Tal ei olnud praegu
soowi kellegagi rääkida. Seepärast ta suhtus
kõikidele sellelaadilistele katsetele wäga waen
likult. Ta oli wihane. et ta und oli segatud.
Näinud, et liginew paat oli tõesti Nehesoo
roheline sumplaew. ta wiha pisut alanes, andes
ruumi imestamisele. Tedagi hakkas huwitama,
kes sellega praegu siia tüli.
Sumplaew oli wahepeal hulga maad piiri
tuselaewale liginenud ja nüüd wöis juba palja
silmaga näha. et sumbal oli kaks inimest.
Kuigi mehed naljatasid selle arwel, et nen
de kapten tuli kaaslasega warastatud sumplae
wal, Nehesoo ei uskunud enam, et tulija wöiks
kapten olla. Kaks oli tema jaoks liig kaht
lane lirw. "Kaks tulijat wüisid wäga hästi olla
Anne ja konstaabel Pulk.
Hoopis uue ja suure üllatuse walmistas
Nehesoole aga see, kui ta snmbalolijais tundis
ära nende autojuhi ja tolle pika kõhna mehe,
kes teda simmanil jala peale astumise klaari
inise ettekäändel oli kutsunud püöja ääre. kus
talle oli siis kallale tungitud.
Õli kaks wöimalnst. Kas olid nad juba
kuulnud nende äpardusest ja tulnud neile järele?
See aaa paistis ebatõenäolisena, sest waewalt
jõudis licctj! nii ruttu seda neile juba teatada.

Alustatakse uurimistöödega tootmisküsimuse selgitamiseks
Majandusministeeriumis toimus eile nõupidamine

Eesti kaaliväetise tootmise võimaluste
selgitamiseks. Koosolekust võtsid osa esindajate
kaudu kõik tähtsamad küsimusest huvitatud ring
konnad. Nõupidamisel oli ioodusvarade-instituudist

dir. dr. J. Hüsse, tehnika-ülikoolist prof. J. Kop
viiiem ja prof. A. Parts, majandusministeeriumist
insp. H. Sossi ja mäeameti juhataja ins. O. Vuht,
põllumajandusliku uurimise ja katseasjanduse ko
mitee poolt dr. E. Järvesoo, riigi statist. kesk
büroost põilumajandusbUroo juhataja J. Kurkus,
a.-s. „E. Fosforiidist" dir. K. Eenpalu, dir. H.
Uuemõis ja büroojuhatafa L. Kampman ning põllu
töökoja poolt põltumajandus-talituse juhataja K.
Piirlald. Samuti võtsid koosolekust osa dr. J.
Kuusk, dr. A. Miljan ja J. Maide ning ratsionali
aeerimiskomitee poolt nõunik V. Erit.
Meie oma toorainetest kaaliväetise saamine on
eriti tähtis praeguse sõja tõttu, kuna võib tekkida
raskusi kaali saamiseks. Kodumaise tooraine rat
sionaalse kasutamise seisukohalt on küsimuse vas
tu tuntud huvi pikemat aega.
Eestisse veetakse kaaiiväetist sisse aastas
keskmiselt l milj. kr. eest, millist väetis
ainet võiksime aga tõenäoliselt ise toota.
Kogemused näitavad, et neist 3255 õpila
sest umbes 50% on „korduvaIt-istujad". Kui
oletame, et nad algkoolis „istuvad" kolmes
(klassis h 1 aasta (on juhtumeid, et „istuvad"
ka & kaks aastat, siis lähevad nad. maksma
riig:le ja omavalitsusele vähemalt kr. öö,— X
X 3255 --- kr. 214.830,—. On tavaline nähtus,
et selliseid „korduvalt:stujaid" peetakse alg
koolis kuni 14-aastaseks saamiseni ja nad lah
kuvad koolist kooli kursust lõpetamata.
IV
Suure miinuse rahvamajonduslikku bilanssi too

vad aga sellised juhtumid, nagu esitan siinkohal
mõned lähimast minevikust.

1) Tütarlaps lõpetas Gümnaasiumi (endise) ja
hakkas endale otsima sobivat teenistust. Äga tal
oli meie silmis naljakas viga: ta ei saanud hääl
dada häälikut „k". Ta ei saanud seda hääldada
juba algkoolis — püüdis varjata oma viga, püüdis
üldse vältida kõnelemist ja vaikis ka vastamisel,

kuigi ta ülesandeid mõistis. Kohtasin teda 23-aastase

tööta töölisena, kes oli Õnnelik, et kuskil büroos

maksetl temale ümberklrjutamistöö eest 5 senti tun

nist, ja valas kibedaid pisaraid, kui tuli loobuda
sellest sissetulekust, sest tema käekiri ei olnud
just korrektne. Tervistunud haigusest, s. o. tervis

tunud kõnelushäirest ja sellest tekkinud alaväärsus

tundest, ta leidis endale parema, kuid siiski aju

tist laadi teenistuse.

2) A oli end ette valmistanud pastori kutsele.
Proovijutlusega esinedes selgus aga, et tal on

kõnelushälre, mis tema sügavmõttelise ja hästi ette
valmistatud jutluse muutis koomiliseks — ta nimelt

ei saanud hääldada häälikut „õ" — ja Ä loobus

Nõudke meie omatooteid ainult
originaal-väikepakendis,
kuna ainult need pakendid

varustatud meie kaubamär
giga f tagavad teile kauba
ehtsuse, puhtuse Ja värskuse—

algkooli esimesse klassi ..istuma" üte riigi
2691 õpilast. Kujutelge neid 2691 last, kui nad

kevadel koolist tulevad koju „lstumajüetutena"J Need

o#r

kursuse lõpetanud, asuvad ühiskonda täisväärtuslike
tööjõududena.

Tuleb oletada, et 1938./39. a. algkoolis
klassikursust kordamajäetute seas leidub ka
neid, kes puuduliku kuulmise ja kõ
nelushälrete pärast ei saanud edukalt
töötada. Viimaseid oli mainitud õppeaastal
algkoolides üldse:
puuduliku kuulmisega 1131 õpilast
kõnelushäiretega 2124 ,»

investeering kestab, sest tal tuleb veel omandada
kutseharidus ja kanda selleks kulusid.
Elmar Õun

Vajaline tooraine Eestis on olemas. Asjatundjate erinevad arvamised. Senine import miljon krooni

SAI A JAHU
2-kg paberkottides.

JAAK PUHK & PÖIAD A/S.

Kokku 3255 õpilast.
Pealegi pidid nad juba ammu olema wälja
sõitnud, et nii wara siia jõudsid, wöibolla isegi
lvarem kui nendega see äpardus oli olnud.
Sellega langes see wõimalus iseendast ära
ja jäi püsima ainult teine, et küllap konstaabel
Anne mõjul oli muutunud aktiiwsemaks ja mö
lemaid kimbutanud. Nad nüüd põgenesid polit
seiwöimude eest ära.

Kui see nii oli, siis kindlasti teadsid nad
sedagi, kes tema oli.
Mida teha? ärkas Rehesoos küsimus
selle teise wüimaluse olemisele mõteldes. Nii
sama kergesti tema juba ei alistu. See oli
ta kindel weendumus. Seepärast ta haus ka
plaani, kuidas pääseda. See küpseski rutem
kui Rehesoo lootis ja oma lihtsuselt tundus
päris teostamiswüimeline. Ta kawatses kohe.
kui teised tahawad teda kinni wötta, relwa
haarata ja kui olukord seda nõudis, mõne
kaswöi surnuks tulistada, siis oma rohelisele
sumbale karata ja põgeneda. Ta ei uskunud,
et see mana laemalogu, mida kasutati piirituse
emalaewaks, suudaks tema sumbale järele jõu
da, ehkki temagi sump polnud kuigi kiire käi
guga.

Paistis, et mana Niglas ja Oskar Magi
jälgisid sama pünewusega rohelise sumba ligi
nemist. Neidki üllatas Endel Wiirsoo ja Aasa
mäe Peetri tulek. Küll püüdis Rehesoo nen
de nägudelt wälja lugeda, kas peitus neis
sama kartus mis temaski, aga see ei annud
tulemusi. Ainult Niglase kulm oli tõmbunud
weidi enam kortsu. See ei ütelnud aga Rehe
soole meel midagi. See mõis koguni olla tin
gitud sellestki, et Niglasele ei meeldinud, et
teised olid ilma loata sumba wotnud ja siia
sõitnud.

Juba oli roheline sump jõudnud piirituse
laewale nii lähedale, et mootor pandi seisma
ja sump liikus meel hoo mõjul edasi allalastud
puutrepi juure.
Kuigi Rehesoo püüdis end teiste warju
hoida, paadisolijad ometigi nägid teda kohe.
Ja Rehesoo sai aru. et nad teda wabaduses
nähes wnga imestanud olid. Nad olid aga meel
gi enam 'imestanud, et Niglase sumpa polnud
kusagil.

Endel AMirjpa tuli ees ja Aasmäe Peeter

aralt kobamise järgi, nagu kartes, et teda lae
male ei wöeta ja sunnitakse sumbale tagasi mi
nema.

Hetke waatas Endel Wiirsoo hindawalt ja
wäljakutsuwalt Nehesoo otsa ja siis, pöördunud
Niglasele. sõnas:
Mina arwasin, et teil on selle mehega
arwed klaariks tehtud, aga nagu ma näen,
pole te seda teinud. Mis aega te ootate?
Ta on meie mees, wastas Mägi
Niglase eest.
Meie mees? kordas Wiirsoo.
Meie mees... aga kes need meie on? Mitte
meie... Kas te siis ükskord ometigi ei taipa,
et ta sellepärast siin on, et meid kõiki mölla
saata?

Silmapilk oli pinew. Külgi pilgud olid
suunatud Nehesoole. Järsku ei osanud keegi
neist midagi ette wötta, sest Wiirsoo ütlus oli
selleks liig ootamatult tulnud.
Nehesoo mõistis, et nüüd ei aidanud üks
ki wastupõiklemine. Kindlasti oli Wiirsool oma
wäidete kinnitamiseks küllalt tõendeid, nii et
igasugune tagasiajamine olnuks asjatu. Tuli
tõele otse näkku waadata. Nehesool oli pingul
iga wäikseimgi lihas, kui ta teisi silmitses.
Nende nägudelt peegeldus üksnes wiha ja kätte
maksuiha. Seal ei olnud pisimatki kaastunnet
ega halastust. Nehesoo luges sealt selgesti wäl
ja enda saatuse. Kui ta tahtis meel eluga pää
seda, pidi ta siit pääsema. Ja ainuke wõima
lus oli rohelisele sumbale karata ja sellega
põgeneda.

Seepärast ootaski ta ära. kuni Aasamäe
Pcetergi oli tekile tulnud, siis haaras taskust
relwa, tõmbas kuuli rauda ja käratas:
Õlen jah teie poolt nimetatud nuhk ja
kes ei taha oma eluga löpparmet teha, see
kadugu eest!

See ütlus rabas mehi uuesti. Nad maa
tasid umbusklikult Nehesoo relwale ja tagane
sid tõesti mõne sammu. Ainult Mägi jäi pai
gale. Ta hakkas suure häälega naerina ja sü
nas siis:
Selle tühja tukiga ei hirmuta sa kedagi!
Poisid, tagasi! hõikas ta ja tõmbas käega.
Kuna aga mehed siiski ei tulnud, lisandas
ja:

kuna meil selleks vastavad toorained glaukoniit
liiva ja diktüoneema kiltkivi näol on olemas.
Meil tuleks uurida, võttes arvesse ühtlasi Sak
sa kogemusi, peale glaukoniidist ja diktüoneema
kiltkivist kaaliväetise saamise veel ' nende ainete
muid rakendamisvõimalusi, nimelt teid glaukonii
dist filtrimisaine (permutiidi) saamiseks, värvi
mulla (terra di verona) tootmiseks ja diktüoneema
kiltkivist õlide utmiseks (destilleerimiseks) ja soo
jusenergia (generaatorgaasi) ning täiteaine saa
miseks.

Sõnavõttudel selgitati üksikasjalikult kaali toot
mise võimalust. Kuna osa koosolijaid suhtus väl

javaadetesse tagasihoidlikult, tähendades, et meie

toorainest vees iahuva kaali saamine on väga ras
ke (dir. Hüsse) ning diktüoneema kiltkivi kütte
effekti ärakasutamine ei ole hästF läbiviidav (prof.
Kopvillem, dir. Uuemõis), väitsid teised, et nii
glaukoniit! kui ka diktüoneema kiltkivi peab ole
ma tehnoloogliselt ja majanduslikult võimalik ära
kasutada (ins. Vuht, prof. Parts, insp. Sossi).
Kõik koosolijad rõhutasid kavakindla ja kiire uuri
miste teostamise vajadust tööstuslikuks otstar
beks.

Dir. Eenpalu tähendas, et
oma kutsest alaväärsustundesse süvenenult Ja kl
bestanult.

3) B valmistas end ette õpetajakutsele, aga alles
didaktilis-metoodiüsse seminari siirdumisel juh ti tä

helepanu tema psüühilisele defektile ta kogeles.
4) D sooritas kõik nõutavad katsed ja sai
raadiooperaatoriks. Äga, kui ta asus oma ülesan
nete täitmisele, avastati, et ta kogeleb.
Ei piisa, kui neid praegu lugejale esitatud
juhtumeid vaatleme humaansuse seisukohalt
mul on sel alal kogemusi —» nüüd A. Tõllas
sepp annab meile võimaluse välja arvutada,
kui palju maksab rahas üks ebaõnnestunud
inimelu, kes selles ebaõnnesturn ses ise ei ole
süüdi: selles on süüdi tema ümbruse ebatead
likkus ja kogenematus, aga ka haigus või
mõni muu õnnetu juhtum.
Kujuka pildi annab meile sellisest olukor
rast dr. Oilbert Robin oma raamatus
„L' enfant sans defauts". Ta jutustab: „Üks
isa nuttis kord minu juures: „„Liig hilja sain
ma teada, et minu poeg on haige. Ma mõt
leisn, et ta ei taha teha oma tööd. Ma andsin
hoope tema pähe. Ma lootsin, et ma sunnin
alistuma selle põikpea. Mida enam pa peksin,
seda vähem edenes tema töö. Vaene poiss, ma
käitlesin teda halvasti!" "
Selle isa poeg oli lö-aastane noormees, kui
isa läks temaga nimetatud arsti juure. Ilmnes,
et noormees, olles 10-aastane, oli saanud autolt
tõuke vastu pead. Pärast seda ta ei "saanud
Õppida, mõtlemisprotsess toimus aeglaselt,
aeglaselt edenes töö ja poiss jäi üldse maha
intellektuaalses arengus. Si:rdunud põllunduse
alale, noormees paranes kiiresti ja oli oma töös
eeskujulik.
Aga on veel muidki nähtusi, mis sunnivad
nurjuma hnsfkavatsetud kap tali investeerimise
lapsesse. Dr. G., Robin ütleb: „01gu meil jul
gust ütelda: enamail juhtumeil lapsel pole
kahjustavamat vaenlast kui ta vanemad."
Veel ütleb ta: „On saabunud aeg, et enesesse
raiuda: olla isa on kunst, olla ema on
kunst . . . ühed teevad lapse haigeks, teised
takistavad tema tervistumist." Aga eriti vää
rib tähelepanu tema väide: „Lapsel pole
vigu: ta on kas halvasti kasvatatud
või ha i g e."
Neil juhtumeil, mida esitasin lugejale, oli
tegemist ha gusega, nrda meie la ernates hul
kades aga siiski ha:guseks ei peeta. Aga meilgi
on palju lapsi, keda vanemad oma kasvatus
võtetega ka halbade harjumuste ebateadlik
ülekandumine lapsesse on siiski tema kas
vatamine teevad oma lapse, sageli ka lap
sed, ebaproduktiivseks ülrskonnaliikmeks ena
mal või vähemal määral ja seega samal
ajal avasilmi kahjustavad ennast, riiki ja
omavalitsust majanduslikult.
See brauning on tühi, ma ise wõtsin
kasseti padrunitega wälja.
Tagasi! põrutas Nehcsoo. Relw
on siiski laetud, mul oli tagawarakassett.
Selle lobaga sa meid enam ei peta,
kuigi oled meile palju puru silma puistanud.
Poisid, tõmmake ta siruli! Ja nagu teiste
julgustamiseks astus Mägi ise sammu edasi.
Nehesoo mõistis, et tuli meeste hirmutamiseks
midagi teha, sest Mäe jutt oli neisse tõesti
sisendanud uut julgust. Nad nihkusidki lähemale.
Nehesoole näis koguni, et mana Niglas kobas
midagi taskust. WälKKiiresti sihtis ta wanamche
käe pihta ja tulistas.
Kostis karjatus ja mehed taganesid.
sumbale oli Nehesoole waba. Ta kasutas hetke
ja tormas trepile, et sealt alla sumbale karata
ja sellega siis teiste eest põgeneda.
28.

Nehesoo lastud kuul oli Niglase kätt ainult
riiwanud. See oli juba kinni mähitud. Mägi
soowitas küll kätt rätiga kaela siduda, aga
mana Niglas oli selle mustu.
Mis me selle tühia kriimustuse pärast
mängime! ütles ta. Ma saaksin meel aru,
kui pool kätt oleks minema läinud!
Õigupoolest oli Mägi samal armamisel, aga
ta ainult sellepärast soomitas seda Niglasele,
et kunagi mehaanikute-kursustel oli ta teiste
ainete seas õppinud ka esmaabi andmist. Seal
oli midagi selletaolist räägitud.
Praegu mehed istusid Mäe kajutis ja pi
dasid nõu. Kapten polnud ikka meel maalt
tagasi tulnud ja seepärast ei saanud nad ka
sõitu alustada.
Wiirjoo lugu huwitas Mäge õige mähe.
Teda tegi rahutuks see. et kapten ei tulnud.
Tekkis koguni kartus, et temaga mõis midagi
halba olla juhtunud. Nüüd aga Wiirsoo ja
Aasamäe Peetri jandi pärast ta ei wüinud ka
ise maale järele waatama minna. Pealegi kus
Nehesoo oli nii nnnalal kombel pääsnud põge
nema ! Kapteni puudumisel ei saanud
ta isegi teda laemaga taga ajama minna. Kn
na piirituselaemal tihti suuri joomapidusid peeti
ja seal alati lööminguid juhtus metsikuks muu
junud piiritusewedajate ja meeskonna liikmete

säärase tähtsa väetisaine, nagu kaali, tout
mise võimalust Eestis peaks lugema niivõrd
tähtsaks, et selle küsimuse lahendamiseks
tuleks rakendada kogu energia ning vajali
sed majanduslikud ressursid.

Tarbekorral võib a.-s. „E. Fosforiit", kes tunneb
huvi meie väetisainete tootmisbaasi avardamise
vastu, toetada uurimistöid. ,
Nõupidamisel tunnistati vajaliseks kõikide teh
noloogiliste ja geoloogiliste uurimiste eesmargi
kindel ja kiire teostamine loodusvarade instituudi
algatusel. Pealeselle peeti otstarbekaks, et põllu
majandusliku uurimise ja katseasjanduse komitee
algatusel veel käesoleval kevadel teostataks sus
temaatlikke katseid põldude väetamisel diktüonee
ma kiltkivi tuha ja glaukoniitliivaga. * See lubaks
ühtlasi selgitada nende mineraalide kaalivaetise
mõju keemiliselt töötlemata kujul, mis kiiremate
lahenduste otsimisel on suure tähtsusega. Lisaks
peeti soovitavaks, et kõik nõupidamisest osavõt
jad moodustavad ratsionaliseerimise komitee uid
sektsiooni juure alatise komisjoni, kes soo
dustaks uurimisasutuste ja ettevõtete vahelist
koostööd ning pidevalt jälgiks eriti kaali-tootimse
küsimuse arengut.

V
Sellest suurest kahjust, m;s toob ühskon
nale halvasti kasvatatud Inimtööjõud, on tead
likud paljud rilg:d ja hakanud keda
inimtööjõuna veel päästa saab. Nii, näiteks,
kehtib Roots!s seadus, et vastava 1 ravkasva
tust teostavad asutus il on õgus võtta laps pe
rekonnast, kui kodune miljöö mõnesugusel
viisil kahjustab lapse kasvatamist. Rootsist kau
gemale selles küsimuses on lärnud Itaalia: riik
liku korralduse alusel koondatakse kõik eel
kooliealised lapsed, alates kolmandast
eluaastast, lasteaedadesse, kus neid arstlikul
järelevalvel õpetatakse ja kasvatatakse mood-v
saimate meetodite kohaselt (Montessori).
Lapsi, kes on kõrvale kaldunud normaalsest
arengust, uuritakse enne lasteaedadesse pai
gutamast pedagoogil is-meditsiinil;ses laboratoorium sja püütakse äratada ja
arendada lapse psüühii:si ja vaimse:d võimeid.
On riike, kus on asutatud psühhopedagoogilisi

instituute ja psühhopedagoogilisi laboratooriume kus
võetakse mitmekülgsele vaatlusele eriti need lapsed,

kes algkooli alamates klassides mõningail põhjusil

pole võimelised töötama kogu klassiga. On huvitav,

et pole vist koolielu häirivat nähtust, mille vastu
Itaalia ei paku mitmekülgset psüühilist ravi ja abi
oma lastele. Nii on Roomas umbes 30 eriklassi
..istujaile" (tardivl) individuaalselt või rühmades

püütakse õpilasi tõsta normaalsele tasemele. Tähele
panu väärib ka AVilaanos abikool (anormali psüchici),

mille juures töötavad neli eriklassi (classi dife
renziali) ä 30 õpilasega, kelle kodune ümbrus ja
kodune õhkkond takistavad edukat õppimist nor
maalkoolis. Arvestatakse isegi- vanemate sagedast
korteri vahetamist ja püütakse ravida õpilase Ise
loomuvigu, mis ta on omandanud oma kodus.
Saksamaal on neile, kes algkooli alamates klassides

pole võimelised edukalt töötama järeleaitamis
klossid (Fördcrklassen ja Sonderklassen), kus lap
•*sed õpivad ajutiselt seni, kuni neid võib jäl
le Ole viia normaalalgkooli. Kõnelushfil
'reliste laste ravimiseks on paljudes riikides eri
raviklasse ja -kursusi, aga ka eri ravikoole, kust
tervistunud õpilane läheb tagasi oma endisesse
kooli. Puuduliku kuulmisega lastele on eriklasse ja
erikoole.

Võib-olla pakub meie „poppitegtjaile" huvi tea
da, et Kopenhaagenis on erikool-internaat ..poppl
tegijaile", s. o. kuritahtlikult koolist puudujaile.
(Järg 7. Ihk.)
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Muugil kioskites

niahel, siis oli kapten ettewaatuse pärast kõik
relwad oina kajutisse luku taha peitnud.
Nii ei saanud nad Nehesood tulistadagi.
Siis, kui nad märkasid haawata saanud Nig
lase relwa, oli Rehesoo juba nii kaugel, et
igasugune paugutamine osutus tulutuks.
Ütle siis, mis kuradi pärast sa tapsid
selle Niitani? Kas oli seda janti tarwis, kas
siis muudmoodi ei saanud? pöördus Mägi
pahaselt Endel Wiirsoole.
Niglas ja Mägi seni polmtd päris kind
lasti teadnud, kes oli tapja olnud. Nad üksnes
aimasid seda. Kuna nad teadsid, et kuritöödest
ei räägita, siis nad polnud ka midagi küsinud.
Nüüd aga. kus nende abi taheti, nõudsid nad
loosse täit selgust.
Ju siis ei saanud. Ega mul ta hinge
niisama olnud tarwis! Oli ainult maja ta mai
lumist. Ja seda teab igaüks, et surnud waiki
wad köige kindlamini
Äga mis sa selle Rehesoo kallale kippu
sid? küsis Mäai uuesti.
Sa küsid seda meel! Esiteks oli ta
nuhk ja teiseks oli maja segada jälgi.
Eks ole. et Aasamäe Peetrit sisse we
dadal

Kes teda käskis nii rumal olla!
Aasa,näe Peeter oli paigutatud meeskonna
ruumi. Teda kajutisse ei wöetud, sest temale
kõiki neid jutte, mis siin omawahel räägiti,
ei usaldatud
Aga seda, millest ta pidi waikima. sa
ei utelnud.
Kas tahtsite sisse kukkuda wSi mis? Ja
kui te lõpuks tahate teada, siis pole ma kum
magi mehe külge kätt pannud
Kes siis lööjaks oli?
Sauna-Antsu Kusti.
Mis miha temal siis oli?
ütlesin, et nad küiivat tema pruu
dlga. Simmanil Rehesoo kutsus meel tema tüd
ruku tantsima. Sellest oli küllalt.
Niglasele näis midagi meenuwat ja ta Küsis
— Heake kütt. Sa ütlesid, et Niitan tahtis
meid ara anda. cec müib wüimalik olla Aga
kindas see wiinapudelite tempel pärast seda
Rehesoole kallaletungimist sumbale sattus? Kas
mitte sina seda sinna ei pannud?.

Päevaleht

Reedel, 24. mail 1940
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„Kassari" päästepaat toodi Tallinna
Tundmata allveelaeva kuulirahest haavata saanud kütja lamab veel
praegu haiglas. Kes hukutas kaubaauriku, on seni veel selgumata
Mootorpurjek ..Hildana" pardal toodi Tallinna

Sakslased tunsisid edasi Calals* saunas

sadamasse Soome lahe lääneosas hukutatud auriku

Valenciennesi juures on võitlused veel käimas. Rõngas vastase Umber muutub üha
kitsamaks
Läheneb tegelik võitlus Inglismaa vastu
läheneb tegelik võitlus Inglismaa vastu.
Juhi peakorter, 23. 5. (ETA) (DNB) Sõjavägede ülemjuhatus teatab: Fland
rias areneb aegamööda meie rünnak üle Schelde • vaenlase tugeva vastupanu vastu. Kõigepealt tuleb aga sopp Põhja-Prantsuse-Belgia
Valenciennesi juures on võitlused veel käimas. Mormali metsapiirkond, Valencienne rannikupiirkonnas veel täielikult okupeerida Saksa
sist kagu pool, kus Prantsuse jõud olid otsinud pelgupaika, puhastati. Cambrai lähedal . vägede poolt. Arvestades tugevaid jõude, mis on
löödi ka eile raskete kaotustega maa- ja õhujõudude koostööl tagasi vaenlase soomus siia suletud, ei sünni see raskete võitlusteta.
jõudude liihimurrukatsed.
Toetudes Saksa vägede värskele rünnakuvai
Lüäne-Artois's on Saksa väed tungimas edasi põhja poole Calais'
niule, lahendab Saksa väejuhatus ka selle ülesande
suunas. Kogu lõunafrondil SohimeMst kuni Maasini on vaenlane kõikjal tõrjeseisu nii kiiresti kui võimalik.
Saksa kiirpaatide aktsioon vaenlase kanali
korras. Nüüd on alistunud ka moodne Battice'i fort 20 ohvitseri ja 650 sõduriga. Fron
sadamate ees ei moodustanud mingit üksikettevõtet.
dil Nämmist lõuna pool on vaenlase käes veel mõningad kindlustused.
Saksa me» opositsiooni laiendamist Hollandi ran
nikuribal läände kasutatakse seega juba süstemaa
õhujõudude rünnakud olid esmajoones suunatud Waalwyki, kusjuures hulk eraisikuid sa! surma.
tiliselt. Esimesed aktsioonid uutest positsioonidest
vaenlase ühendustele tagalas, tagasitõmbumisliiku
Täiendavalt saabunud teadete järele tõuseb õhu Prantsuse kanaiisadnmate vastu on uueks tõendu
mistele ja vägedekoondumistele Flandrias ja Ar tõrjekahurite poolt 10.—15. maini allatulistatud seks kiirpaatide riinnakuvaimule, kes juba Norras
osutasid väärtuslikku kaasabi.
tois's. Kanali ranniku ees uputati relvastatud luu vaenlase lennukite arv 342-ni.
Berliin. 23. õ. (ETA) DNB fronditeade!
relennukite poolt kolm transportlaeva ja üks tank
London, 23. 5. (ETA) (DNB) Kindral Wey
laev kokku 20.000 tonni ulatuses ja vigastati ras Kiili, mis aeti kõigepealt lääne suunas piki Som gandile
on usaldatud kogu sõja juhtimine kõigil
me'i ja siis edasi põhja poole vaenlase armeede sõjaväljadel.
kesti üht hävitajat.
Liitlaste sõjajõudude sulgemisega
vahele,
on
edasi
nihutatud.
Suure
sopi.
kuhu
Bei
Dunkerque'i ja Dover! sadamaseadeldisi gia-Prantsuse-Inglise armeed on suletud, lääne Amies-AbbevilleMst põhja poole satub üldise sõja
plaani läbiviimine Prantsusmaal mitte ainult teh
serv suletakse seega kavakindlalt.
pommitati edukalt.
nilistele raskustele, vaid Londoni ja Pariisi vahel
Saksa kiirpaadid on Dunkerque'i ees uputanud tor
Rõngas vastase ümber muutub üha kit
pidavat valitsema ka lahkarvamisi operatsioonide
peedoga ühe vaenlase hävitaja. Muidu oli mõ
jätkamise asjus.
samaks.
lemapoolsete õhujõudude tegevus ilmastikuiiste tin
Berliin, 23. 5. (ETA) (DNB) Liitlaste väed,
gimuste pärast piiratud. Vaenlane kaotas 9 len Arvestades lõpliku hävimise kasvavat ohtu, püüd esmajoones
inglased, hävitavad piirkonnis, kust
nukit. Viis Saksa lennukit on kadunud.
sid tugevad vaenlase jõud eile uuesti Artois's laiak
Narviki lähedal õnnestus raskesti tabada laeva frondil, kusjuures raskuspunkt oli Cambrai juures nad lahkuvad, kõik toidutagavarad, tööstussisse
mäekaevandused, , söekaevandused jne.
ninast üht lahinguristlcjat, uputada üks 3.000-ton ja ida pool, sooritada läbimurrukatseid, mis viisid seaded,
nine transportlacv ja vigastada raskesti veel üht vaenlase kohalikele tähtsusetuilc edusammudele Selle kohta seletatakse Saksa poolt järgmist: Sak
sa sõjajõud ja Saksa rahvas on oma tarviduste
transportlaeva. Peale selle süüdati pommidest kuid mis siis tõrjuti tagasi veriste kaotustega vas katteks
kindlustatud oma majanduse toodanguga.
telklaagreid ja sõjamoonaladusid, aeti laiali mere tasele. Ka Saksa vägede edasitung Calais' suu
Mis neis piirkonnis hävitatakse, see sünnib eran
väekolonne ja rünnati edukalt patareipositsioone nas on vähendanud lootusi liitlaste läbimurruks.
ja maabumiskohti
Eilsete läbimurrukatsete tõrjel toetati maa ditult sealse elanikkonna kulul. Saksa rahvas ei
Ka viimasel ööl* jatkas vaenlane kavatuid õhu väge tõhusalt õhust. Peale selle aitas soomusau vaja sütt, kuid seda oleks vaja Prantsuse ja Bel
rünnakuid miltesõjaväelistelc eesmärkidele. Hol tode vastu võitlemisel kaasa õhutõrje. Sakslaste gia perekondadel. Loodetavasti ei esitata tuleval
talvel Saksamaale mingeid süüdistusi, milles tema
landis rünnati Briti lennukite poolt Nymwegenit ja edasitungiga Calais'-Doveri suunas
ei ole vastutav.

Balti riikide ühistegelaste konverents
Balti nädala puhul Tallinnas 16. ja 17. juuriil
Haiti nädala puhul toimub Tallinnas 16; ja 17. nõunik K. Heinaste ..ühistegelike asutuste
junnil s. a. Balti riikide iihistegelaste konverents, omatööstuse areng Eestis". Kaasreferendid on ette
"ühistegelike keskasutuste poolt on juba vastavad nähtud Lätist ja Leedust. Eriküsilausena käsitle
kavad koostatud ja eeltööd konverentsiks käimas. vad Läti • ühistegelased veel ühistegevuse alal te
Kava kohaselt algab konverents 16. juunil . a. gutseva kutselise personaali ettevalmistamise ning
kell 11 Tallinnas, Kunstihoone ruumides. Pärast tasu ja töötamistingimuste probleemi, ja leedulased
avamist ja presiidiumi kujundamist asutakse kon —ühistegelikku krediidipoliitikat.
verentsi päevakorras olevate küsimuste lahenda
misele.
Konverentsil toimuvad ka erinõupidamised ühis
Eesti poolt esinevad konverentsil referaatidega: tegevuse üksikute erialade järele ning nendest võ
1) ühistegevuskoja esimees A. Kask ..Eesti tavad osa ka akadeemilised noored ühistegelased.
ühistegevuse viimase aja areng ja seisund", 2) Konverentsi tehniliste tööde teostamiseks on loodud
ETK dir. J. Põdra Haiti riikide ühistegelike vastav toimkond ja peetavad referaadid paljunda
keskasutuste majandusliku koostöö tulemusi ja sel takse ja saadetakse osavõtjaile enne konverentsi
le laiendamise võimalusi" ja 3) ühistegevuskoja kätte.
Inglismaal kaob pühapäevarahu

Jaapan revideerigu

London, 23. 5. (ETA) (Havas) Inglise tra
ditsioonides on toimumas kõige revolutsioonilisem
sündmus, nimelt piihapäevarahu kadumine. Tule
vast pühapäevast peale hakkavad autobused ja
maa-alused raudteerongid liiklema juba varahom
mikul, nimelt enne kella 8-at. Edasi on otsusta,
tud tarvitusele võtta samalaadseid teisi abinõusid.

oma poliitikat Euroopa sõja suhtes
T o k i o, 23. 5. (ETA) (DNB) Ajaleht „Kokumin
Shimbun" nõuab. täna ühenduses uue olukorraga
Euroopas, et Jaapan võtaks revideerimisele oma
mittevahelcsegamiscpoliitika Euroopa sõja suhtes
ja seaks üles uusi poliitilisi sihtjooni tõsiasja alu
sel, et Euroopa sõda on seotud tihedasti ümberkor
raldustega Ida-Aasias. Hiinaga ei tohi teha min
git osalist rahu, vaid ainult totaalrahu. Jonai kabi
nett peab seepärast loobuma oma ootavast hoiakust

Rooma, 23. 5. (ETA) (Havas) Koigi hoidu
poliitika kaudu, et võimaldada püsivat
takse otseseist kommentaarest Inglise valitsuse positiivse
lahendust Hiina sõjas.
uute abinõude kohta, siis sellele vaatamata mõ
ningad Itaalia lehed konstateerivad, et Inglise
Söekaevurite streik Inglismaal
valitsuse abinõud tähendavad seda, et Inglise va
London,
23. 5. (ETA) (Reuter) Leigh' ja
litsus on kindlasti otsustanud täie energiaga vas Tildesley piirkondade
söekaevanduses alus
tu astuda seisukorrale. Ühtlasi lehed toonitavad, tas ligi 4000 kaevurit kolmes
täna palgastreiki.
kiirust, millisega Briti parlament võttis vastu eri
lise volitusseaduse, millega valitsusele anti selli
sed võimupiirid, mida varem ei ole antud Ing
lise ajaloos, ~I'opolo di Roma" lisab, et selle taga
järjel olevat toimunud üleminek demokraatlikult
süsteemilt tõelisele diktatuurilisele süsteemile,
Prantsuse sõjakabinet koos
Pariis, 23. 5. (ETA) (Havas) Sõjakabinet
tuli täna hommikul kell 10 kokku peaminister Rey
naud' eesistumisel. Pärast sõjalise ja diplomaat
liku seisukorra arutamist käsitleti põgenike küsi
mus. Kokkuleppel vägede ülemjuhatajaga otsus
tati, et mingit evakueerimist ei tohi toimuda ilma
vägede ülemjuhataja kirjaliku loata. ühtlasi ot
sustati, et ametisikud ci tohi lahkuda Pariisi piir
konnast. Sama on maksev ka kõigi tööstuste koh
ta, välja arvatud riigikaitseks töötavad tehased.

Kanada sõjapingutusi
Ottava, 23. 5. (ETA) (Havas) Kanada on
suurendanud sõjapingutusi maksimaalselt. Kana
da varustus- ja sõjamoonaminister on teatanud kõi
gile tööstureile, et nad võtaksid tarvitusele' vaja
lisi abinõusid võimalikult suure hulga sõjamoona
valmistamiseks lühima aja jooksul, ühtlasi ta on
palunud kõiki rasketööstusi, eriti aga laeva— ja
lennukitehaseid, et nad töötaksid vahetustega vahet
pidamata ööd-päevad läbi, tühistades isegi nädala

..Kassari" päästepaat, millega teatavasti pääsesid
maale laeva ellujäänud meeskonnaliikmed. Paati,
mille sees oli rohkesti kuuliauke, käis eile sadamas
vaatamas rohkesti rahvast.

G. Sergo ja Ko. ..Kassari" oli mäletatavasti esi
mene Eesti aurik, mis langes sõja ohvriks. Tund
mata allveelaev tulistas ta kahurimürsuga põhja
ööl vastu 10. dets. Lelle juures sai surma ja vajus
koos laevaga merepõhja mehaanik Jakob Rand
man, kuna kapten A. Sergo, 1. tüürimees Hans
Sergo ja kütja Georg Tork said haavata. Hiljem
on sõda nõudnud ohvriks veel mitmeid Eesti "laevu.
Samuti on mitukümmend meremeest kaotanud oma
elu.

Mis põhjusel ja kes ..Kassari" hukutas, see on
seni jäänud selgumata. Teatavasti laev tuli era
pooletust sadamast Rootsist. Samuti ei olnud tal
peal kaupa ega reisijaid, mis kuidagi scisnuks ühen

duses sõjaga. Ent ometi lähenes pimeduses allvee
laev ja hakkas vähemagi põhjuseta Kassari!" pom
mitama ning ühtlasi ka kuulipildujast tulistama.
Küll anti aurikult märku, et tegemist on Eesti
laevaga, kuid sellest kallaletungija ei hoolinud.
Paistis isegi, et allveelaeva siht on see, et keegi
ei pääseks. Ja ega selleks palju lootust enam pol
nudki, kuna kaks päästepaati oli juba lastud pu
ruks ja laev kiiresti vajus. Mehed suutsid aga
kuidagi siiski asuda tagavarapäästepaati auriku
ahtris ja kuigi neid kuulipildujast ka sinna järele
veel tulistati, pääsesid nad pärast 12 tundi kest
nud heitlust merel Kõrgessaare juures randa, kust
nüüd toodi Tallinna ka ainus laevast järelejäänud
ese päästepaat.
Kuulipildujatulest haavata saanutest paranes
kapten Alfred Sergo üsna ruttu. Tema isa, Hans
Sergo, oli aga kolm kuud haiglas ja veel praegu
pole ta täiesti terve. Kolmas mees kütja Georg
Tork viibib aga veel praegu haiglas, kuna kuu
lid mitmest kohast purustasid ta vasema jala sää
reluu, mida seni veel pole suudetud kasvatada
kinni.

..KASSARI" PÄÄSTEPAAT.
Lähemalt ~Kassari" päästepaati silmitsedes,
võib sealt rohkesti leida kuuliauke. Uurimise ots
tarbel võeti sealt muu hulgas ka 14 kuuli välja,
kuid veel enam on neid veel praegu paadi seinte
sees.
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saab olla täieline, kui ilmastiku
kahjustavate mõjude eest kaitsete
end Isi s - kreemiga. Oma Boezo

Miinid lda-Aafrika vetes
Laure nzo- M a r g ues (Portugali" Ida-Aaf-rikas), 23. 5. (ETA) (DNB) Lõuna-Aafrika ranni
kul on seni 8 Karatshist ja Singnpurist tulevat
Briti praliinurikut joosnud Saksa miinidele ja va
junud põhja. Ainult kolmel juhul õnnestus mees

cerini sisalduse tõttu on Isi s -

kondadel paatidesse asuda. Miinipüiidmise aktsioon

kreem sügava toimega ja muudab
naha värskeks, painduvaks ja sa

miinipüüdjat on langenud • Saksa- miinide • ohvriks.

metpehmeks.

on kujunenud raskeks ja ohtlikuks. Juba kaks

Valaskalalahes on kolm Inglismaa poolt oodatud
aurikut juba 10—15 päeva kadunud.

A/S. EPHAG.
m

USA peaks võtma õppust
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rrViies kolonn" on juba tegevuses
ka Ameerikas
New York, 23. 5. (ETA) (Reuter)) Senaator
James Byrnes esines kolmapäeva õhtul ringhäälin
gus kõnega. milles ta ütles, muuseas, et ookeani
lendur kolonel Lindbergh ei. ole rohkem pädev
kõnelema välispoliitilisist küsimusist, kui iga teine
lendur, kes lendab üle ookeani. ..
Byrnesi sõnavõttu peetakse . ametlikuks vastu
seks kolonel Lindberghi mõõdunud-pühapäcvasclc
raadiokõnele, milles ta tungis kallale valitsuse rii
gikaitseabinõudele.

Senaator Byrnes ütles oma kõnes veel, et
„viies kolonn" on tegevuses ka Amee
rika s. Need isikud, kes teadlikult või teadmata
viivitavad valitsuse pingutusi Ameerika kodanike
kaitseks, on ..viienda kolonni" kõige tõhusamad
abistajad. Ühendriigid peaksid võtma õppust Ing
lise ja Prantsuse kogemusist. Neid riike uinuta
ti valearusaamisega julgeolekust ja nad
avastasid liiga hilja, et keeldudes abiandmisega
kallaletungiohvritele nad ei suutnud hoida sõda
eemal endist.

