Toimetus ]a peakontorTart us,tnikoou 121/23.
Toimetus ja kontos Taiitnoaa, Viru tn. nr. ix
Telefonid iit tüi: Tegevtoimetaja ja toimetuae

sekretär 2-86, Tartu teated 1-86, sisentk ä-68, välispoliitika

osakond Ja kaugekõned 9-86. Artjuhatus 65, trUkikojajuha
taja 14-65, talitus 80, raamatukauplus 2-60. Posti jooksev
arve nr. 21? X

Postimees

Teist Tallinnas: Toimetus 488-81, kontor 436-1 X
Käsikirjad boi takse alal ainult sellekohasel soovtx

Kuulutuste hluuad: Kuulutuste kirjaga: kuulutuste
küljel 5 senti, teksti ees 12 senti, teksti sees 15 senti mm.
Kobaotslmlskuulutused poole hinnaga. Kuulutuste koha

valiku soove täidetakse ainult võimalust mõõda.

Kuulutusi võetakse vastu äripäevitl: «Postimehe" pea
ses, Suurturg 16, kL 8-st kuni 17-ni, «Postimehe" Tallinna
kontoris kL 9-st kuni 15.30-nL Pühapäeval: postimehe"
tolmeX, teL 1-86, kL 18 kuni 20-nL
kontoris kL 8.30-st kuni 18-ni, «Postimehe" raamatukauplu
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Üksiknumber 6 senti
Hinnata kaasandeks igal pühapäeval
pilkeleht „SfidemedM
«Postimehe* teUlmlshimsads
Postiga: l kuu kr. LöO, t kuud kr. OO,Bk. kr. 1
Uit 8 kuu korraga tallide* iga ua&kuu kt. L4O, ö k. kr. it.SU. u k.

kr. UUfOt U k. kr. 17.—. v immaiii kr. A— kuus.

TaUlmlamnd Tarto Unna lauljaile kojofcaodmltega oa

vrtruLue postiga tellimise unnaga.

Postita (a. Ob laitusuUltuaeat laa ära vile*) 1 kuu kr.LBob
2 kuud kr. B.—, Bk. kr. 8410, Ula 8 kuu korraga tallide* iga
järgnev kuu kr. LJA.
Aadress) muutmine 25 sentL

IkUU (Ot, IL-80 S* K.— B.
12 k. kr. 8450. Üksiknumber 20 eentL Ilmub 2 korda kuus.

Tänast lehte 10 lehekülge

Teifipiiewal. 13. detsembril 1938

Ukraina küsimus tulipunktis

Guardian" Saksa ekspansioonist iva poole
Londoni lehed peawad seisukorda rahatust tekitamaks
Mos? wast. 13. dets. (Havas). Nõuko
gude lehed ei too mingeid kommentaare UU

raina autonoomianõudmise kohta. Ei wõi
öelda, kas Moskwa ja Warssawi wahel on
sõlmitud minai preSsi-kokkulepe. Aga wähe
malt Wene-Poola deklaratsioonist saadik on
kadunud Wene ajakirjandusest artiklid Poola

eõv&r fa patacei: I
oastmõtfad
on oma häälekõlalt ja vähese voolutarvita
mise poolest väljaspool võistlust, seda tea
takse juba Eestiski hulkade tarvitajate
kaudu.
Kuivõrd nad aga sobivad heasse pere
konda üldse, siis igaüks peab teda ise
proovima.
Marconiphone aparaati aga proovida,
tähendab teda omandada, sest paremus on
võrdluse teel otse käegakatsutav.
Need eliit-aparaadid on iga parema
kodu.väärilised ja annavad tunnistust heast
maitsest.
AINUESWDAJA EESTIS • , ljpil H

batub rahwuswahelisele seisukorrale seoses
sündmuste arenemisega Klaipedas. Üldist

gu ei ole ka küsimust selle likwideerimiseks.

olukorda veetakse rahutusttekitawaks.

Ukraina ja Walge-Wenemaa suhtes ollakse
alati walwas. aga Nõukogude walitsus näib

Pealkirja all ..Puuduw zhest" käsitleb
„Daily Telegraph" Klaipeda sündmusi, mil
le arenemiskäiku ei saa kooskõlla wiia Sajk
samaa poolt antud kinnitustega, ia Itaalia
prantsusewaenlikke meeleawaldusi, mis on
küll waibumas. kuid ei ole wähem rahutust
äratamaks sümptoomiks. Leht leiab, et ra
hustamise Poliitika ei ole teatawates ring
kandades leidnud seda poolehoidu, mida
Chamberlaini julge initsiatiiw määris.Ennem wastab sündmuste arenemine Briti
kaubandusministri Oliver Stanley pühapäe

olewat kindel neile kahele wabariigile. Saksa

wägede ewakueerumtse 20. aastapäewal tu
letati Ukraina - rahwale meelde sissetungija
wägiwallategusid, kes näewad Ukrainas wil
jaaita, mida tuleb ekspluateerida. Nõuko
gude wõimud püüawad täiendada Ukraina
elanikkude sõjawäelist ettewalmistust ja ära
tada nende isamaalisust.

„üks Pool annab kõik, teine
wõtab kõik"
Londonist teatab Reuter: Briti esmas
päewa hommikulehtede tähelepanu on koon-

l

TARTUS, ALEKSANDRI I. S.
Osakondadega ja esindustega üBWHr
kõikjal üle riigi.

«postimehe» sõpcadete

k „Sastmees"
|C "
JPOSTIMEES" on sisukas päevaleht.
ifrOSTIMIES" on odavaim päevaleht.
„POSTIMEES" saabub tellijaile kätte eriti varakult
Jetlige ,/lostitnees" aasta peate
1. jaamaust 1939. a.
Tellides tuleb «Postimees" ligi 30 protsenti odavam kui
I&astatellijaUe
aastavahetusel väärtuslikke raamatuid.
ostes üksiknumbreid.
«Postimehe" aastatellijate vahel, kelle tellimised koos
tellimisrahagasaabuvad kuni 31. dets. s. a. jagatakse

Ais=taadio
700 komptekti uäädustikke
caamatiäd Aogmääctuseqa
PATAREIVASTUVÕTJAD

otse võluvad kuulajaid oma Imeilusa

Ml/m 6/ UF UF v-C .

häälekõlaga, kena rahuliku välimu
sega ja teiste tehniliste omadustega.

Olles varustatud maailma parimate

Mareonl lampidega, omavad nad
väärtuse, mida paljudel märksa kal
limatel aparaatidelgi pole, olgugi et
maksavad ainult

AINUESINDAJA:

0.-Ü. „ESTO-MUUSIKA"

neist 300 komplekti väärtusega ä Kr. 20. ja 400 komplekti
väärtusega ä Kr. 10.—
Raamatute jagamise tingimused.

?AAelepaniifi§ f
ftoolidele!

'lriifitsärke, kraesid nEllitM
j. t. aydžaamasid, suuaboid
jaid, pöitf, rfitfe ja salle,
meeste ala»pesu j. t. ootate
ja tellite soodsamalt

trfikpesutööstusest„ELllTM
Tartus, Võ du 5-3, telef. 18-60.

..Manchester Guardian" kirjutab: ttf*
raina probleem on muutunud hädaohtlikum
maks kui kunagi warem, sest on mõeldama
tu, et Saksamaa, olles praegu wäga tugetv
ja olles otsustanud laiendada oma ekspansi
ooni ida poole, ei kasutaks hiiglasuuri wõi
malusi, mis talle awanewad. Ei ole kaht
lust, et see mängib suurt osa Hitleri kawa
des, et poolakad tunnewad järjest suuremat
rahutust oma maa tulewiku pärast, kuna
Nõukogude Liit näeb Saksamaa hädaohtu
lähenemas oma territooriumile.
„News Chronicle" kirjeldab wiimastS
kuude sündmusi Euroopas ja Klaipeda vrob
leemi ja leiab, et nii Saksamaa kui ka JtaaIta on Mfiny.3 .Euroopas punkte,
ms nad leiaksid wähem w.istupnu. Kui nui
leiawad need, nad ründawad. On seepärast
tähtis, et nad weendukisd, et wähima was
tupanupunkte ei ole Briti ja Prantsuse de
mokraatiate piirkonnas.

Churehill: Hitleril on palju
malusi awatud
Winston Churchill kõneles pühapäewa
õhtul oma walimisringkonnas Chingfordis
(Essexi krahwkonnas).

Ta ütles: Samal ajal kui Wahemere piir
konnas kaswas segadus Itaalia nõudmiste
tagajärjel, on Hitler astumas uusi samme
Ida-Euroopas. Meie ei tea. missuguse
suuna see aktsioon wõtab, sest pärast Mün
chenit ja Tshehho-Slowakkia häwitamist tal
on nii palju wõimalusi antud, et ta murrab
vead selle üle, mida wõtta esimesena, kas
Klaipeda wõi Danzigi. kas õhutada üles
Poola ukrainlased Poola wastu wõi Tran
silwaania elanikud Rumeenia wastu.
Sama! aial Mussolini, olles kaugel raa
huldustundest Inglise-Prantsuse tunnustuse
puhul tema nn. Abessiinia wõidust. on alus
tanud agitatsiooni Nizza. Korsika ja Tunee
sia saawutamiseks.

dele.

Osakondadega ja esindustega kõikjal üle riigi.

üaiipihei ja üMliiail!

mille järgi üks pool annab kõik ja teine pool
wõtab kõik. Eelpoolnimetatud aktsioonid on
seda häiriwamad, et nad paistawad olewat

Edeni lahkumisel walitsusest ennustasin
mina. et Itaalia nõuab warsti osa Suessi
kanali seltsis. Jnglise-Jtaalia kokkuleppe
tute saajaiks osutunud aastatellijate nimed avaldatakse uue allakirjutamisele
järgnewal päewal on esi
aasta algul ~Postimehes". Raamatud saadetakse võitjaile koju
tatud
uusi
nõudmisi
ja meie peaminister
kätte ilma lisakuludeta. Raamatu-komplektide koostamisel
peab
wajalikuks
sõita
Rooma, et selgitada,
võetakse võimalusel arvesse võitjate soove. Selleks tuleb võit
uut oleks waja ette wõtta rahunemise
jad enestel koostada soovitavate raamatute nimistu «Posti mida
mehes" avaldatava üldise nimistu alusel komplekti väärtuse saawutamiseks. Ma ei ole kunagi näinud
palju lahkarwamisi wälispoliitika üle
Kr. 20. piirides ja saata ..Postimehe" talitusele Tartus. Neile nii
Inglismaal.
Need lõhed takistawad meie
võitjaile, kes sellist nimistut talitusele ei saada, väljastatakse riigikaitse arendamist.
Churchilli arwateS
raamatu-komplektid talituse poolt määratud koosseisus.
oleks niisuguseks wälispoliitikaks, mis leiaks
kogu Suur-Britannias. diktaato
I Erapooletu
ja õiglase jagamise
alusel õnnelikeks
Aastatellijate
vahel jagatavate
raamatuteraama
nimekirja poolehoidu
rite rünnakute tagasitõrjumine kõigi jõudude
avaldame homses „Postimehes".
koondamisega, ühinedes samuti arwawate
rahwastega,
kuni see weel on wõimalik.
E. K. Ü. «POSTIMEES".
Möödunud aasta oli Suur-Britanniale
alanduse aasta, mida meie ei ole tunnud
paljude sugupõlwede jooksul. Suur-Britan
nial ja Prantsusmaal tuleb 1939. aastal
näkku waadata weelgi tõsisematele hädaohtu
::::::::::::::::::::::::

TALLINNAS, VIRU 2.

JtcaktiUsi kinke,
maitserikkas valikus: kaunistatud
nnhkkäsxttld. abume, tasku-,
lauapioftke, i!u-, tubaka- fa
kj-arriiarpe, kirjamapp e jne.
soovitavad
K-jVlaUP*
-fg peennaha
õppetöö
koja kauplused:
! ärtus, Vfildu . failinnas, Harju 39

wases kõnes wäljendatud wormelile: meetod,

ajaliselt hoolikalt kooskõlastatud.

Uue aasta kingitusi

Aastavahetus on sobivaim aeg selleks, et otsustada:
ii „
I) Uuest aastast tuiet tetlida

ESTO MUUSIKA I

- TALLINNAS, VMV T. 2.

wähemusrahwuse üle. Praegu Nõukoaude
Wene ajakirjandus tunneb erilist huwi Poo
la ja teiste wähemusrahwuste kohtlemisele
Saksamaal. Paistab, et Ruteenia jagamist
Poola ja Ungari ettepanekul Nõukogude juh
tiwad wõimud lubawad ennem kui saksla
sed. Saksa konsulaadi loomist Chustis mär
gitakse Moskwas manööwri eelmänguna,
mis on sihitud Nõukogude Liidu ia Poola
wastu. Saksamaa olewat ainus, keda tuleb
süüdistada Ukrainale sihtimises. Mis puu-

tub Poolasse, siis olewat tema ainus, kellel
on jäänud alles konsulaat Kiiewis. ia prae

1 »W» W»
ybll kitsas helifilmi
\ HM »>> aparaat (16 mm)
Absoluutselt tuleohutu; lihtne kSeltse
da; soodsad maksutinulmused G
D 0 , .. . . ...... Qstukohuseta demoustvatsloou G
PS. VEF kopeerib iga hariliku Paiume tutvuda :
filmi 16 mm kitsasfilmiks ia ko
handab helisse eestikeelse teksti! VEF iIARJU »JMiÄtD

Heites Tshehho-Slowakkia wabariiai hun
tide ette. on rahwussotsialismi avetiidile ia
domineerimisele awatud kogu Kesk- ia IdaEuroopa.
Lõpetades tähendas Ehurchill. et ei ole
saawutatud usaldusele raianewat rabu. waid
ainult waewalist hingetõmbamise aega. mille

jooksul kõik riigid maailmas on asunud ka
hekordistama relwastust.

KUS* PEREKONNAS LAUAL
«Nädal Pildis",
EI SEAL TUNTA IGAVUST
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2 Teisipäeval, 13. deift-uv!.;: 1538. a

Ulila elekter Wõrru ja Antslasse

Et rahwas oleks jõukas

. Meie majandus, ja sotstaalPoliiMa suund
Pühapäeval esines majandusminister
S. Sepp Tartus ühistegevuspäewal ma
janduspoliitilise programmiga, milles mi
nister värvirikkas kõnes käsitles tähtsaid
.ja kaugeleulatuvaid põhimõttelisi Probleeme
ja seda suure avameelsusega ning selgusega,

nagu meie neid oleme varemgi praeguselt
majandusministrilt kuulnud. Peaks isegi
rohkem ütlema: et see ei olnud tawa l i fefs majandusministri kõneks, nagu ma
jandusministrid neid pidulikkude sündmuste
puhul ikka peavad, vaid ta oli maailma
vaateisteks ja sügava sotsiaalpo
liitilise tooni ja värvinguga ettekan
deks.

Majandusminister lähtus oma kõnes
seisukohalt, et kogu majandusliku tegevuse
sihiks peab olema kõige laialisema
rahvahulga hüvang, aga mitte
majanduslikult tegutsejate klassihuvide ra
huldamine. Majanduse arenemine peab
tasuks tulema kogu meie ühiskonnale, kus
kõik teised huvid peavad üldsuse huvidele
alluma. Edasi näitas minister, et arene
mine maailmas on jõudnud olukorrani,
kus majandusliku liberalismiga ei saa enam
edasi, vaid on saanud paratamatuks riigi
võimu poolt majanduse reguleeri
mine. Kuid majanduse reguleerimine,
millega paljude kodanikkude majanduslikku
tegevust kitsendatakse, ei tohi aga teistele et
tewõtjaile kasusaamiseks kujuneda, vaid need

kitsendused on ainult siis õigustatud, kui
see sünnib üldsuse huvides.
Waewalt leidub küll kellelgi, kes on
maailma majanduse ajaloolist arenemist jäl
ginud ja kes on vähegi tuttav riikide prae
gusaja majanduspoliitiliste püüetega, mi
dagi asjalikku nende majandusministri
seisukohtade vastu ette tuua.

f Meie praegusaja majanduse liberalistid,
oma senistes sõnavõttudes ei ole majandu

ei pea aga paika, sest meie majandustege
lased saävad vabadusi maitsta palju roh
. kem kui' teistes kapitalistlikkudes riikides.
Siin võiks esijoones nimetada Saksamaad,
Itaaliat, Türgimaad, Jaapanit jne., kus
majandus on pea täiesti riigivõimu
käsutada. Teatavasti on ka Prantsusmaal
valitsusvõimu mõju majanduses järjest
suurenenud, nõnda et hulk suuri eraettevõt
ted, töötab riigi järelevalvel ja juhtimisel.
Isegi põlisel majanduse liberalismi maal
Inglismaal on valitsus wajaliseks pi
danud ennast majanduses järjest rohkem
maksma panna ja valitsuse mõju majan
duses on veelgi kasvamas. Ka kapitalist
likkuöes Ameerika Ühendriikides on juba
aastaid majandusel tulnud väga Palju va
litsuse soove arvestada.

Säärases olukorras, kus juba pea kogu
maailm on võtnud uue majanduspolii
tilise suuna, ei s a a meie teisiti, kui peame
seda arvestama ja pealegi veel siis
kui see uus suund osutub endisest paremaks.

Kui asume seisukohale, et üksikmajapi
da m i s e s Peab kava olema ja et majan
dust tuleb selle kohaselt juhtida, ning et see
kava peab seda rohkem üksikasju sisaldama,

mida keerulisem on majandus struk
tuurilt, siis ei ole mõeldav, et sotsiaalma
jandus saab ilma mingi kavata läbi ja na
gu võiks seal valitsuse poolt majanduse
mõjutamine isegi ülearusena tunduda.
Kuid ühe või teise majanduspoliitilise
voolu kaitsjad peaksid siiski teadma, et e i
ole igavest majanduspoliiti
list tõde, millele peaks majanduselu
juhtimine alluma. Ajalugu näitab, et seni
oleme ainult tõe otsijaiks osutunud, kus ma
janduspoliitilised vormid on üksteist asen
danud ning meie eneste arvates oleme sel
lega üha täiuslikumatele vormidele jõud
nud, ilma et praegune olukord õigustaks
meid kuidagi oletama, nagu oleksime juba
leidnud kõige parema ning õigema tee.
Otsijaiks oleme ka praegu ja ei ole või
matu. et edaspidi leitakse veelgi otstarbeks

Võrumaale turbatõõstus. Maanteed Soome olümpiaadi ajaks korda. Rea uute koolimajade
ehitamine teoksil
Wöru maawalitsusel pole sentigi wölgn
(Maawanem A. Kohweri jutuajamine „Postimehele")
Wöru maawanem hr. August Kohwer,
olles waewalt jõudnud tagasi Tallinnast
Riiginõukogu koosolekult, wõttis lahkesti
wrtvta meie lehe esindaja ning jutustas üht

ainult 5 abi. Uutele valdadele aga läheb tar

teist Wõrumaa tähtsamatest päewamuredest.

1938. a. Wöru maavalitsuse elus.. .V
... oli ses mõttes ajalooline, et amet

.. Kas wõiksime härra maavanemalt
kuulda eeskätt Wõrumaa põlevamatest päe
vaküsimustest.
Selleks osutub kahtlematult waldade te

vis foffu 52 kutseõiguslikku sekretäri ja abi, nii

et Võrumaal tuleb kutseõiguslikkudest sekretäridest

puuduSki, kuna mõned siirduvad ka teistele ala
dele.

eelarve piirides teostatud, eriti maanteede, stl

olümpiamängudega on oodata ka läbi Bõru

oli Vabariigi algul 47 tarnida, neist varem lik
wideeriti 6.. Waldade reformi eelnõu uägi ette

sed piiratud. RäitekS tuleb mägise ja argliku

poolt suudeti veel õigustada 2 valla moodusta
mist. mis tekivad Valgjärve, Wastse-Otepaä ja
osalisest Kooraste valla liitmisest ning valla»
volikogude algatusel soovitud Waabina ja Linna

teha, kahjuks aga on majanduslikud võimalu

maastiku tõttu Võrumaa teedele aastaS kuni
40 silda ja truupi ehitada, koolimaju 4—5. Suu
rematest koolimajadest valmib lõplikult Räpina
aianduskooli hoone ja sildadest Kirumpea, Kirepi

ning Taru. Munamäe moodne vaatetorn, mis
läheb maksma 27.000 kr. umber, valmib 1939. a.

mäe liitwallast. Nii jääb Võrumaale 41 valla

kevadeks. Ka sai katuse alla Kanepi jsk. arsti
maja. Jooksev töö aga on teostunud täies ula

3000 elanikku. Pisemad vallad on üle 2000 ela
nikuga, millisteks, näiteks, osutuvad Leevi, Ruus
mäe ja Tsooru; suurimad vallad aga kuni 6000
elanikuga, millisteks osutuvad Põlva, Räpina ja

tuses. Veel olgu nimetatud, et Võru maawa
litsi'5 on majanduslikult elanud kokkuhoidlikult ja
kaiti?»t ning seeparast pole ka Võru maa»
valitsusel sentigi võlga.. Muuhul

asemel 26. Keskmiselt on igas vallas umbes

Vastseliina.