KREEM
Areteeriti parlamendi liige
London, 23. 5. (ETA) (Reuter) Parlamendi
liige Ramsay areteeriti kaitsemääruste põhjal, mis
näevad ette isikute interneerimise, kes seisavad
ühenduses teatavate organisatsioonidega. Niisugu
sed organisatsioonid on 1) välismaa mõju või kont
rolli all olevad organisatsioonid ja 2) organisatsioo
nid, mida kontrollivad isikud, kes on ühinenud või
tunnevad poolehoidu valitsustele, kelledega SuurBritannia on praegu sõjas.
Rumeenia ettevaatusabinõud
Belgrad, 23, 5. (ETA) (Reuter) Siinseis
hästiinformeeritud ringkonnis tõlgitsetakse Rumee
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Briti saadiku lahkumine
Neljapäewal hell i/o 2 wõttis luabariigi presi
dent K. Päts Kadrioru lossis mastn Suur
.Britannia lahlnuva saadiku (5. W. Ord e'i.
Kell 2 andis president samas lahkuiva saa
diku auks eine, millest matsid osa ka sõjamägede
ülemjuhataja, pea-, miilis- ja majandusministrid.
Kauplemise honfrol! Lätis

Lihatarvitamine piiramisele
Riia, 23. 5. (ETA) Kauhandus-tüüstusniinister
Blumbergs kirjutas alla määrusele, mis sisaldab
nagu neid kasutatakse läänefrondil.
kokkuvõtlikult kõik senised üksikmäärused mitme
Bukarest, 23. 5. (ETA) (Reuter) Ametli sugusete kaupade registreerimiseks ja nendega
kult teatatakse, et Rumeenia kindralstaabi poolt kauplemise piiramiseks. Kõik need kaubad jagu
eile otsustatud sõjalised abinõud on piiratud aja nevad kolme ossa. Esimesse rühma kuuluvad nii
liselt 30 päevaga.
sugused kaubad, mis alluvad valjemale kontrollile
ja mida tohib turustada vaid hindadeinspektsiooni
või kaubandus-tööstusministri igakordse loaga.
Sellesse rühma kuuluvad mitmesugused keemilised
ained, osa värvilisi metalle ja mitmed teised kau
bad. Teise rühma moodustavad mitmesugused me
tallid ja keemilised kaubad, tallanahk ning õlid.
Nende kaupade müümiseks tootja poolt suur»
kaupmehele on tarvis hindadeinspektsiooni luba.
Nende kaupade edasine turustamine on aga vaba,
niikaua kui ei ole avaldatud teisi määrusi. Kuid
kaupmehed peavad valvama selle järele, et nii
suguseid kaupu turustatakse vaid normaalse tar
viduse piires. Kolmandasse rühma kuuluvad vill,
puuvill, vatt, kunstlikud kiudained ja mitmesugu
sed toornahad. Need kaubad alluvad kuni edasi
seni vaid registreerimisele ja neid tohib müüa ai
nult normaalse tarviduse piires.
Riia, 23. 5. (ETA) Kõik lehed avaldavad
üleskutseid elanikele lihatarvitamise piiramiseks
ja soovitavad selle asemel tarvitada suuremal
määral aiavilja ning marju. See aktsioon on tekki
nud riigipresidendi algatusel.
Ameeriklastele soovitatakse
lahkuda Lähi-Sdast

nia otsust reservväelaste mobiliseerimiseks 30 päe
vaks ettevaatusabinõuna uutele sõjapidamisviisidele,

puhkepäevad ja puhkused.

Võitlusi Norras
Kuskil Norras, 23. 5. (ETA) (Reuter)
Norra ülemjuhatuse viimases teadaandes PõhjaNorrast, mis kannab kolmapäevast kuupäeva, ütel
dakse järgmist: Ofoti piirkonnas Norra väed val
lutasid täna Lilleballaki ja Kobbefjeldi ning tõr
jusid sakslased alla Layau mäelt, Lilleballaki ja
Kuhergcti vahel.
Stokh o 1 m, 23. 5. (ETA) (Reuter) Narviki
rindel oli eile Björnfelli ümbruses ägedaid võit
lusi. õhutegevus oli mõlemal pool väga elav. Sak
sa lennukid lendasid kaks korda üle Torme jär
ve ümbruse Rootsis, üks lennukeist sai tabamuse
Rootsi õhutõrjetulest ja oli sunnitud hädamaandu
ma Norra territooriumil.
Stokholm, 23. 5. (ETA) (Reuter) RootsiNorra piiri lähedal Norrbotteni maakonnas leiti
Saksa lennuki rusud". Tõenäoliselt lennuk oli üri
tanud hädamaandumist.

Soome-N.-Liidu piirikomisjoni löö
lõppenud
Helsingi, 23. 5. (ETA) (DNB) Nagu kuul
Vasakul liial: Saksa motoriseeritud üksused sõidavad edasitungil läbi hävi
dub, on Soome-N.-Liidi» piirikomisjoni tööd jõud
Pilte läänerindelt
tatud küla. ülal paremal: Võimas Prantsuse tank teel lahingusektorisse.
nud nüüd lõpule. Osadeks jaotatud piiri täpsed
piirimõõtmised teostatakse Soome ja N. Liidu
All vasakul: Saksa sõjamoonavoor lühikesel peatusel Dinanfi linnas, mille
mõõtmiskomisjonide poolt. Piirijoon märgista
takse 10 meetri laiuselt läbi metsade. Kaasa ar ' Umber raskesti võideldi ja mis niiiid on sakslaste käes. AJI paremal: ööd kui päevad liigub Belgia teedel Saksa motoriseeritud
vitud põhjapoolne sektor, peavad tööd olema lõpe laiiingdiiksusL .
tatud lj septembril s« s,

Washington, 23. 5. (ETA) (Reuter) Välis
Lähi-Idas on tehtud hoiatus sõita tagasi ühendrii

ministeeriumist teatatakse, et kõigile ameeriklastele

kidesse senikaua, kuni on veel sõiduvõimalust. Hoia

tus on tehtud Irakis, Palestiinas, Tuneesias," Egip
tuses ja Tangeris asuvatele ameeriklastele.

Džib u t i, 23. 5. (ETA) (Reuter) Briti konsul
on soovitanud Briti kodanikel lahkuda Džibutist.
Enamus neist lahkus sealt juba kolmapäeval.
Dr. John H. Finley t
Täna New Yorgist pärale jõudnud „The New
York Tiines'!" 8. märtsi numbris teatatakse, et
lehe toimetaja emeritus dr. J. H. Finley on sur
nud 76 aasta vanuses.

Dr. J. Finley on käinud Eestis. Esimest korda
oli ta siin 1921. aasta kevadel. Ta külastas Tar
tut, kus tutvus ülikooliga.
Dr. J. Finley on oma lehe veergudel aeg-ajalt
avaldanud kirjutusi Eesti üle. 1938. a. Eesti va
bariigi 20. aastapäeval esines ta Columbia ülikoolis

korraldatud Eesti aktusel pidukõnega, mida Amee
rika lehed elavalt tsiteerisid.
Lühitelegraine
Stokholm, 23. 5. (ETA) (DNB) Rootsi ja
Daani raudteevalitsused on otsustanud alates 27.
maist lõpetada raudteeliiklemise praamiga Malmö
ja Kopenhaageni vahel. Mainitud praamiliiklus,
mis seni toimus kaks korda päevas, pagutatakse
ümber Helsingborg-Helsingöri liinile.
London, 23. õ. (ETA) (Havas) Autoriteetsed
ringkonnad lükkavad ümber Saksa teated, nagu
oleks kindral Gort tagasi pöördunud Injrlismaale.
Kinnitatakse, et kindral Gort op jäänud Briti

ekspeditsioonijõududa etteotsa,
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Päevaleht

Lugejad

Puhkus

Revolutsioon sõjataktikas

kirjutavad

suvitus

Teooria ja praktika
Surevuse protsendi vähendamiseks on meil teh
tud tõhusat propagandat; esiteks sünnitamiselt
haiglas ja teiseks imikute toitmisele emapiimaga.
Andmed näitavad, et propaganda on annud taga
järgi. Mis tehakse aga meil haiglates? On juh
tumeid (mitte erandjuhtumeid), kus ema mingil
põhjusel, näiteks kõrge palavikuga, ei ole võime
line oma last rinnaga toitma. Loomulikult, kui
rinnanääre on tegevuseta, kaob rinnast piim. Ema,
kes on kogu hingega tahtnud anda parimat oma
lapsele, mõtleb südamevaluga seederiketele ja pi
silaste-hädhohule rääkimata muudest pahedest,
mis kunstliku toitmisega Kaasis käivad.
Meie arstib väidavad, et iga Eesti ema, kes
tohib oma last emapiimaga toita, on võimeline
seda ka tegema. Kui piim on rinnast kadunud
või kadumas, on võimalik vastavate harjutustega
nääret uuesti tegevusse tuua. On teada juhtum,
kus laps oli haiglas juba kuu aega kunstliku toi
du peal, kuid ema suutis kodus paarinädaüse vae
vanägemise järele 9 kuu jooksul last rinnaga toi
ta. Seda teavad arstid ja õed haiglates ja kind
lasti peaks nende ülimaks kohuseks olema seda
teadmist ja juhatusi edasi anda emadele.'
Seda haiglates aga ei tehta. Kuna teadlik
kust ei saa nõuda emadelt ja kui juhatusi ei
anna need, kes on kompetentsed oma alal, kust
neid siis peab otsima? Ei saa rahvale ette heita
umbusklikku suhtumist: usaldust ei saa nõuda,
seda peab ära teenima.
Teinekord, kuigi ema on võimeline imikut uuest}

rinnaga toitma, on imik juba vahepeal rikutud!
Et võimalikult vähe aega kulutada imiku kunstli
kule toitmisele, tehakse haiglas (!) lutu sisse nii
suur auk, et sealt kaudu piim peagu iseenesest
lapse suhu voolab. Kui imik uuesti emarinna
juure tuuakse, ci taha ta rinda, kuna imemine
on ' raske. Nii jäetaksegi imik kergemeelselt
kunstlikule toidule. Suud aga kuulutavad edasi:
..Toitke lapsi emapiimaga!"
Võib olla on selles kõiges süüdi asjaolu, et
haiglate õed on tööga üle koormatud. Kes vähegi
õdede töökoormust tunneb, teab, et see on üks
raskemaid ja suuremaid ühiskonnas. Aga siis
peab ju midagi tegema. On otse skandaalne,
et ühe nii tähtsa asutuse, nagu seda on sünnitus
haigla, tööjõud on niivõrd tööga üle koormatud,
et nad oma ülesannete vastu ükskõikseks muu
tuvad.

Üks ema.

Aedades tuleb alustada

SOJAASJATUNDJAD SELGITAVAD SAKSA ULLATUSRUNNAKUTE EDU SALADUST
Sõjataktika ja -tehnika on sageli olnud
otsustavad tegurid mitte üksnes lahingute

võitmisel, vaid ka kõigi vastase kaitsejõudude

hävitamisel.

Eelmise maailmasõja algperioodil üllatas
Saksamaa oma rünnakutaktikaga Belgias ja
Põhja-Prantsusmaal, koondades kõik relva
liigid üheks otsustavaks hoobiks. Lühikese aja

keste! Prantsuse armee kaitseliin oli murtud
ja umbes kuu möödudes oli Saksa armee
juba Pariisi ees. A. 1914 ja ka kogu maa
ilmasõja ajal vägede liikumine ei olnud nii
kiire kui praeguses sõjas, kus kasutatakse
motoriseeritud liiklusvahendeid kui ka õhu

Harjumaa aiandusassistendid
olid koos
Kolmapäeval ja neljapäeval tolmus Harjumaa
aiandus- ja mesindusseltside juures töötavate aian
dusassistentide kokkutulek. Esimesel päeval käi
sid aiandusassistend!d tutvumas Tallinnas ja ümb

ruses asetsevais suuremais puukoolides, et tutvuda

istutusmaterjalide saamise võimalustega neist
koolidest. Teisel päeval toimus aga Harju maa
valitsuse koosolekutesaalis aiandusassistentide
nõupidamiskoosolek, mille avas Harju maakonsu
lent J Männik ja mida juhatas maakonna aiandus
konsulent E. Arro.
Koosolekul esines põllutöökoja direktor T. Kint
kõnega, milles ta rõhutas, et aiandusassistentidel
seisab ees suur töö tekitatud ktilmakahjude ots
tarbekohasel ja plaanikindlal silumisel. Ka Har
jumaa aianduskonsulent E. Arro märkis, et pu u koolidest võib tänavu saada istu
tusmaterjale väga piiratud arvul.
Edasi märkis konsulent, et kiilmnkahjude taga
järjel ei jää paljudest aedadest Harjumaal üle
midagi ja aedade arendamise alal tuleb alustada
uuesti otsast peale.
Lõpuks soovitas konsulent rohkem rõhku pan
na lihtsamate köögiviljade kasvatamisele meie ae

1939. a. septembris valmistas Saksamaa uue ül

1940. a. aprillis valmistas Saksamaa kõigi maa

de sõjaasjatundjaile uue üllatuse Norras.
Ühe öö jooksul okupeeriti Daani ja vallutati kõik
Norra tähtsaimad kaitsekeskused kuni 100 km kau
gusel Saksa piirist. Säärast senitundmatut edu võidi

Põllutöökoja vanem mesinduskonsulent J. Roots
selgitas ta lve kahjusid meie mesilais,
rõhutades nähtust, et eriti neis kohtades, kus mesi
laspered olid sügisel otstarbekohaselt korraldatuna

ületalve jäetud, ka talvekahjud mesilasperedes vä

hemaikg osutusid.

Assistentide aruannetest selgus, et Harjumaal
ei leidu ühtki aeda, mis oleks külmast kahjusta
mata jäänud. Ainult üksikuis aedades on säilinud
40—50% külmast kahjustamata viljapuid, suure
mas osas aedades on aga see protsent märksa vä
hem ja kohati on vanemad aiad täiesti hävinud.
Mis puutub külmakahjudesse mesinduses, siis
märkisid aruandjad, et keskmiselt on Ha rj u maal hävinud 10-—15% mesilaspere
dest.

AGENTUURI

Prantsuse tankid, mis paisati sakslaste moto-mebhaniseeritud üksuste sissetungi tõkestama.

sundinud liitlaste sõjaväejuhatust uurima, milles
peitub Saksa edu tõeline põhjus. Paul Reynaud
ütles senatis peetud kõnes tõtt. Tõde seisab selles,
et klassiline sõjapidamise käsitus on sattunud vast
ollu moodsa käsitusega. „See moodne sõjapidamine
ei põhjene üksnes soomusdiviiside hulgaviisilisel ra

rasse, kuid need pidid lahkuma mõne päeva pärast,

kuna Saksa vägede rünnakuhoog ja töögivõim olid

Reynaud.

ähvardavad.

Mis on sõjapidamise klassiline käsitus? Senine
klassiline taktika eeldas enne peavõitlust luureid
ja eelvägede võitlusi. Ka Poola kasutas klassilist
sõjapidamisviisi. Tal oli eesliinil jalavägi ja mõnin
gaid kilomeetreid tagapool välikahurid, veelgi kau

teise järele. Umbes 3—4 päeva jooksul oli Holland
okupeeritud ja vallutatud. Sama ajaga murti Bel
gia kaitseliin läbi ega polnud kulunud veel näda
latki rünnaku algusest, kui Saksa löökrühmad tun
gisid läbj MaginotMiini pikenduse Põhja-Prantsus
maalc.

Hollandi välkkiire alistumine oli liitlaste sõja
asjatundjate arvates võimalik
n.-n. viienda kolonni kaastööl
kui ka langevarjurühmade kasutamise tõttu nõrgalt

kaitstud maal. Belgia kaitseliini murdmine olevat
õnnestunud seetõttu, et Alberti-kanali sildu ei jõu
tud õigel ajal õhku lasta. Samal põhjusel olevat
sündinud ka MaginotMiini-pikenduse läbimurdmine,

sest sillad Maasi jõel olid uskumatute eksi
tuste tõttu, nagu Prantsuse peaminister Rey
naud senatis peetud kõnes seletas, jäänud õhku
Laskmata.

Saksamaa välkkiire rünnak Hollandi ja Belgias
se ning liitlaste kaitseliini hävitamine on nüüd
100.000 havimaimu

Põllutööministeeriu-mi aianduse-mesinduse-nõu

koristada, et ruumi teha uutele viljapuudele.

RIMINE

Suvivõõraste Pärnus algab tä
navu 25. maist. Kuigi suvitajaid hakatakse „kirja
panema" juba homsest, hakatakse euvitusmaksu
võtma alles 1. juunist.
RANNAHOTELL SAAB OMA POSTI

kendamisel, oi ka üksnes soomus- ja õhujõudude
koostööl, vaid ka kaugemate positsioonide häirimi
ses langevarjurühmade rünnakute läbi," arvab

sõja asjatundja te arvates saavutada üksnes ree
turite abiga. Liitlased saatsid nbivägesid Nor

dades.

nik A. Prima oma sõnavõtus soovitas külmanud ja
kuivanud viljapuud ühes juurtega kiiremalt ära

KORTERIHINNAD PÄRNUS LANGEVAD
Kuigi suvikorlerite hinnad Pärnus tänavu ju
ba algusest peale olid võrdlemisi „kristlikud , on
viimastel päevadel hinnad teinud veelgi hüppe
allapoole. Hindade langus on seletatav sellega, et
sõjaolukorra tõttu jäävad tänavu välismaalased
Pärnu tulemata ja seega ka vabaks ümmargusel
-4500 inimesele varematel hooaegadel reserveeri
tud olnud korterid.
PÄRNUS ALGAB SUVITAJATE REGISTREE

latuse oma võitlustaktikaga. Ta alustas üldist rün
nakut Poolas, kasutades eelvägedena . peamiselt
tanke ja pommituslcnnukeid. Jalavägi järgnes löö
giüksustele veoautodel. Rünnaku hoog oli nii kiire,
et poolakad ei jõudnud osutada vastupanu, vaid
neil tuli kiires korras taganeda. Üksikud arrnee
grupid, kes panid vastu ja säilitasid oma seisu
kohad, piirati sisse ja hävitati hiljem. Poola mil
jonilise armee hävitamine ja kogu Poola territoo
riumi okupeerimine sündis paari nädala kestes.

Praeguses suures rünnakus liitlaste peajõudude
vastu läänes Saksamaa on valmistanud ühe üllatuse

otsast peale

tervisvee müügile.

jõude vägede veoks.

Lääneriikide sõjaasjatundjad aga se
letasid, et Poola armee vastupanuvõi
me ning relvastus olnud nõrgad, ja et
kõrgem sõjaväe juhatus polnud suut
nud organiseerida maa kaitset küllalt
tõhusalt.

Kirbu jõkke
rimmkanallsse lastakse pühapäeval 100.000
mereforelli

Pärnu spordiseltsi „Kalevi" kalastusspordiklubi
käes rendil olevasse Kirbu jõkke Audrus lasti neil
päevil ümmarguselt 100.000 havimaimu ja 20.000
mereforellimaimu, mis hautati välja Sindi kala
hautamismajas. Varem pole Kirbu jõkke havimai
musid lastud, kuna aga jõgi oma iseloomult on
havile kõigiti sobiv, siis võib arvestada, et lahti
lastud maimud selles arenevad hästi ja et havide
hulk Kirbu jões mõne aasta möödudes tunduvalt
suureneb. Havid lasti lahti jõe sügavamatesse
kohtadesse, kus pole ogalikke, sest viimased
hävitavad maimusid.

Eeloleval pühapäeval lastakse Sindi kalahauta-

gemal raske suurtükivägi.

Sakslased ei saatnud jalaväge üldse
võitlusse, vaid ründasid otsekohe soo
musjõududega.
Püssid ja kuulipildujad ei olnud aga küllalt tõhusad
relvad võitluses pealetungija soomusjõudude vastu.

Välisuurtükid ei jõudnud isegi veel -tegutsema ha
kata, kui Saksa tankid olid tunginud juba suurtüki
väe positsioonideni. Sama on nüüd kordu
nud läänerindel» kus Saksa tankide ühikud
hajutasid Prantsuse kergete relvadega varustatud
eelväed. Prantsuse raske suurtükivägi Maginot'-liini

kindlustusis ei jõudnud üldse võtta osa lahinguist,
kuna Saksa tankiderühmad möödusid kiire hooga
kindlustusist, jätkates liitlaste hajunud jalaväeosade

hävitamist. Nagu Prantsuse peastaap mõne päeva
eest teatas, oli Prantsusmaa viimases hädas muut
nud taktikat ja saatnud kahel juhul Saksa soomusmismajas väljahautatuna Timmkanallsse 100.000
mereforellimaimu. Timmkanalis ei puudu mere
forellide arenemiseks soodsad eeltingimused.

Uued õpetajaameti kandidaadid
Konsistooriumis sooritasid pro venia concio
nandi eksami Johann Ekbaum, August Jänni,
Hermann Kõpp ja Otto Tallinn; kelledele ühtlasi
anti jutlustamisõigus.

ODAV
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kestab kuni 1. juunini. Suur hinnaalandus.
M. KABAL') riidekauplus,
Tallinn, V.-Karja 7. Taiet. 444-01.
kis väga pidulik meeleolu, õnnetuseks aga vähendas

Keisrinna favoriit

pidulikku muljet asjaolu, et kuningas teel oli saa
nud läbimärjaks vihmavalingu tõttu.
Pärast vormilikku tervitust kaks monarhhl
eemaldusid pooleks tunniks nõupidamisele nelja

Pot jomkin, tema elu ja aeg

ja sõnakehv, ja jäi nii kogu järgneva pidusöögi

silma all. Kui nad väljusid, oli Katariina hajameelne
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Suured saavutused

taja-anniga Potjorakin mõistis lisada kõigele, mis
ta Krimmi reisi kestes esitas, eritist sära ja
hiilgust.

Parimaks näiteks ta saavutusist on igatahes tõsi*

asi, et mitte üksnes galceride laevastik ehitati täie
liselt tema poolt asutatud . uutes laevatehastes ja
täitis oma otstarbe vähimagi veata, vaid paljalt
vile aasta jooksul Potjomkini laevatehased lasksid
välja laevastiku, mis kattis end kuulsusega teise
Türgi sõja kestes. Pole vähem tähelepanuväärne
seegi tõsiasi, et Katariinal ja tema külalisi! oli või
malus reisida ringi lõunaprovintsides ..piilates rub
lasid ja epigramme igas suunas", täielikus julge
olekus, kuigi alles vähem kui neli aastat tagasi Pot
jomkin oli alistanud metsikud stepisuguharud ja
Krimmi. Sanüti tänu Potjomkini organisatsiooni
geeniusele oli võimalik kuudepikkuselt varustada
seda suurt hulka hellitatud inimesi valituimate toi

Katariina ja Stanlslause kohtumine
Kuus päeva pärast Kiievist lahkumist „Kleo
patra laevastik" jõudis Kanievl, punkti, kus Dnjepr
tol ajal oli piiriks Venemaa ja Poola vahel. Seal
pidi aset leidma kohtamine Katariina ja ta endise
favoriidi, kuningas Stanislaus Poniatovski vahel,
sest Poola põhiseaduse järele kuninga] oli keelatud
lahkuda oma maa territooriumilt.

Potjomkin oli juba külastanud teda mõni nädal
varem, et rääkida läbi kõigi selle lühikese kohta
mise üksikasjade üle. Kuningas Stanislaus oti jät
nud Potjomkinile väga hea mulje ja Potjomkin oli
lubanud teda toetada ta poliitilistes läbirääkimistes

tudega ja luksuslikemate peatuskorteritega, ja kõike
nende täielikuks rahuloluks. Keegi ei kaevanud eba

keisrinnaga. Kummaline küllalt, need ettevalmis

mugavuse või halva toitlustamise iile, kuigi kõik
tuli tuua või uuesti korraldada väga lühikese aja

olid lõppenud pika arutlusega Vene ja Rooma kiri
kute ühendamise kasulikkuse üle, mis oli üks Pot
jomkini lemmikideid. Ta huvi Rooma kiriku vastu
ja selle liikmete protektsioon tõid talle Isegi vastu
tasuks paavsti isikliku bulla Pius VI poolt, milles
väljendati Vatikani tänu. Potjomkini teadmised ka
toliku kiriku ajaloost meeldisid Poniatovskile, kuid
kaugemale asi siiski ei läinud
Kohtamine Katariina ja Stanislause vahel ci
olnud ilma dramaatilise pingeta. Keisrinna saatis
oma eks-favoriidile vastu erilise paadi. Kui ku
ningas reisides inkognito astus keisrinna
laeva pardale ja sõnus: ..Härrased, Poola kuningas

jooksul.

Kõike seda teades on raske arvata, kuidas Pot
jomkin oleks võinud saavutada enam, eriti silmas
pidades rahanduslikke võimalusi ja inimmaterjali,
mis seisis ta käsutuses. Kui ta oli tõesti ainult tsüü
niiine trikitegija on vaevalt võimalik, et see väli
selt nii mõjuv ja sisemiselt õõnes ehitis nagu
ta arvustajad ütlesid oleks võinud püsida reisi
lõpuni ja osa sellest isegi tänapäevani.
On liiaks palju dokumentaalseid tõendusi, et
saavutused, mis ta näitas keisrinnale ja teistele
külalistele, olid ehtsad. Kuid kahtlemata oma lavas-

tavad nõupidamised Stanislause ja Potjomkini vahel

palub mind soovitada teile krahv Poniatovskit," tek-

PÄRNUS OMA TERVISVESI?
Turismijuhtide Pärnus viibimisel kesknädaial
ja neljapäeval tutvuti muuseas ka Pärnu jõe
kaldal( Lennoki saeveski kohal, asetsevate allika
tega. Kuna allikate vesi sisaldab tubli annuse
rauda, siis peetakse võimalikuks, et seda võib
tarvitada tervisveena.
Juba lähemail päevil gaseeritaksc allikate vett
prooviks Pärnu supelasutuses ja, saadetakse proo
vid analüüsimiseks sotsiaalministeeriumi farmaat
siainstittindile. Kui tulemused osutuvad headeks,
laseb Pärnu kuurordivalitsus juba tänavu oma

kestes, kuna Stanislaus oli ilmsesti heas tujus.

Pärast einet tuli väike meeldiv vahejuhtum,
mis nii täieliselt vastas Poniatovski headele kom
metele. Tn võttis paaži käest Katariina lehviku ja
kindad ja ulatas need keisrinnale, keisrinna oma
kord ulatas talle kübara, mille peale Stanislaus
sügava kummardusega vastas: „Tänan teid, mada
me, ja ka selle veelgi ilusama eest, mille ulatasite
muile eelmisel korral." See oli vihje Poola kroonile,
mille eest Poniatovski võlgnes tänu keisrinnale, ja
kogu Euroopa teadis varsti sellest teravmeelsest

diviiside vastu kergeid väiisuurtükke, mis tulista
sid tanke umbes 100 m kauguselt. Samuti alusta
sid inglased ja prantslased vasturünnakut tankide
abil. Tangid tormasid tankide vastu käsirelv! kasu
tamata.

Kiiresti edasitoimetatavate relvade kasutamine
sõjas nõuab ka kiiret juhatust. Sakslaste rünnakust
võtavad osa kiiresti liikuvad moto-mehhaniseeritud"
soomusjõud välilahingus, ning pommilennukid õhus

Ründavad väeosad liiguvad nii kiiresti, et rinde
juhatusel on raske jälgida lahingu käiku rinde
taga. Nagu Poola sõjas, nii ka nüüd läänerindel,
juhatab ründavaid soomusvägesid
operatiivohvitser lennukilt.
Operatiivse juhtkonna lennukid jälgivad õhust hoo
likalt väeosade liikumist, lahingu käiku ja annavad
ründavade vägedele raadiotecl otseseid korraldusi
ja käsklusi. Selline juhatus on väga tõhus ilusa
ilmaga. Ilm läänerindel on viimasil päevil olnud
ki eriti soodus õhuvägede tegevusele. Nii võidakse
seletada Saksa üllatusrünnakute edu saladust.

Ka Saksa ja Prantsuse peastaapide organisat
sioon erinevad üksteisest. Saksa peastaabis on ope

ratiivosakonna ülemal eriti suured volitused. Ta
võib iseseisvalt lahendada operatiiv-taktikalisi küsi
musi ja teha otsuseid. Operatiivosakonda kuuluvad

peamiselt nooremad staabiohvitserid, kelledel on
julgust ja sageli ka uusi ideid määravate otsuste te
gemiseks. Prantsuse peastaabi organisatsioon on
vanaaegne. Kõik tähtsad otsused teeb sõjanõukogu
või ülemjuhataja.

Prantsuse peastaapi kuulub peaasjal!selt vanema põlve ohvitsere, kes ei
suuda nii kergesti loobuda klassilisest
sõjapidamisviisist.
Saksa sõjapidamine Poolas, Norras ja läänerindel
on taktika suhtes revolutsiooniline. Selle taktikaga
harjumine nõuab eriliselt koolitatud armeed ja
sõjaväejuhatust. Viimases maailmasõjas olid Inglis
ja Prantsusmaa sunnitud harjuma Saksa uue takti
kaga ja seda on nad sunnitud tegema ka nüüd.
Liitlaste peastaap on juba märganud Saksa taktika
häid külgi ja asunud kasutama samu sõjapidamis
viise, kuid see ei ole neile kerge, sest tänapäeva
sõja kiire tempo ei jäta võimalusi uue sõjapidamis
viisi õppimiseks sõjas, kui see juba on käimas.
Saksa peastaap on samuti teadlik oma taktikast
tekkiva edu suhtes ja püüab nüüd kõigi jõududega
parajasti käimas olevais lahinguis kiiresti saavutada
otsustavaid tulemusi.

ol( olnud talle igav. Kibedasti pettunud Poniatovs
kile saadeti ebaveenev vabandus, keisrinna olevat
nii kannatanud palavuse all, et ta ei suutnud kanda

valitsejariietust ega ilmuda ballile. Vahepeal aga,
et valada kellelegi välja oma viha, Potjomkin tagus
rusikatega Branitskit ja külvas teda üle solvamis
tega mitmete hoovkondlaste-juuresolekul, kes näi
sid väga nautivat seda inetut stseeni.

Linn linna, küla küla järele tervitasid neid, iga
üks mõne uue üllatusega, mis Potjomkin oli hooli
kalt ette valmistanud Vahepeal, et aeg igavaks ei
läheks, venelesed ja välismaalased külastasid üks
teist vastastikku oma laevadel, vestlesid, mängisid

kaarte või muid seltskondlikke mänge ja näisid
kõigiti nautivat huvitavat väljasõitu. Seda elu
laevadel on kirjeldanud Segur" ja Lignc, andes
kauni ülevaate reisist oma kirjades.

poliitilisest epigrammist.

Poola kuningas oli talle Igav
Pärast lõunasööki Poniatovski külastas Potjom
kinit ta laeval; nert oli pikk poliitiline keskustelu,

Poniatovski muu seas kaebas krahv Branitski käitu

mise üle, kes tegevat talle palju pahandusi. Pot
jomkin lubas oma õetüire meest noomida ja saatis
kohe ta järele, tehes talle sealsamas tõsiseid ette
heiteid. Pärast seda külastasid nad koos mitmeid
välisdip'omaatide laevu, kus Stanislaus jättis nime
kaardi ..Krahv Poniatovski" nimega. Hiljem õhtul
Katariina korraldas vastuvõtu ja lõpuks külalistega
jumalaga jättes ütles mõned tühised ja külmad
viisakussõnad mehele, kes kord oli olnud ta unis
tuste kangelane. Järgnes ball rannal, Poniatovski
palees, millest keisrinna ei võtnud osa, eelistades
seirata ilutulestust oma laevalt. Järgmisel hommikut
hiivas laevastik ankrud keisrinna erilise käsu peale,

ja jatkas teekonda piki Dnjeprit allapoole, Pot
jomkin! suureks pahameeleks, kes leidis selle
olevat solvava Poniatovskile. Ta püüdis panna keis

rinnat otsust muutma, kuid Katariina jäi kindlaks
ja teatas külmalt Potjomkinile, et Poola kuningas

Vaenuline külaline
Kui laevastik lähenes Kaidakile, saabus kuller,
kes tõi teate, et keiser Joscph Teine, reisides ka
seekord ..krahv Falkensteini" nime all, polnud
enam kuigi kaugel. Katariina lahkus kiiresti laevalt
ja sõitis kohtama oma sõpra ja liitlast, paisates nii
täielikult segi kava, mille Potjomkin oli valmista
nud ette selle erijuhtumi puhuks. Kaks valitsejat
kohtasid lihtsas kasakaonnis ja tulid siis koos
Kaidakki. Järgmise) päeval õnnistati suure pidulik
kusega Jekaterinoslavis peakiriku hoone, mille Pot
jomkin laskis ehitada Rooma Peetri kiriku ees
kujul.

Mõni päev hiljem rcisiseHskond jõudis Her
joni. Kaiariina oli nii kõigest, mis, ta
nägi, et kirjutas Grimmile: „Vürst Potjomkini töö
vaevaga on tehtud -see linn ja ümbrus, kus varem
leidus vaevalt mõni vilets kasakahütt, tõeliselt õitsvaks

'innaks, ja ta muutub aasta-aastalt kaunimaks." Par

teitu inglise vaatleja mrs Guthrie hinnangud esita
sime ühes varasemas peatükis. Ent ka siin keiser
Toseph jäi vaenuliseks ja arvustavaks, väljendades
oma vaateid Sögurile järgmiste karmide sõnadega:

Postitalitus andis Pärnu linnavalitsusele loa
avada alates 1. juunist Pärnu rannahotellis oma
postiagcntuur. Selles kasutatakse postitemplit,
millel leidub jäljend ,Pärnu rannahotell".
NARVA-JÕESUUS JUBA SUPELDAKSE
Viimaste soojade ilmadega on hakanud valgu
ma N.-Jõesuhu suvitajaid. Linnaosa valitsuses on
registreeritud ametWadt 61 suvitajat. Kui arvata
juure need inimesed, kes läksid kuurorti juba,
enne 1. maid, et vabaneda suvittisnuiksust, siis
viibib praegu juba suvipuhkusel üle 100 inimese.
Varased suvitajad on alustanud juba päevitami
sega ja käiakse ka meres suplemas, kuigi vesi
on veel üsna jahe.
Hoonete välisvärvintise
propaganda jätkub
Hoonete välisvärvini ise propaganda, mida eriti
hoogsalt alustati 1938. aasta kevadel tasuta värvi
mulla jagamisega preemiana hoolsamaile kodu
kaunistajaile, jätkub ka tänavu. Loodushoiu- ja
turismi-instituut saatis sellekohased juhised - rrf-.a
ja linnavalitsuste kaudu kõijrile kodukaunistamise
komiteedele, paludes jätkata värvimiskursuste kor
raldamist, vastava kirjanduse levitamist ning vär
vimulla ühistellimiste organiseerimist
Instituudi poolt on kogutud andmeid nii kodu
kui ka välismaa värvainete kvaliteedi, hinna ja
tagavarade kohta meie turul. Kuigi seni rohkesti
nõutud Rootsi ja Soome punamulla saamisega on
ette näha mõningaid raskusi ja viivitusi, suuda
vad tänavu kodumaa soliidsemad punamullata ös
tused ja -ärid turu tarvidust rahuldada.
Kodumaa värvimulla kvaliteeti ja tooni on
aasta-aastalt järjest püütud parandada. Ka on
äridel laos tagavaraks veel eelmisel aastal välis
mailt imporditud tunnustatud värvisorte. Tähtis
on ka see, et eelmisel kahel aastal tuhandetel vär
vimiskursustel omandatud oskused kindlustavad
paremaid töötagajärg!*.

Kevadised istutamis- ja korrastamistööd, mille
kohta kõigile omavalitsusile, kodukaunistamise ko
miteedele, koolidele, seltskondlikele, noorsoo- la
muudele organisatsioonele üleskutsed saadeti maa
ja linnavalitsuste kaudu juba eelmisel kuul, on üle
maaliselt hoogsalt küsil.
Parvetustööd katkesid
Metsamaterjali väljatoomist teostatakse
veoautodega.

Kestva kuiva tõttu on muutunud Narva jõe
ülemjooksu piirkonnas olukord niisuguseks, et oldi
sunnitud paljudes kohtades katkestama metsapar
vetust. Vett oli juba varemaltki üsna vähe, kuid
siis koguti tammide abil vett ja suurendatud töö
liste arvuga, kasutades isegi naiste tööjõudu, suu
deti veel metsa parvetada, kuid nüüd pole enam
midagi võimalik teha.

Et metsamaterjali mitte jätta metsadesse, siis
on rakendatud veoautod metsamaterjali veole. Ni
melt on metsades sedavõrd kuiv ja kõva, et veo
autodega pääseb pisijõgede ja parvetuskanalite piir
konda kokku veetud metsamaterjali laoplatsidele.
Autodega metsavedu tegevat aga veokulud mitu
korda kallimaks, kui on seda parvetustöö.
„Süs on kõik kerge, kui võib nii pillata raba ja
Inimelusid. Meie Saksamaal või Prantsusmaal ei
võiks niisugust asja iial katsetada, mis nemad siin
söandavad ühegi kõhkluseta. Isand käsutab ja or
jadekarjad kuulavad sõna. Neile maksetakse vähe
või üldse mitte midagi, nad on halvasti toidetud,
nad ei julge protesteerida, ja ma tean, et kolme
aastaga on neis provintsides hukkunud 50.000 ini
mest, ilma et keegi oleks selle kohta sõna lausu
nud." Keiser ei avaldanud oma informatsiooni alli
kat, mis lubas tal teha sellist otsust, samuti ei ole
iial millegagi põhjendatud süüdistust, mis Potjom
kinile esitati, nagu oleks Hersoni linna ehitamise
juures hukkunud 20.000 inimest.
Keisrile ei avaldanud mitmesugused pidustused
uute laevade vettelaskmisel, mis Potjomkin oi! tema

auks korraldanud, sugugi enam mõju kui need-sõja
vnelised pataadid, mis Potjomkin tema jaoks kor
raldas Mogilevis ta esimese külaskäigu ajal. Ta
ei võtnud vaevaks isegi riietuda kõigiks pidulikeks
juhtumiteks ja kuna Potjomkin ilmus täies mund
ris, rind täis aumärke ja kalliskivides sädelemas,
Joseph kandis vaid lihtsat sabakuube. Ta oli tu
sane ja halva seedimise all kannatav ülimus, huvi
tatud ainult poliitikast ja sellest, kas ta saab Vene
maalt küllaldaselt toetust et teostada oma auahnet
kava Greeka suhtes.

Ta tuju ei parandanud ka Türgi laevastiku äki
line iimumin- Dnjepri jõe suudmele alarmeeriv
tähis tulevikuks, näidates kui ohtlikult lähedal
vaenutegevuse puhkemisele nad tegelikult olid Kui
aga Katariina protsessioon jõudis punktini, kus
vastava t Potjomkini kavale kogu seltskond pidi
laevadelt lahkuma ning jatkama reisi lahtistes tõl
dades. ja Joseph nägi pimestavalt uhket eskorti
kasakaist ja tatarlasist järgnevat seltskonnale ste
pis oh isegi tema mõjutatud. Siin olid need Aasia
metsikud rahvad, alle, hiljuti alistatud, ja siiski
juba küllaldaselt lojaalsed, et neid võis kasutada
keisrinna auvalveks - tõesti ootamatu ja mõjuv
vaa cp.lt; Potjomkin oli võitnud oma julge teat
raalse efektiga.

Reedel, 24. mail 1940
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President K. Pätsi koolipõlvekodusse lastekodu

Nr. 136

Viimne telegramm täna hommikul

Maja, kus koolis käies elutses vabariigi president, kasutamisele
üldsuslikuks otstarbeks. Dir. P. Pätsi algatus
Pärnus, Riia m. 273
asetsevas majas elutses
omal ajal Pärnus güm
naasiumis käies koos
vanematega vabariigi
praegune president
Konstantin Päts. Ku

Briti teine edukas päev
London, 24. 5. (ETA) (Reuter) Briti
õhuministeerium teatab: Briti lennukid on
pommitanud Saksa tagalat. Seejuures ta
bati raudtcesildu ja roopaid. Geldernis
pommitati kaht varustusrongi, mis plah
vatasid ja süttisid põlema.
Kaht teist rongi tabati Aachenist põhja
pool. Uks lennuk tungis Saksamaal Leip
zigist ida poole ja pommitas Rotha lähe
dal elektri-j õu jaama. Kõik meie lennukid

na nimetatud hoone

presidendi noorpõlve
hoduna omab seega
teatud ajaloolise täht
suse, siis tahetakse ta
nüüd kasutamisele võt
ta mõneks üldiseks
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pöördusid tagasi neilt öistelt ulatuslikelt
operatsioonidelt. Võitluslennukid näitasid
samuti äärmist aktiivsust eilsetes operat
sioonides, teostades korduvaid rünnakuid
võitlusfrondi kohal.
See oli teine päev, mida tähistas edu.
Mitme lahingu kestes hävitati või
vigastati tõsiselt enam kui 40
vaenlase lennukit. Kuus meie

lennukit ei ole tagasi saabunud. Kolma
päeval meie lennukid jätkasid vaenlase
kimbutamist Loodc-Prantsusmaa lahingu
piirkonnis ja Belgias. Rünnati ja tabati
paljude pihtamustega vaenlase tanki
kolonne ja motoriseeritud üksusi. Väe
koondisi pommitati ja tulistati kuulipildu
jaist. Viis meie lendurit ei ole tagasi pöör
dunud. Operatsioonid jätkusid kogu nel
japäeval endise intensiivsusega.

otstarbeks.

Maja kuulub presi
dendi vennale dir. P.
Pätsile ja ta on suur,
kahekordne telliskivi
ehitus. Nagu dir. Päts
Pärnus olles avaldas,
on ta nõus maja, mida
rahvasuus kutsutakse
„Pätsi majaks ,ja mil
le juure kuuluvad aed
ning park, andma ta
suta kasutamiseks mõ
neks heategevaks otstarbeks. Kõige sobivam oleks
majja asutada lastekodu, pealegi, veel seetõttu, et
presidenti tuntakse innuka lastesõbraria. Pärnu
linnavalitsus asub lastekodu mõtet kohe täide vii-

IGA 300 KODANIKU KOHTA ÜKS LEIDUR
Eesti leidurid asutasid ühingu oma patentide realiseerimiseks. Leiutiste realisee
rimisest saadud raha anti uue ühingu käsutusse
ma. Võimalik, et lastekodu avamiseks eelnimeta
tud majas asutatakse sihtasutus.
Pildil: vabariigi presidendi K. Pätsi noor
põlvekodu Pärnu äärlinnas, kuhu nüüd kavatsetak
se asutada lastekodu.

ÕPILASPERES ELEVUST JA ASKELDUSI
Koolitöö lõpeb ja algab uute õpilaste vastuvõtmine. Edasiõppijad
eksamitulle. Meesõppurid sõjalistele õppustele
Tänavu võetakse õpilasi kõigisse kutsekoolidesse
Praegu on õpilastel ja nende vanemail päeva
küsimuseks edasiõppimise võimalused. Algkooliea- ivastu kevadel, välja arvatud tütarlaste kodumajan
lised lapsed valmistuvad aga registreerimiseks õpi- <dus- ja kodutööstuse-koolidessc, kus õpilaste vastu
lasperre. Algab ju linna algkoolidesse õpilaste võtmine toimub sügisel. Soovitav on aga, et õpi
vastuvõtmine juba homme. Väikemeestel ja -tüdru- Ilased, kes soovivad astuda eeltähendatud kutsekoo
kutel tuleb nii teha tegemist ja tutvuda kooliga, ]lidesse, , registreeriksid end juba nüüd kevadel.
Käesoleval aastal loodetakse, et kõigile õpila
kus sügisel algab nende koolitöö.
> 25. mail algavad ka eksamid keskkoolide Jõpe- isile jätkub võimalusi edasiõppimiseks, kuigi võib<
"'tajaile, kes tahavad õppida edasi kõrgemate õppe- ' juhtuda, et kõik õpilased ei mahu igakord otse
asutusis. Kui eksamitulest läbi käidud, siis tuleb isinna kooli, kuhu kavatseti astuda. Mõnelgi tuleb
meesõppureil 29. maist minna sõjalistele õppustele, < ehk soovitud üldharidusliku kooli asemel astuda
mis kestavad 8. juunini. Siis on koolikohustused ]kutsekooli, aga ega see ole mõni õnnetus, vaid
seekord läbi ja algab suvevaheaeg kõigi nende rõõ- ikutscharidust praegusaja! eelistataksegi, kuna see
mudega, mida pakub suvi puhkusele pääsnud noor- ]pakub soodsamaid võimalusi töö ja teenistuse leid
tele. i
miseks pärast kooli lõpetamist.
(feetel "ainult emale roosi noppida"

Kindlasti võtab ta Hansa
piosti, see suleb verejooksu
ja soodustab paranemist.

See praktiline kiirside on lih

tis peale panna, ei nihku ko
halt, ega takista.
fiaaras aga okkosse ja kriimusfas
end. Mis nüüd? Seob ema "vaese

Või paneb ta haavale tüki

Peetri" käe suure linase lapiga?

Hansapiosti?

iJfansaplasf
e/asti/ine

Hiius põles elumaja
Kolm tuleõnnetust Läänemaal
Haapsalu, 23. 5. Hiiumaal,1 Pühalepa maapinna ja seal kasvavad üksikud puud 2 km
valla Saare külas süttis pliidi alt välja kukku pikkusel ja km laiusel alal.
nud tukist ja põles maani maha Peeter Sammi
Metsatulikahi kütise tegemisest
elumaja, mille väärtus oli 2000 kr.
Lihula alevikus süttis rooliidi tööstuses tarvi
Rakke vallas süttis Lahu küla ja Piibe asun
tatud roogrohi. Kiire abi tõttu suudeti tuli enne duse talupidajatele kuuluv rabamcts, mida põles
levimist kustutada, sellega ära hoides suuremat ära umbes 20 ha. Tuli kandus edasi ka Varangu
õnnetust, mida võinuks põhjustada vabriku juu metskonna Vardimäe vahtkonda riigimetsa, kus
põles ära umbes 5 ha noort metsa. Tuli sai al
res asuvate suurte pillirootagavarade süttimine.
Läänemaal Karuse vallas süttis teadmata põh guse kolmapäeval Lahu küla põllupidajate Karl
jusel põlema Kivistu küla talupidajate heina- ja Hindrekuse ja Arnold Laupa kruntidelt, kus tehti
karjamaa ning riigi tagavaramaa. Tuli hävitas kütist ning jäeti tuli järelevalveta.

Tallinnas on asutatud ühing „Epre", mille üles
andeks on Eesti patentide realiseerimine ja eks
pluateerimine ning oma" leidurite igakülgne abis
tamine võimalikkuse piirides.

See on esimene sellesarnane ettevõte Eestis,
sest seni on meil sel alal töötanud ainult üksik
isikuid-patendiagente, kelledest nüüd pealegi mit
med kui muulased ümberasumise korras on siirdu
nud võõrsile. Eestis oti neil tööd, sest
iga SOO kodaniku, kohta tuleb meil
üks leidur,
missugune protsent, võrreldes teiste riikide koda
nike ja leidurite üldarvuga, polegi nii väike. Selle
poolest seisab Eesti, nii uskumatuna kui see ehk
kõlabki, peagu ühel tasemel Saksamaaga, kuna
esikoht patentide rohkuselt (ülemaailmselt kokku
ostetud patendiõiguste arvel), kuulub Ameerika
Ühendriikidele. Muide, ka Eestist on patente
Ameerikasse müüdud ja nimelt mitmesaja tuhan
de krooni väärtuses, mistõttu Eesti leiutisi on ha
katud ka hindama. Mainigem Eesti leidureist TalKõikidel tööbörsidel
429 töötut

Vahetalituse alal registreeritud töövõtjate arv

kõigis tööbörsides kokku oli 15. mail 1940. a. 1298,

nendest 552 meest ja 746 naist.
Aasta tagasi samal ajal oli registreeritud töö
võtjate arv 772.
Maikuu esimesel poolel registreeriti aruande
aasta jooksul esimest korda 875 töövõtjat, sama
aja jooksul paigutati töödele 811 töövõtjat.
Arvates 1. aprillist 1940 kuni 15. maini 1940
on töövõtjaid töödele paigutatud 2562 korda.
1. maist 1940. a. kuni 15. maini 1940. a. oli
tööbörsides registreeritud tööpakkumisi 3021, sama

aja jooksul rahuldati tööbörside kaudu 1869 töö
vabade kohtade arv 1152,-- nendest 64 nõudmist
naistöölfole peale ja 1088 nõudmist meestööliste
jõu nõudmist ning 15. nVäil 1940. a. oli tööbörsides
peale, viimastest 859 metsatöödele.

RNA

MAHL
OUKAKA

Majaomanik kavatseb "remondi tegemisel keldris
murda lahti kinnimüüritud käigu maa alla, et jõuda

selgusele, kuhu see viib. On üsna tõenäoline, et
saadakse jälile ühele paljudest Narva all leiduvale
võlvkäigule, missuguseid ehitasid Narva kaupme
hed selleks, et sõdade ajal pääseda vaenuliste vä
gede sõdurite eest põgenema.

Kuna Eesti patendiameti juures puudub vastav

katsetöökoda, siis

ka tehnika kaudu.

Jioo ufiaunistamisetks
„KEIM" mineraalvärvid
mis püsivad aastakümneid!
Kaubandusühing Ax J£j £ J£
Tallinn, Tõnismägi 1 (Kaarli kiriku vastas); Tel. 418-99.
tuudile Eesti Teaduste Akadeemia juures), niis oleks

Teine avalik kiri Kultuur

eesti murde uurimise alal juba kolmandaks asutu

seks? Kuidas on see samm kooskõlas meie haridus

kapitali Nõukogule
~Päevalehes" 3. V. s. a. esitasin Kultuurkapitali
Nõukogule aval kud küsimused, mis huvitavad mitte

üksnes kitsamalt eesti keeleteaduse alal töötajaid,
vaid ka kõiki neid, kellele meie emakeele tundmise

saatus ja kogu meie praegune kultuurielu on sü
damelähedane. Et sellele kirjale selgitust kolme nä
dala jooksul pole järgnenud, kuigi Kultuurkapitali
Nõukogu olevat vastata otsustanud, siis kordan
küsimusi vastses sõnastuses uuesti.

1. Mikspärast on hoiatamatult Akadeemilisele

Emakeele Seltsile tema 20. juubeliaastal mullusest
murdeuurimiseks määratud toetusest suur osa (3*loo

kr.) äkki välja maksmata jäetud, kuigi sellele vasta
vad kulutused oli selts, kultuurkapitalile teatavaks
tehtud töökava ja eelarve kohaselt, juba te nud
(summa olevat antud ühele teisele, uuele teadusli
kule asutusele), ja miks on seltsil samuti äkki,
tööaasta keskel, murdeuurimise toetus täiesti ära
jäänud ja muudki toetused scevõrd kärbitud, et
selts on sunnitud juubeliaastal oma olu iscmad tööd

Šveitsi täpsuskcll
Vabr. asutatud a. 1856.
Soovitab fa: H. MARKO VIC
Tallinn, Viru 15.

Narvas, Eha tän. nr. 3 asetseva K. Kuusiku
koda, mis algab maja teiselt korralt ia viib alla
keldrisse, kust omakorda mingi võlvkäik, mis
praegu on kinni võlvitud, viib maa alla. Saia
käik tuli ilmsiks sel teel, et majaomanik kavat
ses ühendada mõlemaid keldreid, mis olid lahuta
tud kiviseinaga. Ukseava sisseraiumisel paistnud
kohe töölistele, et olukord on ebamäärane, sest ju
ba mõne kivi lahtikangutamisel hakanud sein õõn
salt kõmisema. Selguski, et satuti kohale, kust
viib mingi salajane trepikoda maja teisele korrale.
See on kitsas käik, kust vaevalt saab üks inimene
liikuda. Trepikoja keldripoolne ja korterisse viiv
uks on ilmselt hiljem kinni müüritud.

neid realiseerida üldsuse ja oma huvides.

„Epre" ühingusse peale ühe tuntud avaliku elu
tegelase ja aineliste võimalustega varustatud isi
kute kuulub ka leidureid, kes ise juba on läbi tei
nud ja kogenud kõiki neid raskusi, mis leidurrah
vale nende ideede teostamisel elu ja olud ette vee
retavad, kuna kõike uut ja uuenduslikku igal pool
vastu võetakse harilikult suure umbusuga, olgugi
et leiduril on õigus. Ka on „Eprega" ühinenud
leidurid annud osa oma raha, mis on
saadud nende leiutiste realiseerimisel,
ühingu käsutusse,
et teenida üldsust ja soodustada Eesti elu arengut

1940. a. on töötuid töödele paigutatud 3520 korda.

salakäik
elumaja sisemises seinas avastati salapärane trepi

ja mehaanikatööriistad.

pidevat kasvu leiutiste tegemise alal
Eestis,
ehkki kõik leidurid pole oma patente võtnud ko
dumaal. ~Epre" taolise ühingu järele oli tarvidus
olemas seda enam, et paljud Eesti patendid ja
kaitsetunnistused, milledest nii mõnelgi ei puu
du oma väärtus, seisavad tänini täiesti kasu
tamata. Leidureist enamik ei oma ju kapitali,
katsetamisvõimalusi ega kogemusi ja teadmisi,
kuidas võtta patent! nii kodumaal kui võõrsil ja

Registreeritud töötute arv kõigis tööbörsides
kokku oli 15. mail s. a. 429, nendest 65 meest ja
364 naist. Aasta tagasi samal ajal oli registree
ritud töötute arv 295.
Käesoleva aasta maikuu esimesel poolel regist
reeriti aruande-aasta jooksul esimest korda 160
töötut. Sama aja jooksul paigutati töödele 1058
töötut.
Arvates 1. aprillist 1040. a. kuni 15. maini

Narvas avastati uus
Esev

linna kodanikku ins. Pap e 11 o t (kes kutsuti
tahab „Eprc" edaspidi arendada oma
Saksamaale), Vasardit kui haamriproblecmi
tegevust ka vastava katsetöökoja ava
parima lahenduse andjat (kutsuti nüüd Ameeri
mise suunas,
kasse), Võrumaa meest Hainast (Antslast) kui
päästekrae leiutajat, prov. Lill io ja (Ristilt),kus Icidureil oleks võimalus oma ideid teos
kes müüs Ameerikasse oma universaalse relvaõli
tada asjatundliku abi ja nõuande kor
patendi j. t.
ras ja kus oleksid käepärast ka laboratooriumid
Just viimased aastad näitavad

Kirjanik K. Rajasaare maeti
Kirjanik R. Rajasaare matus toimus kolma
päeval Vaivaras. Viimast austust agarale selts
konnategelasele ja kirjanikule olid läinud aval
dama haruldaselt rohkesti inimesi ja Vaivara
seltskondlikud organisatsioonid. Kalmule pandi
palju pärgi ja öeldi lahkunule südamlikke järel

(näit. keeleline nõuanne nimede-eestistajaile, valit
susasutustele ja eraisikuile ja -asutustele, samuti
kirjastamine, liivlaste abistamine jne.) lõpetama?
Miks ei lubata AES-il tema poolt rajatud ja juba

4. Meie praegu suudame, osalt riiklikul, osalt

välismaisel toetusel välja anda mitmeid võõrkeelseid

(itaalia, rootsi jne.) sõnastikke ja Soome ja Norra
suudavad praegu ilmutada isegi lapi keele õige
suuri sõnaraamatuid. Miks ei leita meil aga raha
meie oma emakeele suurima, seni puuduva eesti
keelse sõnaraamatu ilmutamiseks? Kas tüedi ol
lakse sunnitud praegusel isamaalisel tõusuajal käsi

kirjadega pöörduma välismaiste kirjastuste poole?
Täieliku austusega

Tartus. 22. V. 19*13. a.
S

Andrus Saareste

STB

18 aastat kestnud murdekogumise tööd segamatult

üiA

Võistluskogumise tingi

Annetus Väike-Maarjast
Eile viibis Tallinans omakaitse sihtkapitali ju
hatuse esimees admiral Joh. P i t ka, kes tõi kaasa
oma elukohast Väike-Maarjast kohaliku gümnaa
siumi õpetajate ühise annetuse 50 kr. omakaitse
sihtkapitali komiteele edasiandmiseks. See anne
tus makset! eile Eesti Panka.
Peale Eesti Panga on nüüd avatud jooksvad
arved rahaliste annetuste sissemaksmiseks Tal
linna Majaomanike Pangas nr. 17.535; postkonto
ris nr. 955; Krediit-Pangas nr. 21.408 ja Põllu
meeste Keskpangas nr. 2380.
Suurema vanametalli annetuse tegi sihtkapita
lile Tallinna Kaarli kogudus, kes annetas oma
Rahumäe surnuaia korrastamisel kõlbmatud leitud
raudristid ja surnuaiad kokku kaks autokoor

dab viljatuks teose väljaandmiseks seni tehtud kulu
tused (üle 5000 kr.).

lõpetada (2—3 aasta pärast)?
2. Miks on tänavu murdeuurimiseks antav t e
tus (8000 kr.) järsku määratud täiesti uuele. aih. luua kavatsetavale asutusele (M ;r e mi. i nisc nt:-

hüüdeid.

mused viimistlemisel

poliitika senise põhimõttega, et seni tagajärjekalt
töötanud teaduslikkude asutuste tööd ei tuleks pi
durdada ega killustada uute para leelsete asutuste
loomise ja toetamise teel?
3. Mks on kultuurkapitali abistusel ilmuma ha
kanud ..Eesti Murdeatlase" toetus tänavu äkki ära
jäänud, kus selle teose teise ja kolmanda vihu
käsikiri on täiesti trükivalmis? See talitusviis muu

!SÄ

/
See teeb head täiskasvanuile ja lastele.
Värske õhk ja päike annavad tervist, jõudu
ja elurõõmu. Ent ärge unustage Nivead.
Valgusega harjumata nahk on nimelt kevad»
päikese mõjule ülitundelik.Ni
vea aga kaitseb nahka ning
soodustab pruunistumist.
Seepärast, päikesesse nii sage*

li, kui võimalik, aga enne seda
Niveal WernerMehks,Tallinn

mat.

Praegu on sihtkapitalil viimistlemisel võistlus
kogumise juhised ja toimkondade ning abi toim
kondade organiseerimine. Nende töödega loode
takse toime tulla 1. juuniks, nii et peale seda
algab kohe üleriigiliselt rahaliste annetuste ja
jäätmete kogumine kaitseliidule relvade soetami
seks.

Nagu allveelaevastiku sihtkapitali korjandusel,
on ka nüüd nii annetajatele kui kaastöölistele ette

nähtud ilusad kunstipärased mälestusmärgid.
Noorte kaasatõmbamiseks sihtkapitali ideele on
väljatöötamisel eri noorte-märk.

Leiti metsistunud vasikas
Narva lähedal püüdsid piirivalvurid kinni ha
ruldase looma. Soo juures märgati vasika moodi
looma. Kuna selles piirkonnas ei teatud olevat talu
karjasid, siis arvati, et vasikas on sinna kuidagi
eksinud. Mehed asusid vasikat püüdma, et seda
toimetada omanikule tagasi. Siis aga selgus, ei
vasika-püüdmine ei ole sugugi kerge asi. Vasikas
tuli väsitada soos enne, kui ta saad! kätte. Hiijerr
toimetati loom kordonisse, kus selgus, et or
tegemist vasikaga, kes on juba pikemat aega viibi
nud metsas ja seetõttu muutunud täiesti metslkukf
Vasikas ei võtnud inimestelt üldse toitu vastu, jn
ta käitub nii, nagu pesuehtne metsloom. Kellele
Alžüri kütid valvel kuulipilduja juure*.

kuulub metsikuks muutunud vasikas, see on esialgu
teadma UL

I/__ J_ DMtiarfiami llnnalo millest suur osa teatatakse olevat purustatud ja põlenud
W aau6 KOH6I MaETII linnalO| ägedate võitluste kestes, mis selle linna pärast peeti.
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Nr. 136

Töölisspordiliit laiendab
võistlussuhteid

SPORT
Issaku lahkumisvõistlused Tartus
Eile õhtul korraldati Tartus odaheitja Issaku
lahkumise puhul Tallinna-tänava spordiväljakul
kergejõustikuvõistlused, mis olid hooaja esimesed
Tartus.

Tagajärjed kujunesid eriti headeks teivashüp
pes, kus kolm noort saavutas 3.50, nimelt: 1) Kaa
relson (ASK) 3.60, 2) Meerits (ASK) 3.60 ja
Kaseorg 3.50.

Rahvusvaheline korvpalliturniir
Kaunases
Leedu käsipalliliidu korraldusel peetakse rah
vusvaheline korvpalliturniir 31. maist kuni 2. juu
nini Kaunases. Korvpallis meestele võistlevad
Tallinna, Berliini, Kaunase ja Vil
niuse linnamecskonnad. Samal ajal toimub korv
palliturniir ka naistele Tallinna, Kaunase ja Vil
niuse naiskondade osavõtul. Tallinna esindusmees
konnad selguvad tuleval nädalal. Tallinna korv
pallimeeskonna kandidaatidele on treeningõhtu
täna algusega kell 20.00 K. Ü. Lutheri võimlas

Reedel, 24. mail 1940
Uusi kergejõustiku abitreenereid

Eesti Töölisspordi Liit, kes kauemat aega oli
vöistlussuhetes Soome ja Skandinaavia maade töö
lisspordi liitudega, on käesoleva hooaja eel asu
nud korraldama oma välissuhteid naabermaade
töölisspordäliitudega Soome tööväe liiduga on
oodata juba õige pea võistlussuhete jätkumist. Nii
toimuvat juba lähemal ajal Tallinnas maavõistlu
sigi.

Kuid selle kõrval on asutud soetama ka uusi
võistluspartnereid, kellest kõne alla tuleb Leedus
tegutsev tööliste ja ametnike töölisspordiliit.
Eesti Töölisspordi Liidu esimees Oinas oma
külaskäigul Leetu astus vastastikuse läbikäimise
soetamiseks esimesi samme ja nüüd on oodata
Eesti Töölisspordi Liidult ettepaneku tegemist

Kuulitõukes ületas 5 meest 13 m piiri: 1) Maim
le (Tartu Kalev) 13.49, Õunap (Viljandi Sakala)
A. Selenoi juhatusel.
võistlussuhete alustamiseks.
13.78, 3) Kajak (Sõprus) 13.52.
Selle kõrval pole kõrvale jäetud ka kokkuleppe
100 m: Nurk (Tallinna Kalev) 11,5, 2) Kudu
Pärnus väikekaliiberpilsslst S7B silma
taotlusi
Eesti Spordi Keskliiduga, kuid siin on
(Tallinna Kalev) 11,5.
märgata, et peale omaaegse kokkulepete lootuste
Odaheites polnud Issak veel päris vormis ja R. Parmaste ületas suurmelstemorml ei ole jõutud kaugemale, kuna näib, et Eesti Spor
saavutas seetõttu ainult 64.57.
Pärnu, 23. 5. Allohvitseride Laskespordi di Keskliitu kuuluvad eriliidud pole huvitatud
Kettaheide: 1) Kajak (Sõprus) 41.32, 2) Maim Keskühingu korraldusel peetavatel üleriigilistel koostööst, mille tulemusena ka läbirääkimised on
korrespondentsvõistlustel väike
katkenud. Kõigele sellele vaatamata on aga toi
re (Tallinna Kalev) 39.32 ja 3) Kaarelson (ASK) ühingutevahelistel
kaliiberpüssist laskmises A. Kepperi annetatud munud rida mõlematesse liitudesse kuuluvate selt
38.15.
rändauhinna sarjas Pärnus asuva 9. üksikpataljoni sidevahelisi kohtamisi, olgugi, et ei ole otsest
ALÜ laskurid saavutasid häid tulemusi, kusjuures koostööd. Töölisspordi liidu ringkondades loode
Kergedivisjoni laskevõit
7-liikmelise meeskonna keskmine oli veelgi takse, et see koostöö üksikute seltside vahel kan
silma.
dub ka spordi keskliitu kuuluvatesse eriliitudesse.
Eile peeti kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi, 555,43
Võistluse suurtulemuse püstitas van.-seers.
kergedivisjoni ja sadama malevkondade vaheline E. Parmaste, kes 60 lasuga kolmest asendist
56 mängijalt *165 väravat
laskevõistlus väikekaliiberpüssäst 50-m distantsilt ä 20 lasku, saavutas 600-st võimalikust 576 silma,
Pildil abitreenerite 2. kursuse lõpetajad
Eile lõppes kergejõustiku abitreenerite 2. kur
mis
on
kuue
silma
võrra
parem
Eesti
Laskurliidu
koos õppejõududega. Esimeses reas paremalt kuues
kolmest asendist, ä 10 lasku. Meeskonnad olid 12Jalgpallis liiduklassi-meistervõistlused 10. (neist ke
sus,
mis
kestis
ligemale
paar
nädalat.
Kursuse
lõ
mille on meil täitnud üle riigi
kolme) vooru järele on 40. mängus 56 män petas 32 isikut. Sügisel algab 3. kursus, mille instr. A. Kolmpere.
liikmelised ja arvestati kümne parema taga suurmeisternormist,
seni ainult 33 laskurit. Sama võistluste sarjas vadel
saavutatud 163 väravat, neist viis omavära lõpetajad omandavad täisõigusliku abitreeneri kutse.
järjega. Võitjaks tuli esmakordselt kergedivisjoni täitis suurmeisternormi ka ASK esimees veebel gijalt
Seega on keskmiselt mängu kohta neli vära
meeskond 2708 silmaga, kuna teisele kohale jäi A. Kits (10. pat.). R. Parmaste üksiktulemused: vat.
vat,
kusjuures viis mängu on lõppenud ühegi vä
eelmise aasta võitja Kalevi malevkond 2694 püsti 186 s., põlvelt 192 s. ja lamades koguni ravata.
198
silma
võimalikust
200-st.
Teisele
kohale
jäi
silmaga. Kolmas oli sadama malevkond 2686 sil kordnik res. seers. A. Ausmaa 568 s., 3. seers.
Meistervõistluste suurimaks väravakütiks on
Koolide lõpetajaid Tartus ja Narvas
internatsionaal R. Kuremaa (Olüm
maga.
A. Reinvaldt 564 s., 4. veebel A. Mänd 547 s., 43-kordne
pia)
10
väravaga,
mis
on
saavutatud
eranditult
Individuaalselt tuli esikohale Harald Perten 5. res. van.-seers. Joh. Hallik 545 s., 0. seers. sügisvoorus, kuna kevadel rahvusmeeskonna edu
Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlaste
Hunt, Hilda Kiviste, Johanna Kompus, Frieda
(kergedivisjoni 282 (püsti 91, põlvelt 95, lamades J. Koger 544 silma.
Lepp, Helga-Helene Laurimäe, Aino-Rosalie Lääts,
gümnaasiuhii
rivijuht
kolmes
matšis
ei
ole
löönud
veelgi
ühtki
96) silmaga. Teiseks jäi Lainel (sadama ma
Linda Mägimaa, Linda-Vaike Müür, Valve Muhly
väravat!
Teisel
kohal
on
N.
Linberg
(Estonia)
Mõisaküla Ülo-Pärnu Kalev II 5:2
lõpetasid: Helgi-Auguste Haan, Helga Kolsmer, (Myhly), Linda Nukk, Aili Laiuste, Salme Tamm,
le vk.) 280 s., kolmas oli läinud aasta üldvõitja
9
väravaga.
Edasi
järgnevad
A.
Truks
(ÜENUTO)
suurmeister P. Karu (Kalevi malevk.) 280 s.,
8, B. Riisik (Olümpia) 7, A. Laasner ja H. öö Eha Ignats, Valentiine Joab, Elise-Magdaleene Ksenia Tammisleht, Liidia-Adele Tšervotkin, Marta
Mõisakülas peeti sealse Ülo ja Pärnu Kalevi pik
neljas Tarnel (sadama malevk.) 279 s., viies 0.
(mõlemad v.-s. Sport) võrdselt 6, J. Siimen Jõksi, Koidula Jürgenson, Hilja Kasela, Helga Villem, kokku 16 lõpet.; tikandusosakonnas: Skunda
V. Lell ep (kergedivisjoni 277 s, kuues Veetamm lllduklassi reservmeeskondade vaheline jalgpalli son (v-s. Sport) ja A. Kaid (Esta) 5. Nelja vä Kaseste, Pilvi-Mai Kaups, Virve Kaarma, Friida Arens, Salme-Johanna Avi, Kiira Jakobson, Aino Lii
(kergedivisjon) 274 silma. Eelmisel aastal Kalevi matš. Võistlus lõppes Mõisaküla Ülo võiduga 5:2, ravaga järgnevad 0. Kastan (TJK), B. Meero Koblents, Liivia Kuru, Trmgard Kieckersz, Ellen vak, Leida Randoja, Ivaarin Sild, Marta Tikk, kokku
poolaeg oli viigiline 2:2. Mõisaküla Ülo võitis (ÜENÜTO), A. Leichner (TJK). 12 mängijat on Kähr, Aita Lepik, Miili Lesta, Vivi Lill, Leida 7 lõpetajat; kangakudumise osakonnas: Valentine
jnalovkond võitjana saavutas ühe enamsilma
2709 s. tänavuse kergedivisjoni 2708 silma vastu. lauatennises ka Pärnu Kalevi tagajärjega 6:2.
löönud kolm väravat ja 15 jalgpallimeest kaks Lipp, Juta Lukk, Maare-Reet Maim, Endla Meus, Hammas, Laine Kits, Gunda Paabstel, Linda Pe<jt
Asta Moks, Goja Mölder, Endla Oder, Liidia Ost so, Linda Viira, Armälde Villa, kokku 6 lõpetajat;
palli vastase võrku.
Pesapallivõistlus Nõmmel
rat, Valve Pillesaar, Rita Pokk, Hilja Põdea:, Es keraamikaosakonnas: Eva Ole.
Avavõistlused ialnrattasõidus
Kõige
enam
väravaid.
ühe
matsi
vältel
on
Neljapäeval toimus Nõmmel Hiiu staadionil pe löönud R. Kuremaa, nimelt 4. ühe matsiga 3 ter-Marta Põld, Viira-Ljubov Skomarovski, Hilda
Tartu II gümnaasiumi
Kergejõustikuliidu jalgratturite osakonna kor sapallivõistlus Eesti meistri Harju maleva kotka väravat on saavutanud A. Laasner (v.-s. Sport), Talli, Ellen Tibar, Helin Tillmann, Virve Toru,
lõpetasid: Marta Antik, Viima Eimre, Virve Hei
raldusel peetakse hooaja avavõistlused jalgratta ringi ja Nõmme gümnaasiumi koondusmeeskondade N. Linberg (Estonia), E. Tipner (v.-s. Sport) ja Eva Tulff.
do, Laine Jõgi, Laine Kallak, Salme Kondas, Elli
sõidus eeloleval pühapäeval algusega kell 12,00 vahel. Võistlus lõppes meistermeeskonna napi või A. Truks (ÜENÜTO).
Tartu Naisseltsi kutsekooli kodumajandus»
Koppel, Helmi Kumari, õie Kurg, Eha Kärner,
osakonna
Kadrioru pargi ringteel. Võistluste kavas on 1000 duga 9:8. Silmapaistvaimaks meheks oli väljal
Linda Lausing, Alma Leemet, Viive Lepason,
m ja 10.000 m võistlusklassile, algajatele 6000 m meistermeeskonna söötja A. Kohuste. Hästi män
TBÖLISSPORT
lõpetasid: Salme Adov, Linda Jürisoo, Aino Klaos, Virve Liik, Viima Lill, Irina Mölder, Selma Namm,
ja noortele 3000 m. Võistlustel esinevad kõik ni gisid ka nõmmelased Truu ts ja Karu.
Linda Koik, Aino Korjas, Laine Kukemelk, Viima Grete Paljak, Linda Plaan, Hilja Ploom, Linda
mekamad jalgrattasportlased Tallinnast ja Tar
Osakondade jutiatnste saun ETL juhatusele
Kört, Linda Laos,. Asta Lepik, Helju Mardimäc, Pullerits (cum laude), Alma Põldvee, Ina Pähn,
Garnisoni meistervõistlused poksis. Tallinna gar
tust. Jalgrattasport on pärast aastaid kestnud va
heaega läinud uuesti hoogu viimastel hooaegadel. nisoni meistervõistlused poksis toimuvad 25. ja 26.
Kesknädalal toimus Kadriorus TJK-i väljakul Tiina Meos, Eha Mälk, Helga Martin, Erna Paa Hilja Raidal, Aino Räisa, Hilja Samarüütel, Sal
Möödunud aastal püstitati 6 uut Eesti rekordi mail Sõdurite Kodu ruumes. Kuna sõjaväes on jalgpallivõistlus Eesti Töölisspordi Liidu juhatuse busk, Hilda Palk, Hilja Püttsepp, Elsa Rahkema, me Sibul, Aino Sild, Silja Talik, Aino Unt, Elsa
praegu teenimas rida meie nimekamaid nahk ja liidu osakondade juhatuste vahel jalgpallis. Võist Penita Raukas, Maire Selge, Hilja-Elviine Sild
Vari. „ ,'a
jalgrattasõidus.
kindamehi, nagu Euroopa meister A. Raadik, Eesti lusel olid suures ülekaalus osakondade ..tegelinskid", aru, Ella Sirge, õie Tiislar, Linda Tilk, ViimaNarva
naiskutsekooli
Johanna Uibopuu, Hilja Väärsi.
meister Linnamägi j. t., kujunevad meistervõistlu kes võltsid suurelt 7:0, poolaeg 5:0.
Liiduklassf jalgpallimatše
Sama kooli kangakudumise eriklassi lõpetasid: lõpetasid rõivaõmblemis-osakonnas: Vera Gradov,
sed huviküllaseks ja pingerohkeiks. Võistluste al
Jalgpalli liiduklassi esivõistluste sarjas pidi tä gus mõlematel päevadel on kell 8 õhtul.
Alice-Erika Ainson, Tiiu Kriisa, Helga Koiva, Erna Hiiet, Maimo Johannes, Ljubov Kaera, Lee
na toimuma Spordi ja ÜENÜTO vaheline matš.
Salme Logina, Linda-Amalie Metsoja, Linda-Leo Kõrve, Ellen Piirsalu, Linda Puss, Laine Pilvet,
Tallinna garnisoni ja Harju maleva vahelised
Eesti esivõistlused males
See jääh ära ning peetakse eeloleval teisipäeval traditsioonilised poksivõistlused toimuvad 1. ja 2.
nora Punga, Leida Randver, Aino-Susanne Rasva, Tamara Rajevski, Iraida Reiman, Lilli Reintop,
kell ]A7 õhtul staadionil.
juunil Tallinnas R. Tavast! karikale, mille võitis
Livia Ruubas, Bernita Sika, Linda-Rosalio Suits, Olga Raudvee, Elfriede Sild, Ella Turk, Tamara
Eesti maleliidu algatatuna ja Tallinna Eesti Hermine-Marie Traksi, Herta Must, Aleksandra Tõnismaa,
Pühapäeval kell 12 peetakse TJK-i väljal Pärnu möödunud aastal garnisoni meeskond esmakordselt.
Elsa Välja; kudumisosakonnas: Aino
Maleseltsi korraldatuna toimuvad Tallinnas ala Pielberg.
Kalevi ja TJK-i vaheline võistlus ning kell 5 õhtul
Sitsi KNNÜ P. O. klubide murdmaa jooks
Koljat; kodumajandusosakonnas: Endla Kullamaa,
Balti puuvillavabriku KNNÜ poiste osakonna tes Võidupühast, 23. juunist, Eesti eliitsemad male
staadionil Olümpia ja Esta vaheline matš..
Lahti Laager, Saima Laidna, Elfriede Libene,
võistlüsed võistlused Eesti meistri kandidaadi
Tartu Naisühingu kutsekooli lõpetasid
korraldusel peeti poiste osakonna klubidevahelised
Esmaspäeval võistlevad staadionil Estonia
Fernanda Liivsoo, Antonina Marvet (cum laude),
nimele.
murdmaajooksuvõistlused osakonna rändauhinnale.
Kalev.
rõivaõmblemis-osakonnas: Siiri Einam, Erna Mia Pikk, Helga Räga, Helmi Kuus.
Esikohale tuli ..Vallutaja" klubi 9 p., teisele ko
Sellele turniirile kutsutakse võistlema üsna pii
hale „Põhja Täht" klubi 8 p.
ratud arv võistlejaid ainult need, kes on saa
Koolinoortele lubatud välisvOistlused
Individuaalselt tuli C kl. 1. Kifsen (Viiking 2) nud Eesti males tippkvalifikatsiooni turniiride ja
Haridusministeeriumi korraldusega on lubatud ajaga 5.28,4, 2. Rõbakov (Põhja Täht), 3. Rutus vastavate malemääruste põhjal. Eesti esivõistlus
Ametkoolidest ja kutseoskuslikust tasemest
koolinoortele uuesti välisvõlstluste ja -pidustuste (Kalev). B. klassis 1. Kello, H. (Vallutaja) 7.23,5, tele kutsutute hulka kuuluvad: meistriklassi, male
korraldamine, mis sügisel 19. septembril keelati. 2. Pikkas, F. (Viiking 1), 3, Vessman, G. (Vii tajad: suurmeister Paul' Keres,' Gunnar Friede
Ilmub mõttevahetuse korras.
Esimese välisvõistlusena algavad täna Kadrioru king). A.-klassis 1. Sokolov, N. (Põhja Täht), männ Ja Johannes TUrnj liiduklassi maletajad, kes
suhtumises. Millega on aga põhjendatud haridus
staadionil Tallinna koolinoorte spordiringide ühin 8.27,5, 2. Vadej\ F. (Vallutaja), 3. Birkenfeldt hiljutisel üleriigisel liiduklassi maleturniiril võist
Toim.
ministeeriumi arvamine, et koolitunni jooksul õpi
lased omandavad praktilist tööoskust kaks korda roh
gu meistervõistlused kergejõustikus, mis lõpevad (Vallutaja). Eriklassis 1. Mälk, R. (Põhja Täht), lesid endile kätte ühekordse meistriklassi kandi
Paralleelselt
kitsendustega
üldhariduslikesse
koo
11.53,5, 2. Tiikmaa, V., 3. Kaldme, U. (Vallutaja). daadi õiguse: Rudolf Pruun, Eerik Laht, Richard
pühapäeval.
kem kui käitises õppimisel, jääb arusaamatuks. Ei
lidesse
astumiseks
on
püütud
leida
võimalusi
õppiva
Pruun ja Viktor Uulberg. Kokku seega ainult 7
saa ka alLakriipsutamata jätta ametikooli õpilaste
Kuldmedalid Soome ülesehitamiseks
noorsoo
juhtimiseks
kutschariduslikule
põllule
uute
meest. Eesti meistriklass , koosneb praegu 5 me
noorust, kes sinna siirduvad peale algkooli lõpeta
Pärnus hoos poksikursused
koolitüüpide
ellukutsumisega,
üheks
sääraseks
on
hest. Peale eelpool juba mainitute kuuluvad
mist ja ametikooli vahendusel juba 17—18-aastaselt,
Soome ja maailma omaaegne parim kiiruisutaja
Pärnu suurima spordiorganisatsiooni Kalevi Clas Thunberg annetas kõik oma kuldmedalid meistriklassi veel Paul Schmidt ja esimaletaja Il ametikool. Ametikooli kestvus on 2 aastat ja sin.na peaksid olema täisteadmistega oskustöölised. See
juures on asutamisel poksiosakond ja komplek Soome riigi uuesti ülesehitamiseks. Kuldmedalid, mar Raud. Need acra ei tule seekordsel võistlusel võetakse algkoolilõpctanuid. Ametikoolides õpeta pärast ei tohiks ametikoolile järgneva õppeaja pi
teerimisel seltsile poksis meeskond. Kalevi poksi mille seas on ka 5 maailmameistri-medalit, kaalu oaavõtjaina kõne alla, sest Schmidt on ümber takse eesti keelt ja kirjavahetust, matemaatikat ja kendamisel käitistes takistuseks olla ka mitte see,
asujana siirdunud Saksa kodakondsusesse ja see ametirehkendust, joonestamist, tehnilist küüsikat ja et õppeaeg kujuneb pikemaks kui neil, kes kutse
treenerina alustab tegevust 7-kordne internatsio vad kokku umbes 1 kilo kulda.
pärast kustutatakse Eesti maletajate nimekirjast, keemiat, tehnoloogiat, kalkulatsiooni ja arvepida eksamile siirduvad tööstusõpilastckooli vahendusel.
naal N. Kaa r i t s-Kapustin, kes on juba asunud
SOO koolinoort võistleb Kadriorus
Raud aga viibib ikka veel Buenos Aireses. Prae mist, ühiskonna- ja käitisõpetust jne. Peale selle Kui meistrikutse saamisel on alammääraks 25 aas
uuele teenistuskohale Pärnu. Esimene poksikursus
guste teadete järele ei võistle ka suurmeister Ke õpetatakse 2 aasta kestes tegelikke töövõtteid
algab tegevust eeloleval nädalavahetusel. Tulevast
Tallinna koolinoorte meistervõistlused kergejõus
tat, siis ei saa loogiliselt võttes ka õppinud töölise
praktilist tööd lukusepa-, müürsepa-, maalri-, puidu
hooajast alates loodetakse elustada uuesti poksi tikus toimuvad eeloleval nädalavahetusel Kadrioru res Eesti esivõistlustel.
vanuse alammäära võtta vähem kui 20 aastat (25. a.
ja
teistelt
tööaladelt
vastavalt
ametikooli
osakonda
Turniiri võitja saab Eesti esimaletaja tiitli ja
sporti Pärnus, kus viimastel aastatel on puudu staadionil. Meistervõistlustest võtavad osa kõik pa
5 a. nõutav aeg tegutsemiseks õppinud tööli
nud väljapaistvamad rusikamehed, kellest nime remad koolide kergejõustiklased ja üles on antud omab õiguse mängida matši suurmeister Keresega dele. Ametikoolile järgneb praktiline tööõpetus sena). Selline on ka keskmine tööstusõpilaste va
tegelikes käitistes, mille järele tööstusõpilane omab
kam oli omalajal raskekaallane A. Kolm, kes aas ligi 500 võistlejat. Võistluste algus on reedel ja Eesti meistri tiitlile.
kes siirduvad eksamile käitise ja tööstusõpi
õiguse oskustöölise eksami sooritamiseks. Kui pikk nus,
tate eest Tallinnas peetud võistlustel võitis isegi laupäeval kell 4 p. 1. ja pühapäeval kell 12 päeval.
laste kooli vahendamisel, mis omakorda õigustab
on õppeaeg käitises peale ametikooli lõpetamist, pikemat õppeaega käitistes peale ametikooli lõpe
Eesti meistri E. Adelmanni,
Muudatusi eksamitähtpäevades
selle määrab haridusministeeriumi kutseoskuse osa
tamist, ühtlustades tööstusõpilasi, kes siirduvad os
õigusteaduskonnas on prof. E. eksam konna direktor arvestades seda, millisele ametialale kustöölise kutseeksamile ametikooli ja tööstus
berti pooli. Katastroofi tagajärjel algab nooruki
ametikooli
lõpetanu
siirdub
ja
kui
palju
eelteadmisi
õiguse süsteemis edasi lükatud 33. mailt
õpilastckooli vahendusel nende vanuse suhtes.
Toimetusele saadetud
elus uus ajajärk.
28. maile. Samuti on majandusteaduskonnas prof. ta vastavalt alalt on saanud ametikoolis. Töösturite
Teiselt poolt peale ametikooli lõpetamist käitis
Richard Roht: Kodutalu (Talulapsed II). Ro N. Kaasiku eksam majandusõiguses 25. mai asemel seisukohalt omab nimetatud uus koolitüüp, võrrel tesse
siirdunud õpilaste eksamitele saatmise ja nende
maan. Kaas P. Luhteinilt. 320 lk. Hind broš. kr. 28. mail.
des tööstusõpilaste kooliga, mitmeid paremusi. Nii ametialaliste
kirjandus
oskuste ja teadmiste osas langeb vastu
*1,50, köites kr. 5,90. K. 0.-ii. ..Kultuurkoondis",.
näiteks jääb praktilise töö õppimise juures käitises tus õppemeistrile.
Nõrk ettevalmistus võtab meist
Tallinn, 1910.
ära
nii
õpetajale
kui
ka
õpilasele
tülikas
kooliskäi
, r}Jt õpilaste pidamise loa ja kõigutab meistrite pres
A. Valgma: ..Haug Mõrr". Veeriigljutt noor
mine,
milline
toimub
töötundide
arvel.
Igal
asjal
jatkatakse ühe talu elanike saa
Naine naistest
tele. Illustratsioonid linoollõigetena Agu Teemalt. tuse..Kodutalus"
tiiži. 2 aastaga anda aga õpilastele normaalse
on omad head ja vead, nii on lugu ka ametikooliga.
mida alati romaanis „Taiulapsed".
3 aasta teadmisi ja tööoskust on võimatu.
Hind broš. 1,25 kr. 0.-ü. „Noor-Eesti Kirjas Sellesjälgimist,
Süvenedes ametikoolide üksikute osakondade õppe
teoses
ei
tehta
propagandat
..töövehkiml
tus", Tartus, 1940.
Genfi Rahvasteliidu palee läheduses elab head
Ka ei saa minna mööda asjaolust, et meistrid ei
kavadesse peab tähendama, et tööõpetus üldteoree
seks"
ja
haljale
oksale
jõudmiseks,
nagu
meie
talu
Jutu aineks on kalariigi elu. Tegevus toimub elu käsitavais romaanes sageli sünnib. Töö ene kuulsust omav ..selgeltnägija" daam, kelle ennustusi tilise õppeainete hulgas omab vähema tähtsuse. Nii tunne huvi lühiaegsest õpilase pidamisest, kuna õpi
mere ääres Kullaneeme rannas ja jõekäärus. Pea sest muutub siin väärtuseks, elusihiks ja -mõtteks.
lflse tööviljakus esimesel aastal ei ole nimetamis
ametikooli metallitöö osakonnas õpetatakse
tegelasena esineb vana haug Mõrr, kõrvaltegelas See on rohkem psühholoogiline kui '.ühiskondlik kuulavad meeleldi ka parema seltskonna härrad- näiteks
kestvuse jooksul töövõtteid ja praktilist tööd väärne ja meister peab lisaks enesegi aega raiskama
tena aga terve hulk muid kalu, kelledega lugejal romaan. Tema tegelaste arenemisest ja hinge Sellelt daamilt küsiti hiljuti, kas ta teab ütelda, kooli
kokku 1400 tundi, mis vastab ligikaudu seitsmele seoses õpetamisega. Seepärast võib tekkida para
on võimalik tutvuda.
milline saatus ootab naissugu eelseisval ajal. Mood
kuule käitises õppimisele. Praktilisest tööõpetusest,
tamatuid raskusi ametikooli lõpetanuile praktilise
listest elamustest väliste sündmuste survel
Teose eriliseks väärtuseks on, et see ühelt kujuneb
töö edasiõppimisel käitistes.
mis
on
erinev
üksikuil
tööaladel
(lukusepa-tööalal
teose
lõplik
vorm.
Kirjaniku
kirjeldused
ne
Püütia
teatas,
et
see
on
talle
kerge
ülesanne.
poolt on jutustava, teiselt poolt populaarteadusliku on vabad tendentsist. Linna ei kujutata siin põr
Ülalkirjeldatule tuginedes ei tohiks mingil juhul
3,5
aastat,
scpa-tööalal
3
aastat,
lukusepa-tööalal
sisuolomusega. Mõlemad osised sulatab autor kok guna ega taluelu paradiisina. Ent kuigi linnaelu Tavaliste vormitaidele järele (sada franki!) lange ühes mootormehaanikaga 4 aastat) puudujääv osa õppeaeg
peale ametikooli lõpetamist olla
ku üheks tervikuks, mis teeb jutu mõnuga loeta mõneski suhtes on palju mugavam ja toredam kui tas ta silmalaud, mis pidi tähendama ..selgeltnäge tuleks katta ametikoolile järgneva õppekestvuse lühem kuikäitistes
2,5 aastat. Töösturite organisatsioonid on
vaks kõigile, eriti aga neile, kelledele see on mää maaelu, ei saa ega võigi kõik haritud talulapsed mist". ja lausus siis mõne salapärase tseremoonia jooksul käitistes.
küsimust põhjalikult kaalunud ja oma seisukohad
ratud, s. o. noortele.
linnadesse. Olude nõudel peab haritlane ka ja hookuspookuse järele järgmist:
Autoriteetseist allikaist aga kuuldub, et haridus käsitööstuskoja ja Üleriikliku Eesti Metallitööstu
Jutt on elavalt, ladusalt ja noortepäraselt kir asuda
rite Liidu kaudu haridusministeeriumile teatavaks
ministeeriumil on kavatsus neil tööaladel, kus õppe
maal oskama endale luua kodu, ka kodutalus
Naised muutuvad tulevikus silmapaistvalt in
jutatud. Stiil on kujukas ja lihtne.
tundma end rahuldatuna. Paljud vanad eelarvamused
teinud. Kuidagi ei saa leppida olukorraga, et ameti
aeg
on
ette
nähtud
3,5
aastat,
määrata
ametikooli
Aleksander Remmel: Värvused ja värvuskokku
vaated segavad teda, teevad selle läbiviimise teliigentsemaiks. Seni võidi ainult väiksemat osa lõpetamisele järgnevaks õppeajaks käitistes 2 aastat. kooli kaudu kutseoskuse eksami sooritaja etteval
kõlad. Hind broš, kr. 1.—. 0.-ü. „Noor-Eesti Kir ja
mõnikord isegi raskeks ja okkaliseks, aga ometi naisist nimetada tarkadeks, kuld varsti jõuab aeg, Sellest järeldub, nagu võrduks 7 kuud ametikooli mistus praktilises tööoskuses oleks väiksem kui neil,
jastus", Tartus 1940.
seda püüdma, kui ei taheta linnades olla millal kogu naissugu ilmutab suurt vaimset aren töövõtete õpetust 1,5-aastasele tööõpetusele käitis kes eksamile lähevad tööstusõpilaste kooli vahendu
Käesolev raamat võtab lähema vaatluse alla peab
alaväärilisemas seisukorras.
On kahtlematult selge, et koolitunni kestes sel. Peame selleks kõik tegema, et tööoskuslikku
gut. Siis muutuvad naised tõeliselt ohtlikeks võist tes.
värvuste ilu küsimused, lähtudes peamiselt kaunis
saavutatavad praktilise tööoskuse tulemused ei vasta
taset tõsta, et omada tugeva praktiliste kui ka-teo
Vana
talu
luule,
ta
saladuslik
võlu,
ta
tööd
tava kunsti vajadustest.
lejaiks meestele! Poliitikaga naised jõrgmisil aasta töötunnile käitises, esiteks koolitunni lühema kest reetiliste teadmisega oskustööliste kaadri, mis aitab
ja
traditsioonid
on
kirjanikule
..Kodutalus"
peale
Kuna värvuste ilu suhtes valitseb suur mõis
muu Inspireerinud mõnegi Ilusa lehekülje kümneil kuigi palju ei tegele, nad näevad ära. et vuse tõttu, teiseks tööprotsessi sagedase katkemise kõige otsesemalt kaasa tööviljakuse tõstmisele.
tete ning arvamuste ebakindlus, mis omakorda kõige
meie talude oludest üldse, ja talulaste saatuse kuju
see ei ole neile sobiv ala. Inimeste ja esemete üle tõttu õppe-töökava mitmekesiduse alusel ja kolman
I. Priks,
tingib suuri lahkhelisid maitse hinnanguis, siis nemisest on antud südamlik, kaasakiskuv pilt.
daks koolipoisiliku mentaliteedi tõttu õppetöösse
käsitööstuskoja sekretär.
nad ei otsusta enam nii ülepeakaela nagu minevikus.
käesolev õpperaamat püüab tuua siin selgemaid
Villem Alttoa: Ajaloo-tugemik I. Saateainet alg Enne kui avaldada oma arvamist mõne asja kohta,
mõisteid ning kindlamaid hinnangu printsiipe ja
V klassi ajaloo kursuse juure. 218 lk.' Hind
seega kaasa aidata ühtlasemate vaadete kujunda kooli
FLIRDIVüSTfINE KLUBI
kr. 2,60. K. 0.-ü. ..Kultuurkoondis", Tallinn, 1910. uurivad nad seda pisut järele, üldiselt naised püüa
miseks värvuste ilu üle otsustamisel.
vad
olla
asjalikumad
ja
nende
mõtteviis
muutub
On
üldtuntud
vanasõna, et kui kolm Inglast
Joh. Silvet: Inglise-Eesti sõnaraamat. 7. vihk, lk
Lord Avebury, Elurõõmud. Tõlkinud A. Vah
loogilisemaks. Tulevikunalne püüab olla kõikemõis kuskil kohtavad, on neli esimeseks asjaks asutada
ter. „Kinnika" kirjastus. Lihula 1940. Pealadu 1011-1207.
..Postimehe" rmkpl. Tartus, 218 lk., autori pildiga
Käesoleva vlhuga on jõudnud lõpule see suur tev. Näiteks, kui ta märkab, et tema mehel on klubi. Teame, et Inglismaal ja Ameerikas juba
kriittahvlil. Hind Kr. 2.—.
ja väga tarviline teos. Meie sõnaraamatute alal igav, «ta ei vihastu, vaid teeb kõik, et meest ammugi möllab klubide asutamise maania. Ühend
Kes meist oskab elada ja oma elus seda näha, on see ühtlasim ja põhjalikem teos ja inglise lõbustada Ja heasse meeleoilu viia. Lõpuks näen
mis seal tõesti nägemis- ja hindamisväärset on? keelega tegutsejall on nüüd olemas lai ja usal ka veel seda: tulevikus naised on vähem edevad riikides näiteks on oma eriklubid vanapoistel, post
3 krooni
markide kogujail, kaktuseharrastajail, lahutatud nais
Lord Avebury teos on vahendajaks elu väärtuste datav alus. Teose lõpus tuuakse Briti mõõdud,
ja
rohkem
tõearmastajad:
nad
ei
valeta
muidu
tabamisel ja omastamisel. Kahekümnekolmes pea kaalud, rahasüsteem ja Fahrenheitl kraadiklaasi
tel ja meestel, sajakilostei, tantsuharrastajail vana
tükis võtab ta üksteise järele üksikud eluküljed võrdlus Celsiuse kraadiklaasiga, missugused andmed kui ainult hädapärast. Nii Genfi Püütia. Mehed emadel ja nõnda edasi... Üks ameerika ajakiri
ei ole suur raha, aga selle eest
vaatlusele ja seab nii noore kui vana, haritu ja on hädatarvilised kirjanduse lugemisel.
oga, kes kuulsid seda ennustust, arvavad, et kui teatab jällegi uuesti kummalise klubi asutamisest.
võite valmistada oma lastele
harimatu silme ette ta enda ja teiste maailma
Henri Rochefort: Minu eluseiklused 11. „Loo ennustus tõesti peaks minema täide, muutub naiste Lee on ilirdivastane klubi. Mõtte ütesvõtjaks ja
togu aastaks rohkesti rõõmu
suurimate vaimude hinded elu absoluutsete väär duse" memuaariseeria. „Marseljeesist Internatsionaa
|a palju ajaviidet, kui tellite
tuste kohta.
teostajaks on noor daam Edna Hilbert, kes on
lini". Tõlkinud T. Kaurits. 308 lk. Hind kr. 3.80. iseloom ja natuur täielikult.
neile kuukirja ..Laste Rõõm"
F. M. Dostojevski: Nooruk. II köide. F. M.
San-Franclsco seltskonnas tuntud kaunitar; tema al
kal.-k. kr. 1,80. K.-ü. ..Loodus". '
Dostojevski kogutud teosed XII. Vene keelest tõl
E.
A.
Jameson:
Miljonid
ei
millestki.
Sarjast
gatus
äratas
seda
enam
imestust.
Mispärast
ta
Romaani sündmustik areneb Peterburis, kus on
kinud A. Raid. 368 lk. -Hind kr. 3,50, kal.-k. kr.
——l^TMaailm vaekausil". Saksa keelest tõlkinud A.
parajasti käimas suur pärandiprotsess Versilovija kuulutab sõja flirdile? Miss Hilbert vastas uudis
1,50. K.-ü. ..Loodus".
Kask. 301 !k. Hind kr. 5,20, kalingurköites kr. 6.10
vürstide Sokolsklte vahel. Arkadi sõbrutseb noore himulikele, ta teadvat oma isiklikest kogemusist,
Romaani teises köites satub nooruk Arkadi K. 0.-ü. ..Loodus".
Sokolskiga ja hakkab elama tema kulul. Vaheajal
Dolgorukl järjest keerulisematesse Intriigidesse. Noor
P. M. Dostojevski: Nooruk. I kolde F. M. kerkib mõte noore vürsti abielu võimalusest Ver kuivõrd vastumeelt olevat tõsist elu igatsevaile tü
vürst Sokolski avaldab soovi naida Lizat, kuid
tütre Annaga, Arkadi aga armub palavalt tarlastele see, et suurema osa nende ajast röövib märgib ajakiri, et miss Hilberti klubisse ilmus juba
peagi selgub, et noor vürst on segatud kriminaal Dostojevski kogutud teosed. 381 lk., Hind kr. 1, silovl
tühine ja eesmärgita flirtimine.
vana vürsti võluvasse tütresse. Nooruk mängib me
sesse afääri ja laulatus tuleb edasi lükata. Samal kal.-k. kr. 5. K. 0.-ü. ..Loodus".
esimesel nädalal terve hulk noori tütarlapsi, kes
Nooruk Arkadi Dostojevski on tegelikult mõis nukalt ruletil ja kavatseb tagastada oma võlga
Fiirdivastase klubi põhimäärused on, muide, õige
ajal räägitakse vana vürsti kavatsusest abielluda
palusid end klubilükmeks võtta. Kuid juba paari
Versilovi tütre Annaga. Sellele kavatsusele paneb nik Andrei Versilovi vallaspoeg, tema ..seaduslik" noorele Sokolskile, kui viimane kõneleb talle oma karmid: liige, kes tabatakse flirtimiselt, langeb
energiliselt vastu vürsti ainus pärija. Peaintriig isa on aga sama Versilovi pärisori Makar. Ver kaugele läinud armusuhetest Arkadi õe Lizaga. karistuse alla, korduva eksimise puhul heidetakse nädala pärast tehti mõnekümnele liikmele ettepanek
klubist kiiresti välja astuda, kuna nad olid rikkunud
keerfeb pärijat kompromiteeriva kirja ümber, mis silov elab juba kauemat aega vabaabielu Makarl Nooruk satub piinlikku olukorda, millest asjata
otsib väljapääsu,
ta klubist armutult välja... Huvitava asjaoluna põhikirja määrusi.
naisega, kellelt tal on sündinud ka tütar Liza,
.varastatakse Peterburi aferistide jõugu liikme Lam-