Kuidas on vallareform leidnud
vastukõla kohalikus rahvas?
üldiselt Paistab, tähendas Võru maa

vanem, et waldade reform Võrumaa osas ou
täiesti õnnestunud ja rahvas suhtub sellesse
asjaliku ja selle tarvidust mõistva heatahtlikku
sega. Weel on vaid 3—4 vallas mõne külakon
na küsimus mõnesugustel kohalikkude elanikkude

huvidel kaalumisel.. Enam on algul olnud nu
tisemist nimede suhtes, kuid see näikse olevat
mööduv nähe. Weel võiks märkida, et praegu

on Võrumaal 41 kutseõiguslikku sekretäri ja

matuks walitsuse poolt monopolisti seisu
korras olewate ettowõtete tegevuse jälgimine.

Ja meile näib, et walitsuse kontrolli suu
renda m i n e sellel alal ci oleks asjata.
Majandusminister puudutas oma kõnes
ka kapitali kujunemise küsimust,

ott, sest see võiks anda 833 HP energiat ja Mee
jõud on turbakiittest odawam. Weel tuleb ehita»
misele rida . suuremaid sildu, neist 2 Wõhandu
jõele.

märgatavalt töörõõmu. Muide on kõik tööd
dade ja koolimajade alal. Eriti oleks ju palju

24 valda Võrumaa jaoks, kuid maavalitsuse

Tahame saada Ulilast elektriliini Autslasse
ja Tartust Wõrru. Lisaks sellele tuleb 1333. a.
ehitamisele Wõhandu jõele Leevil raudbetoon
sild, mille juurde elektrijaama ehitamine kõnes

kond asus moodsasse, ««de hoonesse, mis tõStis

fotm, mille elluviimine on teostumas ja käi
maS vastavate juhtnööride kohaselt. Võrumaal

maa elektrifitseerima,!. _ , , „

gas kuuluvad Wöru maavalitsusele Erastwere

vanadekodu, Tilfi lastekodu, Räpina aiandus

ja Wäimla põllunduSkoolid.

Weel oleksime huvitatud Wörumaa
tähtsamatest kavatsustest ja tulevikumure
dest?

Seoses Soomes korraldamisele, tulevate

maa piiride turistide voolu Petserisse, mispä
rast tuleb suuremaid kulutusi teha teede alal, eriti

Riia—Pihkva kivitee Wörumaa piirides asu

was osas 23 km ulatuses.
Weel on kavatsusel õgwendada Tartu—Pet»
sett teed 9 km Mõrra tee Miinusega üle Wärska—

Kahkva—Ka uksi. Lisaks Tartu ja Petseri wahe
maa lühenemisele maantee kaudu lahendatakse nii

ka Petserimaad Weriora raudteejaamale. Ka lan
geks ära kuluka silla ehitamine Wöõpsu praeguse

parwe asemele. Kui osutub võimalikuks, siis
asutakse ka Wöru lahedale nn. „Jtaalia" uue

silla ehitamisele.

Samuti oti pandud maksma rida ttuft sund
määrusi, millest olulisem on kaupluste lahtiolek»

aja määramine maal kella 7 homm. kella 7

dhtuL Wecl ott tarwidus uue pöllunduskoolido
maja järele Wäimelasse ning kindlasti tuleb Pns
titamisele jaoskonnaarsti maja Kanepisse.

Wõrru aga on wajadus uue gümnaasiumi
hoone ja naiskutsekooli-hoone järele. Esimeses

Suurematest kavatsustest on Võrumaale

on maawalitsus sihtasutuse liige. Ka on seltsitege»

turbatööStuse ehitamine. Küttepuu puudus on
tihedaSti asustatud Võrumaal teravaks kujune
mas ning praegu näiteks Võru vanglat köetakse
Harku turbaga, Waimela piiritusevabrikut põlev
kiviga jne., mis pole loomulik, kuna Võrumaal
on turvast külluses. Ka oleme huvitatud Võru-

wuse elustamise mõttes Wõrn maawolikogu selt
side Pidud wabastanud lõbustusmaksust. KokkuMõttes, lõpetas maawanem A. K 0 h w e r kõne
lüke, areneb Wõrn maawalitsuse ja asutuse tege
wus tõusu tahe all, eelarwe ja wõimaluste piiri
des edukalt ning sihikindlalt.

mitte kõik majandusalad ei wõimalda seda
ühtlase intensiiwsusega, kuid meil on siiski
rohkesti ettewõtteN, kes oma diwidendi maks
misest ja teistest nähtustest lasewad oletada,

Moodne mßßbel vajab
peegleid ia klaasi
Peegleid ja mööbli jaoks igas. klaasi,

nagu: vaasitud, plate*, palan*
taiad, ornament*, vfirvillst,
et nad peaksid oma teenistusega rohkem
matt-, i&älille- jne, klaasi
kui rahul olema.
ostate kõige soodsamalt
kus minister jõudis otsusele, et 'meie sihiks ei
Kahtlemata on meil käesolewal ajal
hasem majanduspoliitiline suund, kui see on
tohi olla mitte kapital istide klassi üldine elatustase sõjaeelse elatustasemega
A. Loderaudi iXiÄTSÄ
reguleeritav majandus praeguse aja loomine, sest see oleks meie sotsiaalsele rahule wõrreldes kõrgem. Kuid weel rohkem on ül
mõiste kohaselt.
hädaohtlik, waid kapitali kujunemine peab disest elatustaseme tõusust üksikute ma tunduda, nagu ei oleks sotsiaalpoliitika teos
tegutsemiseks vabadus antud ja kui kõik saa
Majandusminstril oli õigus, kui ta üt sündima üldise rahwa elustandardi tõstma janduslik jõukus kaswanud, nõnda et meil tamine majandusministri ülesandeks ja nagu
vad seda vabadust kasutada, et siis toob see
seks. '
üldise hüvangu tõusu. Möödunud sa les, et rahvusvaheline tööjaotuse
ei toimu mitte ainult kapitali kujunemine, ei oleks majanduspoliitika juhil sotsiaalpolii
printsiip
ei
saa
maailmas
enam
endi
Kapitali kujunemise küsimust on meil waid ka kapitali koondumine ja seda tiliste küsimustega midagi tegemist. Toeliselt
jandist aga teame, et majandusliku liberalis
mi õitseng oli laialiste rahvahulkade k a n - selt funktsioneerida. Ja nõnda see ka on, wiimastel aastatel kõrduwalt ka ajakirandu isegi esimesest intensiiwsemalt. Ja siin on on aga lugu nõnda, et ei ole mõeldaw prae
natuSajaks ja et juba rohkem kui inim sest rahvad ei ole üksteisele oma majan ses käsitletud. Paistab pea üldise tõekspida riigil suur ülesanne walwata selle järele, et gusaja majanduspoliitika ilma sotsiaalpolii-põlve vältel ei ple enam ükski nimekas ma duslikus tegevuses mitte lähen enu d, mjsena. et . praegune aeg on meil kapitali meie rahwusliku kapitali kujundamist ei tikata wõi õigemini öeldes, sotsiaalpo
kohMe ja et neid wõimalusi asendaks mitte Kapitali koondumine wäheste
[ jandusttzadlane , sette - majanduspoliitilise < vaid riikidevahelised piirijoonel» on
l i i,.t ik a ott o s.a majanduspo
voolu kaitseks sõna võtnud. Majandus üha tugevamaks muutunud ja autarkia tuleb ka'kasutada.-Mks ajalehtedest awaldas kodanikkude kätte. Selle hädaohu tunnused liitika st. Isegi weel rohkem. Kogu meie
teadlase J. St. Mill'i surmaga 1"873ra. püüded järjest rohkem esikohale nihkunud. kord'isegi arwamist, et kapitali kujunemise on juba olemas.
majanduslikel tegewust peawad sotsiaalpo
See ei tähenda veel kuidagi, nagu saaks wajaduse pärast ei wõiwat ettewõtted töö
loojus viimane suur liberalismi täht.
Mis majandusministri L. Sepa kõne peale liitilised nõudmised juhtima. Sellega on ka
Meie majandustegelaste seisukohad ja tulevikus rahvaste majanduslik koostöö liste palku tõsta. NÜHtawasti ollakse siis ar tema poolt esitatud ja kõigiti wastuwõeta suured majanduspoliitikud ja riigitegelased
majanduspoliitilised tõekspidamised on mõ täiesti kaduda ja nagu wõiks tulla aeg, ku wamisel, et kapitali kujmtdamisel ei ole wate majanduspoliitilise tõdede meile eriti alati arwestanud ja lasknud endid nendest
säästmisel wälja s p o o l ette
' neski suhtes õige imelikud. Ei ole veel nas „Terawmägedel kasvatatakse apelsine
sümpaatseks tegi. oli ta sotsiaa l p o l i v põhimõtetest juhtida.
wõt e t mingit tähtsust. See on ometi eks tilitte suund, milles nõuti isiklike
ununenud need ajad, kus valitsustele tehti ja Andaluusias jääkarusid".
Meie ei saa siin teisiti, kui peame cma
. . Majanduse riigivõimu poolt reguleeri lik seisukoht. Seepärast tuleb majandusmv huwide üldhuwidele ohwerdamist, meie rah rahwa tulewiku ja sotsiaalse rahu
majanduse liberalismi pärast
raskeid etteheiteid sellepärast, et va mine teeb paratamatuks, et mõned majan nistri seisukohtadega ühineda, et meie majan wusliku terwiku kaswatamist ja ühistunde pärast ühinema majandusministri sõnadega,
litsus ei juhi majandust. Nüüd aga, kui dusalad või ettevõtted satuvad sellega mo dus ei tohi muutuda ühe rahwakihi Poolt ning ühtekuuluwuse arusaamise süwenda et „kui seni harilikule kodanikule küllalt oli
. valitsus on asunud majanduse reguleerimi nopol i s t i seisukorda. Siin tähendas ma teise rahwakihi kurnamiseks. See ei oleks mist. Kuigi need nõudmised ei ole meie prae oma nina ees ainult omakasu näha, nõuab
! sele. ollakse majanduse juhtimise pärast pa jandusminister põhjendatult, et majanduse õnneks ka majandusele enesele, sest majan guselt majandusministrilt mitte esmakord tänapäew kõikidelt teadlikku arusaamist olw
hane ja seda samade majandusringkondade reguleerija peab selle järele valvama, et dusliku arenemise eelduseks on, et ra h w a s sed, waid neid põhimõtteid on ta ka oma wa kordade üldisest suhtumisest, algatust, kihusc
poolt.
ettevõtjate omavahelise võistluse ärajäämi oleks jõuk a s, kuna waene rahwas remates kõnedes awaldanud, kuid siiski ku tunnet ning waimustust ka siis, kui pole te
On olnud kuulda ka arwamisi, nagu sel meie üldhuvid ei kannataks. See on wäheste kapitalistidega ci ole wõimeline ma nagi enne seda ei ole minister neid nõnda gemist otsese taskuhuwiga, waid selliste abs-oleks meil walitsus majanduse reguleerimise
majaõust reguleerimisel väga tähtsaks kü jandust kandma.
selgesti ja weenwalt wäljendanud, straksete mõistetega, nagu on: ühiskond,
ning ta mõjutamisega läinud kaugema simuseks ja seepärast tuleb valitsusel sel
Ei saa öelda, et meil toimub kapitali nagu ta seda pühapäewal Tartus tegi.
ühistunne ja rahwustulewik."
leNn üheski teises riigis. See arwamine lega tõsiselt arvestada- Nõnda saab parata- kujunemine aeglaselt. Tõsi küll. et
—sepp.
Mõnelegi majandustegelasele wõis ehk
Loomulikult. Siin peaks kõik katsuma teha,
Aga mida kavatsed sa teha?
Jah, muidugi. Palusin K. A. seda teha.
Gösta Gustaf-Janson
ütles Fanny. Mõtlen, et ei tea, kas see õnnetus
Skandaali, ütles Saladuslik Henning ja pii Kas sa kaarti ei saanud?
Ameerikast peaks juba olema koju saabunud? kü lus halli videvikku.
Küllap see on siis kodus. Olen praegu
sis ta korraga.
kontoris. Ja mul on väga kiire. Helistan kümne
XXIV
Milline?
paiku, Bertil. Nüüd ma pean lõpetama. Hüvasti.
— See Blomi vanem poeg. Too paberitega.
Hüvasti, Eva. Unustasin sulle midagi üt
Bertil seisis ateljee akna juures ja vaatas
Oh, ütles Elisabeth, see hirmus isik sel
lemast.
välja
Valhalla
puiestee
pärnadele
ja
mustadele,
maskeraadi ülesvõttel.
Mis siis?
märgadele katustele.
See polnud mingi maskeraad, seletas Fanny,
Armastan
sind.
Veel polnud Eva endast kuulda lasknud. Aga
see oli ülesvõte poksimatshilt.
0h...
SUUR
oma viimases kirjas ta oli kirjutanud, et ta jõuab
Uh, sedal Ei, mina pole temäst midagi koju neljateistkümnendaks. Kiri oli kirjutatud
Ja sina? Kas armastad mind?
kuulnud. Aga loomulikult teab seda Bertil.
Jah, juba kaks aastat. Algasin palju va
Falköpingist.
Bertil
mõtles
järele,
mida
võib
ta
84
Mõtlen õhtul Bertiliga kõnelda, ütles Hen seal teha. Jalutada piki tänavat, mis algas rem kui sina.
Keegi ei kõnelnud tükil ajal sõnagi. Ulla oli ning pikkamisi. Kuigi ma ei usu, et see midagi ai
Katsun sulle järele jõuda.
ühes otsas ja lõppes teise..- Fal
tulnud tagasi. Ta oli kohe märganud, et midagi taks. Kõige järgi otsustades oleme sunnitud hom Västergötlandis
Nüüd
ma pean Tpetama. Hüvasti.
oli juhtunud, ja ta lükkas oma kleidiproovi edasi. me lauda istuma selle kupatisega. Kuid nimelt köping on Rootsi kõige pikem ja väiksem linn. Ta
Kümne paiku siis. Hüvasti, armas!
mõtles,
kas
ka
temal
seal
all
on
sama
külm
ja
Imevate silmade ja kõrvadega seisis ta oma ema see asjaolu võib meile kasuks tulla. Häbi peame niiske.
Bertil pani kuuldetoru käest ja hakkas atel
tooli taga.
neelama alla, need ainelised paremused aga, mil
Siis
ruttas
ta
akna
juurest
eemale.
jees
pikkade sammudega edasi-tagasi käima. Talle
- Kui me vähemasti saaksime vältida homset liseid meile fond võimaldab, peame katsuma
Telefon helises.
näis,
et toas on külm, ja ta läks ning tõmbas kuue
skandaali, ütles Magnus virnaks. Ta hääl virises päästa.
Helistas Eva.
selga;
siis otsis ta endale vannitoas kapist pulbrit.
nagu väikesel poisikesel.
Kuid pais sa arvad, kas me saame seda teha?
Aga
pulbrid
olid otsas. Kui halb, et ta nimelt
Armsam,
kui
rõõmus
ma
olen!
ütles
Bertil.
- Kas ei saa siis seda vältida? küsis Elisabeth. küsis Magnus umbusklikult.
täna
õhtul
pidi
olema külmetunud! Täna, mil ta
Mina
samuti.
Võimatu.
Mõtlen tarvitusele võtta laiaulatuslikke vahen
tahtis
olla
tugevam
ja priskem, kui kunagi enne.
Millal
sa
tulid?
Mamma ei mõtle minna, seletas Elisabeth.
deid ja samme, vastas Henning kõrgilt.
Ta
süütas
tule
ja
istus oma ajalehejoonistuse
Äsja.
Kuidas
käsi
käib?
Ta on haige. Elisabeth teadis kindlasti, et mingi
Või nii...
juurde.
Viimasel
ajal
ta oli saanud palju telli
Toredasti.
Kuigi
viimased
nädalad
olid
haigus maailmas ei suuda tema ema tagasi hoida
Kuid enne ma tahaksin saada kinnituse, et igavad.
misi. Ja seda ta nimelt vajaski, kui ta tahtis abi
(kui tund oli saabunud) osa võtmast onu kaheksa mul on selleks teie täielik usaldus.
Su hääl kahiseb hirmsasti.
elluda.
kümneaasta sünnipäevast.
Loomulikult! See sul on!
Toas oli üheksateist pügalat sooja, tema aga
Ainult
vähe külmetanud. Ma muidugi ei
—Me peame minema. Kõik.
Teie annate mulle täieliku tegevusvaba tohi sind nüüd suudelda.
külmetas istudes. Igatahes mõjus temasse joonis
Mina annaksin ei tea mis, kui ma sellest pää
duse. Henning vaatas karmilt teiste otsa, kui ta
Siiski, seda sa võid. Aga, Bertil, me ei tamine hästi. Vähemasti näis see talle endale nii.
seksin, seletas Elisabeth rõhutades.
selle
ultimaatumi
esitas.
Siis hakkas ta riietuma ja tegi seda suurima
saa
nüüd
kohe kohtuda. Pean kogu õhtuks konto
Ka oma osa fondist? Sellesse ju puutubki.
Jah,
jah,
sai
ta
vastuseks.
hoolega.
Ta oli parajasti toonud rätsepalt uue
risse
jääma
ja
korraldama
paberid,
mis
me
homme
Selle peale ei vastanud Elisabeth midagi.
Igas suhtes?
vajame.
ülikonna.
Kas pole tõepoolest mingit väljapääsuteed,
Kell oli ligikaudu kaheksa, kui telefon uuesti
Jah, muidugi.
Seda ma võisin arvata.
et neid tulemast takistada? küsis Fanny karmil ja
helises.
Helistan sulle, kui ma valmis olen.
Oivaline, ütles Henning huuli kokku pigis
kärsitul häälel. Miski ei teinud teda nii vihaseks
Henningi hääl veelgi suletum ja pressitum,
Millal see oleks?
kui Magnuse nägemine selles abituse seisukorras, tades. Ja ta häälest kostis kindlust ja jõudu. See
kui
harilikult.
Mitte
enne
kella
kümmet.
millises ta nüüd oli. Pangas ta oli üles näidanud oli talle suur silmapilk. Nüüd tal oli võimu ja
Henning tahtis Bertilit kohata.
Sinna on veel terve igavik.
suurt vastupanu, nagu ta ise seda arvas, siin kodus tema juba oskaks seda kasutada.
Minul ka.
See on võimatu, vastas Bertil.
Ta istus vaikselt ja sepitses sihiteadlikke teot
aga vajus kokku nagu tühjaks lastud pall.
semismõtteid.
Siis
kaks
igavikku.
Kas sa ei või hetkeks siia tulla.-. Hen
Siis sirutas Henning oma pikka kaela.
Millised plaanid sul õieti on? küsis Magnus
Kas arvasid, et täna õhtul me lähme ningi hääl kõlas eriti erutunult.
Veel leidub üks kindel väljapääsetee, ütles ta
kuhugi?
Ma ei taha välja minna. Olen külmetunud.
ja mõjus veidi närvlikuna, peagu piitsutatuna ning viimaks.
Millised plaanid sul õieti on? küsis umb
Ei, me jääme koju.
Bertil, palun sind. On ju ainult mõni
äärmiselt kindlana.
usklik Magnus viimati.
See meeldiks ka mulle
samm tulla.
Milline siis? küsis Fanny.
Ma ei tahaks meelsasti enneaegu midagi
Peame ju homme olema suurel lõunasöögil.
Mul on mõningad esitised, ütles Hcnning,
'Järgneb.)
reeta.
Kas mind kutsuti?
aga ma näeksin, et ma võiksin neid ise kasutada.
sele absoluutse vabaduse nõudmiseks omalt

J poolt ühtegi asjalikku argumenti esita
emd praegusaja majandusliku libera
' kisuti õigustamiseks. Kõik nende seletused
põhjenevad 18. sajandi majandusteadlaste
väidetel, et kui kõigile on majanduslikuks
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"Aeg küps Klaipeda saatuse otsustamiseks"
mo+ /^^ ^ liiHSHaUllßlKlUwKflMiSuHM^H

ficcDit riigi Politsei KSrwaldati 'Klaipeda territooriumilt. Korrapidajateks nüüd dr. Neumanui
— Inglise Prantsuse samm Berliinis

- Jr

Sakslased ootawad Leedu ettepanekuid
Berliinist, 13. detsembril (Reuter). Briti charge d'affaires Forbes käis esmas'
paewal Saksa wälismmisteermmis, kus wöeti wastu riigisekretär Wöhrmanni poolt. Kuul
dub, et see külaskäik oli ühenduses Klaipeda walimisteqa ja et Forbes on nende kohta palu

nud lähemaid seletusi.

Kuuldub, et ka Prantsuse saadik on esmaspäewa hommikul esinenud samasuguse järele-

Pärimisega-

Klaipedast, 13. detsembril. (Reuter)
Aeg on küps Klaipeda saatuse otsustamiseks,

ütles dr. Neumann Reuteri esindajale. Meie
ei tea, missuguseks kujuneb meie tulewik,
tuid Klaipeda saatust ei otsustata siin. Ma
olen wäga rahul maapäewa walimiste tule
mustega.

Klaipedas on hääletamas käinud 97,2
protsenti hääleõiguslikkudest, kuna kogu Klai

pedamaal tõuseb fee Protsent 96—97-ni.
Hääletamine toimus täielikus rahus. Tea
tatakse ainult ühest wahejuhtumist, kus on
purustatud üks aken.

Klaipedamaal Patrulleerisid PühaPäetval
kõikjal Klaipeda sakslaste juhi dr. Neumanni
kaardiwäelased mundrites, mis sarnanewad
Saksa löögirühmlaste omadega, kuid mille
käesidemel ei ole haakristi. Meeleolu oli wä
ga pinew, sest sakslaste erakond on seletanud,

et nad kawatsewad lähemal ajal nõuda Klai
peda liitmist Saksamaaga. Seni on juba
459 juudi Perekonda lahkunud Klaipedast ja
kuuldawasti on Klaipedas inwesteeriwd ka
pitalist tagasi tõmmatud ligi üks miljon nael
sterlingit.