Reedel, 24. mall 1940
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Noored astuwad koolist eluteele

Laps kui majanduslik wäärtus

Gümnaasiumides 959 lõpetajat. Kooliaasta möödus rahuldavalt

(Algus 2. Ihk.)
N.-Venes on Leningradis orto-foneeüline insti
tuut, millel on kaks osakonda:

Koolilõpetajate nimestikke Tallinna koolidest
Tänavune kooliaasta on jõudnud lõ
pule. Koolijuhatajad ja abiturientide esin
dajad käisid pealinnas tervitamas vabariigi
presidenti, arenesid eksamid ja nüüd lä
heb õpilaspere vastu suvele. Tuhanded
õpilasist astuvad eluteele, teised jatkavad
sügisel edasiõppimist teistes õppeasutus
tes.
Gümnaasiumide lõppklassides oli täna
vu üleriigiliselt 959 noort. Need on esi
2. poeglaste gümnaasium:

Harry Andcrsson, Orvo Ast, Knut Hangelaid.
Felix Hani, Eugen Juštšuk. Gustav Jürindi, Kaljo
Kraus, Toomas Kures, Ilmar Laaban, Iljalmar Laur.
Lwnpit Lind, Gustav Mcndre, Arved Miil, Ilmar
Mikiver, Hillar Oja, Rudolf Oman, Olev Paju,
Eduard Pettäi, Viktor Pommer, Raimond Potisepp,
Voldemar Rekand, Ülo Saar, Hermann Sass, August

Sepp, Endel Soo, Endel Tulevik, Lembit Vaik, Bo
ris Valdek, Endel Vesk, Väino õunapuu.
Gustaf-Adolfi gümnaasium:

Ago Aunver, Kaupo Kain, Bruno Kain, Kaljo
Kask, Aarne Kaupmees, Endel Kama, Voldemar Ker
ner, Ago Luuk, Harry Mäe, Valentin Piibemann,
Uudus Randmer, Romil Reose, Evald Rebo, Lembit
Roigas, Romct Raid, Neeme Rumma, Aksel Saare,
Adolf Saviste, Heino Tobias, Harri Tomp, Endel
Truusööt, Udo Tungal, Elmar Uuchendrik, Endel
Uudeküll, Herman Vahter, Evald Varik, Viktor
Vasur.

Tütarlaste kommertskool:
Benita Brambat, Erika Ehasoo, Inna Esop, Helma

Jussi, Aino Kesk, Linda Kitsmik, Helga Kõdil, Mai
mu Krüger, Rita Kuusalu, Hilja Kuusk, Asta Kuusk
mäe, Helvi Laht, Virve Leoke, Viima Liit, Virve
Luhaäär, Erika Mandri, Eugenie Parre, õie Peters,
t Ingrid Petlem, Elga Põld ma, Taime Põldre, õie
Hilja Randla. Asta Robert, Vaike Saar, Aino
Sihver, Kiira Suits, Aino Suursööt, Maret Teetsov,
Ester Uuspõld, Asta Vildt, õilme Vilu, Erna Abol
tin, Inger Arendi, Hilja Austa, Meta Eilau, Thca
Eiskar, Asta Heintarc, Ellen Jeeger, Anne Kirsipuu,
Ilse Käpp, Milaine Laal, Elme Ligema, Kulla Loo
den, Hilda Maleva, Vera Miländer, Ebba Müller
mann, Ludmilla Orgo, Linda Ounukk, Aino Paju
puu, Renatc Piho, Margot Piir, Aino Pirsko, Aino
Pork, Dagmar Randma, Leelo Rebane, Sally Rohde,
Grace Sakscn, Helmi Sisas, Erika Sokrates, Maret
. Suurmets, Peatrice Sääsk, Heljo Torrim, Erika Ur
mas, Ellinor Vakcr.
t 2. poeglaste kommertskool
Leo Goldmann, Georg Grossberg, Endel Helme,
Rudolf Jakobson, Olev Jürimäe, Helmuth Kaldre,
Peeter Kollist, Karl Laidvee, Roland Leevet, Felix
Liblik, Hans Luttcrus, Jürjcn Miilen, Hans Mi ts.
Voldemar Pcdak, Erich Pilliroog, Alfred Post, Uno
Raadiko, Friedrich Reigo, Hans Roosvee, Arvi Rõuk,

Leo Söödi, Karl Tark, Ants Torim, Karl Uuemõis,
Georg Valdek.

E. Lend eri era-humanitaargümnaaslum

Karmen Avald, Hella Avarand, Kyra Bergstraes
aer, Hilja Bärs, Tiiu Ecnpalu, Erika Erm, Ursula
Freiman, Ruth Graf, Mall Krisk, Hilja Käär, Ilse
Lepiksoo, Asta Liik, Niina Lipp, Viima . Loo, Helmi
Lukas, Gerda Lukk, Incs Oit, Laine Põld, Helga

Seo Sama, Jaan Tasur, Vambola Ulpus, Edgar Vcn
dclin.

Prantsuse lütseum

Paul Aarne, Ants Heinmann, Stella Kiivet, Edith
Kolmpere Atc Kurvits, Vladimir Kusnetsov, Rigarda
Laas, Lora Lossman, Tamara Märgiste, Raul Merits,
Valeeri Paulberg, Linda Ratasepp, Harry Reiner,
Hugo Reinvald. Raul Rcnter, Aino Roos, Silvia
Rütman, Irja Tiits, Dtnora Tepaks, Dagmar Truuts,
Elo Zimmcrmann. Robert Vaidlo, Heino Viidik.
Keskkoolide lõpuklassides on koolilõpetajate ni
mekirjas järgmised noored:

5. realkool

Endel Aitsam, Gneumar Ausaar, Hans Esko,
Erich Anson, Albert Jaansoo, Viktor Kaarik, Lem
bit Kaasik, Aleksander Kabur, Raul Kaste, Alfred
Kalberg, Gunnar Keennaa. Harald Konsap, Sven
Kokk, Paul Kiviselja, Karl Laiandi, Benjamin Lii
vak, Rasmus Lipping, Harry Lurich, Arved Mathie
scn, Bernhard Matvei, Eino Männisto, Lembit Ney,
Otto Pool, Enno Põld, Erich Rände, Arnold Rein
salu, Arved Sepa, Edvin Sommcr, Georg Tepp,
Raimond Turja, Eduard Vaikla, Ülo Vastopää, Uno
Viisimaa, Meinhard Virt.
7. progümnaasium

Hugo Erinurm, Helmut Haug, Harry Hiis, Alek
sander Johanson, Vello Järvisto, Kaljo Kaal, Lem
bit Kaid, Kalju Kerme. Karl Kiisler, Ülo Kiss, Re
naldi Krossman, Alon Laikask, Heino Merissoo,
Heino Miil, Jüri Maticsen, Uno Mändla, Arno Nic
minen, Hillar Peterson, Elmo Piil, Georg Reinaste,
Hugo Rooman, Helmut Rütmik, Endel Saks, Lem
bit Sarapik, Endel Tamman, Harald Tuuling, Ülo
Vendelin, Harry Viljamaa.

3. progümnaasium

Ines Byström, Silvia Eespere, Juta Haas, Aino
Kask, Hilda Kauber, Maimu Kull, Lia Kuusk, Ester
Kändler, Kiira Laasbcr, Velli Lcmmist, Merilaid
Lepp, Salme Lepp, Maimu Liivand, Annemari Luik,
Regina Lüdig, Dolly Millendi, Pilvi Mälter, Virve
Nurmberg, Hilda Pihlap, Helmi Pikkov, Endla Päss,
Märge Raidaru, Silva Rosenberg, Koidu Sellberg,
Tarsina Sütiste, Ilse Thoren, Helga Teder, Malda
Tieth, Meeta Tuisk, Lore Tulp, Saima Univer, Sal
me Vahtra, Karin Kullerkann, Ingeborg Kullerkann.
3. realkool

Stella Helder, Astrid ihla, Meida Jõelaid, Miral
da Jõeste. Juta Kaidia, Laine Kaide, Ellen Koik,
Virve Krüger, Agnes Laaman, Ilme Ladvas, Elfi
Lehesalu, Viima Liivik, Astrid Luik, Erika Nõlvand,
Asta Puuder, Maimre Rajapuu. Leida Rammo, Leida

Randsalu, Erka Ratas, Linda Reisman, Maimu Rett,

Marta Rimmiste, Valve Streff, Asta Suurkask, Helve

Tamvelius, Lia Tarmo, Elvi Telvik, Antonina Tinn,
Raag, Eva Rütman, Maimu Sarmiste, Maimu Saulep,
. .õilme Uustalu, Laine Valdas, Leontine Valtner, Ruth
Maimu SirnmÜl, Evi Tannberg, Arda Truberg,
Tärkma|'Ätville' Uus, Rita Vcritcr, Evi* Vcsterstcn. ' 'VÜimre, Eeva Aasmä, Evi Jalakas' Asta Juurik, Aino
4. tütarlaste-gümnaasium

Karin Aviste. Ija Ehrlich. Maimu Elken, Aino
Holtr.re, Ella Lilleaas, Erika Lepik, Lydia Maaser,
Senta Meremets, Astrid Pertman, Sylvia Peuhu, Lud

milla Pruul,Lia Pupp, Marion Saar, Silvi Trcier, An
gelika Vares, Asta Verber.
Tallinna erakolledž

Regina Allik, Aino Hammer, Rhea Heinmann,
Elvi Kalmet, Aino Keem, Marcella Kurg, Endla
Kustlov, Dora Mathiescn, Evi Merilaid, Ametha
Raagne, Silvia Rose, Ellen Roosväli, Helga Uus järv,
Maimu Vähi.
J. Vestholmi gümnaasium
Hans Habicht, Jüri Hellat, Ilmar Joonas, Sigurd
Jõerüüt, Ülo Jõgi, Endel Kalmar, Voldemar Kari
laid, Uno Karisma, Jüri Kask, Harry Lagus, Lembit
Lehiste, Evald Lepner, Paul Lunin, Rein Marandi,
Roland Nurmhein, Aksel Puström, Naatan Põld,
Herbert Pärnpuu, Alfred Rcicr, Felix Sarapuu, Sten
Soonik, Hans Sulg, Arvi Tops, Roman Ugam, Harry
Viilep, Hillar Viirand, Lembit Lainvee.
3. tütarlaste gümnaasium

Agnes Hcinrichson, Silvia Hinnom, Leida Juhans,
Tamara Juhtund Loore Kangro, Helgi Kelder, Asta
Koftitski, Salme Kuus ilme Lehtman, Aino Lister,
Asta Madisson, Valve Meerits, Olga Mirt, Helgi
Mägi, Salme Oinas, Lüli Paabo, Irma Paadrc, Laine
Palm, Irina Perk, Ruth Pobol, Olga Pärsimägi, Erna
Rände, Hilja Roots, Gallina Rõuk, Andrea Saare,
Hildegard Sergo, Senta Sillar, Valeeria Süvis, Helene

Tamm, Agnes Teesalu, Juta Teesalu, Leelu Tuban,
Helene Trass, Helga Triik, Evi Tümp, Ellen Übar,
Laine Unt, Aino Voolmaa, Allee Vrcoman, Anna
Zarevski.

Riiklik inglise kolledž
Raissa Alev, Juta Berner, Paul Bürger, Gustav
Freiman, Helmi Jakscn, Heiti Jürgens, Arvi Liiva
mägi, Helmi Mets, Hansa Paulmcister, Marju Piir
salu, Ester Selbak, Ene Silla, Aino Teiste, Leili
Valmre, Edgar Vilbert.
5. gümnaasium

Valdek Aviko, Enno Lauri, Endel Kask, Uku
Meerits. Ralf Mühlberg, Georg Oserov, Erich Raba
dik, Endel Roos, Ivar Sulg, Dagmar Trimm, Eduard
Tümps, Ilmar Uusvcll, Ralf Vhite, Villcmson.
A. Tõrvand-Tellmannl era-humanitaargümnaaslum

Elga Dsalba, Hilja Hubcrg, Asta Härm, Maimu
Karjama, Kaljo Kask, Valter Koha, Gustav Kull,
Flora Laban, Leida Laidna,- Bcnita Mardus, Mara
Möölmann, Robert Pajuri, Otto Peters, Helmuth
Proos, Arseni Raud, Endel Rebane, Dagmar RubinMein, Georg Saklcy.
Tallinna tehnikum
Masinaklass: Erik Kasari, Ilmar Laast, Kaleva
Lautre, Ülo Lehtmets, Raimond Linnus, Erik Luha,
Endel Läänemets, Arnold Kuusel, Raivo Kalamäe,
Juhan Madise, Arvo Maidle, Robert Rahumeel, Ed
gar Rakasclg, Ilmar Rciinets, Erich Riives, August
Tähepõld, Endel Sõmer, Lembit Tohvri, Helmuth
Udusaar, Endel Parbo.

Elektriklass: Anton Aasa, Leo Alumäe, Voldemar
Kanne, Villiam Kivimägi, Evald Krupp, Lembit Lall,
Paul Laht, Aleksander Leitmäe, Raimond Loigu,
Lembit Mere, Otto Raudoja, Arnold Raid, Jaan

Jõeäär, Leida Kaid, Ella Kase, Vaike Kivikangur,
Lilli Klaamas, Senta Kvitla, Silvia Koppel, Armande
Luik, Asta Kuusik, Maie Kütt, Ingrid Martinson,
Agnes Murumäe, Ella Niin, Maimu Oman, Selma
Omer, Astrid Paat, Vaike Pooga, Vaike Pärisev, Mi
randa Saarnak. Susanne Rumm, Valve Soopere, Sil
via Paimre, Eve Tammsaar, Heljo Vaino, Helga Ve
bel, Leida Viljasaar, Agnes Vokka, Ilona Osol, Elvi
Nurmepuu.

Gustaf Adolfi progümnaasium

Hans Adila, Franz-Gunnar Arm, Erik-Vello
Arras, Ago Brude, Gunnar Eemann, Felix Erik,
Gunnar Griin, Georg Helk, Harry Põlluaas, Gun
nar Kaarend, Hillar Kahu, Leopold Kalju, Ülo
Kauniste, Ülo Kiigemägi, Sulev Kiin, Fred Kogel,
Heldur-Elgas Kurvits, Vladimir Kuusik, Erich
Kõlar, Lembit Käärma, Viktor Köögardal, Endel
Laansalu, Jaak Laarman, Ilmar Leitmäe, Erich
Meindorf, Neeme Mere, Alvar Möldre, Hubert
Otsing, Uno Peterson, Felix-Johannes Piirand, Hai
jand Pingas. Uno Plaks, Feliks Rändel, Lembit
Randmäe, Oskar Rips, Georg Saar, Heino Sildam,
Enno Sõrmus, Kuno Tomasson, Valdur Tulnola,
Raoul Tõnov, Reljo Utuste, Lembit Väli, Olev
õunapuu, Verner õunapuu.

Gustaf Adolf] realkool
Ants Agu, Arnold-Johannes Allikmäe, Edgar
Aruküla, Svcn-Erich Aulik, Endel Eik, Heinrich
Ester, Viktor Griinberg, Georg Gustavson, Valen
tin-Ferdinand Holster, Udo Jakov, Raimund Keldo
sild, Edgar Keskküla, Heino Meerits, Leonid Pa
raašin, Heino Pihlamäe, Raimund-Johannes Pile
mann, Herbert Poka, Endel Poom, Kalju Põhjakas,
Arved Raudkivi, Helmut Rekk, Ervin Saar, HaraldElmar Sammsalu, Aleksander-Friedrich Seepa, Ülo
Sild, Villem Tamm. Arnold Tamjärv, Dieter Tros
sin, Valentin Villemsoo, Valter Väli, Viktor Väli,
Erich-Richard öhr.
2. realkool

Valentin Elviku, Heiki Ara vee, Ilmar Heinsoo,
Villiam Herodes, Kalju Hollas, Heino Kalev, Elmar
Kesa, Edgar Kivisalu, Artvig Kivissoo, Johannes
Kook, Evald Koppel, Alvin Kulderknup, Ants Lille
aas, Helmut Lomper, Arnold Maasikamäe, Heino
Mikiver, Henno Moosel, Lembit Neidre, Johannes
Ojasoo, Valdeko Pedajas, Herbert Peekman, Endel
Pihlakas, Harry Piir, Erich Prunn, Heino Rahula,
Hugo Rausberg, Harry Remmelt, Ülo Samlan,
Lembit Sepik, Otto Teesalu, Paul Urm, Erich
Vaino, Peeter Veltmann, Arnold Ventsel.
5. progümnaasium

Elvine Anton, Vivian Baikmann, Ursula Bir
kenberg, Hans Böhrnsen, Klara Deutsch, Heinc
Dresen, Kuno Freiberg, Kurt Haack, Harald Jaani
soo, Juta Jürgens, Gladys Kaus, Pieter Kemp,
Ellen Kokser, Paul Kull, Sven Kuuse, Tamara
Köhler, Udo Lauri, Oda Limberg, Rea Limberg,
Lembit Loorpärg, Andi eas Meyer. Ingrid Mosin,
Michail Nemirovitš, Aleksandei Otsa, Felix Peltzer,
Brigitta Pflug, Laine Prikk, Harry Raidma, Oskar
Raidma, Harry Pruberg, Napoleon Rupert, Ülo
Tamsaar, Sven Teiman, Gunnar Põld, Leopold
Toonverk. Väino Triip, Arnold Tuulemäe, Nikolai
Vahtma, Ines Voog.
Tallinna erakolledži progümnaasium

Roosnupp, Raimond Siirak, Karl Säde, Boris Tolhast,

Juhan Tõrv, Armand Vatsel.
Ehitusklass: Arnold Heinoja, Endel Kuremaa,
Harri Kuusing, Hugo Kihu, Hans Lupp, Georg Mat
salu, Bernhard Mäekask, Voldemar Nurmik, August
Palias, Arnold Puur Arnold Sangast, Apollon Too
mingas, Paul Vcigel, Kuno Viitra.
Kultuurklass: Ottomar Alas, Elmar Heinsaar,
Oskar Krup. Johan Lippcrt Roland Müürisepp, Lut
Ney, Herbert Särev, Lecnart Tikerpuu, Karl Toomla,
Helmuth Vapris, Alfred Vilba.
Tallinna poeglaste kommertskool

Georg Elbre, Ülo Ella, Martin Kalvik, Venda
Kask, Richard Kütt, Erich Laats, Hugo Lehesalu,
Valter Multer, Elmar Ots, Holger Pukk, Paul Raud,
Alfred Raudsepp, Raimond Rits, August Saaremagi,

1) teaduslik, kus teostatakse teaduslikke uurimusi,

mida kutsuvad esile puuduliku kuulmisega ja kõne
mesed, kes saavad lõputunnistused refor
meeritud koolikorralduste kohaselt.
Nagu hariduselu juhid tõendavad, möö
dus tänavune kooliaasta üldiselt rahulda
valt. Tuli üle elada küll harukordselt käre
talv, aga õpilaskond tuli pakase pigistusest
välja õnnelikult. Ei olnud suuremaid hai
gusi, kuigi pakase puhul osutusid ajutised
külmapühad möödapääsmatuks.
Kooli lõpetavad tänavu Tallinna koo
lides järgmised õpilased:

Laine Ala, Astrid Astrem, Aino Bauman, Mai
mu Blumberg, Leida Bürger, Virginia Dovkant,
Vive Devid, Lilian Eeck, Helgi Ehrlich, Maimu
Hoffmann, Holberg, Ella-Leonilla
Johanson, Silvia Juurmann, Ingeborg Jürgenson,
Medea Jürgens, Viima Kerdi, Salme Kook, Aino
Kop, Heljo-Liilia Kärmann, Esta Laanberg, Ester
Lindström, Holla Liivand, Helga Mankin, Alice
Otman, Ines-Juta Paju, Hermilde Paulus, Rita
Piigert, Lilli Poola, Viima Põim, Ludmilla Raud
tits, Eleonore Steir.berg, Leelo Taumi, Lydia Te
mant, Alma Tedre, Erika Tilk, Salme Tomp, Aino
Tõnisson, Maret Valk, Ilme Vanaase, Dagmar
Veensalu, Vaike Vesberg, Vaike Vildt, Helvi Vi
lippus.
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Tütarlaste kaubanduskeskkool

Silvia Aguraiuja, Eva Ess, Adelma Havi, Ester
Järvelaid, Astarde Jürgvee, Ilse Karp, Ellen Kal
just, Elise Kärner, Salme Kütt, Eo Lepp, Deede
Luige, Luise Lukk, Lydia Mändver, Asta Män
berg, Ellen Nõmm, Helgi Oja, Linda Orukivi, Sel
ma Pauk, Kunda Perker, Alma Päev, Asta Rääk,
Helga Saar, Agnes Salm, Hilda Salme, Selma
Sander, Helga Sinisalu, Lia Soosaar, Camilla Tiide,
Leida Tomm, Laura Tooma, Maimu Troon, Linda
Tutsu, Elli Vaht, Hilja Vain, Laine Varblane,
Erika Vilke.
J. Vestholmi progümnaasium

Jüri Ahven, Boris Bruck, Sven vamm, 110
Ehaste, Roland Hendrikson, Karl Herodes, Sven
Ise, Arno Jagonov, Stefan Jervan, Gunnell Kaljot,
Egon Kapsi, Päivo Kasekamp, Peeter Kitsnik, Uno
Kopvillem. Ilmar Kurina, Hannes Kristenbrun, Max
Lasberg, Heldur Limberg, Heino Linkvest, Kalju
Mikhein, Rein Nichtig, Raoul Paabo, Harry Pars
man, Ilmar PUtsep, Kalju Praks, Hugo Raba, Jaak
Reichman, Olev Steinman, Ilmar Soone, Niis B.
Sachris, Renald Sallo, Harry Ting, Kaarel Toomara,
Valentin Urb, Harry Uuetoa, Guido Vahtrik, Heino
Valvur, Uno Veideman, Olaf Vihuri.
Poeglaste kaubanduskeskkool

Rudolf Aasna, Leopold Ehala, Arseni Erastes,
Endel Heinmaa Richard Härma, Viktor Jakunin,
Harry Jõgisalu, Jüri Kauk, Elmar Kruusement,
Edgar Kuusemets. Karl Kuusik, Roland Mikk,
Harry Oras, Ralf Ostman, Heino Pihlakas, Vaado
Raid, Ülo Randmer. Endel Rannala, Edgar Ranna
maa, Roman Simon, Harald Troon, Jaan Viira,
Valter Võisileht. Ervin õunapuu, Väino Viljarand.
Tütarlaste ärinduskeskkoo)

Klaara Aguraiuja, Laine Jan, Sigrid Jõesaar,
Luise Kalda, Helmi Nurmela, Ella Nõmm, Hermine
Rahnel, Susanna Reile, Õilme Roosmets, Lydia
Rosin, Ellen Ruut Ester Saarevet, Arsenia Soo
per, Leontine Toomemägi.

Poeglaste ärinduskeskkool

Ants Annuk Heinrich Araks, Endel Almre,
Viktor Eviste. Albert Jakobi, Egon Karuks, Kaljo
Kolk, Elmar Metsaorg, Arno Rulli, Ülo Samlik,
Erich Siirak. Arnold Tomingas, Evald Tibu, Endel
Vetka, Lembit Viin.
4. progümnaasium

Valentine Agafonov, Vaike Aru, Virginia va
niltšik, Ilse Eek, Gisela George, Olga Grüntal,
Reeta Habicht, Erika Haugas, Evi Hint, Asta
Horn, Eraga Härm, Asta Jakobson, Asta Jehe,
Aino Jürida, Helmi Kabrits, Vaike Karo; Maimo
Kesk, õilme Kulden, Asta Laanoja, Ilme Laigar,
Ilmi Luhaäär, Aurelie Mathiesen, Astrid Merem,
Hilja Müilr Larissa Olmirand, Evi Parmas, Ethel
Pinsolar, Evi Prants, Aleksandra Puurfeldt, Vilu
Puusepp, Ebba Rammo, Vaike Randla, Lea Regi,
Valve Roostalu, Maimu Rummo, Evi Tael, Inna
Tago, Ellen Telvik, Hedo Tomson, Evi Vares,
Aida Velise, Helju Vclleste, Asta Veski, Valeria
Voiman, Helvi Voore, Niina Vääter, Neonilla
Ümarik.