Dr- Neumanni erakonda kuuluw rahwa
saadik Bertuleit seletas, et „zurüek zum
Reich" (tagasi Saksamaa külge), küsimust ei
tõsteta üles enne uue maapäewa kokkuastu
mist jaanuarikuu lõpu Poole.
Klaipedast teatab DNB: Toetudes Klai
peda statuudi paragrahw 29-le, Klaipeda di
rektoorium on awaldanud määruse, mille
järele Klaipedamaal wõib tegutseda ainult
Klaipeda politsei. Leedu riigipolitsei liikmeid
koheldakse kui eraisikuid.

! „Naen tulewikku roosana"
Klaipedast teatab Havas: Klaipeda „Kul
turverband'i" juht Ernst Neumann andis
Havasi esindajale interwjuu, milles ta tä-

hendas muuseas: Ma näen tulewikku roo
sana. Meie ootame täielise rahuga wali
miste tulemusi. Need walimised on meile
suureks wõiduks. kuid ei tähenda weel meie

wõitluse lõppu. Meie jätkame alustatud
teed.

Küsimusele, kuidas Neumann hindab
Klaipeda probleemi arenemist, wastas wii
mane, et see oleneb kõigepealt Kaunase wa
litsusest. Meie ei tee mingeid ettepane
kuid.. Leedu walitsuse kohuseks :on lõpuks
täita lubadusi ja kohustusi, s. t. kaotada kõik

abinõud, mis on wastuolus meile antud au
tonoomiastatuudiga. Siin on kõigepealt te
gemist riigipolitsei institutsiooniga. Tuleks
lõplikult kaotada riigikaitseseadus. mis on
praegusel silmapilgul puht formaalne, sa lõ
puks kõik tõkked, mis Leedu walitsus on sead

nud. Klaipeda, sakslaste kultuur- ja majan
duselu waba arengu teele. Me loodame, et
walitsus lubab meile kogu autonoomia, na
gu see on ette nähtud statuudis.
Küsimusele, kui kaua Klaipeda sakslased

on walmis ootama, wastas Neumann, et
neil on palju kannatust, mida nad on tõen
dunüd wiimase 12 aatsa jooksul. See pikk
ja kurb kogemus on äratanud kogu meie
usalduse keskwalitsuse heasse tahtesse.

Käsitledes wandeandmise küsimust enne

maapäewa tähendas Neumann, et see wan
ne, mis ei ole ette nähtud statuudis, nõuab
Saksa rahwasaadikutelt truudusewandumist

mitte ainult Leedu põhiseadusele ja Klaipe
da statuudile, waid ka kõigile teistele seadus

tele, mis on makstvad Klaipeda territoo
riumil. Nende hulgas on ka need erakorra
lised seadused, mille wastu meie wõitleme
kogu oma jõuga. Saksa rahwasaadikud ei
wannu truudust neile seadustele. Aga on
wõimalik, et Leedu walitsus on küllalt tark
seda mitte nõudma-

Jaapani ülemjuhataja pakub

Küsimusele, kas Klaipeda poliitilise seisu

korra areng wõib mõjutada suhteid Saksa
maa ja Leedu wahel, tähendas N-eumann. et
praegusel silmapilgul sakslaste nõuded on ai

nult õiguse nõuded. Mis tuleb hiljem, see
oleneb suurel määral sise- ja wälisseisukor
dädest. Ent teie tunnete kogu meie rahwa
tundeid. Meie oleme sakslased ja tahame
Pariisist teatab Havas: Donnadieu kirju
tab „Epoque'is":
Ei ole kahtlust, et Saksamaa kawatseb ühel
wõi teisel päewal wallütada Klaipeda.
On alust öelda, et' see probleem ei ole ai--

nult Saksa-Leedu waheline. On tegemist ni
melt Saksa tungiga Itta. mis on omakorda
osa Saksamaa ekspansiooniprobleemist Eu
roopas. Kui Jda-Euroopa riigid ei moo
dusta kaitsemüüri, siis warsti osutub wõi
matuks peatada seda germaani ..Drang nach

Osten'it". Poola on seejuures hädaohusta
tumaid riike ja kui Lääne suurriigid ei taipa,
et nad peawad olema solidaarsed Ida-Euroo
pa rahwastega, siis wõidakse olla kindel, et
Saksa hädaoht sõuab ükskord ka nendeni, kir

jutab Donnadieu.
„üksmeelne tunnustus Saksa
rahwale"
Berliinist teatab DNB: Klaipeda wali
miste kohta kirjutab „Dipl.-politische Kor
respondenz" muuseas: Kuigi walimistule
mused ei ole weel armuliselt teada, siiski on
igaüks tänapäewal teadlik sellest, et need Ma
limised tähendasid klaipedalaste üksmeelset
tunnustust saksa rahwusele.

Nüüd on oluline, kuidas suhtub Leedu
walitsus Klaipeda uuele tahteawaldusele.
Leedu walitsus Peab esmajoones jõudma sel
gusele selle üle, et wead, mis minewikus on

tehtud Leedu poolt, ei wõinud jääda tagajär
gedeta. Oma süsteemiga on Leedu walitsus
kaasa aidanud sündmuste arengule suunas,
mille nad on wõtnud tänapäewal.

Teiselt poolt ei oma kogu saksa rahwas
mingisuguseid waenulikke tundeid Leedu
rahwa suhtes.
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wust. Marssal Tshiangkaishek! Astuge mil
joni Hiina sõduri eesotsas minu 300.000
mehe wastu selleks, et teha lahingus lõpp
sõjale.

Segakomisjoni koosolekul Pekingis 23.
detsembril tehakse kindlat katset Pekingi ja
Nankingi ajutiste walitsuste ühtesulatamis.

Kesk-Hiina ühendatud walitsuseks. Jaapani
ajalehtede kirjasaatjad wäidawad, et Pekingi

valitsus, kes nüüd on juba 12 kuud wana,
walitseb 3 provintsi: Hopei, Shansi ja
Shantung.
Põhja-Hiina majandusliku väljaarenda
mise nõukogu olewat koostanud 5 aasta ka
wa rauamaagi, puuwilla. soola ja ühendus
teede kohta.

On loodud „uus Hiina rahwa liit", ees
märgiga abistada valitsust rahvamasside
valgustamise jaapanisõbraliku ja kõmmu
«ismivastase Poliitika teostamisel „Jdamaa
wana moraali alusel".

100 leedu üliõpilast areteeritud
Suurem osa neist wabastat! peale ülekuulamist. Peale selle
areteeriti weel 3 tuntud isikut
Õppestreik kestab
Kaunasest, 13. detsembril. (DNB).
Laupäewal toimepandud meeleavalduste
Pärast on pühapäewal Kaunases wangista
tatud umbes IVO üliõpilast. Ka tuntud
Woldemarase-Pooldaja Jvanauskas, kes
1934. aastal sõjaväes riigipöördekatses
mängis juhtivat osa, on vangistatud.
Laupäevastel üliõpilaste meeleavaldus
tel nõuti valitsuse tagasiastumist ja walit
susameti üleandmist Woldemarasele, kes
Viibib praegu Prantsusmaal.
Üliõpilaste poolt otsustatud õppestreik
kestab edasi kuni nende nõudmiste rahulda
miseni. üldiselt walitseb üliõpilaskonnas
suur ärevus politsei tegevuse Pärast, eriti
tema sissetungi pärast ülikooli.
Pärast ülekuulamist on esmaspäeval
vabastatud peagu kõik 100 üliõpilast, kes
vangistati ühenduses pühapäevaste meele
avaldustega. Wahistatud on weel ainult
11 üliõpilast.
Tuntud kristlik-demokraatlik poliitik
Bistros, kes juba pühapäewal kuulati üle,
on esmaspäeval uuesti vangistatud politsei

hoiatused Itaaliale
Musfolini ärgu lootku korrata Abessiinia lugu. Juudid ja mu
hameedlafed Itaalia wastu
Roomast, 13. detsembril. (Reuter).
Pühapäewal ei olnud Itaalias mingisugu
seid wahejuhtumeid wõi üliõpilaste meele
awaldusi, kuid Itaalia ajakirjandus jätkab
kampaaniat kontsessioonide nõudmisega
Prantsusmaalt Tuneesias. Lehed ei täpsusta
aga oma nõudmisi.

Tunisest teatab Reuter: Muhameedlas
test endised rindemehed on saatnud Prant
suse ülemresidendile resolutsiooni, milles
protesteeritaks Itaalia nõudmiste wastu.
Wahepeal on juudid, keda on Tunises
wäga Palju, alustanud samuti ägedat was
tuprogapandat, kartes itaallaste poolt halba
kohtlemist.

Siinsetest itaallaste koolidest on wälja
heidetud juudi lapsed.

Pariisist teatab Reuter: Prantsuse es
maspäewased lehed hoiatawad Itaaliat, et ta
loobuks oma nõudmistest Tuneesia suhtes.

„Figaro" kirjutab: Ükski prantslane ei
lubaks meie protektoraadi kallal tarwitada
pisematki wägiwalda. Kui Itaalia eitab
1935. aasta lepingute kehtiwust, siis ei leia
meie Põhjust, miks ei wõidaks sõlmida uusi.
Duce eksib, kui ta arwab, et meetodid, mille

abil ta wallut. Abessiinia ja mille abil Hitler
muutis Kesk-Euroopa kaarti Saksamaa ka
suks, wõimaldawad temal muuta Wahemere

status quo'd Itaalia kasuks. Enda ween
miseks tal - pruugib ainult lugeda Inglise
lehti.

Itaalia nõuab edasi
Roomast teatab Reuter: Ajaleht „Tri
buna" hoiatab oma juhtkirjas, et Itaalia on
otsustanud nõuda Prantsusmaalt Tunee
siat. Itaalia ei loe küsimust lõpetatuks enne
kui see on lahendatud õiglaselt ja täielikus
kooskõlas uue Euroopa solidariteedi nõue

Wiimastel aastatel tegutses Bistros aja
kirjanduse alal, kusjuures teda peeti kristlik
demokraatliku opositsiooni vaimseks esinda
jaks. Wiimastel aastatel esines ta Leedu
raadios välispoliitiliste aruannetega.
Bistrose vangistamist seatakse ühendusse

Leedu valitsuse otsusega kindlasti wastu
astuda igasugustele vooludele, mis on suu
natud valitsuse wastu.
Peale selle on vangistatud veel tuntud
leedu nätleja Stepanowicius. kes hiljuti
vallandati riigiteatrist. Tema vangistamise
Põhjuseks olewat poliitiline kihutustöö.

Pariisist teatab Stefani: „Paris Midi"
erikirjasaatja Tuneesias Bertrand de Jou
venel kirjutab: Kui Tuneesia läheb JtaaItale, siis oleks sellega rahuldatud terwe rida

Itaalia puudusi, sest Tuneesiast oleks wõi
malik saata Itaaliasse kütteaineid ja muid
aineid, mida Itaalial ei ole.
„Itaalia elusoon'^
Berliinist teatab Stefani: Kogu Saksa
ajakirjandus märgib ära tõsiasja, et Itaalia
Suessi kanali transpordis seisab teisel kohal,
ühenduses sellega tunnustawad Saksa lehed

Itaalia õigustatud nõudmisi ja soowitawad
Suessi kanali küsimuse lahendamist. Jm
peeriumi wallutamise tagajärjel on Suessi
kanal muutunud Itaalia elusooneks.

ministriks
Helfingist, 13. dets. ..Helsingin Sa.
nomate" peatoimetaja Eljas Erkko cm nime
tatud uueks Soome wälisministriks.
116 rünnakut Briti
laewadele
51 inimohwrit
L o n d o n i st. 13. dets. (Havas) Wasta
tes küsimustele seletas wälisministeeriumi
alamriigisekretär Butler, et Hispaania ko
dusõja algusest peale on wälisministeeriu
mile saabunud teadete järgi teostatud ulgu
merel rünnakuid 29 Briti laewa wastu.
kuna Wabemere ja Biskaia lahe territoriaal
wetes on teostatud 87 rünnakut.
Neil rünnakutel on saanud surma 48
ohwitseri ja madrust ning 3 mittewahelese

Ajaccios korraldatakse sageli meeleawaldusi Itaalia wastu.

gamise komitee kontroll-agenti.

Haawata on saanud 64 ohwitseri ja mad
rust ning 3 mittewahelesegamise komitee
kontrollagenti. Kõigi nenhe rünnakute eest
on wastutawad kindral Franco jõud.
Kuigi Burgose wõimudele ei ole weel
esitatud mingit nõudmist, siis Briti walit
sus jätab endale õiguse nõuda kahjutasu
nende rünnakute eest, ütles Butler.
Dr. Schacht Londoni
Berliinist, 12. detsembril. (DNB).
Saksa Panga president dr. Schacht sõidab
lähemal ajal Londoni, et teha külaskäik
Inglise Panga kubernerile. Ta külaskäik on

Schachti külaskäigu kohta, mis toimub käes

Schacht wiib ettepanekuid juu
tide asjus
Londonist, 13. detsembril. (Reuter)
Reuter kuuleb Saksa Panga presidendi dr.
olema nädala lõpul, et see on hiljutiste kor
ralduste tulemus. Inglise Panga kuberneri
Montagou Normani ja dr. Schachti wahel.
Nende läbirääkimiste kohta ei ole awaldatud

mingit ametlikku informatsiooni, kuid arwa
takse, et dr. Schacht teeb mõningaid ette
panekuid ja pakkumisi rahanduslikkude tin
gimuste suhtes, et ewakueerida Saksamaalt
iuute ja teisi põgenikke.

Läti delegatsioon Tallinna
Riiast, 13. detsembril. Läti delegat
sioon eelseiswateks majandusläbirääkimis
teks Eestiga sõitis esmaspäewal Tallinna.
UJSCHERiMATtESEN

widust.

Erkko Soome wälis

Saragossast teatatakse, et vesi Ebro jões on

poolt.

London hakkab toetama?
Londonist teatab Stefani: Inglise ajale*
hed jätkawad tähelepanu pühendamist Jtaa
lia-Prantsuse pinewusele. Kriipsutatakse
alla Tuneesias elawate itaallaste seisukorra
parandamise tarwidust, samuti ka Suessi ka
nali tariifi wähendamise ja Dzhibuti raud
tee kontrolli Itaaliale loowutamise tar

®

era.viisiline.

uputada ümbruskonda.

nase mereni ja weelgi kaugemale.

Ztaaliawastaseid mee leawaldusi Korsika!
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Hispaania sõda seisab
Burgosest, 13. detsembril. (Ha
vas). Francolaste raadiojaam teatab, et
ägedad vihmasajud Hispaanias takistavad
sõjalisi operatsioone. Mvra de Ebrost ja
tõusnud 4 meetri kõrguseni ja ähvardab

Samal ajal signor Gayda „Giornale
d'Jtalias" põhjendab wabatsooni wajadust
Dzhibutis ja waremalt Abessiianiale Kuulu
nud Dzhibuti-raudtee aktsiate loovutamise
wajadust. Dzhibuti, ütleb signor Gayda, on
„alati olnud pidewa, kuigi waikiwa -soja or
ganiseerimise keskus Itaalia huwide wastu."
Gayda lõpetab oma artikli sõnadega;
Abessiinia wallutamise tagajärjel PrantsuseItaalia huwid. nagu Jnglise-Jtaaliagi hu
wid, „ulatuwad kaugemale Vahemere raa
mist". Itaalia huwid ulatuwad nüüd Pu

tega, ,
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Tulgu marssal miljoni sõduriga wõttlusse, mis teeks lõpu sõjale

300.000-mehelme eliitarmee, kes ootab tege

Prantsuse lehtede

ka selleks jääda.

Tshiangile lahingut

Toki ost, 13. detsembril. (Reuter).
Kantonist saabunud teadete järgi on Jaa
pani vägede ülemjuhataja Lõuna-Hiinas
kindralleitnant Andoh saatnud marssal
Tshiangkaishekile kutse pidada otsustav
lõpplahing Lõuna-Hiina lagendikul.
Minu käsutuses, ütleb Andoh, seisab
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Chamberlaini
raadiokõne

• KAWE

Lo nd on i st, 13. detsembril. (Reuter).
Briti peaminister Neville Chamberlain esi»
neb teisipäewal kell 21.40 Greenwichi kesk»

Kitsendusi juutidele
Slowakkias
Bratislawast. 13. dets. (DNB)
Slowakkia walitsus on awaldanud esmas
päewal määruse, millega piiratakse juutide
majanduslikku mõju Slowakkias. Seda
mööda on keelatud juutidel osa wõtta käes
olema aasta jõuluturust. kuulutuste awal
damine ja osa kaupade propageerimine.
Edasi on keelatud juutidel müüa weine ja
likööre.

Lähemal ajal olewat oodata weel uusi
määrusi Slowakkia walitsuselt ühenduses
juutide küsimusega.

Ungari agraarreformi alused
Budapestist, 13. detsembril. (Ha
vas). Põllutööminister krahw Teleky an
dis oma kõnes, mille ta pidas suurmaaoma
pilkude ühingu peakoosolekul, seletusi wa
litsuse poolt teostatama agraarreformi kohta.

Reform näeb ette paljude wäikeste rendile
pingute sõlmimist. Reform käib järgmiste
maade kohta: 1) maad, mis on sööti jäe
tud; 2) maad. mis kuuluwad wälismaalas
tele 3) maad, mis kuuluwad aktsiaseltsidele
wõi pankadele, 4) wõõrandamatud oman
did ja õ) juutide omandid.

mise aja järgi 40-minutilise kõnega, mis
sisaldab tähtsaid seletusi Briti wälispoliitika
kohta, nagu ütleb Reuteri diplomaatiline
kirjasaatja. Kõne antakse edasi raadio teel
kogu Briti riigile. Ühendriikidele ja Jtaa
liale.
Huwi Chamberlaini kõne wastu on seda
suurem, et kõne peetakse enne peaministri
kawatsetud sõitu Rooma.

Austraalia tsüklooni wõimuses
Sydneyst, 13. detsembril. (DNB).
Tsükloon, mis laupäewal tabas Sydnetsd ja
selle ümbruskonda, oli suurim 50 aasta
jooksul. Tsükloonist tekitatud kahjusid lin
nas, sadamas ja linna ümbruses hinnatakse
600.000 naelsterlingini. Uksi nelja ma
hapõlenud wabriku wäärtust hinnatakse
150.000-le naelsterlingile. Metsatulikühjud
Sydney ümbruses ei ole ikka weel kustu»
tatud.

Jugoslaawia walis
Bel g i a st, 12. dets. (Reuter). Jugo
ilaawia parlamendi walimised möödusid ra
hulikult. Seni awaldatud tulemustest näh
tub, et walitsus on saawutanud mõõduka
wõidu.

ükski nutikam tüdruk ja poiss
ei saa ilma „Lasteleheta" läbi
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Teisipäeval, 13. detsembril 1938. <t.

Suwituskohtadele

Paremat kliimat

kindlad ehitusplaanid

Lastekaitsefond luuakse sel talvel

Sotsiaalminister on alla kirjutanud su
witus- ja rawitsuskohtade ehitusplaanide

Wiimase aja rahuakte on tabanud üks
!a sama kurb saatus: selle asemel, et wiia
rahwaid üksteisele lähemale, on nad ainult
saanud tähisteks vihavaenu süvenemise

koostamise ja kinnitamise määrusele.

Maksud peale neile, kellel ei ole lapfi

teel.

KaS Pariisis 6. detsembril alla kirjuta
tud Prantsuse-Saksa rahudeklaratsiooni
ootab parem tulewik, seda on käesolewal
silmapilgul wõimatu öelda. See oleneb
kõigepealt sisust, mida tahetakse anda
deklaratsioonile. Wiimane oma sormulad
siooni kui ka eesmärgi poolest on ikkagi raa
mistik. millel pilt puudub.
Prantsuse välisministeeriumile lähe
dalseisew „Le Temps" nimetas SaksaPrantsuse deklaratsiooni „katseks muuta klii