4. realkool

õie Aug, Rita Bergert, Leida Hunt, Valve Just,
Evi Kariste, Hariette Kerdman, Valda Kinrau,
Hilja Kruusiauk, Ilse Kumberg, Helga Laanekõrb,
Liia Lahi, Fernanda Lassur, Dagmar Leemet, El
len Lindmäe, Laine Ludvi, Pilvi Marend, Johanna
Meetra, Asta Männik, Hilja Ots, Urve Pau, Linda
Press, Leida Puuseppi Ellen Raklas, Irma Rohuste,
Hella Rummo, Evi Saama, Meida Laiuste, Astrid
Siil, Valve Silm, Helga Sirkel, Tamara Skalberg,
Inga Spuhl, Elfriede Tanvald, Juta Teiman, Virve
Treiman, Alice Vaakman.
E. Lenderi progümnaasium

Aino Adra, Eva Annus, Natalie Bõstrov, Ira
vuchinski, Hedda Eenmaa, Mai Eenpalu, Helga
Ende, Aino Erne, Lilian Heinam, Helju Ivari; Har
landa .lõks, Aino Kalep, Viima Karisma, Ilse Kiil,
Mai Klausson, Maimu Kristjan, Lydia Kuldma,
Anna Laks, Anita Lange, Fernanda Lenk, Heljo
Lindpere, Silvi Luik, Elisabeth Lukk, Aino Lutte
rus, Aino Malmberg, Ebba Matz, Lia Naaris, Dag
mar Oestermann, Saima Paabo, Alvine Paris, Ester
Raudsepp, Mara Rei, Aino Reintam, Helmi Roo,
Linda Rups, Aino Saar, Tiina Samm, Rita Sibul,
Ilme Schönberg, Juta Trakman, Gladye Villig.
Mirjam Beltšikov, Kaja Blechman, Lydia Bormeis
ter, Lea Brubiin, Ilse Ehasoo, Rita Gelb, Helma
Grünberg, Mava Herzenberg, Ema Kaar, Lilli
Kark, Maia Kirk, Evi Kuljus. Inna Külve, Tamara
Laaneveski, Maimu Leetmaa, Maia Lutsar, Koidu
Martinson, Meeri Mukk, Lydia Ojaste, Elvi Paling,
Linda Pihl. Asta Proos, Maimu Rang, Ilmi Rein
talu, Viima Rossman, Helmi Saarman, Raja šeber
stein, Valve Sonberg, Doreen Sõerd. Tea Tavast,
Mia Triik, Maimu Urbalu, Astrid Urblenn, Linda
Velbre, Violetta Vetemaa, Silvi Volber, Ellen Viks.
7. realkool

Edith Ambrosen Maimu Andersson, Hirlanda
Berg, Asta Eskel Asta Hameri, Meta Hanson,
Meta Hinrichsön, Leida Jiirgens, Inge Kivi, Lydia
Kopli, Vinifred Koskla, Aino Kreti, Leida Kuusk,
l aine Keskküla, Helmeren Kohelik, Meida Laurik,
Hilja Liiman. Ode Nurk, Elga Paavel, Helene
Paulson, Ema Prosso, Rita Prümmel, Margarita
Puppart, Kulla Puusep, Asta Pärtel, Asta Raamat,
Linda Rose, Vaike Ruusaauk, Laine Saaliste, Alla
Stamberg, Virve Thomson, Ester Tartu, Aili Tare,
Signe Truumeel, Ludmilla Truu näts, Elfriede Tu
vikene, Laine Urvan, Hilja Viidas, õnne Viitra,
Lydia Zupsman.

2. progümnaasium

Väino Brambat, Kaliu Esko, Verner Heidemaa,
Vallo Jeets, Juhan Kohv, Endel Koitlcpp, Kaljo
Kokk, Olaf Kontkar, Heino Kraba, Raimund Lenp,
Aavo Luhari, Ants Martin, Reinhold Martin, Ott
Miller, Friedrich Murumets, Ragner Mägi, Volde
mar Niinepärg, Endel Pajuste, Hugo Paiuste,
Heinrich Puusner, Eugen Raudsepp, Turven Reba
ne, Arved Ringimäe, Henn Saar, Ants Saulep,
Enno Soonurm, Fred Tamm, Ülo Tammeväli, Oleg
Tensuda. Lembit Tinn, Rernhard Toomingas. Leo
Toomsalu. Harrv Tulp, Harry Tutt, Hugo Viisma,
Roland Vink, Ülo Vähkjas, Valter Yllö, Verner
Yllö.
Tõrvand-Tellmani progümnaasium

Lidia Bertelov. Monica Eller, Voldemar Ens
man, Lasar Epstein, Ebba Herm, Rene Hooman,
Edith Jänes, Klementi Kamušer, Irene Kask, Lai
ne Kesa, Felicia Koha, Ingrid Kuljus, Heinrich
Küritzkes, Elli Laan, Juta Leesment, Leida Maale,
Ake Matson, Regina Merrsmaa, Heino Muro, Ellen
Nuudi, Erika Oissar, Ira Ott, Helmo Pooler, Lilian
Reedel, Rene Reinhold, Harry Ryback, Inna Saar,
Evi Seppel. Tiina Simsivart, Guido Sisask, Laine
Sookraud, Nikolai Suursööt, Linda Tamleht, Paula
Tarandi, Lea Trompet, Hain Truuberg, Alla Us
vansky, Evi Valm Maia Vehlman, Laine Viigimäe,
Agnessa Vill-.
Riikliku Inglise kolledži progümnaasium
Stella Belinson, Olev Eensalu, Harri Eichhom,
Evi Gildeman, Ilme Hiiop, Alfredo Härma, Aksel
Kask, Hilja Kling, Linda Kuusk, Maimu Laarma,
Roland Laals, Eha Lcinjärv, Astrid Lepa, Alfred
Link, Laine Miilo, Bruno Noor, Leho Padrik, Berta
Pokk, Hella Raag, Gunnar Saame, Ester Sieberg,
Hans Uibopuu, Roland Vasko, Helga Vint.
Selma Aron, Agnes Elvelt, Hilda Haidak, Eduard
Ivanov, Heljut Kapral, Astra Karelson, Johannes
Kaš, Harri Kiisk, Paul Krüger, Evi Lääniste,

lushälreliste laste probleemid, ja
2) õppeosakond, kuhu kuuluvad mitmesugused

nimetatud probleemidega seoses olevad erikoolid
ja -klassid.
Umbes 1926. a. asutati Shotimaal Glasgow' üli
kooli juure kasvatuskliinik. Kliiniku juha
tusse kuuluvad:

1) arst, kes uurib lapse füüsilist seisundit;
2) psühholoog, kes uurib lapse psüühilist

seisundit, ja
3) psühhiaater, kes uurib lapse vaimset arengut.

Ka Glasgow' linnaomavalitsusel on haridusosa
konna juures oma kasvatuskliinik, millel on neli
sektsiooni. Kasvatuskliin!ku j>.' > 1 s kon
taktis koolidega, ja kahel päeval nädalas ta kü
lastab koole, et saada õpetajailt andmeid ravita
vate laste kohta.

Itaalias näiteks oleks võimatu, et inimese psüü

hiline defekt avastatakse alles siis, kui riik ja
omavalitsus on tema kasvatamisse juba Investee
rinud teatud, kapitali ja kui inimene on valinud en
dale juba kutse ja on end juba sellele kutsealale

ette valmistanud. Juhtida tähelepanu sellele, kuidas

see avastamine mõjus näiteks ülikooli lõpetanud
Ä-sse ja B-sse psüühiliselt, oleks siinkohal tarbetu,
sest inimesest kui olendist, kes omab hinge, ei

hoolita meil palju. Tuleb pidada silmas ainult rahva
majanduslikku kahju. Oletame, et sama kapital ma

hutati mitte juhtumisse Ä ja juhtumisse B, vaid
mõne silla, maja jne. ehitamisse. Maja osutus aga

elamiskõlbmatuks, sild varises kokku: võetakse vas

tutusele ehitajad, nõutakse kahjutasu ehitajaid
isegi karistatakse. Kes vastutab meil, et nurjub
inimelusid neist endist mitteolenevail põhjusil?
Nagu näeme mujal riiges püütakse vältida
inimelu nurjunrst mitte ainult majandusliku
väärtuse mõttes, sest näteks könelusravl
kursusi korraldati lastele Saksamaal juba XIX
sajandil. Laps, kes mõningail põhjusil on sat
tunud õppimisraskustesse, võetakse mitme
külgsele ning hoolsale vaatlusele enne, kui
temalt nõutakse töötulemusi või ku; tema kohta
langetatakse tema eluteed kujundav otsus.
Me investeerime oma lastesse suuri summa
sid, aga ei hoolitse selle eest, et meie lapsed
saaks d kujuneda kasulikeks ühskonna
liikmeiks. Kui mõnikord kerkibki päevakorda
valus küsimus, kuidas ratsionaalselt abistada
lapsi, kes mõningail põhjusil on kõrvale kai
kaldunud normaa'scst arengust, siis kuu'ed
vastavaist asutus ist lakoonilist vastust: pole
raha!
Kui aga vaatleme ne:d summas:d, mis riik
ja omavalitsus maksavad juure „;stuja !e", või
mis riik ja omavalitsus kulutavad noorile
hoolealuseid, kes, kui neid oleks õigel ajal
juhitud raviasutuste kaudu ö gele tee'e, oleksid
olnud suutelised ise end ülal pidama, siis ilm
neb, et raha meilgi leiduks, kui tahaksime
oma laste kasvatamist teostada ratsionaalselt.
Kogemused nä tavad, et Tallinna Vnnakõ
nelusravipunktis keskmiselt kõnelushäirelise
kogeleva lapse tervistamine läheb maksma:
ä kr. 1,— X6O (harjutustundi) -= kr. 60,—
(harjutustunni tasu ä kr. 0,70, linna juuru
maks ä kr. 0,30). Tervistumine oleneb: haiguse
laadist, patsiendi vanusest, tema tahtest ja
harjutusse suhtum:sest, pats:endi koduse kas
vatuse ümberkorraldamisest ja kooli kaasabist.
2124 kõnelushäirelise (oletame, et nad kõ:k
on kogelejad) rav:m:ne oleks Innud maksma
lastevanemaile a Lnnaomavalitsu
susele kokku keskmiselt:
Kr. 60,— X 2124 kr. 127 440.—. Sama
2124 õpilase „;stum'sele" riik ja omavalitsus
maksis juure kr. 66. X 2124 «• kr.
140.184.—, kui oletame, et nad samas klass;s
„istusid" üks aasta, ja kui oletame, et alg»,
koolis õppinrse kestes nad ..istusid" ainult
ühes klassis.
Kas poleks ratsionaa'sem kulutada vähe*
mad summad lapse õigeaegsele rav;m'se>
kui investeer"da suuremad summad sun
niviisil „''stujaisse""?
Tegelikult polekski vaja otsrda uusi raha
allikaid, va:d peaks toimuma ainult summade
ratsionaalne ümberpa:gutamine.
VI
Ratsionaalsusest lähtudes meil kõneldakse
nüüd kutsenõustamise ratsionali
seerimisest, et „õige mees satuks Õigele
kohale".
Alla kri:psutada tuleb M. Kuldkepi väitele,
et „... leidub väga harva inimesi, kes ei ole
kõlblikud millekski ja peavad jääma ühiskon
nale koormaks. Kuid igaüks tu'eb juht da te
male sobivaimale tegevusele, et ta enese ja
kogu ühiskonna heaolu saavutaks suuremat
jõudlust." (M. Kuldkepp: Kutsenõustamisest
Eestis. Konjunktuur 62/63, 1940).
Inimese tööjõuks arendamisel on kolm etappi: 1)

kodune kasvatus (kodu), 2) üldharidus -j- koduse
kasvatuse süvendamine, kui see on olnud hea, pa

randada püüdmine, kui see on olnud halb (kool), ja
3) kutsealale ettevalmistamine.
Inimese majanduslikuks väärtuseks kujunemisel

need kolm etappi on sõltuvad üksteisest: kui lapse
kodune kasvatus on olnud vildak, ebaterve on
teinud lapse haigeks või kasvatamatuks (Robin) —,

siis kool peab hindama selle lapse edukust kooli
töis ikkagi tema tegeliku töötulemuse järele. Kui

soovitatakse üldõpetust Ja individuaalset õppeviisi,
siis on võetud aluseks keskmise arukusega laps, kel

õppimisel ei ole raskusi ja kes ei sünnita raskusi
õpetamisel-kasvatamisel.

Kui lapse vaimsete ja psüühiliste võimete kohta

ollakse teadlik enne kui lapsel tuleb astuda üld
hariduslikku kooli, siis on võimalik, kui osutub kõr

valekalduvusi, neid ravida. See tuleb kasuks nii lap
sele, koolile, lapsevanemaile kui ka riigile.

Ernst Lilleorg, Einar Lippe, Lembit Marvits, Otto
mar Metsma, Lia Palm, Eugen Palts, Asta Pork,
Mary Põld, Volf Rahnel, Hildegard Remi, Laine
Tasuja, Roland Toome, Liuda Toomi, Eduard Val
ting, Osvald Vares.
Prantsuse lütseumi progümnaasium

Herman Avald, Laine Freymuth, Paul JakoD
son, Ellen Jannau, õie Jantra, Uku Kalju, Asta
Kallas, Olev Kaunismaa, Vera Kivik, Marga Klau,
Ela Kogerman, Viima Kottilainen, Eugen Krame**,
Dagmar Kuldeva, Aleksandra Kaspert, Koidu Lass
mann, Orm Laurits, Endel Leppik, Ingrid Liin,
Laine Liivrand, Maimu Martins, Siegfried Mathie
sen, Eino Moorma, õie Nurk, Paul Ora, Heljo
Paan, Mai Prisko, Daisy Raiend, Irina Reintam,
Kulla Refeldt, Harald Rist, Vaike Saar, Ragna
Sauman, Hillar Taemets, Harda Tamdal, Helga
Telve, Aino-Elisabeth Tuldeva, Ilmar Ussisoo,
Evald Vaader, Sulev Valge, Harald Velner, Nordon
õunapuu.

Minu hoolealused Ja mina me pilgutama
üksteisele kavalasti silma, kui loeme M. Kuldkepl
väidet: . Sellest vajadusest tingituna ongi aren
datud välja erilised teaduslikud meetodid, kuidas
hõlpsasti (minu sõrendus) määratleda inimese
võimeid."
Võib-olta ollakse arvamusel, et kõik on korras
lapse elu suunamisel, kui ta I) sooritab psühho
tehnilised katsed, 2) kui tervislikult ta leitakse
olevat terve, ja 3) kui temaga jutleb -'Jtutsenõunik.
Katsed võivad ebaõnnestuda ka katsealusest mitte
olenevad põhjusil (nagu loeme ..Konjunktuuris"
62/63, lk. 54) ja jutlemisel pole kerge ülesanne tun
gida kutsevalija-noore sisemaailma. Kogemused näi

tavad, et noor, kes on algkooli äsja lõpetanud,
on kui lahtilõikamata raamat ta sisaldab midagi,
aga mida? Tol on oma sisemaailm, milles ta elab
ja mida ta hoolega täisealiste eest varjab. Sellesse
maailma pole kerge tungida.

Neil katsetamlsil on siiski ainult relatiivne
väärtus nad on mõnesugune toetuspunkt
ja nad seavad meid ainult väljakujunenud fakti
ette: kasvatus on noore inimese sellseks
teinud nüüd tuleb leida olukord, milles ta
sellisena, nagu ta on, on rahvamajanduslikult
kõige produktiivsemalt kasutatav, mis pole rga
kaugeltki veel õige mees õigel koha 11
Rahvamajanduslikult on tahtis, et iga ko
danik leiaks tööd, ja et ta 'e aks sobivaima töö
ala. Sellepärast on meil tööl skoda, sõjam'nis
teerium koos tervishoivalitsusega, haridus
ministeerium omaette ja ratsional seerimise ko
mitee algatanud kutsenõustamise ümberkor
raldamise ja psühhotehnibse instituudi ellukut
sumise aktsiooni.
Haridusministeeriumi ettepanekus on päris
lõpul, s.o. viimsena, toodud alljärgnev punkt:
..Võimaluste piirides ka rakendusosühholoogl

tiste saavutuste rakendamine kasvatustöös koolis ja

kodus üleriigilises ulatuses, uurides ühtlasi psühho

loogiliselt kõiki raskeltkasvatatavate, kõnehäiretega,
neurootiliste ja assotsiaalsete kalduvustega ja õppe
töös mahajäävaid lapsi, nende juures esinevate häl
frete kindlakstegemise eesmärgil."

See tähendab äraseletatult: kui on raha, s. o.

vabu summasid, siis rakendatakse rakenduspsühho

loogial saavutusi kasvatustöös 1) kodus. Ja 2)
koolis, tehakse kindlaks, miks laps on näiteks

kõnelushäireline, assotsiaalsete kalduvustega jne., ja
kõrvaldatakse häiriv nähtus.
Meenutame 1) inimese tööjõuks saamise etappe,
ja 2) meenutame neid konspektiivseid andmeid, mis

näitavad, kuidas mujal riikides püütakse Igal juh
tumil ja õigel ajal kasvatada ja ravida laps
väärtuslikuks ühiskonnaliikmeks mitte ainult või
maluste piirides (minu sõrendus).

Oleks õigem, kui see ..rakenduspsühholoogiliste

saavutuste rakendamine" paigutatakse esimese
Eunktina
nii näib
loogilisem.
ära jätta
a ..võimaluste
piirides".
On siiskiTuleb
veel loogilisem,
kui sellesse punkti märgitakse, et psühhotehnilise
instituudi juure luuakse eri psühhopedagoo
giiine laboratoorium või mõne muu nime
tusega sellelaadiline osakond.

VII
Me armastame aktusil enesele lüüa vastu
rinda ja ütelda kindla sõnaga ning suure paa
tosega (muuseas võltspaatosega): „M eile on
tähtis ig a inimelu!" Seega mõteldakse ar
vatavasti inimelu mitte ainult kvantitatiivselt,
vaid ka in:melu kui loomis- ning produtseeri
misvõimclst rahvamajanduslikku üksust. Aga
kuidas saab tegeleda ainult ..võimaluste pii
rides" 1) 12.286 1938-/39. a. algkooli ~?stumaj
äetuga" ja 2) sama õppeaasta 2124 kõnehäire
lise ja 1131 puuduliku kuulnrsega Õpilasega
„nende juures esinevate hä:rete põhjuste kind
lakstegemise eesmärgil", kui meile on tähtis
iga inimelu?
Tähendab, 1938./39. a. oli algkoolis õpi
lasi, kelle kohta võis tekkida kahtlus: kas nad
leiavad elus endale õige koha? Neid oli
kokku:
istumajäetuid 12.286
puuduliku kuulmisega 1.131
kõneiushäirelisi 2.124

Kokku 15.541
Kui arvestada, et on pi-rdutud ainult fakti
konstateerimisega, siis jääb mulje, et ..tähtis
iga inimelul" on õõnes fraas, millel pole te
gelikku väärtust: on tšekfc, millel praegu pole
katet.
Mulle on nagu jäänud meele aja'eh:st märkus,
et ratsionaliseerimise komitee on välja tööta
nud standard-koolipingid. Võib-olla sama ko
mitee huvitub neist lastest, kes neid pinke ka
sutama hakkavad, rahvamajanduslikus mõttes
laiemas ulatuses ka vaimselt ja psüühiliselt
seisukohalt.
Tõin siinkohal ära ainult ühe õppeaasta ja
ainult algkooli õpilaste arvu 15.541, aga
lisage kesk- ja kutsekoolide nrng gümnaasiu
mide Õpilased, siis see arv mitmekordistub.
Selle kohta, kui palju kesk- ja kutsekoolides
ning gümnaasiumides jäeti „istuma" 1938 /39.
a. õpilasi, mul puuduvad praegusel hetkel
täpsed andmed, aga puuduliku kuulmisega ja
kõneiushäirelisi õpilasi oli nimetatud õppe
aastal kokku kõigis koolides 3585. Tegelikult
oli neid aga palju rohkem, sest paljud juhtu
mid jäävad avastamata: õpilased teesklevad
ülesannete mittemõistmist jne., et mitte olla
kaas õppuri te pilkeobjekt ks. Seliseid tuleb otsi
da ..laiskade", ..andevaeste", ..tähelepanematu
te" jne. hulgast. Tuleb arvestada ka neid, kes
juba on kooliõplngud lõpetanud, aga alaväär
suskompleksi mõjul ei saa asuda üh skonnas
oma õigele kohale.
L. Kevend.
~Estonfa" operetiga Pärnu
rannasaalü
„Endlau lava saab kapitaalremondi
..Estonia" teater, mis juunikuus kavatseb pro
vintsilinnades ka tänavu nagu möödunudki suvel
teostada pikema ringreisi operetiga „Roxy ja ta
im «meeskond", pöördus neil päevil järelepärimistega
teatrisaali saamiseks Pärnu ..Endla" teatri poole.
Kuna aga ..Endlas" hooaeg linnas on juba lõppe
nud, ning et teatri näitelava juba lähematel päe
vadel .Jaheb remonti", siis ei saadud ..Estoniale"
ruumide suhtes vastu tulla. ..Endla" lava vajab
põhjalikku remonti, kuna näiteks selle põrand on

aastate kestes üsna kulunud ning võib praegu juba
osutuda isegi ohtlikuks. Ka muul alal vajab näitelava
remonti, mispärast teatri juhatus otsustaski kapitaal
remondi teostada suvevaheajal.
..Estonia" peab aga oma opereti võõrusetenduse
Pärnus seekord andma Rannasalongi suures saalis,
n.-n. rannasaalia.
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Päevaleht

Teater. Muusika

Sünnipäevalapsi
Kohalikke teateid
Th. Kaarmann 75-aaslane

Bass Fr. Jürgenson
kodumaal

Raamatukogunduse kursus

Väikelaste jaoks peaks
olema mängumurusid
Lugejate ringidest Juhitakse tähelepanu sellele,

et Tallinnas leidub küll palju iluplatse ja puies
teid .aga ei ole mängumurusid kuni 5 aasta va
nustele väikelastele. Lapsukesed on sunnitud män
gima lausa tolmus, sest puiesteed on kaetud lah
tise liivaga ja murule ei tohi astuda isegi mudi
laste jalakesed.
Kuna laste eneste ja vanemate jalad keerutavad

üles tolmu, siis on lapsukesed pärast jalutuskäiku
puiesteel üleni tolmunud. Vanemad arvavad, et
Toompea tiigi ääre, Vismari pargis ja mujal, kus

see on võimalik, võiks piirata väikesi muruplatsi

kesi väikelastele. Ega nemad oma jalakestega muru

ära tallata ei suuda, ja kui vanemad hoolitsevad
selle eest, et mängumrule ei veeta prügi ega
prahti, siis ei kaota murupind oma värskusest

midagi. Lapsukesed oleksid tervishoiu mõttes paljugi
võitnud.

Pärast kaheksa aastast kodumaalt eemalolekut
saabus Eestisse bassilaulja Friedrich Jürgenson,
kelle viimaseks esinemispaigaks oli olnud Stokholm.

Korraldatakse algkoolilõpetajate
päev

Õppetöö koolides lõpeb täna ja õpilaspere läheb
Fr. J. sündis Odessas ja opteerus a. 1926 Ees suvevaheaega
pidama. Tallinna linnavalitsus kor
tisse. Siin ta tegeles alguses maalikunstnikuna, et
aiis üle minna laulukunstile. Oma debüüdiks ta raldab koolitöö lõpu puhul 26. mail ..Estonia" kont
algkoolilõpetajate päeva, mis
laulis kümme aastat tagasi ..Vanemuises" Mefistot. sertsaalis
kell 12. Päeval esinevad kõnedega haridus
1930. a. sügisel ta sõitis Berliini, et end laulu alal algab
P. Koge r m a n ja ülemlinnapea kindral
täiendada, ja sealt Palestiinasse. Siin ta esines minister
A. Tõnisson. Avasõna ütleb linnakoolivalitsuse
Tel-Avivis ja Haifas avalike kontsertidega ring juhataja
J. Kents ja lõppsõna koolide inspektor
häälingus, ühtlasi end täiendades laulu alal ja töö
s.
tades „Habima" teatri juures dekoraatorina. Oma A. Kuk
osas esinevad algkoolide ühenda
õpingud laulu alal J. lõpetas Itaalias maestro E. tudMuusikalises
orkestrid ja laulukoorid, peale selle sooloette
Piccoli juures, kelle õpilaste hulka kuulub ka Tito kandeid
kooliõpilasilt.
Schipa.

Eelmise aasta sügisel tuli J. lühikeseks ajaks
Eestisse, kust ta varsti siirdus Stokholmi. Siin
tal oli rida kontserte. Neid kontserte oleks olnud
veelgi enam üks neist kuninglikus lossis —, kui
sõda poleks segavalt- vahele astunud. Stokholmis
J. tutvus huvitava lauluõpetajaga prof. Angeliniga
(krahv šeremetjev), kelle 16-aastane tütar Tatjana
on tuntud kogu Rootsis, kuna ta ..Lumivalgekese ja

seitsme pöialpoisi" rootsikeelses versioonis laulis
Lumivalgekese osa. Muide, see noor daam on juba

neli aastat tagasi, tähendab 12-aastasena, Londoni

Covent Gardeni ooperis esinenud Gildana „Rigo

Eesli Kennelklubi koertenäitus
Laiemate hulkade huvi äratamiseks tõukoerte
vastu on Kennelklubi korraldanud koertenäitus! ja
jahikoerte maastikuvõistlusi. Järjekordne näitus
leiab aset 2õ. ja 26. mail Tallinnas, Kopli t. 2.
Koerte hindajaiks on asjatundjaist koosnev
komisjon.
Auhindade muretsemisel on Eesti Kennelklubi
toetanud põllutööministeerium, sotsiaalministee
rium, Tallinna jahiseltsid ja üks eraisik.

Haridusministeeriumi ülesandel korraldab Eesti
Raamatukoguhoidjate ühing Tallinnas 10.—22.
juunini kursuse raamatukoguhoidjaid. Kursus on
küll mõeldud peamiselt I järgu raamatukogujuha
taja kutse taotlejaile, kuid töö on nii korralda
tud, et ka II järgu kutse taotlejad võivad sellest
osa võtta. Kursus on üleriigiline ja osavõtt on
kõigile võimaldatud, kui ruum lubab. Lektoritena
esinevad: J. Vellerind, Joh. Aavik, A. Kurvits, A.
Leinjärv, F. Puksoo, M. Meiusi, A. Sibul ja M.
Jürma. Katsed kutse omandamiseks toimuvad
soovijaile kahel viimasel päeval. Kursus algab 10.
juunil kell II gümanaasiumi ruumes, Vaba
duse puiestee 2. Ülesandmisi kursusele ja eksa
mitele võtab vastu A. S'ibul, Tallinna keskraamatu
kogus.

Hindadetõstmine majandusminis
teeriumi teadmata
Tallinna 2. jaaskonnakohtus oli eile arutusel saa

pakaupmees Harik Grinstani protsess. Teda
süüdistati selles, et ta oli tõstnud hindu, kuid ei

nases.

„Estonia" teater
Täna, reedel, komöödia „P es a" läheb juba 20.
korda, ja sedapuhku alandatud hindadega. Pea
osades: L. Reiman, Reet Aarma, P. Pinna, H.
Laur, A. Eskola j. t.
Laupäeval, 25. skp., on VI. Anearovi neljan
daks külaskäiguetenduseks operett „K ur a d ira t
a u r", mille senised etendused on läinud vaid väl

jamüüdud majadele.

Pühapäeval, 26. skp., on kaks etendust. Päe
val kl. 3 on 16. korda ballett „Luikede järv".
See on viimne pühapäeva päeval antav etendus,
mispärast publikut palutakse rutata pääsmete
muretsemisega. Pühapäeva õhtul kell 8 on poola
naiskirjaniku Z. Nalkovska põnev ja suure pin
gega kirjutatud näidend „T em a tagasitule
ku pä e v". .Hooaja lõpule jõudmise tõttu läheb
„Tema tagasituleku päev" viimset korda.
Esmaspäeval, 27. skp., on Dimitri Smirnoffi
külaskäiguetenduseks ooper „M a! ö ö".

E. Draamateatri ringreisid
..Tseesar ja inimene" ja „Lend kuu peale"
lähemad etendused toimuvad: laupäeval, 25. skp.,
Tõrvas, pühap., 2(1. skp., Põltsamaal, teisipäeval,
28. skp., Paides, kolmap., M. skp., Türil.
„Näitleja" ringreisietenduscd on: laup., 25. skp.,
Vaivaras, pühap., 26. skp., Erra-Liival, esmasp.,
27. skp., Narvas, teisip., 28. skp., Jõhvis.
Töölisteater
Täna ..Põrgupõhja uus Vanapagan" 7. korda.
Kuna seni kõik ..Põrgupõhja uue Vanapagana"
etendused on läinud ammu enne etendust välja
müüdud majadele, on soovitav pääsmed muretseda
aegsasti eelmüügilt.
Laupäeval ..Ministeerium on solvunud" 13. korda.

Pühapäeval ..Põrgupõhja uus Vanapagan" 8.

korda.

Esmaspäeval ..Rätsepad Siilamatsil" üldhlnda

dega.

Raadio nädala-kava
Reede, 24. mai.

7.00 Äratusmäng. Võimlemine, algajatele, 7.20
õige aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hommiku
kontsert (Hpl.). 8.15 Tallinn ja Türi: Turuteade.
Heliplaate. Tartu: Heliplaate. 8.30 Hommikupalvus
õp. L. Raudkepp. (Jaani kirikust). 17.45 Tea
ted ja reklaam. 18.00 Muusikalisi seebimulle.
(Hpl.). Tartu (—18.20): Venekeelne teadetesaade.
18.30 Kirjakast ja pähklikott. (Lastele). 19.00
Külalissolist Ungarist. Viiulikunstnik Lydia Bara
bas. 19.30 Pärnu ja Narva-Jõesuu kuurortide juhte
usutlemas. (Turismi Keskkorralduse saade). 19.40
Ülevaade sõjarindeilt. 19.55 Segakoori-kontsert.
Estonia Muusika Osakonna segakoor, juh. Verner
Nerep, ia Aarne Viisimaa (tenor, hpl.). 20.30 Päe
va märkmik. 20.35 Eilsest tänaseni. 20.40 Päeva
uudised. 21.00 õige aeg. Teated. 21.10 Glucki heli
töid. (Hpl.). 21.30 Kala püüab tarvitajat. Heli
märkmeid Läti kalandusest Paul Viiding ja Agu
Kask. 22.00 õhtukontsert. RR orkester, juht. prof.
Alceo Galliera. 22.50 Õige aeg. Päevauudised ja
sporditeated. 23.05 Türi: Päevauudised inglise ja
saksa keeles. Nõmme KLS. 15.00 Orkestrimuusi
kat. 15.30 Soliste mitmelt alalt. 16.00 Heliplaate ja
teateid.

Laupäev, 25. mai.

7.00 Äratusmäng. Võimlemine, edasijõudnutele.

7.20 õige aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hom
mikukontsert. (Hpl.). 8.15 Perenaistele. 8.20 Turu
teated. 8.30 Hommikupalvus õp. A. Soomre.
(Jaani kirikust). 17.45 Teated ja reklaam. 18.00
Väljasõit rohelisse. (Hpl.), 18.30 Hiiu noori külas
tamas. Matkapilte ja hiiu noorte laulu. Koostanud
Valter Horm. (Noortele). 10.00 Laule sõduritest ja
sõduritelt. (Hpl.). 19.20 Kuidas töötas A. H.
Tammsaare Bernliard Linde. 19.40 Nädala ring
vaade. (Hpl.). Tuletagem meele, mis muusikapalad
need on, mida me mängime lõppeva nädala saate
kavast! 20.30 Päeva märkmik. 20.35 Eilsest täna
seni. 20.40 Päevauudised. 21.00 õige aeg. Teated.
21.10 Saatekava-vestlus. 21.20 Tants- laupäeva-õh
tuks. Vana tantsumuusika. (Hpl.). 22.05 Nädalalõpu

kontsert. RR orkester, juh. O. Roots. 22.50 õige
aeg. Päevauudised ja sporditeated. 23.05—24.00
Tantsiv nädalalõpp. John Pori orkester. Türi: Päe
vauudised inglise ja saksa keeles. Nõmme KLS.:

15.00 ~Seda ja teist". 15.30 Tantsumuusikat. 16.00

Heliplaate ja teateid.

Pühapäeval, 26. mall.

7.00 Äratusmäng (hpl). 7.20 Põllumeeste
saade: 1. Eestimaa, mu isamaa puhkpilliorkes
ter. 2. Kuidas korraldada suvist piima hoidmist

Takel.

Kose ev.-lut. kog. reg.: Rudolf Nokkur ja Laine

Vägev.

Tartu linna perekonnaseisuametis reg.: Arnold
Annus ja lida-Johanna Sillakivi.
Abiellumisi. Tall. linna perekonnaseisuametis reg.:

Bronislav Bilmin (end. Poola riigi kod.) ja Dagmar-

Helene-Vilhelmine Transtok; A\llikel Veskimeister ja

Ingel Muul; Harald Känd ja Helga Vesterblom.
Sünde. Tall. linna perekonnaseisuametis reg.:
Sirje Suits, Aleksander-Evaldi ja Helene-Anette t.;
Boris Furštatov, Georgi ja Aleksandra p,; Ivo
Hinrikus, Haraldi ja Herta-Melita p.; Helle Tall
vee. Enno ja Anna t.; Liivi Peips, Peetri ja
Salme-Eliise t.; Varje Palm, Bruno ja Roslne t.
Surnud. Tall. linna perekonnaseisuametis reg.:
Elga Aiäus (ka Aläeusscaid), 26 a. v.; Oskar
Meokas. 32 a. v.; Alarie-Elisabeth Kreek, neiuna
Arras, 60 a. v.; Elisa Suits, neiuna Sommer, 54 a.
v.; Evald Taidur, 36 a. v.
Apteekide öövalve
reedel vastu laupäeva:

olnud sellest teatanud majandusministeeriumile.

Jaoskonnakohtunik karistas Grinstani sajakroo
nilise rahatrahviga või mittemaksmisel ühekuise
arestiga.

Analoogiline protsess oli ka ärimees Samuel

K a t z i l.

Ka teda karistati sajakroonise trahviga või mitte
maksmisel ühekuise arestiga.

MÕNE REAGA
Tallinna 1. õhtualgkooli vilistlaskogu korraldab
reedel, 24. mail, kl. 20 oma ruumes, Niguliste t.
13, õhtualgkooli lõpetajate õhtu ettekannete ja
tantsuga. Palutakse kõiki vilistlasi ja kooli lõpe
tajaid õhtust osa võtta.
Film suvituskohtadest

Tallinna esietenduskinodes jookseb 24.—31.
maini Eesti Kultuurfilmi nädalakroonika nr. 103
üldpealkirjaga „Eesti suvituskoht i": Pär
nu, Kuressaare, Elva ja Narva-Jõesuu.

lettost". 1

Fr. Jürgenson nn ka rootsi lehtedes kirjutanud
eesti kunstist, heliloojaist, koorilaulust ja muust.
Nüüd suhtutakse Rootsis Eestisse jälle hästi. Al
les mõni kuu tagasi ci olnud see nii. Stokholm
jätvat sõjalecri mulje. Tallinn tundub sellega võr
reldes mingi õndsate saarena lõpetas härra
Jürgenson oma jutuajamise.
Muide, varsti Fr. Jürgenson esineb riigi ring
häälingus, kuna sügiseks on ette nähtud külaskäi
gu etendus ..Estonias" („Rigoletto") ja rida kont
serte, mis loodetavasti jätkuvad ka Riias ja Kau

Perekonnaseisuteateid
Ablellumlssooviavaldusi. Tall. Jaani hog. reg.:
Tõnu Tensan ja Atnanda-Alarie Görniann.
Tall. Kaarli kog. reg.: Slgurd Allas Ja Evi

Suur-Pärnu apteek, Pärnu mnt. 68, tel. 453-21;

E. Matsoni apteek, Niguliste tän. nr. 5, tel 436-06;
G. H. Jürgensi apteek (end. Thuberg), Pärnu mnt.
31, tel. 459-54; E. Urmi apteek, Sakala tän. nr. 3.
tel. 308-55; R. Valineri apteek, Narva mnt. 24,
tel. 304-27.

Arstide öö- ja puhapäevavalve tel. 09.
Nõmmel Trossini apteek. Apteegi tiin. 9;
Kivimäe apteek, Pärnu mnt. 295, telef. 523-06.

Laupäeval pühitseb 75. sünnipäeva ja äritege
vuse 60 a. juubelit Tallinna vanemaid kaupmehi ja
kaupmeeste seltside tegelasi Theodor Kaarmann.
Th. Kaarmann sündis 25. mail 1865. a. Harju
maal Kostivere mõisas aedniku pojana, õppis kaup
mehekutset Tallinnas Langebrauni koloniaalkauba
majas. 1801. a. asutas ta oma koloniaaläri ja
1008. a. portselan-, klaas- ja majatarveteäri, kuna
mõni aeg tagasi omandas terasasjade kaupluse
Georg Meyer Tallinnas ja asutas majandustarvete
kaupluse TEKA.
Th. Kaarmann on Tallinna Kaupmeeste Seltsi
vanimaid liikmeid.

Sünnipäevalaps-juubilar on üles kasvatanud vIU
last, kellest kolm poega on isa eeskujul hakanud
kaupmeesteks.

Mihkel ja Anna Pärna kuldpuim

TÖÖLISTE ELU
Eesti Haigekassade Liit uutes ruumides. Eesti
Haigekassade Liidu büroo on üle kolinud Tehnika
tänavale nr. 1. Senistesse Haigekassade Liidu ruu
messe asuvad kutseühingud.
Puutööliste puhkekodu Kiisale. Tallinna Puutöö
liste Kutseühing, mis hõlmab endasse peamiselt
Lutheri vabriku töölisi, on nüüd oma liikmeskon
nale üürinud Kiisal osa ühest sealsest talust, kuhu
tahetakse suvehooajal korraldada rida nädalalõpu

väljasõite. Ka metallitööliste Kutseühingul on praegu
uute kohaste puhkekodu ruumide otsimine käsil.

Siseriigist
Harjumaalt
Harja maavalitsusel 20.559.83 kr. ülejääki. Nel

kursustest oli õppeaasta teisel poolel tagasihoidli
kum kui esimesel poolel.
Linn sai koolimaja krundist 10.000 kr. Linna

japäeval peetud Harju maavalitsuse koosolekul võe
ti vastu maavalitsuse 1939./40. majandusaasta arur

valitsus müüs avalikul enampakkumisel end. Räägu,

444,636,18 kr. ja kulusid 42*1.076,35 kr., seega üle
jääki 20.559,83 kr.

Udikasele.

anne. Aasta jooksul oli maavalitsusel tulusid

Valda rahvamaja võrgust väljas. Haridusministee
riumis on kinnitatud hiljutise Harju maavolikogu
otsus, millega Valda rahvamaja kustutati rahva
majade võrgust. Ühtlasi tehti Harjumaa koolivalit
susele ülesandeks selgitada ja kaaluda Valda ring
konda uue rahvamaja soetamise või asettäitva rah
vamaja võrku võtmise küsimust.
Tartus!
Suurim Tartu majaomanike selts 20-aastane.
Tartu Eesti Majaomanike Selts tähistab pühapäe
val oma 20. aastapäeva. Sel puhul peetakse ..Va
riemuise" kontsertsaalis kell 6 p. I. päevakohane
aktus ja pidu. Seltsi liikmete perre kuulub praegu
903 majaomanikku üle linna. Seltsi esimeheks on
1930. aastast kuni tänaseni linnavolinik Peeter
Panksepp, kuna abiesimeheks on linnavolinik Vol
demar Ännok.
Tartu skautide maleva 20. aastapäeva puhul
anti Eesti skautide maleva vanema käskkirjaga
mitmele skaudisõbrale ja -juhile ülendus! ning
aumärke.

Pärnust
Ongesportiased ehitavad maja talgute korras.
Spordiselts ~Kalevi" kalastuskluhi poolt ehitatakse
Äudrusse praegu õngitsejate maja, mis tuleb Kirbu

jõe kaldale. Maja võivad suvehooajal ööbimiskohana
kasutada ka turistid. Maja lõplikuks väljaehitamiseks

koolimaja krundi, mis asetseb Sauga vallas. Maa

tükk müüdi 10.920 krooni eest Sauga valla elanikule

NÕMMELT

Pärnumaalt

Kaitseliit korraldab loterii. Laup., 25. ja pü
hapäeval, 26 mail, korraldab kaitseliidu Nõmme
malevkond Mustamäel, loteriiväljakul, oma tradit
sioonilise suurloterii. Vaatamata erakordsetele ae
gadele on loteriivõitudeks rikkalikult hinnalisi
asju, muuseas 2 raadioaparaate, jalgratas, foto
aparaat j. m. Koguarvult on võite 2500. Külasta
jaile pakutakse muusikat, tantsuvõimalusi jne.
M. Kask malemeistriks. Nõmme ÜENÜ male

Uueks maanõnnikuks valiti H. Ilmjärv. Nelja
päeval Pärnumaa valla- ja iinnavanemate
täiskogu koosolekul valiti uueks maanõunikuks
valla- ja linnavanemate esindajaks omavalitsusse

Paikuse vallavanem Arne Ilmjärv. Uueks maa
volinikuks valiti Are vallavanem Jaan Juuriksoo.
Vändra seltsimaja laiendamisele. Teedeministee

rium kinnitas Vändra tuletõrjeühingu seltsimaja
juureehituse projekti. Ehitustöödega, mille läbi seltsi
maja tunduvalt avardub, alustatakse neil päevil
ning need viiakse lõpule sügiseks; Saaremaalt
Purjekateehitus Saaremaa laevatehases algas jll
le. Saaremaa laevatehases Papisaares, kus purjeka

ehitus möödunud sügisel erakordse aja tõttu kat
kestati, algas see nüüd uuesti. Praegu on seal ehi
tamisel Kuressaare merekooli direktor kapt. J. Te
äril suurem purjekas. Tööd leiab Saaremaa laeva
tehases umbes 50 laevaehitustõölist.