mat". Iga selline katse wäärib waewa ai
nult siis, kui ta lähtub eeldusest, et varane
mine iseendast on võimalik. Prantsuse ja
Saksa huvide waatlemise najal jõuab Quai
d'Orsap häälekandja tulemusele, et see eel
tingimus käesolewal korral on olemas. Ka
suurem osa teisi Prantsuse ajalehti näib
.Le Tempsi" seisukohta jagawat, kuigi ei
puudu ta vastupidise wäite kaitsjad ja koosVla wõimaluse täielikud eitajad. Niipalju
kui wõimalik jälgida, jagab usku SaksaPrantsuse koostöö wõimalusse tunduw osa
Prantsuse avalikust arvamisest ja parla
mendi ringidest. On küllalt iseloomustav,
et Prantsuse valitsus otsustas kirjutada alla
deklaratsioonile ajal, mil Itaalia oma uute
nõudmistega oli awalikult wälja tulnud ja
mitmelt poolt soovitati hoiduda allkirja
andmisest seni. kui härra von Ribbentrop
pole andnud vastust küsimusele, kas Saksa
maa oma teljekaaslase aspiratsioone toetab
wõi mitte küsimusele, millest Saksa wälis
ministril oli täielik wõimalus kõrwale hoi
duda juba sellepärast, et Itaalia a m e t l i kult n ole mingeid nõudmisi esitanud.
Märksa tagasihoidlikum oma arwamise
avaldamises on London. Tõsi küll, nowemb
ri lõpul Pariisis wiibides tervitas Briti
peaminister Chamberlain uut lepitusekatset
soojalt, seda enam, et ta sarnaneb lähedalt
katsele, mida Briti peaminister ise tegi
Münchenis ligikaudu IV2 kuud tagasi. Kuid
Chamberlaini vastasrind ja tunduw osa
ajakirjandusest suhtub asjasse allakriipsuta
tud jahedusega, wõiks koguni öelda, warja
tud vaenlikkusega. See jahedus wäljen
dub mitte ainult kommenteerijate katsetes
juhtida Itaalia agitatsiooni kuulid rikoshe
tina Saksamaa peale, waid weelgi rohkem
asjaolus, et nii silmapaistew Briti poliiti
kategelane, nagu seda on admiraliteedi en
dine esimene lord Dufs-Cooper Saksa wälis
ministri Pariisis viibimise ajal pidas tar
wilikuks esineda Prantsusmaa pealinnas
soenguga, milles awalikult wäljendas kaht
kust rahudeklaratsiooni wäärtuse kohta ja
arutas Saksamaa allajäämist ewentuaalses
sõjas Prantsus- ning Inglismaaga.
.Saksa ajakirjandus liigub kursis, mida
wõiS tähele panna juba enne Ribbentropi
Pariisi-sõitu, nimelt korrektsuses Prantsus
maa waStu ja Saksa-Prantsuse koostöö wõi
matuse rõhutamises. Samal ajal. kui Jtaa
lia ajalehed ähwardawad ..marssida Prant
susmaa peale", puudub Saksamaa ja Prant
susmaa vahel pressikampaania. Mõlemal
pool Reini kõneldakse teineteisest mõõdukuse

ja tagasihoidlikkusega, mis moodustab sil
matorkawa kontrasti Jnglise-Saksa pressi
suhetele. 9. ja 19. nowembri sündmustest
saadik võime näha Saksa-Jnglise ja SaksaAmeerika pressisuhetes umbes sedasama
kuumust, mis walitses enne Müncheni kon
werentsi. Ka Prantsusmaal waewalt lei
dub inimesi, kes antisemitismi puhanguid
heaks kiidaksid, kuid awaliku sõnaga ollakse

tagasihoidlikud ja püütakse hoiduda tera
wuse suurendamisest. N.
Täna Riigiwolikogu koosolek
Niigiwolikogu koosolek peetakse täna kell

S p. l. päewakorraga: 1) Riigiafutiste amet
nikkude koosseisu seaduse muutmise seadus 2.

lugemisel, 2) Põllutööliste seadus 2. luge
misel ja 3) Tööstusliku kutseoskuse seadus
2. lugemisel.

Sotsiaalminister S. Kask awas sotsiaaltegelaste Päewad Tallinnas
ESmaSpäewal algasid Tallinnas Eesti
Naisliidu ja Kodumajanduse Instituudi kor
raldusel üleriigilised sotsiaaltegelaste päewad
millest osavõtjaid esimesel päewal registree

rus ligi 100. Sissejuhatavad sõnad ütles
avakoosolekul Eesti Naisliidu juhataja pr.
M. Reisik, kes märkis, et meie mehhaniseeri

tud ajajärgul on inimsoo orgaaniline too
dang inimene ise jäänud tagaplaa
nile. Rõõmustaval viisil on wiimastel ae
gadel fr-f kultuurriigid omistama hakanud

kond üksi tõhusalt sotsiaaltööd teha. Meie
Presidendi soowil kutsuti omal ajal ellu ise
seisew sotsiaalministeerium ja President pü
hendab sotsiaalküsimusele suurt tähelepanu.

Meie
peame koordineerima ametlikkude asutiste ja
seltskonna tööd sotsiaalsel alal.

Walitsus on eriti tänulik naisorgani
satsioonidele, nagu Naisliit ja Kodumajan
duse Instituut, samuti ka kõikidele sotsiaal
tegelastele nende õilsa töö eest. Peame läbi

enani tähelepanu inimesele tema ikka raske

wiima suure sotsiaalreformi, nii et see ei

maks muutuvas eluwõitluses. Ka meie

takistaks sotsiaalset arengut. Reformeerimist
wajab eriti meie hoolekanne, seepärast on ka

tvalitsusringid on küsimust põhjalikult kaalu

nud. Käesolewad sotsiaaltegelaste päewad
püüawad kaasa aidata sotsiaaltöö arene

watsus muuta hoolekande seadust. Juba

misele.

tekaitsesond, mille

Järgmisena kõneles sotsiaalminister O.
Kask, kes kokkuwõttes ütles:
„On riike, kus sotsiaaltööd tehakse ai
nuüksi riigi poolt, nagu Saksamaal ja mõ
ne! pool teisal. Aga mõnedes riikides on
sotsiaaltööd ainult seltskonna õlgadel. Meil
on segasüsteem. Ei saa riik üksi ega selts-

kulusid tuleks kanda arwatawasti ka neil,
kes oma kohustusi ühiskonna wastu rahwa

eelolewal talwe! loodetakse ellu kutsuda las

arwu suhtes pole täitnud.

Tähtsaks probleemiks on ka terwishoiu
küsimus ja haiguste wastu wõitlemine, sest
rahwast tuleb kaswatada tugcwaks sisemi
selt. Sotsiaalreformidest arusaamine peaks

lewima eriti tööandjate juures. Tuleb rõ
hutada
sotsiaalassistentide töölerakendamise

wajadust tööstuste juures, mis ei oleks seo
tud suurte kuludega. Kõige tähtsam on aga,
et seltskonnas walitseks kindel soow ja tahe

kaasa aidata sotsiaalala raskes töös meie
rahwa hüwangu heaks," lõpetas sotsiaalmi
nister.
Esimesel päewl kuulasid sotsiaaltegelased

ära sotsiaalministeeriumi terwishoiu- ja
Hoolekandetalituse abidirektori dr. E. M ä l t o ni referaadi, milles ta selgitas nimetatud

talituse ülesandeid. Teisena kõneles Eesti
Punase Risti direktor J. NYman Rah
wuswahelise ja Eesti Punase Risti tege
wusest.

Sotsiaaltegelaste päewad kestawad kuni

17. skp. ja tähtsamaks alaks on psühhote
raapia ja waimu terwishoiu küsimused, mil
liseid käsitleb dr. W. Hi o n Tartust. Pea
aegu iga päew korraldatakse sotsiaaltegelas

tele ekskursioone mitmesugustesse terwis
hoiu- ja sotsiaalasutistesse.

Raadiopatareid stan

Paul Keres Nõukogudee
Wenesse
Sbidab Leningradi ja Moskwa detsembri lõpul. Ka Salo Flohr
SSSR-i
Nõukogude Wene maletaiaskond ootab
suure huwiga maailmameistri-kandidaadi
Paul Kerese saabumist sinna. SSSR-i
ajaleht „Jzwestija" kirjutab oma wiimases
numbris, et
Eesti suurmeister P. Keres saabub Lenin
gradi ja Moskwa detsembri lõpul,
kus teda wõtab wastu sealne suur maleta
jaskond eesotsas juhtiwate malesuurmeift
rite Botwinniku ja Löwenfischiga.
Samaaegselt saabub Nõukogude Wenesse

ka Tshehhi suurmeister Salo Flohr. kes kü
laStab idanaabreid juba seitsmendat korda.
ABRO suurturniiril wõistelnud teiste suur
meistrite sõidu kohta SSSR-i ei ole weel
kindlaid teateid, kuid siiski arwatakse tõenäo
liselt, et Capablanca ja Reshewskh sõidawad

ka. Seni see siiski aga weel selgunud ei ole.
Suurmeister Salo Flohr koos äbikqaigqa
wiibib praegu Amsterdamis. EGtiDtM
meister Paul Keres algab oma reisi Nõu
kogude Wenesse pärast jõulupühi. MM
SSSR-i teateist selgub, ei kawatse nad seal
mingit suurt rahwuswahelist turniiri kor
raldada, selle eest aga tahetakse korraldada
õige

rohkel arwul wäga mitmelaadseid malekoh
tumisi nii SSSR-i juhtiwate meistrite kui
ka suure malemassiga.

Esijoones on mõeldud muidugi simultaan
mänge, kuid on ka tõenäolik wäiksemad tnr
niirid sealsete meistrite osawõtul.

Meie suurmeister Paul Kerese sõidus
Nõukogude Wenesse moodustab peaosa see.

et Kerest tahetakse lihtsalt näha külalisena,
kus siis wõimalust mööda Kerese soowil kor
raldatakse ka mitmesuguseid maleüritusi. Es
majoones antakse ülewaade sealsest maleta
semest, pikem peatus tuleb aga teooria ..sal

wede" juures ia iust nende meetodite juu
res, kuidas sealsed meitsrid wiimistlewad

külla kutsunud, nii näiteks suurmeister A.
Lilienthal kutsus Kerest juba mullusel ma
leotümpial Stokbolmis.
Wähe on neid suurmeistreid, kes pole
külastanud Nõukogude Wenet. neist mõned
isegi töötawad iuba pikemat aega maleinst
ruktoritena seal. Kuulus malekotkas Em.
Lasker ia Ungari suurmeister A. Lilientbal
wiibiwad iuba bulga aastaid Wenes, tööta
des riikliku organi Fizkultura (male on
SSSR-is riigistatud) juures peainstrukto
ritena.

Ka suurmeister
S. Flohr on wümasMaastail rohkem Nõu
kogude Wenes elanud kui oma kodumaal
Tshehhoslowakkias.

S. Flohr oli ka esimeseks maletasapinna
mõõtjaks tänapäewa SSSR-is, kui ta 1933.
gastal mängis Botwmnikuga 12-partiilise
matshj. mis lõppes.Miigiliselt. kummalgi
kaks wõitu kaheksa wiigi juures.
Eksmaailmameister Capablanca on we

Nõukogude Wenet esmakordselt.

Venelased on teda ka waremalt endile

Ratsionaliseerimise komitee oma eilsel
koosolekul wõttis wastu ettepaneku raadio
wastuwõtja anoodpatarei tehniliste tingi
muste ia katsetamise korra kohta. Anood
patareid, mis wastawad nendele tingimus
tele. wõiwad warustatud olla pealkirjaga
..standard anoodpatarei".

Üthlasi komitee lubas ühele firmale tar
witada tema voolt walmistatud anoodva
tareidel nimetust..standard anoodpatarei".
Teistele ettewõtetele, kelle anoodpatareisid
proowiti. wastawaid lubasid ei antud, kuna
need ei wastanud ülesseatud tingimustele
ja olid kwaliteedilt halwad.
Selle küsimuse lahendamisel selgus muu

seas asjaolu, et meil patareide kwaliteet on
wäga erinew ja walmistatakse tihti hoopis
halwawäärtuslikku kaupa.