Valgast
Asutamisel laste päevakodu. Valga Lastekaitse

ühing on pöördunud sihtasutus ..Eesti Lastekaitse"
poole, et viimane annaks toetust laste päevakodu

korraldatakse eeloleval pühapäeval klubi liikmeile

avamiseks Valka, kuna päevakodu järele on Valgas

Uus pangamaja suveks katuse alla. E. Panga
Pärnu osakonna uue hoone ehitustööd südalinnas,
..Endla" teatrimaja vastas, arenevad jõudsalt. Su
veks loodetakse maja viia juba katuse alla. Maja

Valga maavolikogu kokku 8. juunil. Valga maa
volikogu järjekordne koosolek peetakse 8. juunil.

rahvaülikooli kursustel lõpeb lähemal ajal. Osavõtt

lõppenud ligi 2000-kroonise ülejäägiga.

ehitustööde talgud.

valmib lõplikult aga vahest 1911. a. lõpuks.
Rahvaülikool suvevaheajale. Õppetegevus Pärnu

põllutöokoja piimanduskonsulent mag. agr. Krist
jan Joost. 3. Vanaisa polka bajaaniodkester.
4. Hoolitsemistöid köögivilja- ning marjaaias
põllutöokoja aianduskonsülent agr. Erich Velle
nunm. 5. Weterling: Hele täht. Rõõmsad muusi
kandid. Türnpu: Lahkumine Tallinna Meeste
laulu Seltsi koor. 6. Põllumajanduslik päovaküsi
mus. 7. Läte: Kuldrannake puhkpilliorkester.
8. Teated põllumeestele. 8.20 Koraale (hpl.),
puhkpillikvartett. 8.40 õige aeg. Teated. Hom
mikukontsert (hpl.j. 9.40 On maid maailmas tu
handeid. Saade sõnas ja muusikas. Kõneleb Paul
Viiding. 10.00 Tallinn ja Türi: Jumalateenistus
Eesti apostliku õigeusu Issandä-Muufcmise pea
kirikust. Ülempreester M. Uusna ja preester E.
Lepik. Tartu: Ooperimuusika (hpl.). 10.30 Tartu:
Jumalateenistus ülikooli kirikust, õp. J. Kimmel.
12.00 Kooliraadio. Algkoolilõpetajate päev. Hari
dusminister prof. Paul Kogermani sõnavõtt. Koori
laule ja muusikat. 12.30 Quilter: Laste-avamäng
(hpl.). 12.40 Nooruse külvipäev. 1. E. Tamm:
Avamäng „Kalev ja Linda" kaitseliidu Tallinna
maleva orkester F. Tammari juhatusel. 2. Ava
sõna ÜENÜTO esimees dr. V. Johansoo.
3. Ühislaul: E. Võrk „Isamaale". 4. Koorilaule:
J. Aavik „Kevadel". E. Aa\ ..õitse maa ja müha
meri" ÜENÜTO segakoor G. Ernesaksa juha
tusel. 5. Peaminister prof. J. Uluotsa kõne.
6. Ühislaul: J. Aaviku „Püha, põline ja üllas".
7. Deklamatsioone: A. Ridala „Külv". E. Hiir:
„Elia!". Deklameerib Felix Moor. 8. Koorilaule:
A. Vedro „Midrilinnu mäng", J. Jürme „Tere, tibu
kene", R. Pätsi „ühte laulu" ÜENÜTO sega
koor. 9. E. Tamm: „Eesti rapsoodia" kaitse
liidu Tallinna maleva orkester. Ülekanne Kadri
oru kontsertväljakult. 13.10—14.00 LõUnamuusika
(hpl.).

17.45 Teated ja reklaam. 17.00 Türi: „Mõõk ja
ader", Eerik Laidsaare kuuldemäng (vene kee
les). 18.00 Tallinn ia Tartu: Külaskäik Suppõ juu
re (hpl.). 18.50 Värvitarkadest ja värvinarridest
Voldemar Mettus. 19.10 Uusi laule ja vanu
tantse Artur Rinne (bariton)) ja Uno Elts
(akordion). 20.00 Muusika pühapäeva-õhtuks. RR
orkester. Juh. P. Nigula. 20.45 Päevauudised. 21.00

õige aeg. Teated. 21.05 Sind armastan! Põimik
Marie Underi, Gustav Suitsu ja Erni Hiire luule
tustest ning- Peeter Tšäikovski, Franz Schuberti,
Ference Liszti, Artur Lemba, de Curtise ja
Schmidt-Gentneri muusikast. Koostanud Paul
Härm. Kaastegevad: Erika Torger (deklamat
sioon) ja Paul Härm (laul ja deklamatsioon).
21.30 Tšaikovski-kontsert (Leningradist). 22.15
Tantsumuusika (hpl.). 22.50 Õige aeg. Päeva
uudised ja sporditeated. 23.05 Türi; Nädalakroo
nika prantsuse ja rootsi keeles,

Riigi Sadamatehaste tööLsnõukogu on pöördu
nud sotsiaalministri poole avaldusega, jätta kin
nitamata töötülide lahendamise komisjoni sundot
sus riigi sadamatehaste töötüli asjus ja määrata
see arutusele teises koosseisus, kuna selle otsuse
tagajärjel reas osakondades ei tule üldse palga
tõusu. Ka on lihttööliste palgad võrreldes teiste
Tallinna käitiste palkadega jäänud madalateks. Sa
muti on segane kutsetööliste abiliste mõiste.

tarvidus.

Tähtsaimana on volikogu päevakorras maavalitsuse
mööd. majandusaasta aruanne, Nagu aruandest näh

tub, on maavalitsusel mööd. aastal olnud tulusid
170.000 kr. ja kulusid 168.000 kr. Nii on aruanne

Esmaspäeval, 27. mail.

7.00 Äratusmäng. Võimlemine, algajatele. 7.20
õige aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hom
mikukontsert (hpl.). 8.15 Tallinn ja Türi: Turu
teade. Heliplaate. Tartu: Heliplaate. 8.30 Hom
mikupalvus ülempreester K. Gustav SOTV (IS
sanda-M uutmise peakirikust).

17.45 Teated ja reklaam. 18.00 Muusika õhtu
poolikuks (hpfl.). Tartu (—18.20): Venekeelne
teadete-saade. 18.50 Laulupidu Vanemuise
kodulinnas Eduard õunapuu (Tartust). 19.00
Kuidas pühitseme tänavu Võidupüha kaitseliidu
peastaabi ülem koi. A. Balder. 19.10 Kardosch
lauljate esinemine (hpl.). 19.30 Raadiovestlua
RR direktor ins. F. Olbrei. 19.50 Corso-trio män
gib. 20.30 Päevamärkmik 20.35 Eilsest tänaseni.
20.40 Päevauudised. 21.00 Õige aeg. Teated. 21.10

Viis minutit tervisele dr. med. M. Kask (Tar
tust). 21.15 Klaverisoolosid. Lydia Kass-Anton.
21.40 Türi: Imiku ja väikelapse toitmisest
peasekretär Hilda Ottenson. (Kõduma janduskoja
loeng.). Tallinn ja Tartu: Intermetsosid (hpl.).
22.00 RR orkestri kontsert. Juh. P. Nigula. 22.50
õige aeg. Päevauudised ja sporditeated. 23.05
Türi: Päevauudised inglise ja saksa keeles.
Teisipäeval, 28. mail.
7.00 Äratusmäng. Võimlemine, edasijõudnutele.
7.20 õige aecf. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hom

mikukontsert (hpl.). -8.15 Perenaistele. 8.20
Turu teated. 8.30 Hommikupalvus õp. G. Klaus
(Jaani kirikust).
17.45 Teated ja reklaam. 18.00 New Mayfair
orkester mängib (hpl.). Tartu (—18.20): Vene
keelne teadete-saade. 18.30 „Kergejalgne kuninga

tütar" (I). Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutu järele
kuuldemänguks seadnud Jaan Leemets. (Lastele.).
19.00 Pizzicato (hpl.). 19.30 Perekond ja laste
arv dr. med. H. Madisson (ETM loeng, Tar
tust). 19.45 Rahva elatustase majan
dusminister Leo Sepp. (ülekanne Eesti Majandus
teadlaste Seltsi koosolekult, kaubandus-tööstus
koja saalist.). 20.40 Päevaudised. 21.00 õige
aeg. Teated. 21.10 Norra muusika (hpl.). 21.40
Kevadistest uudisraamatutest (Tartust). 22.00
õhtukontsert RR orkeser. Juh. P Nigula. 22.50
õige aeg. Päevauudised ja sporditeated. 23.05
Türi: Päevauudised inglise ja saksa keeles. Es
perantokeelne nädalakroonika.

Kesknädalal, 29. mail.
7.00 Äratusmänc. Võimlemine, algajatele. 7.20
Õige aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hom
mikukontsert (hpl.). 8.15 Tallinn ja Türi: Turu-

meistervõistlused on jõudnud lõpule, kuna mängida

on veel vaid mõned katkestatud partiid. Meistriks
tuli Mart Kask, kes saavutas meistritiitli 6,5
punktiga'. Eelviimases ja viimases voorus politsei
malemeister A. Helisalu sai kahe üllatuskaotuse
osaliseks, kaotades oma ametivennale N. Raadi
kole ja J. Rebasele. Meistervõistluste seis enne
partiide mängimist, kus meister on
juba selgunud, on järgmine: M. Kask +6,5—1,5,
2. N. Raadiko +6—2, 3. J. Rebane +4—2 (2
pooleli), 4. U. Raadiko +4—3 (1), 5. Martmaa
+3,5—2,5 (2), 6. A. Helisalu +3-—3 (2).
Endised Paldiski elanikud vabastatakse suvitus
maksust. Nõmme linnavalitsus otsustas volikogule
esineda ettepanekuga, et need Paldiski kodanikud,
kes oma uueks elukohaks on valinud Nõmme linna,
vabastataks suvitusmaksust.

Kolm uut ehitust. Uusi ehitusi kavatsevad püs
titada: Andres Sikk, Põllu tän. 88, Johannes Lahe
maa, Valdeku 53, ja Felix Sion, Kirsi 20. Peale
nende kinnitas linnavalitsus veel Arnold Püvi poolt
esitatud projekti juureehituse püstitamiseks Voolu

tän. nr. 23.

Homme pühitseb oma kuldpulma Tartus tuntud
abielupaar Mihkel ja Anna Pärn. Mihkel Pärn
sündis 1. okt. 1868. a. Vana-Põltsamaa vallas Vil
jandimaal sepa pojana, kuna tema abikaasa Anna
(sünd. Timm) sündis 5. veebruaril 1869. a.
tus. Mihkel Pärn on õppinud aednikuks ja tööta
nud sel alal Tudulinna, Raadi, ülenurme jne. mõi
sades, kuni ta hiljem asus tegevusse kaupmehena
Tartu, kus ta oli muuhulgas 28 a. riideäri oma
nikuks Söögiturul. Mihkel Pärn on elavalt ja juh
tivalt võtnud osa seltskondlikust tegevusest. Sa
muti on tema abikaasa aktiivselt tegev kohalikes
naisorganisatsioones.

Karu murdis lamba
Karu, kes tuli talmcl üle merejää Saare
maale ja nüüd seal rinqi kolab, murdis Pihtla
walla Kaali-Salawere külas karjamaal taluniku
Mihkel Nahuiku lamba. Samas ümbruses on
karu külastanud ka talude üuesid.
Kihnlaste kivilaevastik Pärnus
Neljapäevaks saabus Kihnu saarelt Pärnu 12
kihnlaste kivilacva, mis suvituslinna tõid kruusa ja
kivisid, peamiselt ehitusmaterjalideks. Laevad aset

sevad Pärnu sadamas peagu kõik veel täislaadungis,
kuna sõja tõttu on ehitustegevuses praegu märgata

teatavat seisakut, mistõttu nõudmine ka kihnlaste
kaubale on väike. Ka kivide ja kruusa eest taha
vad kihnlased tänavu võrreldes möödunud aastaga
kõrgemat hinda.

Virtsu sadamasild ümber
ehitamisele
\ cotcede talitus teatas Saare maavalitsusele, et

Kogukonnamaksu võetakse vastu Nõmme linna
kassas iga päev kella —2, laupäeval kella
—1 ja esmaspäeval ka õhtul kella 5—7. Tal
linnas võetakse Nõmme linna kogukonnamaksu
vastu Eesti Rahvapangas, šeeli pangas ja Laenu

juunikuu algul kavatsetakse alata Virtsu sadamasilla

pangas.

sadamate kaudu.

teade. Heliplaate. Tartu: Heliplaate. 8.30 Hom
mikupalvus praost H. Kubu (Jaani kirikust).
17.45 Teated ja reklaam. 18.00 Tallinn ja Türi:
Prantsuse keel mag. K. Kann. Tartu: Vene
keelne saade. 18.30 Mehhiko päikese all (hpl.).
18.55 _ Rubens jõu ja rõõmu ülistaja. Kuulsa
flaami maalija 300 a. surmapäeva puhul Han
no Kompus. 19.15 Laule Itaalia ooperitest. Voo
tele Veikat (bariton). 19.35 Matkad Põhjaran
nikule Jakob Kesnts. 19.45 Välispoliitiline vest
lus toimetaja Artur Grönberg. 20.00 Mängu

mikukontsert (hpl.). 8.15 Tallinn ja Türi: Turu
teade. Heliplaate. Tartu: Heliplaate. 8.30 Hom
mikupalves õp. H. Stilverk (Jaani kirikust).
17.45 Teated ja reklaam. 18.00 Ballaad ja sere
naad (hpl.). Tartu (—18.20): Venekeelne teadete
saade. 18.30 Isa, sul on hobu... Lapsed aitavad
vanemaid nende töös. Pisijutte ja laule. (Lastele.).
19.00 Väikesi valsse. Corso-trio. 19.35 ülevaade
sõjarindeilt. 19.50 Koorikontsert Estonia Muu
sika Osakonna segakoor. Juh. Verner Nerep ja
°.ts ltenor. hpl.). 20.30 Päevamärkmik.
20.35 Eilsest tänaseni. 20.40 Päevauudised. 21.00
7,'Hf . Teated. 21.05 Leedu Balti-kontsent
(Vilniusest). Sümfooniline muusika. Leedu ring
häälingu sümfooniaorkester. Juh. Jeronimas Ka
cinskas: Ciurlionis: 4 Leedu rahvalaulu. Gaidelis:
Sümfooniline poeem „Gediminase unelm". Gruodis:
Sümfooniline poeem „Leedu minevikust". 21.50
.«Tee viib järveni", suvituslugu Helga Pärli-Silla
otsa (f) romaanist. Loeb Mari Möldre 2?
Kammermuusika. Beethoven: Kvartett c-moll, "õp
18, nr. 4 (Allegro ma non tanto Scherzo; An
rante scherzoso quasi allegretto Menuetto*
Allegretto Allegro) Rudolf Palm (I viiul)',
August Miil (II viiul), Rostislav Merkulov (vioola)
ja August Karjus (tšello). 22.50 õige aeg Päe
vauudised ja sporditcated. 23.05 Türi: Päevauudi
sed inglise ja saksa keeles.

toosid helisevad (hpl.). 20.30 Päevamärkmik. 20.35

Eilsest tänaseni. 20.40 päevauudised. 21.00 õige
aeg. Teated. 21.10 Lõbus Kletsch (hpl.). 21.25
Türi: Põllumajanduslikud teated. 21.35 Türi:
Oraste äestamisest põllutöökoja taimekasva
tuse-nõunik agr. Richard Leetoja. 21.25 Tallinn
ja Tartu: Prantsuse disööse (hpl.). 21.50 Lap
sed ja töö vabas õhus õilme Ploompuu. (Laste
vanematele.). 22.05 Beethoveni sümfooniate-sari.
(V). RR orkester. Juh. O. Roots. Sissejuhatavad
sõnad Karl Leichterilt. 22.50 õige aeg. Päeva
uudised ja sporditeated. 23.05 TÄri: Päevauudi
sed inglise ja saksa keeles.
Neljapäeval, 30. mail.
7.00 Äratusmäng. Võimlemine, edasijõudnutele.

7.20 õige aeg. Ilmateade. Päevauudised 7.30
Hommikukontsert (hpl.). 8.15 Perenaistele. 8.20
Turu teated. 8.30 Hommikupalvus õp. A. Soo
saar (Jaani kirikust).
17.45 Teated ja reklaam. 18.00 Toti ja Tito
laulavad (hpl.).Toti dal Monte (sopran) ja Tito
Schipa (tenor). Tartu (—18.20): Venekeelne tea
dete-saade. 18.30 „Kass Ints ja koer Raksi su
veks ka maale!" Gert Helbemäe kuuldemäng. (Mu
dilastele.), 19.00 Trabetski-trio mängib. 19.25
Eesti keel R. Kress. 19.45 Majanduslik ring
vaade toimetaja Leho Kareda. 20.00 Soovi
kontsert (hpl.). 20.30 Päevamärkmik. 20.35 Eil
sest tänaseni. 20.40 Päevauudised. 21.00 õige aeg.
Teated. 21.10 Viis minutit tervisele dr. med.
M. Kask (Tartust). 21.15 „Perry Brown saab
auleegioni risti", P. Gallico lühijutu järele kuulde
mänguks seadnud Valve Saretok. 22.00 Eugen
Kapi helitöid. RR orkester. Juh. 0. Roots. 22.50
õige aeg. Päevauudised ja sporditeated. 23.05
Türi: Päevauudised inglise ja saksa keeles.
Reedel, 31. mail.
7.00 Äratusmängr. Võimlemine, algajatele. 7.20

Õige aeg. Ilmateade. Päevauudised, 7.30 Hom-

ümberehitamisega. Seetõttu tekib seal aga raskusi
kaubaveoga, kuna vaguneid ei saa viia sillale laeva
juure, mispärast veeteede talitus soovib, et silla
ümberehituse ajal Saaremaa kaubavedu toimus

Laupäeval, 1. juunil.
7.00 Äratusmäng. Võimlemine, edasijõudnutele.
7.20 õige aeg. Ilmateade. Päevauudised 7.30 Hom
mikukontsert (hpl.). 8.15 Perenaistele. 8.20 Turti
teated. 8.30 Hoimmikupalvus õp. V. Viks (Jaa
ni kirikust).
17.45 Teated ja reklaam. 18.00 Nädalaringvaa
de (hpl.). Tartu ( 18.20): Venekeelne teadete
saade. 18.30 Kotkasilm ja Karukäpp Lõuna-Ees
tis. Matkapilte. Koostanud Ev. Paikre. (Noortele.).
19.00 Üks mängija ja kolm pilli. Mihkel Mänmste
(balalaika, bajaan ja banjo). 19.25 Teraskotkaste
pesas. A. Kask külastab mikrofoniga lennukooli
19.45 Puhkpillimuusika. Tallinna Tuletõrje Bri
gaadi orkester. Juh. pealik R. Väljak. 20 30 Päe
vamärkmik. 20.35 Eilsest tänaseni. 20 40 Päeva
uudised. 21.00 Õige aeg. Teated. 21.10 Laate
kava-vestlus. 21.20 See oli siis, kui... Mere
karude jutte ja laule aurava punšiklaasi juures.
Koostanud Eino Pillikse. Kaastegev Hugo Laur.
22.05 Vene helitööde kontsert. RR orkester. Juh.'
O. Roots. 22.50 Õige aeg. Päevauudised ja spordi
teated. 23.05—24.00 Tunnike tantsu! Priit Vebeli
orkester. Türi: Päevauudised inglise ja saksa kee
les.

Reedel, 24. mail 1940

PBeva ! e h t

Politseipeegel
Ratturite kokkupõrge. Paljassaare 10—1 elutsev

1 eeter Jasner kaebas, et jalgrattur, kelle ratta regist

reerimismärgiks oli H-7505, sõitis Kopli t. peale te
male ja Meta Pärnsalule. Kokkupõrkel said vigas
tada rattad.

, UK? pritsis pori, Raudtee 48—8 elutsev Bern*
nard Nooni avaldas, et teda pritsis poriga Endla t
maja nr. 52-a kohal sõiduauto, mis kandis registree
rimismärki A-1274.

Metsik loomapiinaja Vismari 19-a—6 elutsev
Eugen Glaudan kaebas, et Keila v. Klooga as. Lauri
täius peksis tema hobust metsikult Johannes Seppi
maa, kelle elukoht on Nõmmel, Sakala t. 8. Seppi
maad süüdistatakse looma piinaipises.
Liigkasu liba eest. öle t. nr 1 asetseva lihakarniFu i võetakse vastutusele selles, et ta võttis keedu

liha kg eest 20 s. enam kui see oli määrusega lu
batud.
Väljasaadetu tabati. Kindla elukohata Maria
bpirulonov, kes oli saadetud Tallinnast välja, tabati
J allinnas.
" Elutses registreerimatult. V. Patarei 11—42 elut

sev Martin Leng võetakse vastutusele seepärast, et

Kiriklikud teated.
Piiskoplik Toomkogudus.
Toomkirik
Reedel, 24. mail, kell 8 õht. noorte piiblitund ko
gudusetoas Toomkirikus. Pühapäeval, 26. mail, kell
10 homm. jumalateenistus õp. K. Saarse. Laulu
lehed, sooloettekandeid. Kell %12 täiskogu koosolek
Toomkirikus. Kolmapäeval, 29. mail,
Kell 7 p. 1. koguduse piiblitund Pärnu mnt. 47 lesKedemaja palveruumis. Koguduse leeriõpetus algab
3. juunil, õnnistamine jaanipäeval.
Tallinna praostkond.
Kaarli kirik.
. Pühapäeval, 26. mail, kell 10 hommikul jumalatee
nistus pihti ja armulauaga õp. J. Juhkental. Kell
p. 1. Rahumäel, uuel kalmistul surnuaiajumalatee
..— ÕP* A. Soomre. Pasunakoor. Laululehed.
Pühapäeval, 26. mail. lastejumalateenistuse laste
väljasõit Randverre. Laste kogunemine Veneturul
„Mootori" peatuskohal kell 8.30 hoanm. Vihmase il
ma puhul jääb väljasõit ära ja on kell 1 lastejumala
teenistus kirikus. Grupijuhte palutakse kokku tulla
-reedel kell %7 õhtul Noorte Koondusesse, kus on
viimane , kaasasõitjate ülesandmine. Leeriõpetus
poeg- ja tütarlastele algab kõigis pihtkonnis S. juu
nil. kell 7 õhtul (I pihtkonna õpilasi palutakse kogu
neda leerisaali Kaarli 1, hoovis), õnnistamine
võidupühal, 23. juunil., üles anda palutakse varakult
oma pihtkonna õpetajale kõnetundide ajal.

Junni kirik.

Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. jumalateenis

tus armulauaga õp. L. Raudkepp, Pühapäeval,
26. mail, lastejumalateenistuse ja pühapäevakoolide
õpilaste väljasõit Piritale. Kogunemine Jaani kiriku
juures kell 10 homm. Pühap., 26. mail, kella 4 ala
tes vaestehoolekande seltsi korraldusel pe
rekonnaõhtu vaeste heaks koguduse majas, Lembitu

nr. 2, kõnede ja muusikaliste ettekannetega. Leeri
õpetus poeg- ja tütarlastele algab 3. juunil. Leeri
õpetusele palutakse aegsasti üles anda õpetajale kõ
netundidel e. 1. iga päev kl, 12—d p. 1., teisip. ja
reedel kl. 5—6.
Püha-Vaimu kirik.
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. kirikus ju
malateenistus armulauaga õp. T. Tallmeister.
Eraleer poeg- ja tütarlastele algab 3. juunil, õnnis
tamine 23. juunil.
Pauluse kogudus, Toomkirikus
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm.'jumalateenis

tus koos Piiskopliku Toomkogudusega. Lauluraama
tud. Kell 18 kogudusemajas jumalateenistus õp.
G. V. Klaus. Laululehed.
õhtukogudus „EmmausH Toomkirikus.

Pühapäeval, 26. mail, kell 6 õhtul koguduse juha
tuse korraldusel tänujumalateenistus armulauaga
kog. õpetaja 50. sünnipäeva puhul. Jutlus õp, J.
Liiv Raplast, piht ja armulaud õp. A. Eilart Nõm
melt. Laululehed. Koorilaul ja solistid. Suvine era
leer algab 3. juunil, õnnistamine jaanipäevaks.
Peeteli kirik.
26. mail, Peeteli koguduse Pelgulinna-tõö 9. aas
tapäeva puhul kell 10 ohvrijumalateenistus, maikuu
ohvri ümbrikkude äraandmine, laululehed, armulaud.
Kell 12 viimne lastojumalateenistus sel kevadel. Kell
6 p. I. lühike piiblikursus. Kõnelevad õp. A. Horn,
õp. B. Leib ja õp. K. Tiit. Esmaspäeval kell 19
noorte piiblitund. Teisipäeval kell 20 leerieelsete
noorte koosolek. Neljapäeval kell 19 piiblitund.
Kopli kirik.
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. jumalatee
nistus õp. G. Klaus, lauluraamatud. Kell %12
lastejumalateenistus, Kell 4 kirikus palvetund. Leer
algab 3. juunil, õnnistamine 23. juunil, õpetaja kõ
netunnid on kella 3—6 p. 1. Vene Balti 41, tel. 418-49

ja 49.

Balti puuvillavabrik.
Laupäeval, 25. mail, kell kuulutustund õp.
G. Klaus, laululehed.
Paljassaarel.

Pühapäeval kell 4 kuulutustund. Kõnelevad ven
nad, laululehed.
Nõmme Rahukirik.
Reedel, 24. mail, kell 8 õhtul leeritoas noorte
koosolek ja lauluharjutus. Pühapäeval, 26. mail, ju
malateenistus kell %11 homti. Juti. kand. V. Rõude.
Eraleer algab 3. juunil, õnnistamine 23. juunil.
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. lastejumala
teenistuste laste kogunemine kiriku juure ühiseks
jalutuskäiguks.

Peetruse kog. Diakonisside asut. kirikus.

Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. jumalateenis

tus, kell 12 lastejumalateenistus õp. mag. E.
Laansalu.

Tallinna praostkonna korraldusel.

Kuulutustunnid praostkonna evangelisatsiooni
punktides: 1. Lennuki 33 laupäeval ja pühapäe
val kell 7 kõnelevad vennad, kolmap., 29. mail
õp, R. Kiviranna. 2. Kannikese 11 laup., 25. mail,
kell 7 kõnelevad vennad, pühap., 26. mail, kell 7
praost H. Kubu, kolmap., 29. mail, kõnelevad ven
nad. 3. Kopli 22 pühap. kell 6, neljap, ja laupäe
val kell 7 kõnelevad vennad. 4. Katusepapi 4
pühap. kell 5, neljap. ja laup. kell 7 kõnelevad ven
nad. 5. £?. Sõjamäe 40 pühap., 26. mail, kell 4
pühapäevakooli lõppkoosolek õp. R. Kiviranna. Laste
ettekanded.
Rootsi-Soome Mihkli kirik.
Pühapäeval, 26. mail, kell lil e. 1. jumalateenis
tus. Kell 12.15 lastejumalateenistus Rüütli 9.
õp. Ivar Pöhl.
Tallinna Linnamisjon, K. Pätsi 6.
Reedel, 24. mail, kell 7 õht. noorte piiblitund,juh.
õp. A. Horn. Laupäeval, 25. mail, kell 7 õhtul
E. E. L. U. Rahuühenduse Seltsi korraldusel palve
koosolek, kõneleb õp. A. Horn ja vennad. Pühapäe
val, 26. mail, kell 6 õhtul perekonnaõhtu ühes püha
päevakoolilaste käsitöölauaga. Kõnelevad õp A.
Soomre ja A. Tahevali. Laulukoor ja laululehed
Neljapäeval, 30. mail, kell 7 õht. piiblitund, juh. op
mag. A. Horn.
Evangeeliumi Palvemaja ühing, Pärnu m. 82.
Laupäeval, 25. mail, kell 7 õhtul palvekoosolek.
Pühapäeval, 26. mail, kell 6 õhtul palvekoosolek, kõ
neleb õp. B. Edermaa ja vennad.

E E. L. U. Rahuühenduse Selts, K. Patsi 6.
Laupäeval, 25. mail, kell 7 õhtul palvekoosolek,
kõneleb õp. A. Horn ja vennad.
Toompea Aleksandri katedraal.
Laupäeval kell 18 õhtuteenistus. Pühapäeval kell
10 liturgia (slaavi keeles), ülempreester A. Anger
jas ja ülemd. B. Orav.
Issanda-Muutmise peakirik,

ühepäeval, 26. mail, kell fl õhtul on koguduse
s teeõhtu. Esmaspäeval, 27. mail, kell VJ7 õhtul
saalis piiblitund, mille peab koguduse

Koidu ja Endla tänavate nurgal põrkasid kokku
mootorratas A-627, mida juhtis Nikolai Kirsch
b a u m, ja sõiduauto A-2331, mille juhiks oli Evald
Siilm a n n.
Rattur auto ees

Kunderl 32—20 elutsev Eduard Abel kaebas, et
Lastekodu tän. raudtee ülesõidukohal sõitis auto
A-1834 valesuunas ja lubamatu kiirusega, . ajades
kaebajale otsa. Kokkupõrke tagajärjel paisati Abel
jalgrattalt tänavakividele. Ka jalgratas muutus sõi

Kõrtsides liigub võigujooja
Katmata makaukäsud arve tasuks

Restoran „Musta Kassi" kelner Ferdinand Kivi
tõstis süüdistuse isiku vastu, kes nimetab
ennast Heinrich Kullamaaks. Viimane oli tul
nud restorani, tellinud kolmele isikule süüa ning
juua, jätnud aga arve maksmata ning annud selle
asemele paberilipaka, millele kirjutanud maksukäsu

ühele pangale. Raha järele minnes selgus, et Kulla
maal ci olnud seal ühtki senti.
Kullamaa kohta on samalaadseid kaebusi esitatud

viimastel päevadel mitmelt poolt. Ikka on maksu
käsu d kirjutatud Tallinna ja Narva majaomanike
pankadele, kus aga tal raha ei ole. Kullamaa isiku
selgitamiseks ja vastutuselevõtmiseks alati juurd
lust.

Vargusi pealinnas
Turukaubamaja seina najalt varastati Martin
As p e diivanivaipu.
Restoran ,;Grandi" leti ääres istuvalt Jaan Tal
velt varastati rahakott ühes 35 kr. rahaga.

Vene t. 16 maja hoovist varastati Maria Michel

mannile kuuluv peleriin, mille väärtus on 50 kr.

Mustlased hakkavad metsa
töölisteks
Eile pöördusid Pärnus ajutiselt peatuvate must
laste esindajad Pärnu revidsnt-metskonnaülema
poole ja teatasid, et nende 4—5 perekonda on ot
sustanud eeloleval suvel loobuda rändavast elu
viisist ja astuda tööle metsas, kus teatavasti suve
läbi jätkuvad kiittematerjalide valmistamise tööd.
Kuna mustlastel puuduvad vastavad tööriistad,
siis alustavad nad esialgu küttepuude üles ladu
mise töödega Surju raudteejaamas, kust edaspidi
siirdutakse tööle metsadesse.

Sel puhul olgu märgitud, et Pärnust eile metsa
töödele saadetud mustlased pole mitte esimesed
Pärnumaal. Tootsis töötab metsades mõnigi must
las perekond, kusjuures mustlased end näitavad

päris tublide töömeestena.

Jaht mustlastest hobusevarastele
Narva krim.-politseil õnnestus saada kätte teisi

päeva õhtul kaks hobust ja vankri, mis varastati
sama päeva varahommikul Narvast. Pärast varguste
teadasaamist asuti kohe hobusevargaid taga ajama
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tanud teekonda L.-Eestl suunas, mis eeldas seda,
et mustlased püüavad hobused toimetada üle püri
Lätti.

Mustlased valisid kõrvalise tee, et pääseda
Peipsi ääre ja sealtkaudu Läti piirile, varastele
jõuti metsavahelide teede kaudu järele Viru-

M usta jõe küla piirkonnas. Mustlased aga nägid au

tot lähenevat, aimates tõenäoliselt, et autoga nen
dele lähenevad politseivõimud, nad jätsid hobu
sed tc;ele ja ise põgenesid metsa. On siiski lootusi,
et mustlased kuskile kaugele ei pääse, sest pealegi

on üks mustlastest tuntud, mis hõlbustab nende
tabamist

Täiendavalt Maamägi surmast
Aleksander Maamägi, kes Estonia puiesteel

löögi ja kukkumise tagajärjel saadud vigastusse suri,

oli elukutselt kingseppmeister ja elutses Nõmmel,
Kurni t. 35. Kadunut jäid leinama abikaasa ja 3 last.

Arvatav ilm
reedel, 24. mail
Kuni keskmise kiirusega muutliku siiliga tuuli.

Rünkpüvltus. Temperatuur suurema muutuseta.

Vastutav toimetaja 11. Tamm e r.
Pärnu m. 131 hoovist varastati August Kooli Kuuldi, et vargad, kelleks olid hiljuti Narva elama
dukõlbmatuks
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisna.
asunud mustlased, on varastatud hobustega aluskruustangid. Kahju 26 kr.
Soovin osta
TALLINNA I BAPTISTI KOG., KALJU 1.
Noor korralijc kindlas
Ostan
Nõmmelteenistuses
abielupaar
Pühapäeval. 26. mail. kell 20.00
uroinnifi
väikese
soovib
Moodsaim
ORKESTRIÕHTU.
piiramata arvul vanu
korterit
vHHHHHEJHHHH
J°
Kavas vaimulikku muusikat orkestrilt ja ksne
2 tuba, köök, esik,
Hiiul
tarvitatud
täielikem
J. RidalisteTt. Pääs kavadega vabatahtliku
Kahetoaline
soovitav
5.
või
1.
1.-j.
mootorratta,
maksu eest.
Teat. slt. ~25/645".
korter
kotte.
4-liikmeline
perekond
va
Siioni palvela, Tondi 24.
Trammiteenlja soovib-1 jab 4-toalist korterit van
või mootorratta kuni 350
7mki
anda suvekuudeks välkest
Laupäeval, 25. mail, kell 7.30 õht. kuulutustund. üürile
sm*. Andmed ühes hin
niga
ja
teenijatoaga.
Maksan
kõrgemat
Hiiul,
Lääne
t
14—3.
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. palvetund*, kell
korterit»
hinda. Kottide-ladu naga teat slt. „A. 2937"
Pakk. slt 09454.
6 p. 1. kirjanduse ohtu. Kirjanduse- ja käsitöölaud.
1 kuni 2 toaga, soov.
E. Krüger, Raua t Soovin osta
Tuba
Neljapäeval kell 7.30 õht. äratuskoosolek.
Ametiskäija
preili
soo
depoo läheduses. Kirj.
1, tel. 305-91.
k&da
Tallinna II baptisti kogudus, lisraeli 17.
vana maja,
puhast
suveks välja üürida 5. Juunini slt. ~1/621". vib väikest
korterit
krundi suurus 3—4 sada
Laupäeval, 25. mail, kell 7 õht. tildpalvetund. Pü Viimsis, Aasa tän., om
3-liikm. vaikne pere 11. 111 või IV 1.-jakku. fl
hapäeval, 26. mail, kell 10 homm, jumalateenistus, nibuseühendus.
sülda, Lilleküla rajoonis.
valmistab kiiresti
kond (kindlas teenistu Pai. teat. ühes hinnaga
õhtul kell 5 ..Elukevade" koosolek. Jutlustavad vv.
Kirjad ainult omanikelt
ses)
otsib
slt.
~4/624".
slt ~9/8349".
ia maitserikkalt
R. Kaups ja I. Ridaliste, mängivad Viladelvia juu Ilusas vaikses ümbruses
korterit
niorid, laululehed.
Ostan
Aegviidus
igasugu trükitöid
Korralik
soliidne
här
Ev. ..Jeesuse Sõprade" palvela, Graniidi 33.
välja üürida mööbl. toad I—2 t Ja köögiga, nüüd
aaguiaktsidents-,
kantud
ja
uusi
ülikondi,
Reedel, 24. mail, kell 7 palvetund. Pühapäeval, ning suvemaja. Lähe või edaspidi, 4.-5. jsk., ra vajab kohe või edas suvimantleid Ja talve
raamatu-, kiri-,
26. mail, kell 6 evangeeliumitund ja õhtupalve. Kesk maid teat. kuni püha võib ka vahetada. Pakk. pidi
2-3-toallst korterit palituid, punaseid ja val
nädalal, 20. mail, kell 7 palvetund. Kõnelevad ühingu päevani kl. B—l8—1 telel. slt ~40/660".
offset- ja rotat
kõigi mõnusustega. Soo geid pandipileteid, õmb
ja külalised vennad.
432-39 A. Riemer.
sioontrukit Sid
Vajatakse kohe möb vitav paremas linnaosas lusmasinaid ja muud.
Nõmme baptisti kog., Pärnu mnt. 149.
Lutikate
Pärnu mnt 33.
leeritud
NOmmel
Laupäeval, 25. mail, kell 7.30 õhtul üldpalvetund.
uues
majas.
Kirj.
slt
tuba
~34/8374".
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. jumalateenistus, (Rahumäel) suveks välja
garanteeritud surm <
Ostan
kell 12.30 päeval pühapäevakoolilastele ja kell 5 p. 1. anda päikeseküllane 2- üksikule härrale, täielise
Tall. Eesti
R. M. vedelik
õiglase
hinnaga
igasugu
Väike
perekond
vajab
toaline
korter
rahuar
või
osalise
pansioniga.
jumalateenistus laulu-mängukoori kaastegevusel.
I—2-toalist1—2-toalist köögiga su pruugitud mööblit, lap
Soovitav
Paldiski
mnt.
mastajaile isikuile, üksi
Kesknädalal, 20. mail, kell 7.30 õhtul piiblitund.
Kiri.-ühisus
riideid ja
kus majas. Suur aed, hea rajoon. Teatada Mulla vekorterit Tallinna lä sevankreid,
Allika kog., Allika tän. 5.
igasugu
asju.
Teat.
Pär
Tallinn,
Pikk 2,
tän.
3,
tel.
444-73.
hedusse,
välja
arvatud
Pühapäeval, 26. mail, jumalateenistused kell 10 liiklusvahend. Teat. kirj.
Nõmme Ja Pirita. Soovi nu mnt. 43, tel. 459-12 ELEKTRI-AURU LOKKE
telefon 428-83
e. 1. Ja kell 5 p. 1. Juhatab Ed. Lepp. Kell 12 päe slt. ~35/655".
Lasteta abielupaar soo tav mere või Jõe lähe või kirj. slt ~19/559".
V
val lastejumalateenistus. Kolmapäeval kell õht. Kivimäel
vib
TEHAKSE HÄSTU ODAVALT.
dal, kuhu olemas omnl Soovin osta stiilse
noortekoosolek kõrvalsaalis. Neljapäeval kell 7 õ.
korterit
3—4 tuba
LÄHEM
SELETUS
ÄRI
AKNAL
buse- või raudteeühen
piiblitund O. Härgi juhatusel.
pronks
välja anda, hästi sisus I—2 tuba köögiga. Kirj. dus. Pakk. ühes tingi
Ev. Vennaste kogudus, Kaupmehe 18.
Veoautod
slt
~3/583".
elekter, telef.,
mustega kirj. slt. ~32/
Reedel, 24. mail, kell 7 õht. piiblitund Noorte- tatud,
692".
kroonlühtri.
vann
ja
suur
aed
kasu
Kodus. Pühapäeval, 20. mail, evangeeliumikuulu tada. (Suveks.) Teat tel. Kindlas teenistuses nais
saadaval Igasugusteks ve
tuse-koosolekud hommikul kell 8 ja p. L kell 4 524-41.
ter. soovib väiksemat
Keskharidusega varan dudeks. Telef. 519-48.
Riigiteenistuses 2-liik Teat. telef. 312-05.
korterit
palvelas.
dusega noormees soovib
meline perek. soovib ;t3aoooaaaßßas
Adventkirik, Telliskivi 56.
2 korterit
kohe või lähemal ajal. kohe 2-toalist
abielluda kaunihingellse Kaks 15-aastast kooli
korterit
Reedel, 24. mail, kell 8 õhtul palvekoosolek. mööbliga või ilma Suur- Kirj. slt ~15/555".
Soovitakse osta I—2 prl.-pr., keda huvitab töö poissi soovivad suve
Laupäeval, 25. mail, kell 10 homm. hingamispäeva Pirital ära anda presi
köögiga. Soovitav linna vagunit 18"—23" häid, ja ilus kodu. Varandus vaheajaks
kool. Kell 11 homm. jutlus. Pühapäeval, 26. mail, dendi talu rajoonis. Lä Vaja 4—5-toalist
tähtsuseta. Foto soovitav
maalo tallu.
lähed. Kirj. slt ~22/682" kuivi
korterit
kell 7 õhtul kõneleb V. Suve.
(mitte nõutav). Võib olla Tasuva ülalpidamise eest
hemaid teateid Pikk 14, kõigi mõnusustega kesk
Adventkirik, Merepuiestee 14-».
Vajatakse 2—3-toalist
ka maalt Vanus 17—35aitavad kergematel töö
V. Lees'l pudukaupluses,
kasepuid,
Reedel, 24. mail, kell 8 õht. palvekoosolek. Kõ telef. 412-40 kl. B—l 7. linna lähedale. Teat. slt
a. Kirj. pai. ühes nime del. Teatada slt. „A. 2927"
korterit
~17/557" või tel. 314-72
neleb A. Silvet. Laupäeval, 25. mall, kell 10 homm.
ja aadressiga slt. ~5/65".
kella B—s.
Suveks
saatmisega
Rapla
jaama.
hingamispäevakool. Kell 11 homm. usuteadusekooli
keskküttega. Pakk. slt
Teatan neile noormees
Pakk. Rapla, Viljandi Noormees
pühendus-jutlus. Kõneleb Ed. Mägi. Kell 7 usu 2 km Kehra jaamast Soovitakse rentida pu ~24/684".
tele, kes tõid möödunud
mnt.
40,
pesumaja
või
suvel 1939, a. ülikonna
teadusekooli lõppaktus. Pühapäeval, 26. mail, kell ilusa metsa sees, talus has valge kuiv
tutvuks
Korralik kindlas tee telefonil Rapla 85.
6 õhtul lastekoosolek. Kõneleb Ed. Mägi. Teisipäe 2 tuba köögiga välja
riide kududa Terase 18,
nistuses
üüriline
soovib
anda. Teat. saab Paldis
laduruum,
val, 28. mail, kell 7 õhtul piiblitund.
kui nad 1. juuniks 1940.
!
Pärnu
tütarlapsega
kuni
1-toalist
Rooma-katoliku kirik.
ki mnt. 40 „Caprl". Tel.
a. järele ei tule, siis
25 a. Kirj. ..Pärnu Päemüün
korterit
p.-plndala 150—200 r.-m.
riide tööraha kat
Ostan tarvitatud
Pühapäeval, 26. mail püha sakramendi p. kell 9 433-53.
valehe"
tal.,
..Suvitaja".
Teat
slt.
~36/8416".
Pakk. slt. ~38/578" või
homm. vaikne püha missa; kell %lü surnuaial suur
teks. Haab, Jakobsoni t
rauatreipingl
telef.
518-20.
missa ja.protsessioon; kell 6 viimane eestikeelne jut
2 preilit Miisi ja kiin -54—2.
Korralik noormees soo
lus põhjapanevaist usulisist küsimusist ja maipalvus.
kärnide vahega kuni 1
nl, soovivad
vib
omaette
Korralik
pr.
otsib
re
Hallo! Meesolevused üle
m. Kirj. slt. ~17/677".
Nõmmel (Rahu 17 Uus 3).
möbl. tuba,
monteeritud
tutvust
35 a., kui olete üksikud
Erakordselt kell 9 hommikul püha missa.
korterit
kohe või lähemal ajal,
ja korralikud, omate kas
Päästearmee II korpus, Niine 13.
Ostan
Kirj. slt ~12/592".
Korralik TSsteta abi 1 toa Ja köögiga, soovi hinnaga kuni 16 krooni.
kindla palga või kinnis
Laupäeval, 18. mail, kell 7 õhtul vabaõhukoosolek
tav päikesepooine. Kor Pakk. kirj. slt. ~39/699". vanu poeriiuleid, leti,
vara linnas või maal,
otsib
Graniidi tänaval, kell 8 õht. koosolek ruumis. Juha elupaar korterit
ralik maksja. Kirjad ku Vaikne lasteta abielumajaaknald ja -uksi. Kir
siis tutvuge tõsiselt ellu
tab kolonel V. Mohell Soomest. Pühapäeval kell 7.30
Odav kolimine suhtuva kutsealal tööta
tuba köögiga või tuba ni .26. skp. slt. ~4/8304". paar vajab 2 toa ja köö jad slt ~6/066".
õht. päästekoosolek. Esmaspäeval, 27. mail, kell
va
33-a. neiu
7.30 õht. koosolekul kaasas kolonel Sladen, kol.-ltn. vaheseinaga. On nõus
giga või 1 toa ja vahe 1888881811118 auto ja hobusega. Pärnu ga.korraliku
KaasUUriliseks
Klrj. slt. ~2/8382".
Mohell, major Ahlberg ja teised. Neljapäeval, 30. paari kuu üüri ette
seinaga päikesepoolsel
maksma. Kirj. slt ~25/85"
mail, kell 7 õht. vabaõhukoosolek Sitsi turuplatsil.
korterit
• Vajan 1,5-tonn. vähe mnt 66—14. TeL 445-85. 25-a. väiks.-palgaline
soovib ametiskäija prl. Teat slt ~20/8440".
tarvitatud kuid täiesti
Päästearmee I korpus, Sakala 18.
noormees soovib
2-liikmeline perekondi
korras
Reedel, 24. mail, üldine sõduritekoosolek kell 7.30,
tutvust
Kirj. alt ~34/04".
otsib
2-toalist
Kindlas
teenistuses
3juhatab major R. Ahlberg. Laupäeval kell 7.30 õht.
Kolm klndlapalgalist noore sümpaatse korra
korterit
noormeest
soovivad
veoautot
vabaõhukoosolek Lubja tänaval, juhatab major R. kõigi mugavustega. Kirj. Noor kindlapalgäline liikm. perek. (täiskasv.)
liku tütarlapsega. Kirj.
abielupaar otsib 1. juu soovib 2-toalist
tutvust.
Ahlberg Soomest. Pühapäeval kell 10.30 homm. pü slt ~12/72".
slt. ~15/8435".
korterit
niks korterit
hitsuskoosolek, kell 4 p. 1. vabaõhukoosolek Lasna
või kastautot, kasti pik preilidega. Vanus 18—
2 tuba köögiga
nüüd või juuni alguseks. kusega
mäe veerul, kell 7.30 õht. päästekoosolek. Koosole Kindlas teenistuses abi
mitte alla 2,5 m. 25 aastani. Kirjad slt. Elektrl-aurulokld
kuil kõnelevad külalised Soomest: kolonel H. Sladen,
Lahked
pakk.
slt
~27/
Koidu
tän.
rajooni.
Kirj.
tehakse kuulsa välismaa
elupaar palub
Pakkumised
ühes firma, ~3/543".
8407".
slt. ~32/652".
kolonel E. Thykjaer, kol.-ltn. V. Mohell ja major R.
korterit
„Vella" aparaadiga ja
mudeli, sõidetud km arvu
Ahlberg. Teisipäeval kell 7.30 õht. ohvitseride de
tuba köögiga, tubaSoovitakse üürida Nar Soovitakse suuremat ja hinnaga saata Tartu 30-a. blond korralik õlidega, alates 2 krooni
monstratsioon, juhatab kolonel H. Sladen.
neiu soovib tõsist tutvust pea. Juuksetööst.: „Aare",
vaheseinaga või pliidiga, va-Tartu maantee raj.
p.-k. 53.
tuba
Nõmme Ev. Vennaste kog. palvela, Harku 48.
härrade hulgast van. ku Roimani 30, tel. 320-73;
on nõus paari kuu üüri
pliidiga
või
tuba
Ja
avar
kelder,
Biaiaaßiaaßaiaaßß
Laupäeval, 26. mail, kell 7 õhtul õhtupalvus. Pü ette maksma. Kirjad pa
ni 45-a. kes hindab naist ~Helmi", Maakrl 22, teL
hapäeval, 27. mail, kell 1 pühapäevakooülaste kokku lun kuni 30. skp. slt võib ka kaks ruumi olla. kööki, kohe. Pai. kirj.
kui tublit perenaist ja 307-91.
kuni
26.
skp.
slt
~12/
Kirj.
slt
~26/86".
tulek käesoleva aasta kooli lõpetamiseks. Kell 4 ~15/75".
arusaajat elukaaslast
8392".
kuulutustund, laulavad pühapäevakoolilapsed.
Karu
ning kelle esimene mõte Intell. preili (vällseest
Suvitaja
otsib
suveks
Ev. Priikogudus Villardi 29.
Lasteta abielupaar, rii Kakumäe või Roe ca ai 2—4-toallst
ei ole naise vara. Kirj. lanna) • soovib
Laupäeval, 25. skp., kell %8 õht. koguduse koos giteenistuses, soovib
slt ~10/8310".
tutvust
Mare
ümbrusesse
häda
korterit
olek. Pühapäeval, 26. mail, koosolekud kell 10 ja
suvekorterit
vajalise
sammalt
samasuguse
härraga, kes
kl. 5. õhtusel koosolekul külaliskõnelejad, laulab ko
2 tuba, köök, esik.
mööbliga
tuba,
Vajan
laenu
valitseb
prantsuse
või
Nõmmele
vajab
lastega
guduse segakoor.
Kirj. slt ~28/568".
võimalikult bussipeatuse perekond. Soovitav oma igasugusel hulgal osteKr. 2000 esimese obliInglise keelt. Kirj. slt.
Allika kog. osakond, Kevade 7, (end. Kordese).
lähedale.
Asukohast,
üüri
~17/8397".
Laupäeval, 25. mail, kell 7 õhtul naistekoosolek. 2-liikmeline perekond tingimusis! jne. teatada ette maja aiaga. Teat. takse sõjaväe Lasnamäe gatsiooni vastu. Kirj. slt
slt ~21/681".
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. pühitsuslik koos vajab 2-toalist
aerodroomile, väljaveoga ~24/564".
hiljemalt 1. juuniks s. a.
korterit
Välisriikide vanu
olek. Kõneleb A. Parkja j. t. Kell 12 päeval püha
klassitee ääre. Teatada
slt. ~27/607".
võib
ka
olla
tuba
vahe
Odav
päevakool. Kell 5 õhtul evangeeliumikoosolek.
Kolm korralikku tü Kuuli tän. 4, kontorisse.
postmarke
kirjutusmasinate, õmb
Kõnelevad A. Ruusna, A. Parkja j. t. Teisipäeval, seinaga. Teat kirj. slt Soovitakse toiduainete tarlast soovivad
lusmasinate
ja
grammo
28. mail, kell 7 õhtul referaatkoosolek. Kõneleb A. ~29/569".
Soovin
osta
või pudu
müüa 2000 tükki. Pakk.
ühist tuba
talukoha
fonide parandas. Soovi kirj. slt ~25/8445".
Parkja.
kaupluseruume,
Rligiteenija
soovib
2-t.
korral
tulen
koju.
vunk
Karmeli vahakogudus, Luise 11.
ühes tükis, suurusega
soov. ühes elukorteriga, Kirj. slt. ~16/8436".
esikuga
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. vaimulik köögi jakorterit
20—30 tiinu. Väljamaks ri 11 (töötuba), telef.
Nõmmele või Tallinna.
Lp. daamid!
koosolek. Kõneleb E. Ader. P. 1. kell 5 vaimulik kõ Pakk. pai. saata slt „l I Teatada slt. ~36/56".
puhtas rahas. Kirj. slt 414-97.
~20/80".
nekoosolek. Kõnelevad K. Marley ja V. Rakles.
Elektriloki-eriteadlane
581".
2 kena leskdaami (va
«
Int. daam otsib
Immaanueli kirik, Jõe 12.
teeb hästi odavasti elekt
soovivad
Soovitakse osta pruu randusega)
Pühapäeval, 26. mail, kell 10 homm. jumalarahva Kindl. teenist. noor
ril okke. Daamide juukse
tutvuda
Piritale
gitud heas korras naisteusuelu süvendav koosolek. Vastavaid kõnesid: J. mees soovib Kadrioru ra
tööstus „Helgi", Sakala
soliidse kindla sissetule
Jalgratas.
Laks ja H. Vimson. Pühapäevakooli jalutuskäigu jooni tühja
kuga härraga alates 38 a. tän. 50.
Teatada
firma
Ja
hind
Lapsevankri,
tuba
tõttu Kose metsa jääb lastejumalateenistus ära. Kell
suveks möbleeritud tuba
Eesmärk abielu. Kirj. slt.
slt ~3/63".
5 p. 1. kõnesid üllatusist Jeesuse tulemisel, üksiklaule, hinnaga 15—20 kr. pii
~34/654".
Kirj. slt. ~18/598".
Tehakse häid
pruug., soovin kohe os Ostetakse 2 suurt
duette, laululehed. Esmaspäeval kell 7 õht. meeste res. Teat slt. ~24/44".
ta.
Kirj.
paL
stl.
~39/
Riigiteenistuses
olev
piiblitund. Teisipäeval kell 7 õht. noortele. Nelja
elektrilokke,
40-a. naine, vanamood
pada,
päeval kell 7 õht. kõnekoosolek viimastest aegadest.
Aegviidus suvitust ot noormees vajab osaliselt 9339".
ne,
väikese
varandusega
h
350—450
ltr.,
soovitav
sib 17-a. kooliõpilane (tü või täieliselt möbl. tuba.
alates 2 krooni pea, ka
„Saalem", Aspe 5.
BrllJante, kulda Ja põhjakraaniga, ja 2 suurt soovib abielluda
VI linnajaos,
neile juustele, mis hästi
Reedel kell 7 õht. piiblitund. Laupäeval kell 7 tarlaps) täielise pansio Soovitav
tammevaati
ä
40
pange.
hõbedat
vastu ei võta. Paldiski
õhtul üldine kuulutuskoosolek. Kõnelevad õp. E. Tan niga. Soovitav, kus oma eraldi sissekäiguga Ja
Pakk.
slt.
~39/579"
või
keskealise ärimehega. m. 24 (end. Koidu 641,
kasutamise või
ner ja teised. Pühapäeval kell 10 homm. pühitsus vanune tütarlaps olemas.vanni
ostame kõrgeima telef. 518-20.
Kirj. slt ~13/593".
telef. 400-39. Austusega
sisuline koosolek vanas pritsimajas. Esineb laulukoor, Teat. slt. ~16/36" või he malusega. Kirjad slt. ~15/
hinnaga.
8355".
kõnelevad õp. E. Tanner j. t. Kell 6 õht. äratuskoos listada p. 1. 303-96.
' F-ma H. Markovltfi Soovin ' osta pruugitud Korralik keskealine här omanik.
olek vanas pritsimajas. Esineb laulukoor. Kõnele
ra soovib leida
Viru tän 15.
Otsin 2 toa ja köögiga
vad õp. E. Tanner j. t. Laululehed. Neljapäeval kell Vaja väikest
Jalutuskaaslase
lapsevankri.
korterit
korterit
%8 õht. noorte piiblitund oma ruumisj.
WUunuci
preilide
hulgast. Kirjad
T. Evangeelne Vennaste ühing, Päikese 5.
üks tuba ja pliidiga. alumisel korral. Kirj. slt.
slt ~5/8305".
Teat slt ~37/617".
~8/8348".
Laupäeval kell 7 õht. kuulutuskoosolek oma ruu Poska tän. 26—5.
mis. Pühapäeval kell 10 homm. pühitsus-sisulino
Lp. prouad Ja preilid! Kaotatud 22. skp. pä
soovitakse osta
Kellel on müüa pruu Teiega
koosolek vanas pritsimajas. Kõnelevad õp. Tanner Eilmann, Richard Tamm ja Akuliina Laidma, Julius ratastega,
soovib
üürida. Pakk. saata gitud
rastlõunal teel Urla ma
tutvust
j. t. Laulab naiskoor. Kell 6 õht. äratuskoosolek Tammissaar ja Helmi-Mahvalda Olup, Aleksander või
slt. ~9/629".
Sakala tänavale,
lapsevanker,
ühes Saalemiga vanas pritsimajas. Esineb laulukoor. Valkenpert ja Alice Ruusaar, Ants Kaarma ja Va
vaene, mitte ilus 30-a. jast
sealt Vabadusväljakule
Kõnelevad õp. E. Tanner j. t. Laululehed. Kesknä lentine Gross.
mees.
Üksinda
olla
on
Kirj. slt. ~32/8332".
kullast kett-käevõru 3
dalal kell 7 õht. piiblitund oma ruumis.
Laulatatud: Johannes Agula ja Silvia-Ro
talumatu. Lahked kirjad ripatsiga. Leidjat palu
Näituse .3, Rahumäe.
salle Tamm, Nikolai Knausberg ja Agnes Tärn, Os
Kellel on müüa valgust pai. saata slt ~6/66".
takse lahkesti teatada slt.
Pühapäeval kel! 3 p. 1. evangeeliumikuulutus. Kõ kar-Johann Mandre ja Juuli Veerg, Elmar Puks ja
petrooleumi
Kindlas teenistuses tü ~11/71".
nelevad* mitmed vennad,
Annette-Juüide Neimann, Helmuth-Erich Kuurmaa uusi ja pruug. riideid,
palub
ja Leida-Marie Puks, Erich Hallikma ja Miralda pandipileteld, pesu, Jala või tasu eest ära anda tarlaps
SEVESWESS»»
laenu 50 kr.
Maokas, Aleksander Saar ja Elvine Repnau, Simeon nõusid, õmblusmasinaid, petrooleumitšekke, teat.
teated
3
kuuks.
Kirj.
slt
~33/
Karm ja Adele-Marie ööpik, Elmar-Eduard Täht ja jalgrattaid, muusikariistu slt ~6/8386" või Härja 53".
Kaotatud
pea 15—2.
Helmi-Miralda Pruul, Arsenii-Peter Soo ja Elsa Savi, häid mööbleid jne.
Kaarli kirik. 111 pihtkond.
Ristitud: Tiiu Luik, Rein Tamsalu, Piia Albert Lagendi ja Olga Kaltenberg, Valter Kaup ja
Suur Karja 8-8
Jõukad daamid ja här
pross,
Rootsi
Vender, Hille Leht, Agu Märk, Riina Röding, Jüri Elna-Anita Tammik, Martin Kappet ja Alviine Id
rad! Palun laenuks
nurm.
Männiste, Kalle Vaalma, Lembit Pusse, Rein Vasar,
roosa korall. Leidjat pa
Surnud: Salme-Johanna Sirg, 28 a., Salme Ostame Igasuguseid
300 kr.
sindleid
Mart Kappet, Maie Mu rula, Rein Siiberg, Lehte Rae.
lun tasu eest teat. slt.
raamatuid
Kihlatud: Heinrich Muldo ja Zinaiida Vii Rahu, 25 a., Aleksander Gnidin, 70 a., Eda-Maris
Protsendid ..20 566".
tarvir kohe. Pakk. telef.
lem, Heinrich-Johannes Kreek ja Lovise-Rosalie Kirs, Kingu, 3 a., Hedvig Tennav 72 a>, Rerta-Elisabeth
„E. Ö."
või Tallinn, Nar
Robert Lannesto ja Epp Kiil, Johannes-Lembit Tirel Männik oks, 40 a., Jüri Roosmann, 69 a., Anna Prul ..Vaht", Pikk 3. Telel. 307-08
SSSSSiSS»»»»
va mnt. 10—L
ja Ilse-Mariette Kaljuve, Harald Paalme ja Nadežda jan, 67 a., Saamuel Simson, 67 Juuli Aldoja, 66 a. 476-48, Tallinnas.

tema juures elutses Ado ögu, kus asus seal re
gistreerimatult enam kui kuu.

Joobnute raske lööming
ööl vastu neljapäeva tolmus suurem kaklus mu
hamedi usu kalmistu läheduses, kitsarööpmelise
raudtee juures. Kakluse kohalt toimetati linna
keskhaiglasse isik, kes nimetas ennast Heinrich
Seppamiks. Temal olid parema rinna kohal ja
peas suured haavad ning kriimustused näol. Möö
dujate poolt peeti teopaigal kinni kindla elukohata
Richard Tohver ja Robert Hunga, kuna kolm
isikut jooksid minema. Löömingust osavõtjad olid
kõik joobnud olekus.
Mootorrattur kihutas autole otsa

Nr. 136

10

Nr. 136

Päevaleht
Linna lähedale maale
vaja tublit

Vilunud
16-a. korralik
Keetjat
töökas poiss
mööbelsepp
tüdrukut.
MWANIMM
tarvis suvituskohta söö
teenistust, võib
Kaubelda kl. 9—ll Lii gisaali. Kirjad slt. ~37/ saab kestva töökoha. Jõe palub
õpilaseks ärisse või töö
8417".
vamäe 2—l.
tän. 16.
kotta. Teat. slt. ~7/547".
Sõjaväe Lasnamäe ja Head nooremat
II liig! autojuht
Tarvis
Jägala aerodroomidel va
majateenijat
soovib kohta, on sõitnud
ja paekraavitöödele vi vaja korral,
tasu
eest.
tublit puuseppa-põranda
lunud
1929. a. alates. Omab ju
Tulla Vesivärava 26—1, panijat. Tulla Nõmme,
huveoloai
Kirj. slt. ~26/
meestöölisi ja
pärast kl. 4.
8326".
Voolu 5—2.
Tarvis
Vaja tallu
hobusemehi
Maaler
ago-tsvlkkijat
teenijat.
ja
vana
parandajat.
Uus
koos hobuse ning vank
riga kivide ja kändude tän. 27. Soovitav, kes ko Läbi .rääkima tulla Tel otsib tööd. Nõmme-Ki
liskivi 44—4.
vimäe, Koidula t. B—l.8—1.
veoks. Tulla Lasnamäele, dus tsvikib.
Kuuli 4 ja Jägalas Jä Vilunud
Linna lähedale maale Bajaanimängija
gala mõisa.
poleerijat
tallu vaja korralikku
tarvis. Johansoni puu
mängib pidudel, pulma
teenijat.
Autojuhti
tööstus, Tööstuse 46, tel.
del ja muil koosviibi
Kaubelda Veerenni 7—l. mistel. ' Kullasepa 5—2.
vajatakse taksoautole. 414-38.
Kautsjon tarviline. Teat. Kaheliikmeline pere Veovoorimehe Juure
PyCCKAH n.
slt ~6/626".
kond vajab Keetaoskajat
hobusemeest
smer
MECTO. Xoponme
passijat.
tarvis, kes oskab hobu
Vajatakse lihtsasse pe
peKOMeHAapHH.
Tulla kl. 9—lo ja kella sega ümber, käia ja tun
rekonda
4—6 Kunderi 19—5.
neb veidi linna. Joodi Nõmme, Harku 46—5,
lapsehoidjat
kud ärgu tihitagu. Ki
Zoua OT 10—2.
vimurru tän. 27.
Kopli tän. 44—7.
Toidualnetekauplusse.
Kurna mõis annab välja
Tüdrukut
õpilast ja
kas müüjaks või õpila
klombitud
seks väh. tasu eest soo
vaja linna lähedale talu
käealust
tööle. Kaubelda 24. mail vin, või õmbleja abili
raudkivide
kella 4—6 pärast lõunat seks. Olen kaupluses ol
on tarvis. Pärnu mnt.
Hariduse tän. 13—13.
nud ja kutsekoolis käi
48, kübaraärisse.
nud. Kirj. slt. ~8/668".
Vajatakse
vilunud
veo
Vilunud
triiksörgitegijald,
Aus teenija, keskaas
töötaksid kodus. Tul tais (teeninud välissaat
juuksurprl.
Kurna mõisast Tallinna kes
konnas)
24. skp. kl. 6—B Lem
tarvis. Teat. saab õhtul (16 km). Lähemaid and la
palub-kohta.
bitu 6—5.
kl. 8 Harju tän. 17—3. meid saab linnavalitsuse
Kirj. slt ~19/639".
majandusosakonnast,
Kfirvatteenlstusena
Vajatakse vilunud
Mündi tän. 2.
lihtsale tööle, võib kor
kammijat.
Maaler
ralik mees endast tea
Kindel palk, pealeselle
HIHBIWM
tada.
Sauna
tän.
1,
res
-protsendid. Kirj. slt. ~18/
torani.
638".
otsib tööd. Kirj. slt ~32/
252".
Paelakudujat
Vaja
tublit
Korralikku
pöllutöösulast,
Otsib kohta
maalrlpofssl
poolijat tarvis. Müü kes iseseisvalt oskab töö noor preili, kes valitseb
tarvis, kes tunneb tööd. ja
tada.
Kaubelda
Paldiski
rivahe
17—2.
Tulla kl. 9—lo Pärnu
eesti Ja saksa keelt, os
mnt 51-a—l.
mnt. 123.
kab masinal kirjutada, on
õmbleja vajab vilunud
enne kontoris teeninud.
Vaja 13—17-a.
TUdrukut
tütarlast
Pakk. ära anda slt. ~32/
tülist
ja karjast maale tallu
perenaiseabiks lapse juu 532".
vaja. Kaub. 24. mail kl.
re. Tulla Tatari 37—12,
10—11 Pärnu mnt. 76, Magasini 5—7.
alates kella 10 homm.
1-liigi
hoovis.
Vajatakse J
autojuht
Vaja
vilunud
Maale tallu tarvis
töömehi
soovib
teenistust,
tunneb
juuksurit
veoautole. Tulla Kalevi
karjast,
ala ette kuni kella 7 põhjalikult autoremont
tööd, kauaaegne prakti
hommikut
kes oskab ka lüpsa. Kau Endla 9—3.
ka. Kirj. slt ~38/58".
belda laupäeval, 25. mail

kella 9—ll homm. Ma
gasini 13—4.

Vajan
kolme maalrit
Nõmme, Nurme tän. 17,
krt 1. Kirj. slt. ~16/76".
Restorani vaja vilunud
köögiteenijat.
Tulla Januseni t. 9—3,
kuni kl. 10 hommikul.
.Vajatakse vilunud
kingseppa,
ago-tsvikkijat. Tulla Tar
tu mnt 13—2.
Vajatakse vilunud
metalli

Vajan kiiresti head ja
korralikku üliriiete j
meesjuurelõikajat.'
Nõrkadel töötegijail pa
lun mitte tülitada. Kirjad
slt. ~40/100".

Teenijat
tarvis väikesesse pere
konda. Raua tän. I—l 7.
Kaheliikmeline per. ühes
4-aast. lapsega vajab
teenijat, kes keedab ja

lapsega on vilunud.

Riigi
Sadamatehas
annab . välja tehase
sõidutee

sillutamise

munaklvidest, ca 5000 m*.

Sealsamas tarvis passi
jat. Vesi majas. Nõmme, Läbirääkimistele tulla Rii
Sadamatehase tehnika
Seene 18, Valdeku bus giosakonda,
Merepuiestee 13
sipeatus.

Vaja tublit
köögiteenijat

Vilunud
Tugev energiline 32-a. I Võtan igasuguseid
remonttöid,
rätsepatööllne
Ära anda keskküttega
! kivi-, puu- ja krohvitöö,
palub tööd,
rahul kõigega. Kirj. slt. | samuti kivikatuseid. Töö soovib teenistust. KirJ.
6-toaline
~40/60".
: korralik. Kirj. slt. ~4/ slt. ~13/8313".
NÕMMEL IA MUJAL
544".
Kuduja
Korter
üksik.daam
korter
otsib tööd, teeb suurt Aus karske
2
tuba,
köök, esik,
noormees
tööd ja on nõus ka suka
otsib müüja-, passi- või
48 m®, ära anda Nõmmel,
ja sokitööga. Kirj. slt. soovib mingisugust tee perenaisekohta. Kirj. slt. (põrandapinda 170 r.-m); Orava 6—l. Tel. 524-57,
~25/45".
nistust tööstusse, lattu ~10/8350".
homm. kl. 7—B.
või ükskõik mis alale,
5-ruumiline
omab head tunnistused
3-toaline
Lukusepp
ja soovitused. Kirj. slt.
korter
~14/554".
keevitaja palub tööd
kontor
elektri ja autogeeni alal.
välja üürida, omaette
Korralik noormees sooJakobsoni tän. 9—7.
maja aiaga. Küsida Ki
vib
72 r.-m): seltsi vimäel, Roosi tän. 7 või
Jurist, kes omab pike i !(põr.-p.
teenistust,
ruumid 2 tuba ja telef. 471-49.
tunneb tisleri- ja mudel maaegse kantseleiprakti köök (põr.-p. 120 r.-m).
ka
soovib
pärastlõunast
sepatööd. Kirj. slt. ~39/
Kivlmöe rajoon!»
Kaarli pst. 9.
619".
Nõmmel korter üürile
lisateenistust.
anda 2 tuba, veranda,
Lp. tööandjad!
Pakk. pai. saata slt. ~22/
köök, esik, soe talvekor
Aus karske 20-a. noor8402".
Riigiteenistuses noor ter, alumisel korral, ve
mees palub ükskõik mis
mehe juure võib tulla sivarustus. Sõbra t. 23.
tööd lattu, ärisse või
ametiskäija noormees
Kuuüür Kr. 25.
Lp. rätsepad!
käskjalaks. Kirj. pai. slt.
toakaaslaseks,
~3/623".
Võimaldage vilunud neiu üür Kr. 10. Leigri 5—12
Söögimaja
ruumid
le käealusekoht. Kirj. Kungla tän. pöörates.
Lp. tööandjad!
slt ~20/8400".
Vaatama tulla kl. 7 õhüürile anda heas kohas
Karske korralik . 32-a.
Aegviidus. Küsida Tal
tul alates.
kutsetunnistusega moto
Noormees
linn, öle 2, ärist.
rist, heade tagajärgedega
sooritanud NMKÜ kutse palub mingit tööd, nõus Maapealne
klngsepatöötuba
eksami, palub võimalda kõigega. Kohaneb kiires odavasti
Müüakse
üle anda. Seal
da mingit tööd tööstusse, ti. Kirj. slt. ~5/8385".
samas 2 lappimismasi
põllumajandusse või üks Karske korralik lasnat
odavasti müüa. Kü
kõik kuhu, on ka vare teta abielupaar soovib
sida Kalevi t. 32, töö
malt sel- alal tegutsenud.
, toast.
Võib ka mingi muu töö kas majahoidjakohtn,
nüüd või edaspidi.
olla; kohaneb kõigega kii
Kirj. slt. ~24/644".
Ära anda erasissekäl
resti. Kirj. slt. ..8/63".
guga
m
Kaks korralikku neidu
mööbliga tuba,
Noor tütarlaps
paluvad kohe
soe, puhas, vähese köögi
ettekandjaks
soovib rätsepa Juure õpi-! tarvitamisega. Oleks soo
või pikoloks, kuid nõus laseks. Kirj. slt. ~27/vitav naisterahvad või
ka mõne teise kohaga, 687".
noored abielus. Wiede
mees

Kaks vilunud kohviku
ettekandjat
vajavad tööd. Kirj. slt.
~19/599".

toidualnetekauplusse.

õpilasekohta
Härradele:

17-a. ja 23-a. noor

Kirjad slt. ~11/551".
Tütarlaps

otsib teenistust ärisse või
kontorisse, , valits. - eesti,

mehed paluvad

teenistust.
Kirj. slt. ~27/47".

mani 5—3.

Maaler
a&oxa
teenist lasteta
Lp. tööandjad!
otsib sise-, välistöid. Kindla
Palun võimaldage noo Sõidab ka välja. Teateid isikuile
Ühetoaline korter Tsemendist alavaase
rele ausale energilisele slt. ~39/8459".
saada
õuna 8, näha ai kodukaunistamiseks soo
neiule mingisugune tee
nult pärast kl. 5 p. 1.
nistus. Nõustub ka ära
50 kr. sellala,
vitab betooni- ja katu
sõiduga. Pakk. slt. ~30/ kes soovitab korralikule Üksikule ära anda sepapitööstus „M. Moring
610".
mehele kindla teenistuse eraldi
& Pojad", Tallinn (Jär-,
vabrikusse, tööstusse või:
ve), Pärnu mnt. 180, tel.
mööblita tuba
Maapäritoluga
ükskõik mis alale. Kir- j Vene 1—22 (olemas vann, 458-08.
tüdruk
jad pai. saata slt ~35/ telefon).
palub kohta tööstusse või 8335".
majja. On lõpetanud ühe
Müüa täiesti aos
aastase kodumajandus Aus vanem maaneiu
3 rattaga
kooli. Kirj. slt. ~27/567".
Ruumikas päikesekül
soovib kohta
lane remonteeritud 5kaubaveo
10-a. noormees korra maale, võib ka iseseis toaline
töötada. Kirj. kuni
likust perekonnast otsib valt
27. maini slt. ~16/8356".
õplpolslkohta
korter
jalgratas

Kirj. slt ~8/8308".
18-a. tütarlaps soovib

Kirj. slt. ~30/570".

~31/571".

pakkurnised slt. ~28/608",

Palun kohta

Rätsepad!
Meestööline soovib tööd
(laagripalitutöö alal).

lukusepp
soovib tööd. Kirj. slt.

oma korterist. Lahked

ükskõik mis tööalale. Täiesti vilunud noor
; Kirj. slt ~35/55".

Elektrik
tööd

Reedel, 24. mafl 1940

Kevad-suvi-ülikonnad:
60.—, 70.—, 71.—, 85.
Sport-golf-pintsakud:
25.—, 30.—, 35.—, 45.—, 50.
Flanellist goif-kupong püksid:
12.—, 15.—, 17.—, 22.—, 27.
Kodumaa ]a Inglise

vene, saksa keelt tunneb
raamatupidamist ja ma
sinakirja. Teat. kirj. .slt.

(tõld) Manccžl i. 1,
proua soovib ärisse
vannitoaga, parketiga
restoran „Room".~- *
mUUJannaks
välja üürida Kooli 13
ükskõik mis alale. Kirj. (G.-Adolfi gümn. õuest).
slt ~4/8384". !
Üür Kr. 75. Teateid saab
Õmblustööd j majahoidjalt.
Müüa vähepruugitud
tellige: mantleid, kostüü iniiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiüiiHiinininniniir
lapsesportkäru.
me, kleite. Lõigete müük,
kiirtellimised 2—24 tun- j Ära anda
Näha Vismari B—s.
niga. Ateljee Ilu, Gon-,
2 tuba
siori tän. I—l,1—1, turunur-j mööbliga või ilma, sobi
Odavasti müüa vähe-,
gal. j
vad ka kontoriks või pruugitud
puhtamale
tööstusele.
Ehitustehn. kursuse lõ-j
kappraadio.
petanud noormees soovib Uus tän. 6—3.
ehitusele
Kirjad slt. ..31/3451-. '
Ilus suur
kümnlku
Lapse
praktlkandi-kohta, Tal htistlmöbi. tuba
ja par
linna, - või väljaspool.
mänguaed
ketiga ära anda solllds.
Kirj. slt. ~23/8363". ,
üürnikule. Kaupmehe t. müüa. Näha kl. 10—3 Ja
31—2.
6—B. Sakala 47—3.
Müüa korralik
Juhuslikult hea
j IP 11l il
lüpsilehm
tolduälnetopood
edasi anda või osanikku Harku vallas Hüüru
vaja. Küsida Saiakang 1, asunduses, Sõeru talus
TALLINNAS

poleerijat~30/90".
Naisterahvas
lihvijat. Võib ka õhtutiKaubelda Ku-Ku-Klubis
Otsitakse
Lp. mantli- ja kleidi
soovib kohta
käia. Kirj. slt. ~15/675". Vabaduse väljak nr. 8,
õmblejad,
tööstusse või mujale.
Vajatakse endisi
Iseseisvat
võimaldage tööd .
Kirj. slt. ~37/657".
kingseppi,
varem laagrimantlite alal
nr. 3 H. Emar.
kioskist.
katusetõrvajaid
müüjannat
töötanuile. Kirjad slt.
.
Mantlija
kleiditöös
DKW
Tuba
~37/97".
tõrv", Müürivahe
vaja toiduainetekauplus „Eesti
vilunu
Päikesepaisteline Ilus 1936. a. sõiduauto,
tän.
29.
täiesti
kes
hästi
parandustöid
tuba
ae. Kirjad H. Madisson,
välja üürida
soovib tööd.
Hästi vilunud ja heade mööbl.
tunnevad ja ruttu töö
sõidukorras, müüa. Kü
Tabasalu postitalu, Tal
mööbliga
või
ilma,
ära
Raudtee
38—2,
Tähe
tän.
tunnistustega
covercoat-mantlld:
tavad. „Välk", Niguliste Kirj. slt
Töömeest
linn.
anda. Toompuiestee 9—13 sida Pärnu mnt. 62—7,
nurgal.
tän. 13.
keetja
hoovimajas, Karl Veske.
hoovimaja.
45.—, 60.—, 69.—, 79. jne.
Kohe tarvis korralikku tarvis, kes põldu künda
Korralik Hiiu tütar
otsib kohta. Kirj. slt. Väike mööblitega, köö
Rätsepa pruugitud
mõistab. Tüve t. 18—1,
kingseppa
gi tarvitusega
laps
~1/8301".
Korter
Vihmamantlid:
Jalg
Passijat
tuba
vanale tööle. Falkpargi 2 Tondi sõjakooli vastas.
soovib kohta
õmblusmasln
Sealsamas ka kaasüüri
Noor
tubli
1
tuba,
köök,
esik
vabrikusse,
tööstusse
või
ära
anda
Linda
14—2,
Valged Kr. 30.
Pesumajja vilunud
müüa.
Keila, Paldiski m.
list vaja.
homm.
kl.
B—lo,8—10,
õht
kl.
25
kr.,
2
tuba
ja
esik
rätsepa
juure,
on
selles
tüdruk,
tarvis 3 päeva nädalas.
6—3, telef. 40.
Välismaa popeliin Kr. 32.
triikijat
6—lo.
37
kr.,
välja
üürida
veidi
vilunud.
Lahked
Nõmme,
Jaama
t.
11—1.
põllutööline,
soovib
tallu
Linna ligidale tallu
Must ja pruun lederool Kr. 25.
Nunne tän. 11, küsida
saata slt
tarvis, kes ka hästi krae Vähemasse perekonda pakkumised
tüdrukuks. Kirj. slt. ~16/
Ehitajailo
vaja tublit
majahoidjalt.
~29/49".
Tuba
8316".
sid triigib ja pesu vas vajatakse
vean kohale head okas
teenijat
tu
võtta
oskab.
Pakk.
ja üht vanemat naiste
Tellida tel.
Korralik 18-a. noor
majateenijat
17-a. saarepoiss soovib välja üürida kindlas tee
Kadriorus haiguse pu puusaepuru.
rahvast 7-kuise lapse tingim. slt. ~28/88",
475-64 iga p. kella 18
nistuses poissmehele. Soo hul
Daamidele:
mees soovib mingisugust
palgaga
Kr.
25
kuus.
mööblitööstusse
ära
anda
hästiminev
alates.
juure. Kaubelda 25. mail
44—1.
tööd,
Vene tän. 3—l-b, kella
puuvlljakauplus
tööstusõpilase
kl. 10—12 Ristiku (Oska Abielupaar võib saada 9—5.
soovitav oleks jahuves
Küsida Jakobsoni t. 21, Soodsasti müüa tam
kohta.
ri) 7, poes.
Korralik
kisse, vorstitööstusse või
majahoidjakohta
lihakauplusest.
mest ja kasest
toiduainete- *
Vajatakse praktilist, linna ligidale talusse,
Kirj.
Kungla
49—15.
Kevad-suvimantlid:
magamisetoad
Tallinn, Koidu t. 95—9, keeduoskusega j veskis on enne olnud.
kauplus
õppinud
Vabanes Süda t. 19—1 kirj.-lauad, raam.-kapid,
telef. 410-79, kodus õhtul
17-aastane poiss
teenijat j Kirjad slt. ~12/672".
kontsatöölist
üheg
lahtise
piima
müügi
20.—, 25.—, 40.—,60. jne.
puhvetid ja muud. Iga
korter
otsib tööd või õpipoisi ruumiga edasi anda, üle
4-liikm. perekonda. Teat.
tarvis, kes oskab masi kella 8 alates.
sugu tellimiste täitmine.
kohta
ükskõik
mis
alale,
žorsettmantlid:
nal töötada. Puutööstus Vaja väikesesse pere-* slt. ~34/8414".
lugemisega
või
umbes.
Koolist vabanenud tü
3
tuba,
teenijatuba,
Pikk 15, töötuba, telef.
tunneb
veidi
lukusepa
Kirj.
slt.
~11/631".
„Kalev", Ristiku 4-a.
konda
tarlaps (12-a.) ja poeg
esik, vannituba, köök, 471-37.
tööd. Kirj. slt ~21/8321".
voodriga ja ilma Kr. 15.
Vaja vilunud
laps
(14-a.)
soovivad
aia
kasutamisega.
Vilunud
noort abilist
poteerljat Ja
Mugav 1-toal.
maale
Intell. keskaast. vene
Müüa
Kostüümid:
korter
tislerit
Juuksurit
Kesklinnas ära anda
karjaseks.
asutalu,
preili soovib perenaiseks esikuga 1. juunist ära 3—5-toal.
vaja meestetööle kindla Magdaleena tän. 15—11. kestvale tööle. Tulla Kap Teat. Majaka 2, poodL
inglise ja sport, meesrätsepa töö
üksiku korraliku intell.
22,5 ha, Tall. 30 ja jaa
le kohale. Tartu maan Rätsep vajab
anda. Küsida K. Pätsi
peli 10, töökoda.
58.—, 65.—, 74. jne.
korter
härra juure (tunneb häs 17—9 (majahoidjalt). •
mast 7 km. Metsa, põl
tee 83, ärisse.
Lp. arstid!
ti majapidamist ja käsi
du ja hoonete ehitusma
Tarvis kohe tööstusesse Intellig. gümn. hariduse
meestööjõudu
Vihmamantlid:
telefoni ja vanniga. Tea terjal
tööd) või laste juure kas
Vajan töökat
olemas. Küsida
noort virka
Korter
ga
(samariitlane)
noor
tunnitööle
tellitud
töö
teid saab Kaupmehe t. Kungla tän. 18—4.
naisterahvast
tütarlast
vatajaks, on lasteaednik.
ruudul,
ja
ühevärvilised,
prl.
palub
kohta
abili
aiatöödele. Laane tän.alal. Raua 10—6.
Kirj. slt. ~8/8388".
6 tuba, vanni-, tee 11-a—l, tel. 451-50.
Tulla Tallinn, Pärnu seks või kuskile kantse
kummeeritud Kr. 20.— alates,
Rauatreipink
mnt. 62—4.
B—l, V.-Ameerika üle Vajatakse kohe
nijat ja köök, päikese
leisse.
Kirj.
sft
~31/651"
ruudulise
mustriga,
impregneeritud
Lp. maapidajad talu küllane, soe ja kuiv
odavasti müüa. Kärnide
raudtee.
Uues
majas
Vabadus
Kr. 25. .
peremehed! Kellel on kohe välja üürida. Kü väljaku lähedal ära andavahe 1 mtr. Näha võib
Vaja autojuhti
tütarlast,
Noor 24-aastane naine
ära anda haotegem., maa sida Lembitu 4—4.
Vaja
välismaa popcliinist Kr. 32.
ja
töömehi
veoautole.
tuba mööbliga või ilma.kella 2—5 Masina tän.
palub
tuneivalt
mingit
vanemat inimest või kes tunneb kotikleepimi Soovitav kes enne Vene
juurimist
ja
kraavikae
teenistust
Keskküte, vann, telefon. I—ll.
Saadaval
ka
igasuguseid
teisi
Korter
noort tütarlast 4-aastase se tööd. Vene tän. 10—12 masinaga sõitnud. Teat. kas tööstusse või vabri
vamist, pai. teat. slt.
Köögi kasutam. võima Juhuslikult odavasti
~7/8387".
lapse juure 4—6 tunniks
2 tuba, köök ja esik, lus. Teat. tel. 480-69.
Tondi, 24, garaaž.
„GENTLEMAN"
kusse,
vilub
kiiresti.
müüa uus suur poolnahk
tänavapoolne,
hind
36
kr.
Nõudepesijat
päevas. Tulla läbi rää
V. a. härrad töösturid,
köites (8 köidet)
Vajatakse büroosse in Kirj. slt. ~38/658".
kima kl. 10—6 Laada
välja
üürida
Tööstuse
1
mööblita
ja
teine
mööb
tööstuse
vihmamantleid
suures
palun teenistust, olen aus tän. 35, telef. 449-73.
Eesti Entsüklopeedia
tarvis söögisaali. Roosi telligentset
platsile 94 pudupood!.
Keskkooli har. tütar
valikus. Müük ka suurel arvul.
liga, keskk., parketi, van Teat. kirjalikult Harju
noormeest
ja ustav, rahuldava ise
krantsi 15.
tarvitam.
Vilunud
tän. 30—16, või näha 24.,
loomuga 30-a. noormees 1 või 2 hästi möbleeni ja köögi
Kr. 500—600 tegevuska laps palub
Esimeseklassi töö Kindlad hinnad.
juuksurit
maalt, palun südamest ritud päikesepaistelist ära anda tuba
27. ja 28. mail kl. 7—B
pitaliga huvitavale ja ärisseõpllasekohta
Hobusemeest
Pikk t. 62—4.õhtul.
või kontorisse, os
tuba
aidata, on vana ema ülal
vaja päeviti alatiseks
tasuvale tööle. Töö ei ole kab masinakirja
Telef. 471-37.
ja
raa
Valmisriieteäri
pidada.
Kirj.
slt.
~3/9983"
meestetööle, naistetöö tarvis kindlale tööle, soo seotud kindlate kella
välja üürida Kaarli kiri
Kirj. slt.
Müüa väga palju häid
tundmine soovitav. Hoi-' vitav maamees. Mäekal aegadega. Kirj. slt. ~29/ matupidamist.
ku rajoonis. Luise 5—6.
~6/586".
Töötahteline usaldus
landi tän. 10, ärisse. da 37—4, kl. 7—9 õhtul. 689".
üürile
anda
raamatuid,
väärne gümn. harid. prl. Tartu mnt. algul üüri
Narva maantee alguses..
Jtloela
soovib kohta või töödle anda
Töökas neiu soovib ük
Vajatakse
mugav
päikesepoolne,
Kindla töökoha
Vajatakse
juure
ükskõik missugust. So
eraldi sissek. ja vanni ainult, täna ja homme.
kolm äriruumi
suurkäitisesse soovitan siku härra
tislerit,
teenijat
teenijaks,
tarvitam. tuba kesklinna
biv tööstusse, ärisse
100, hoovis, kL
lähemal
ajal
sellele,
kes
Või passijat, kes ka pesu kes tunneb poleerimis laenab kohe 40 kr. üheks teeb kõiki töid, keedab
majapidamisse. Pakk. slt. suurte peegelklaasist läheduses. Teat. slt. ~21/ Liivalaia
B—2o,
~35/8455".
pesta oskab. Palk 18— ja vineerimistööd. Oa 3. kuuks. Kirjad slt. „26/] iseseisvalt. Teatada slt.
akendega. Küsida iga 8441".
20 kr. kuus. Tulla kella
~7/587".
päev kl. 9—12 Sakala t.
Müüa
686". j
Palun võimaldage ha 2—l.
6—B õhtul Ristiku 11—7 Väike perekond otsib
Lp.
härrad
Suur
tuba
ritud
korralikule
Viljan
Tallinn,
Harju
tän.
34
(Paldiski mnt. keerata).
Väike haritlasperekond i
majateenijat
hobune.
majaomanikud!
di preilile õpilaskoht
ausat
(omaette) ära anda. Tul
Möbleeritud
Kolm koralikku remont
Maal asuv arsti pere (keeduoskusega). Tallin vajab
kontorisse, ükskõik mil
lapsehoidjat
la
kl.
19
Narva
mnt.
kond vajab korralikku nas, Tartu mnt. 3—2.
töödega vilunud töö
lisesse ärisse, tööstusesse
perenaiseabl. meest
4—3.
Teateid Kopli 5.
Osakondi ei ole!
tuba
tublit nooremat
paluvad tööd pä
jne. Kirjutab hästi ma
Soovitused
tarvilised.
teenijat.
Tarvis tublit
!
»
sinal. Omab praktika saada. Soo tän. 13—2.
Teatada kirj. slt. ~2/8422" rast kella kolme, on
kursis igasugu remont
Läbi rääkida reedel kl
ühes hea tunnistusega.
aiatöönaist.
iaja müüa
Välja
üürida
4-toaline
5-toallne
g—ll Kesk-Ameerika 16
Võib olla ka midagi
Vajatakse karsket pal tööga. Kirj. slt. ~10/590".
Tulla Nõmme, Voolu t. galist
krt. 10.
muud tööd. Kirjad slt. päikeseküllane korter
korter
T. R. Ü. Majandusõpi Vanem
Lp. tööandjad!
Haapsalus, Aleksandri t.
5—2.
~34/8454".
vannitoaga,
ahjuküttega
laste
kooli
haridusega
katusekatja
Palun võimaldage ausale preili
21. Teat. Holml kallas
Head
puumajas
välja
üürida.
parandaja
korralikule 23-a. tütar
lekkijat
Pensioneerit. riigiamet
IV korral, liftita, kesk nr. 14, Haapsalus.
kojameest,
Raua tän. 36.
soovib
kohta
Lp.
tööandjad!
lapsele mingit tööd vab
otsib tööd. Võtab enda
i kütte, sooja vee, vanni,
vaja, soovitav kutsetun nik vajab maale väike
rikusse, üksiku juure pe ärisse, kontorisse, töös peale plekk-, papp-katuKorralik maaler soovib Toiduainete
nistusega, kes teeb ka majapidamisesse täiesti
elektripliidiga ning pal
Tisleripink
mimakauplus edasi koniga; ilus vaade. Hind
meestetööd. Hea palk. usaldusväärilist vanemat kes teeb majas ettetule renaiseks või ärisse, on tusse, kohvikusse. Võib ?e parandusi, katmist jatööd. Töö võib olla ka
vaid remonttöid ja kel vilunud koloniaal- ja ka provintsi või õpilasetõrvamist. Töö tehakseväljaspool Tallinna. Räh anda, ühes kaubaga ja95 kr. Küsida Jakobsoni
Teat. kohe Reimani 30,
naisteenijat.
on autojuhiluba. Kiri, toiduainetekaupluses.
koht olla. Kirj. slt. ~5/ korralikult ja odava tasu ni s—lo või kirj. slt. elukorteriga. Küsida Lai 6—ll, majahoidjalt.
Juuksetööst. „AareM, tel.
juhtumisi odavasti müüa
Ml 4/8434","
625",
~35/8375", .
Kirj. slt. ,41/581",
Kirj. Käru p.-k. 1*
eest. Jakobsoni 36—g,
tän. 19—2, • tisler, Liivalaia 77—7.
120-73, I

Reedel, 24. mail 1940

Päevaleht
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Ootamatult lahkunud armast meest ja sugulast

Rarl-Ottomar Sallun'it

sünd. 4. 12. 188 Z. a., surn. 22. 5. 1940. a.
leinawad kurbuses abikaasa ja omaksed.
Kirstupanek reedel, 24. 5. 1940. a>. kell 20.00 Koidu tSn. 47.
Ärasaatmine leinamajast pühapäewal, 26. 5. 1940. a., kell 15.30. Matus kelt 16.00 Jaani kirikus ja sealt Aleksander Newski kalmistule.

Ootamatult lahkus meie hulgast minu armas mees ja meie
hea isa
•• •

Lühikese raske haiguse järele lahkus mtuu armaS abikaasa, meie isa ja weud

8

Karl Tam

sünd. 26. aug. 1872,

Valusas leinas ABIKAASA ja LAPSED.

suru. 22. mail 1940.

Matmine 26. V kell 4 p. 1. Kaarli kirikus.

Walkses leinas lesk. lapsed ja öde.
Matmine A«S Auwerest Maiwara kalmistule pühap., 26. mail, kell 3 p. l.
Kesk õitsvaid eluaastaid lühikese piinarikka kannatuse järele lahkus mu palavalt
armastatud mees Ja kallis Isa

ur
Varalahkunud sõpra

Pika raske haiguse järele lahkus siit maailmast
Trööstimata leinas

Marie Elisabeth Kreek
MMM Mm

valust murtud lesk ja pojuke.

sünd. ARRAS
sünd. 20. septembril 1879, surn. 22. mail 1940

Surnud ei ole see, keda mälestatakse armastuses.

Sügavas leinas

MEES JA MEHEÕDE PEREKONNAGA.
Kirstupanek 24. mall kell 18 Iman ta tän. 39—2.
Ärasaatmine lelnamajast pilhap., 26. mall, kell 10 Kaarli kiri
kusse ja sealt Rahumäe kalmistule.

mälestavad leinas

perek. J. Kalda
A. Varjas abikaasaga

Lühikese piinarikka kannatuse Järele lahkus minu armas vend ja tädipoeg
Abi

Iti

oldur

g

mootorratas
110 müüa. Kauba 6—l.
Odavasti müüa 2 uut
tugitooli
ja raadiosohva. Näha kl.

I Evald Taidurit

(end. Tsahkna)

mä'estab
8

E. V. Sõjakooli V lend

17-st alates Herna 10—1.

Trööstimata leinas

Soodsail maksutingl
musil müüa
maja
Nõmmel, Põllu 11—1.
Kiiresti müüa
kirjutusmasin ja
kiirfotoaparaat
Vase tän. 4—3.
Müüa vähetarvitatud
mootor
jalgratas

vend abikaasaga ja perek. leokld

Vene 10—7.

Kiires korras müüa Müüa haruldane
postmark
Harku jaama läheduses
Laabi külas
Eesti mark vene posti
templiga. Pakk. pai. slt.
Karjala talu.
~22/82".

Grammofone ja plaate
suur valik, odav hind.
Kunstil. Zarah Leanderl
plaate.

Kullasepa 10—2-b.
Müük, ost, üürimine, va

Sae

hetus.
MUUa
kaater,
fotoaparaat Ica 10X15
sm, 1:4,5 f. 16,5 sm, Müüa moodne 2 kor
höövelmasln ja servaja
Zeiss Tessar dop. lõõt teriga mõnusustega
müüa Valgejõe ag. Tom
saga Ja pikend, objekt.,
maja
bach. !
statiiv, 2 pimiku kuplid, heas rajoonis, korras
vannid, koormaveopre aiaga, bussipeatuselt 2
sent Ja väike kohvibrenmin. tee. Nõmmel, Puu

ner. Näha kl. 12—4 sepa 7. Tel. 524-62.

Pika raske haiguse Järele lõpetas eluvõitluse ja jõudis Igavesse koju meie armas mees Ja Isa

Vana-Viru 5—6-A, hoo
vis, II korral.

Müüa kaks stiilset
põrandavaipa:
2,4X3,5 m, Kr. 1300 ja
2,5X4,3 m, Kr. 2300. Soo
vijail teat. slt. ~2/62".

Hirsch Koslovsky
sünd. 19. X 1881, surn. 22. V 1940.
Sügavas kurbuses
abikaasa, pojad, tütar, minia, väimees, lapselaps ja omaksed.
Xrsaatmine leinamajast, Maneeil tän. 7, reedel kell 5.30.

Surma läbi varalahkunud armast elukaaslast
Hugo Rägastik ku
mälestab leinas
i NAINE.
Surm lepitab kõik.

tellimisi
võtab vastu iga postiasutus

Pika raske haiguse järele lahkus silt

maailmast

Marie Iljin
sund. Z. jaan. 1877, surn. 21. mail 1940.
Matusetaütus 25. mail kell 19.30 Aleksander-

Nevskl õigeusu kiriku surnuaial.
Leinavad

omaksed ja sõbrad.

,Laste Rõõm1 on laste õnn!

Miiiiaärilett
vitriinidega. Näha Viru
I tän. 13 (tühjas äriruu
j mis).

Tisleripink
Müüa puhastverd ing
lise
tcrrler Ja must satter müüa. Kölerl 7—3.
pojaga. Teat. Tallinna
loomaaia kassast.
Müüa kõiksugu
Karusnahamantleld
majakraami
müüa Juhuslikult ime
odavast! töövaheaja tõt
tu. Teateid saab Valdeku Imanta 42—9.
tän. I—lo,1—10, Nõmmel.
Müüa pruugitud
|
»H
Odavasti müüa
käsikäru
juuksotööstus
linna sees. Ainult tõsi- j
seid ostjaid pai. vastata. Volta tän. 32—9.
Kirj. slt. ~7/627".
Juhuslikult müüa
väga odavasti meeste Müüa

Suvikorterid
2—Z tuba, veranda, köök Ja tarvilised mööhiid,
üksik suvila möbleeritud, ära anda
Vasalemma aedlinnas,
Suvila puiestee 3 ja 18, Roosi tee 4, Jaani tee 18.

Teateid saab TALLINN, V.-KARJA 12, Firma
J. VEINBERG, TEL. 444-09, pühapäeval koha
peal omanikelt.

Raudteeühendus 4 korda päevas.

Üürile anti?:
2 vlietoalist korterit vannitoa, aia ja garaaiiga
Poska t. 53;
1 seltsmetoaline korter vannitoa ja kõigi mu
gavustega Pühavaimu t. 1.
Lähemalt kella 11—12 Ja 4—5 Georg Stude
kondiitriäris.

Soliidne äriline ettevõte vajab äri laiendamiseks

kiires korras |,AENU Kr. 750.
kindla pandi kindlustusel (mitte vekslid). Makse
takse väga kõrget protsenti. Laenu kestus kokku
leppel.

Lahked pakkum. Jätta slt. ~6/8306".

Müüa
Ehituskrundid
müüa Pääskülas Kl
| Müüa uues seisukorras
ehituskrunt,
. vimäel. Teateid annab , 7327 r.-m.» ühes ehitus
' naftamootorid:
i vandeadvokaat A. Saar, ja küttepuumetsaga, soo
13-h.-j. „Skandia" ja
Tallinnas, Pärnu mnt. : vi korral müüakse mets
5-h.-j. „BMW". E. Uuk
16—5, telef. 473-35 kella Ja krunt eraldi, Vägeva
rahva
tööpükse,
tunkesid,
Müüakse
kivi metallitööstuses Tal
11 —l3.
raudteejaama Juures, I
põlluheinu
pluuse ja trikoopesu ük
linnas, Tartu mnt. 3.
klassi maantee ääres.
sikute paaride viisi Ja
Põltsamaa! elumuutuse Hind kokkuleppel. Kirj.
Petseris müüa väga ka portsuna. Tehnika t. (timut, lutsern). Küsida1 tõttu
rutuliselt müüa Risti raudteejaam, p.-k.
Müüa hästiholtud
tulutoov
2—2.
telef. 452-63.
korras maja ühes kõrval- 25, Eduard Uussoo.
savl-keraamika
õmblus
Müüa
JlllllllillllllllHlllillllllllllllillllHlHillllHlllliHHHlll I hoonetega ja suure vilja
tööstus ühes masinatega,
• puuaiaga. Koht sobiv
1
hoktaar
maad,
võib
ka
osanikuks
haka
Jalgratas
masin
pensionärile või väike
ta. Kaupa teeb koha Piritalt 3 km eemal asu Meesterahva
ärimehele.
Maksutingl
kuldtaskukoli
fa „SingerM. Maakri 40,1 peal omanik N. Jaaska. vas Lepiku külas. Tea
i mused soodsad. Kaubel müüa . Rataskaevu 5—5,
toiduainetekpl., tel. 412-922 Petseri-Bogdanovka, või teid Piritalt, Viimsi tee Zenith ja brauning müüa
Rohu 11—2, tel. 477-89,i, da ainult koha peal tagahoovis.
. Tallinnas kuni 26. maini 34—5.
kella 18—20.
Tamme tän. 3. Omanik.
Vase tän. 4—3.
„P fl e v a I e I* •**
Juhuslikult odavasti
Rahumäe viadukti juu
üksiknumbrid on
mUUa
Müüa
Juhuslikult müüa
res müüa
Müüa 300 r.-s.
kirjutusmasin
sportjalgratas,
2-kordne
maja.
müügil
uus autoakku, 100 nm
ehituskrunt
Hind kokkuleppel. Teat. firma ..Herkules". Nähaa fa pruug. jalgr. (fa Nau
per-tundi, kummisepa
kella 4—6 Gonsiorii man). 0.-ü. Vare, K. Vaivara jaamas
/
Nõmme,
r.-trammi juu Tallinna L 16—3, Nõm võib
raatorid. Kirj. slt. ~32/
14—11.
Pätsi (Kentmani) 21.
mel,
txes. Kirj. slt. ~21/41",
612",
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Nr. 136

Päevaleht

Reede!, 24. mall 1940

K. L. Põhja Malevkond

ühispank Tallinna Laenu- ja Hoiu-kassa

korraldab laupäeval, 25., ja pühapäeval,

Mokale jõudnud

Asutatud 1871. a.

26. mail 1940. a.,

S/s. „Kalevi" aias, Viruväljakuf,
• N. S. U.

Adler
suure
loterii-allegri,
4500 võitu.

sõiduautod

mootorrattad

N. S. U.

Junior 4/25 H. J.
2 ltr. 8/45 H. J.
Mõlemad eriti ökonoomsed.

Kõik mudelid laos.

meeste ja naiste mudelid.
PHXNOMEN
ADLER

Reedel, 24. mail,

' kell 8 õhtul

20. korda

alandatud hindadega

„Pesa"

väärtuslikke esemeid.

Andre Birabeau ko

Pääs aeda tasuta. Algus laupäeval, 25. mail,
möödia 3 vaatuses.
kell 1700 ja pühapäeval, 26. mail, kell 1200. Pääsmed Kr 1.50—10 s
Laupäeval, 25. mail,
Mõlemal päeval mängib KL Tallinna Maleva
kell 8 õhtul
orkester.

Foto

Lapsevankrid Kirjutusmasinad
Suur valik luksusvankreid.

ADLER,

Sportvankrid.

Paberid.

Filmid.

büroo- ja kohvermudelid.

Klappvankrid.

Aparaadid.

„Kuradiratsur"
I Kalmani operett.

Tallinn, Raekoja pl. 17. Telef. 428-06.

3 vaatuses.

Utt ralMal

Pääsmed Kr 3.50 50 s.

Pühapäeval, 26. mail,
kell 3 p. 1.
18. korda
peakoosolek.
harilike hindadega
«Luißede järv"
Ballett 4 vaatuses
Päevakord:
1) koosoleku avamine ning juhataja ja kirjatoime Tšaikovski muusika
Pääsmed Kr 3 kuni 40
taja valimine;
kell 8 õhtul
2) 1939/40. a. aruande kinnitamine;
viimast (6.) korda
3) liikmemaksu määramine 1940/41. aastaks;
alandatud hindadega
4) 1940./41. a. eelarve kinnitamine;
„Tema tagasituleku
5) põhikapitali korraldamine;
6) juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
päev"
7) jooksvad asjad.
näidend
Kui määratud ajaks % liikmete arvust ei peaks Zof ja Nalkovska
3 vaatuses.
kokku tulema, siis peetakse põhikirja § 34 alusel
poole tunni pärast uus koosolek, mis on otsusevõi Pääsmed Kr. 1.50 10 s.
meline kokkutulnud liikmete arvule vaatamata.
Esmaspäeval, 27. mail,
kell 8 õhtul.
JUHATUS.
Dimitri SmirnofPl
ainsaks võõrusetendu
seks
Rud. Christ. Gribel, Stettin
„Maiöö"
N. A. Rimski-Korssakovi
Reisijate- ja kaubaaurik
ooper 3 vaat
Pääsmed Kr. 3.50*—50 s.
Teatri kassad on avatud
..Brandenburg"
kella 12—4 p. 1. ja õh
C^TrifcV^
tul kl. 6-st kuni 549-ni.
Kapt. KRÜGER

toimuvad 25. mall s. a. algusega kell 10.00 kooli ruumes Tal
linn, Tõnismägi 8. Katsele võivad tulla poeglapsed, kes soovivad
astuda eraalgkooli I-sse ja eraprogümnaasiumi I-sse ja 111-sse
lr] g cci

KOOLI JUHATAJA.

i

<Z4>
WUsl
0 !J li-i

fPi

j,

KM

Lähemaid teateid annavad:

rhomas Clayhllls & Son.

Olevimägi 14, tel. 415-00 ja 435-58.
Tel. aadr.: „Clayhills" Tallinn.
reisikohvreid igas suuruses, kirja

Ringreis
~Näitleja"
Sacha Guitry' komöödia

blokke ja ümbrikke, taskuraamatuid

4 vaatuses.

eksamid on
25. V 1940. a. eesti keeles kell 10.00,
27. V 1940. a. matemaatikas kell 10.00 ,
28. V 1940. a. käsitöös kell 10.00.

Sooviavaldusi võetakse vastu kooli kantseleis,
Tõnismägi 12/14, kuni 25. V s. a. kella 9.00-ni.
TALLINNA KODUMAJANDUSKOOLI (2 a.) (alg
kooli lõpetanuile, vanuse alammäär 15 a.),
TALLINNA KODUMAJANDUSKOOLI 111 kl. (ko
kaklassi) (2-a. kodumajanduskooli lõpetanuile),
T. L. TÜTARLASTE KODUTÖÖSTUSKOOLI KO
DUNDUSE HARUSSE (algkooli lõpetanuile) ja
KÕRGEMA ASTME KODUNDUSERIKLASSI (pro
gümnaasiumide ja reaalkoolide lõpetanuile) astumi
seks võetakse sooviavaldusi vastu igal tööpäeval
kooli kantseleis, Tõnismägi 12/14.

katkestatakse

ja laskublokke, täitesulepHld ja

Lavastus Ruut Tarmo

Lavapildid P. Raudvee
Rakveres, reedel, 24. mail,
kell 8 õhtul.
Vaivaras, laup., 25. mail,
kell 549 õhtul.
Erra-Liival, pühapäeval.
26. mail, kell 549 õhtul,

taskutindipotte, Tallinna vaatekaar

kell 8 õhtul.

linnade plaane, sõiduplaane jne.

keeratavaid pliiatseid, taskunuge,
te, Eesti teede kaarte, reisijuhte,

Narvas, esmasp., 27. mail

Jõhvis, teisip., 28. mail,
kell 549 õhtul.

jne. jne.

Kundas, kolmnp., 29. mail

kell 549 õhtul.
Kadrinas, neljapäeval,
30. mail, kl. 549 õhtul.
Väike-Maarjas, laup.,
1. juunil, kell 549 õhtul
Põltsamaal, pühapäeval,
2. juunil, kell 549 õhtul.
Tartus, esmasp., 3. juunil
kell 8 õhtul.
Petseris, teisip., 4. juunil
kell 8 Õhtul.
Võrus, kolmap., 5. juunil
kell 8 õhtul,
Valgas, neljap., 6. juunil
kell 8 õhtul.
Tõrvas, reedel, 7. juunil.

KÕIKE RIKKALIKUS VALIKUS SAADAVAL.
UMb
!i m*

" raamatukauplused

LC

Põrnu mnt. 10, kfinetr. 446-11, 479-25.

Pikk t. 2, kfinetr. 428-83.
Tallinna Eesti Klrjastus-Utiisus.

elektrivoolu andmine
KUULUTAJAILE

ning tänavatel, mis asuvad Vabaduse puiesteelt
lõuna pool.

NÕMME LINNA ELEKTRIVÕRK.

„Tseesar ]a Inimene"
A. Novaczynski näidend
3 vaatuses.
Lavastaja Leo Kalmet
Lavapilt P. Linzbach
Kostüümid Natalle Mei
Valgas reedel," 24. mail,
kell 8 õhtuL
Tõrvas laup., 25. mail,
kell %9 ÕhtuL
Põltsamaal pühapäeval,
20. mail, kell %9 õhtul.
Paides, teisip., 28. mail,
kell 8 õhtul.
Türil, kolmap., 29. mall,
kell %9 õhtul,
Viljandis, neljapäeval,
30. mail, kell 8 õhtul.
Pärnas, reedel, 31. mall.
• kell 8 Õhtul.
Vändras, laup., 1. Juunil,
kell %9 ÕhtuL

TULNUD
Reedel, 24. mail,

(ä 1200 ja 600 liitrit). Näha a/s. „Volta" tehaste
õues. Pakkumised: Tartu, Holmi 7, H. Upru*.

KIRJAD

NMW

Stso-ja närvihaigused.
Elektriravl.
Pärnu supelasutuse

usaldusarst Tallinnas
Kõnet 10—12 ja 4—6.
Roosikrantsi 4-c.

2) Jo-Ko karakter

Müüakse

hauasambaid.
Kivitööstus

„Granilt"
Kotsebue) 28-a.

Sakala 30, teL 458-43.
Haigete vastuvõtt

kl. 12—1 ning 5—7 p. 1.,
laupäeval ainult kl. 12—1.

Kiiresti müüa

puuvilja
kauplus,
hind Kr. 120. Pikkjalg 9.
Riietekappe
2 ja 3 uksega soodsa hin
naga müüa. Kauba t. 38,
töökojas.

Pääskülas

elumuutmise tõttu müüa
kahe korteriga palkmaja
Soovijail teat. Suvila 40
või kirj. slt. ~3/8343".
Müüa

ehituskrunt

Hageri alevis, üks hek
taar suur, pooleli ehitu
sega maja. Teateid saab

Adila as., Hageri. A.
Ausel.

laupäeval, 25. mail k. a.,
NMKÜ ruumes, Lai 1,

tantsutrupp esitab Põh

+

Suurtüki (end.

korraldab

jamaade rahvatantse

müüa partii
tammeparketti,
umbes 150 ruutmtr., 24
m,'m paks, kohalepane
misega või ilm?.
kirj. slt. ~3/8423".

(Hoovimajas, alumisel
korral).
Telel. 450-09.

Tall. kompveki- Ja bisk
viiditõöliste kutseühing

Klaasi- ja kristallitöö ja kaubanduse tundja,
12-aastase praksisega otsib vastavat B 1)Kavas:
Nõmme M. S. rahva
kohra

Juhuslikult odavasti

Samades kohtades samal
Dr. Lydia Luik
päeval kell 4
Naistehaig. ja sünnitus
abi.
nukuetendus
Pärnu 23-7.
„Lend kuu peale" Vastuv. 11—2 ja 5—7.
Telel. 453-28.
Linda Väravase nuku
näidend 11 pildis.
Dr. S. Dreyer'i
Lavastus Vold. Alev
Lavapildid Ja nuku loomaambulants
kavandid P. Linzbach.
Ala tän. 5-B.
Põltsamaal nukuetenduse V.-v. kL 10—1 ja 5—7.
Tel. 446-86
algus kell 5 p. 1.
Väljasõit Iga) ajaL

PEO.

25. maist kuni 1. juunini kella 9—17 Nõmmel,
Vabaduse puiesteel, Hiiu, Oie ja Kase tänavatel

2 raudplekist katelt

Ringreis

Muudatused võimalikud.

W vastuvõtu

%
VEATEE

STETTIN!

* TALLINNA KODUNDUSKESKKOOLI

MÜÜA

JSIP

reedel, 31. mail, p. 1.

Nõmme Linna Elektrivõrk teatab, et elektri

Poeglaste eraprogümnaasiumi

Ji-f. (formolen & Ho

seks

TALLINNA JA HARJUMAA VANGIDE HOOLDA
MISE SELTSI juhatus teatab liikmeile, et 30. mall
1940. a. kell 18.00 peetakse Tallinna linna raekoja

liinide korraldustööde tõttu

1939. a. Osakasu maksetakse välja meie kassas, Tallinnas, Viru 18,
alates 1. juunist 1940. a.

VLADIMIR ANCAROVI

neljandaks võõrusetendu

KORRALINE

ÄRISEIS 31. DETSEMBRIL 1939. A.

AKTIVA

Peale nende veel laos:

Väikseima bensiinitarvitusega.
mootorsõidukid.

Loositakse: jalgratas, raadioaparaadid, fotoapa
raat, serveerimislaud, ader, mööblit, kristall
esemeid, elusloomi, suhkrut, kunstkäsitöid, vai
pu, rõivaid, majapidamistarbeid ja palju muid

ruumes seltsi

Jalgrattad

Ämmaemand-masseerija

M. Pardu
(Lindman)
Tatari 26—3.
Telel. 464-40.

Müüa väiksem
Jalanõudeär!
südalinnas. Vajaline ka
pital 3000 krooni. Kirj.
slt. ..20 8360".

Müüa Tallinna lähedal
väheldaseni korralik
maja
Kirj. slt. ..13 8358".

tantsud
Müüa
3)
..Peremees
ja sulane"
tööstusse,
ärisse,
lattu
jne.
Lahked
pakk.
paL
B
harilike hindadega
Loobu Veeühingu juhatus annab välja avalikul
22. ja 23. mail sisse tulnud kirjad.
restoraniserviisi ja laua
Tantsuks mängib
slt. ~7/667". B
valikpakkumisel
«Põrgupõhja uus
pesu. Pai. kirj. slt. ..29/
..The Dancing Travellers"
1/9941 2 1/9861 1 9/6849 2 9/9429 1 === Alatise teenistuse leiab
LOOBU JÕE SÜVENDAMISE TÖÖD.
Vene, saksa, inglise, 8369".
Vanapagan"
1/261 1 1/9821 9 9/9989 1 9/9589 1
Algus kell 21.
I variant: Soomukse kari vaiast nr. 142 vaiani
Pääsmed Kr. 1 0.75. prants. ja itaalia keelt Müüa kohe trikoo kok
nr. 167, tööpikkus. 1068 m, tööhulk: raskeid kihteAndres Särevi dramati 1/341 4 1/421 2 10/110 9 10/9630 1
| raamatupidaja
Peol loositakse Kawe,võite Õppida kergesti ka
9645 m 3, keskmisi 630 m 3. Töö lõpp lIX 1940. seering A. H. Tammsaare 1/101 1 1/9901 2 10/30 4 10/9910 1
kuõmblemise masin
puhkeajal
II variant: Arbaverc veskist kuni Soomukse karist romaani järgi 3 vaatuses i/9261 3 1/221 • 3 10/230 1 10/9950 1
Ginovkeri ia Brandman suvel
..Owerlok" ..Singer"
Berlitzi
ja
Mcrtneri
1/9301 1 1/301 2 10/350 1 11/9311 4
kes valitseb saksa-, soovitav ka ingliskeelset ni maiustusi. Loteriil igame et. Pärnu mnt. 16—ühes elektrimootoriga.
12 pildis. • •
läbi, vaiast nr. 77 kuni vaiani nr. 167; tööpikkus
Pääsmed 20—125 senti.2/502 2 2/9782 3 U/9631 2 11/111 3
3497 m, tööhulk: raskeid kihte 10872 m 3, keskmisi
korrespondentsi. Teatada andmetega senise te 20 s. pilet võidab.
Pärnu m. 62—4.
5. Erikiirkursus. igapäe Tallinn,
gevuse kohta kirj. slt. ~37/697".
2 302 6 2/102 11 U/9791 1 U/191 2
raskeid 439 m 3, pehmeid 7920 m 3. Töö lõpp I IX 1941.
Laupäeval, 25. mail.
Tel.
481-10,
hoovimajas.
vase
keele
äraõppimiseks.
Tööd teostab ettevõtja oma tööliste, tööriistade, kell 8 õhtul 13 korda 2 9782 1 2/9222 1 11/311 1 U/431 1
31/9651
3
31/9571
1
Kirjavahet.-õpetus.
Proo
alandatud hindadega
2/9342 1 2/422 1 U/9871 1 U/9591 1 20/520 8 20/40 1
materjalide ja kõigi vajalike abinõudega. Pakku
Maja müüa
vitund tasuta.
1 21/9321 3 31/411 2 32/372 3
mised tuleb esitada kirjalikult Loobu Veeühingu
«Ministeerium on
2/22 1 2/342 2 12/112 6 12/9432 520/9800
32/412
1
33/9813
3
21/7081
1
21/9761
1
500'-r.-s.
krundiga, Tall.juhatusele Aaspere p.-ag. või juhatuse koosolekul
2 462 1 2/182 1 12/312 7 12/9472 1
solvunud"
1 21/9961 1 33 213 1 33/333 6
Väike jaama j. Teateid
3. juunil 1940 kuni kella 12. Lepingu korraliku
2 9302 1 3/8223 1 12/9312 1 12/9791 1 21/9401
saab koha peal, Auru 1,
täitmise kindlustuseks maksab töövõtja 10% le Fred Helleri ja Bruno 3/9943 2 3/9263 1 12/9552 2 12/6712 1 21/9441 2 21/9681 1 33 493 2 33/13 4
toiduainetekaupluses.
pingu järgsest summast Pakkumise tingimustega Engleri muusikaline nal 3/103 2 3/9343 2 13/273 7 13/9713 1 21/9041 1 21/9641 1 33/9893 2 33/9973 1
34/9694
6
34/9254
2
ja
paljundustööde
büroo.
jamäng 5 pildis.
võib tutvuda äripäevil Tallinnas, V.-Karja 7—4,
3,9783 1 3/9423 1 13/9873 1 13/9553 1 22/9602 1 23/163 2
Eesti
9334 2 34/134 2
Harju 35—1.
või V. Sepp'a Vatku külas Tammeti juures või Pääsmed 20—125 senti. 3 303 1 3/9623 1 13/513 2 13/353 1 23/7963 1 23/9923 134/334
Lapsevanker,
1
34/9934
4
Pühapäeval, 26. mail.
3. juunil kella 10-st koosoleku ruumis. Pakkumised
13/9513
1
14/8114
7
23/9603
2
23/243
1
Kennelklubi
3,9743 1 3/343 2
34/14 2 34/454 1
jääkapp, õmblusmasin,
kell 8 õhtul
vaadatakse läbi 3. juunil 1940 kella 12 alates Kad
3/9903 2 4/224 5 14/9754 3 14/9914 223/403 2 23/9803 234,9814 1 35/9735 2
8. korda
jalgratas, korvmööbel Ja
Tõukoerte
rina Rahvamajas ja otsused kuulutatakse pärast
14/234 2 14/9954 1 23/9483 1 23/9963 135 9455 1 35/215 3
4
9944
3
4/9904
3
palju muud odavasti
harilike hindadega
vastuvõetud pakkumise kinnitamist Põllutööminis
4 9624 1 4/9744 2 14/9794 1 14/9634 124/9844 3 24/9324 235/8215 1 35/8135 1
müüa. Pärnu mt. 43—1
näitus
teeriumi poolt. Loobu Veeühingu juhatus jätab
uus
15/155
2
15/8275
2
24/244
1
24/6284
2
4/424 2 4/184 1
(Tõnismäel).
endale õiguse valida kontrahenti arvesse võtmata
35/455 2 35/9975 1
24/324
1
25/9725
3
Vanapagan". 4/9664 1 4/384 2 15/9835 2 15/9795 225,9845 9 25/445 935/8255 2 36/9216 1 Tallinn, Kopil t. 2.
pakutud hindu või süvendustööd hoopis välja and
Maja
Müüa täiesti sõidukor
5 5/9665 1 15/315 3 15/9955 2
25. ja 26. mail
9816 2 36/9776 2
mata jätta. Pakkujaile sõidu- ja päevarahasid ei Pääsmed 20 - 125 senti 5/9745
müüa ühes 1 ha krundi ras 8 H. P. 1932. a.mud.
5/105 1 5/9865 1 15/35 1 15/9275 1 25/485 4 25/125 1 36
1940. a.
Esmaspäeval, 27. mail,
37/8217
1
37/137
4
makseta. . Loobu Veeühingu juhatus.
ga, Raasiku jaama ligi 5-istmeline
5/345 2 5/9945 1 16/9676 3 16/396 10 25/365 2 . 26/9806 10 37/8097 2 38/9818 3
kell 8 õhtul,
avatud
dal jõe ääres. Kaupa te
Suuremas tööstuses leiab kindla teenistuse
6/186 7 6/9666 2 16/236 1 16/9836 ' 1 26/9726 6 26/8206 3 38/258 7 38/9978 3 25. Näitus
viimset
korda
tõldauto.
mall kella 12—20
vilunud vanem
hakse pühap., 26. mail,
6 26 10 6/266 3
16/436 1 17/117 2 26/9926 2 26/6 2 38 9898 8 38/498 1
üldhindadega
ja
6 9586 1 6/426 1 17/277 5 17/9717 3 26/486 2 27/9727 5 38/138 2 38 '6BlB 1
Küsida Estonia pst.
26. mail kella 10—20.
«Rätsepad Sillamatsil" 6,9546 1 7/9787 13 17/9317 1 17/37 3 27/9847 4 27/247 4
salu.
19—4. R. Jõelaid.
Eukusepp
38/8298
1
38/9989
1
R Blaumant rahvatükk
18 7/9427 1 17/437 1 17/9477 1 27 237 2 27/9567 239/9339 1 39 7979 2
lauludega 3 vaat. 6 pildis 7/107
Ärasõidu puhul oda
7/27 1 7/9307 1 17/357 1 17/8037 1 27/9327 2 27/447 3 39 9899 9 39/419 2
kes omab mitmekesise 'tööpraktika. Teat. ühes
Maja müüa
Pääsmed 25 ja 50 senti. 7,9867
vasti
müüa raudvoodid,
27/167
1
27/7
3
7/267 4 17/317 2 17/157 1
senise tegevuse kirjeldusega slt. ~36/696".
39/9859 1 39/179 l
Teisipäeval, 28. mail. 7/9147 137/9987
jalgratas,
türgi
diivan,
27/127
2
28/9848
2
Januseni peat.
1 18/8158 1 18/9758 6
39/219 1 39/339 1
kell 8 õhtul
väike jüäkapp ja muud. Nõmmel
3 tuba ja köök, palk
8/9748 3 8/268 6 18/9718 2 18/478 1 28/9728 1 28/9608 1 40/260 1 40/460 1
9. korda
Tartu
mnt.
54—14,
taga
hind Kr. 7500.
8/9308 3 8/9268 1 18/9918 2 18/9998 3 28/9928 1 28/168 1 40/9740 1 40/9980 2
hindadega
hoovis. Näha ainult täna ehitus,
Küsida öle 2 ärist või
8/9628 2 8/308 1 18/118 1 18/9478 3 29/9369 1 29/369 4A. 2878 13 A. 2876 5
Iga laps loeb
kella
9—ll
ja
õhL
6—B.
~Põrgupõhja uus
telef. 439-45.
8/9948 1 8/388 1 18/518 1 18/9958 1 29/169 1 29/9929 1A. 2869 4 A. 2865 12
Ärakirjad
Vanapagan" 8/9868 1 9/309 2 19/239 6 19/159 1 29/449 1 30/250 3 A. 2837 1 B. 2711 3
Madaljooksu šveitsi
Odavasti müüa
hagijas
*Laste Rõõmu"
Pääsmed 20 125 senti. 9/189 2 9/9709 2 19/9559 2 19/9919 1 30/9370 1 30/9850 1 B. 2708 3 B. 2704 2 ja igasugused masina
9,509 1 9/429 2 19/319 8 19/9879 1 30/130 4 30/370 6 B. 2696 1 E. 5284 1 kirjatööd täpselt ja oda femane) 5-kuine. odavas
Kassa on avatud iga päev
vana hobune,
kella 12—4 päeval ja 9/9909 2 9/9749 1 20/9200 5 20/200 1 30/170 1 30/6730 1R. 5196 1 74—9724 1vasti. Berlitz-biiroosti müüa. Loomakaitse
Kokku
747
kirja.
9/9545 1 9/9549 1 20/120 2 20/240 5 30/9730 1 - 31/9811 5
6 549 õhtul.
Mündi 3—6, tel. 438-20. Selts, Pikk 38, kl. 11—1. sobiv maale. Sireli 18—4
Tallinna Eesti Klrjastus-Uhlsuse trükk*

kell 8 õhtul 7. korda