Kaubandus-Tööstuskoja pea
koosolek 15. detsembril
Kaubandus-Tööstuskoja peakoosolek on
kindlaks määranud 13. detsembriks algusega

kell 2 lõuna ajal. Peakoosolekul on tähtsa
maks päewakorrapunktiks 1938./39. aasta
eelarwe ja teised küsimused.

te wahelisel kokkuleppel-

Ehitusplaani saamiseks korraldatakse
planeerimiskawa wõistlused, kusjuures aga
kohalikkudest oludest tingituna woib ehitus
plaani walmistada ka ilma wõistluseta.
Wõistlus- ja planeerimistingimused koosta
takse Loodushoiu ja Turismi Instituudi
poolt kokkukutsutawas komisjonis.

Suwitus- ja rawitsuskohtade tulewane
ehitusplaan peab pakkuma täielikku ülewaa
det, milliseks kawatsetakse suwiws- wõi ra
witsuskoht wälja arendada. Suwitus- wõi
rawitsuskohtade piirides igasugune maatük
kide tükeldamine wõib toimuda ainult koos
kõlas üldise ehitusplaaniga.

Järwamaa plahwatuse
üksikasju
Tule ladi tekkinud kahjusumma selgunud
Pühapäewa õhtul Aärwamaal Alliku
wallas Oisu asunduses olnud tulikahju kohta
selgus esmaspäewal täiendawalt. et kogu
kahju ulatub 20.710 kroonini. Suuremaks
kahjukannatajaks on Gert Maydell, kellel tu
les häwis 2 traktorit ja wiljapeksumasin.
Tema kahju 15.630 krooni. Häwinenud ma
sinad olid kindlustatud 14.000 kr. eest.
Edasi kannatas tulikahju läbi kahju mõisa
südame rentnik N. Osman, kellel jäi tulle
mitmesuguseid põllutööriistu. heinu ja Põh
ku. N. Osmani kahju on 2530 kr- Kuna
tal oli kindlustatud kõik talupidamiseks wa
jalik inwentar, siis saab ta osaliselt kahju
tagasi. Wähemaks kahjukannatajaks on mõi
sasüdame omanik Amalie Traubenberg. kel
lele kuulus mahapõlenud küün. mille wäär
tust hinnati 2500 kroonile. Umbes sama
summa eest oli küün ka kindlustatud, üht
lasi jäi tal tulle wähemal määral ehitusma
terjali. mille wäärtus 50 kr.
Ühtlasi toimetas esmaspäewal koha peal

tule tekkimise kohta juurdlust Pärnu krimi
naalpolitsei. Selle juures selgus, et tege
mist on õnnetusjuhnga. Nimelt oli trakto
riomauik Maydell koos mõisarentriku sula
sega pealelõunat traktorile remonti tegemas.

Sealjuures asusid mehed lahti wõtma akust
dünamosse wiiwaid juhtmeid. Wiimaste
lahtiwõtmisol tekkis lühiühendus ja sellest
tekkinud säde süütas mootori lähedal asetse

wad õlised kaltsud. Nendelt kandus tuli ju
ba scmwS lähedal asuwaile heina- ja põhu
kuhjadele.

nelastel ka alaline külaline, ainult suuremate

waheaegade järel. Capablanca oli isegi nii
öelda Botwinnikl „awastaiaks". Kui ta
1925. aastal andis Moskwas simultaani,
siis sai ta tookord 15-aastase Botwinniku
käest õige kiirelt kaotuse, ja oma kuningat
pikali lükates alistumise tunnusena Capa

Kaunase ülikool suleti
määramata aiaks

blanca tähendas, et
sellest noorest Poisist saab ükskord maailma
meister.

Politsei kumminuiadega üliõpilaste wastu. Vangistati üliõpi
lasi ja Voldemarase-mehi

1935. a. suure rahwuswahelise male
turniiri ajal oli Nõukogude Wenes palju
wälismaalasi-malemeistr. Flohr. Lasker.
Capablanca. Spielmann, Lilienthal. Stahl
berg. Pirc ja naismaailmameister Menshik.
1936. aastal wõistlesid Wenes ka eksmaail
mameister Euwe. Eliskases, Kmoch ia Fine.
Neist wiimane sooritas weel läinud aas

2360 üliõpilast nõuab Woldemarast

talgi pikema maleturnee Nõukogude Wenes.

ABRO suurturniiri meestest tuleks Re

moodsaid teooria uudsusi.

Meie suurmeister Paul Keres külastab

dardiseeritakse

Määruse kohaselt suwitus- ja rawltsus
kohtade katvakindlaks wäljaarendamiseks
koostatakse sellekohased ehitusplaanid was
tawate omawalitmste poolt. Juhul, km
suwitus- ja rawitsuskoht asub mitme oma
walitsuse administratiiwpiirkonnas, koosta
takse ühine ehitusplaan nende omawalitjus

fhewskvl ka Nõukogude Wene reis ette wõtta,

siis oleksid maailma juhtiwad suurmeistrid
kõik wähemalt korragi SSSR-i külastanud.

Saksa kultuurwalitsuse

Kaunasest, 13. dets. (DNB) Waata
mata piiramiskorra väljakuulutamisele ko
gunesid esmaspäeval Pärast lõunat linna
mitmesse ossa suured üliõpilaste rühmitu
sed, et marssida läbi uulitsate.

kõigi teaduskondade ja osakondadega määra
matuks ajaks.

Esmaspäeva õhtupoolikul vangistati
jälle üliõpilasi ja vastasrinna poliitikuid
kui ka Woldemarase poolehoidjad.

Klaipedast teatab Havas: 2500 Kaunase
Korra jaluleseadmiseks oli wajalik tege
rahvuslikku
üliõpilast Pidas esmaspäeval
vusse rakendada politseiüksusi, kes võtsid
koosoleku,
kus
võeti wastu resolutsioon, mil
meeleawaldajate wastu tarvitusele kummi
les nõutakse Mironase valitsuse lahkumist ja
nuiad.
Üliõpilaskonnas on Lrewus järjest suu prof. Woldemarase kutsumist peaministriks.
renemaS. ühenduses üliõpilaste rahutus Koosölekusaal oli ehitud Woldemarase port
tega ja meeleavaldustega suleti esmaspäe reega. Koosolekul ei olnud ühtki wahejuhw
val pärast lõunat Kaunase ülikool ühes mit.

esimeheks dr. Weiss
Õnnetusi ja kuritöid
Siinmaal pussitati konstaablit
Httnmual Palade koolimaja» korraldatud peol
Mdi Kärdla koustaabel Erni JuriStole kakS pussiHaawa kaklejat- lahutamisel. Konstaabel lüriSto

oli pähapiewal Palade koolimajas korraldatud
SpilaSpeol korrapidajat», kui temale teatati, et
pmfaali wäliSukfel olewat kakelus. Kohale minnes
ZekgnS, et August Roal Süwalepa wallast, 24. a

mana, oli kallale tunginud Leo Põderile. Kons
taSbel tahtnud Rooli takistada ja haaranud tal
Alast kinni. Kuid Rool hakanud wastu. Saades

ImStaabMt löögi kumminuiga, alistus meeZ
warSti. RlleS siis märka» konstaabel, et Rool
temale on löönud kakS haawa, ühe wafaku käe
Slawatde, teise parema käe keskmisele sõrmele
«oal wanaiStatt.

kSSltfed hankisid ..leiwakSr
wast" wargnfega
ftMtttaaitl avastas lambawargufe
Luke raiooni konstaabel selgitas hiljuti toimu,
nud lambawargufe. mille olid toime pannud Luke

Saksa kultuurnõukogu järjekorraline
koosolek peeti pühapäewal Tallinnas. Kul
tuurwalitsufe esimees Wrangell andis ülc
waate kultuurwalitsuse tööst, käsitledes eriti
kultuurwalitsuse seisukohti saksa koolide õp

pekeele küsimuses. Kultuurnõukogu kinni
tas kultuurwalitsuse aruande.
Koosolekul teatas kultuurwalitsuse esi
mees W. Wrangell, et ta esimehe kohalt ta
gasi astub, kuna talle on ettepanek tehtud
kandideerimiseks wähemusrahwuste kultuur

walitsuste esindajana Riiginõukokku. Kul
tuurnõukogu poolt waliti kultuurwalitsuse
uueks esimeheks senine abiesimees dr. H.
Weiss. Uueks abiesimeheks waliti Hansa
kooli direktor W. Heldi.

Teatawasti lahkus senine wähemusrah
wuste esindaja H. Koch Riiginõukogust haiPoola haridusminister läbisõi
dul Eestis

enakotvile. kes warem oli Laane juures tööl olnud.

Sõitis eile edasi Soome
Sõidul Soome peatus Poola haridus
minister prof. dr. W. Swietoslawski
pühapäewal Tallinnas, kus tal Poola faat
konnas korraldat. einel oli kokkusaamine ha
ridusminister kol. A. Jaaksoniga ja ministri
abi W. Pätsiga. Tallinnast sõitis Poola ha
ridusminister eile hommikul laewaga edasi

ni, millel oli umbes 1.5-kilöline lambalihatüst.
Liha oli wöewd parajasti peiduurkast wälja, ei
panna Ketud aihju.

Selgus, et töölised Pashmakow ja Siilbek

tckid varguse üheskoos toime pannud. Lammas oli

tveristatud koha peal ning seljas kantud 4 km
temal olevasse seltsimajja. Pannilt leitud lihatükk

oli viimane, mis lambast veel järele jäänud.

Naha olid mehed realiseerinud juba linnas. War
fluse kaasteadjaiks osutusid ka kaks kaastöölist Kolm

asjaosalist kuuluvad wene rahvusse, kuna üks on
eestlane.

guse tõttu. Valimiste peakomite määras
Riiginõuskogu uue liikme walimise tähtpäe
waks 9. jaanuari, kusjuures walijameeste
tvalimise tähtpäewaks on 29. detsember.
Walijameeste hulka kuulub kolm esindajat
saksa kultuurwalitsusest ja kaks esindajat juu

di kultuurwalitsusest. Sellega näib W.
Wrangelli walimine uueks Riiginõul. liik
meks olewat kindel.

Saksa kultuurnõukogu koosolekul ettekan

tud aruandest selgub, et praegu on kultuur
omawalitsuse poolt registreeritud Eestis
14151 sakslast. Aasta warcm oli see arw
116 wõrra suurem. Sündimus oli aasta kes
tel 118, suremus 197. Õpilaste wähesuse
tõttu otsustas kultuurnõukogu ette wõtta
muudatusi oma kooliwõrgus.

Riigi- ja omawalitsustõõde teostamisele juba kewadtalwel
Tööbörside reform päewakorral
Wckbariigi Walitsus otsustas hiljuti wõt

Soome, kuhu ta ametlikuks külaskäiguks jääb

kolmeks päewaks. Poola haridusministrit
olid ärasõidul saatmas Poola saadik W.
Przesmhcki. haridusminister kol. A. Jaak-

son, ministri abi W. Päts ja Soome saat
konna nõunik U. Koistinen.
Kõnelustes Eesti hariduselu juhtidega
awaldas Poola haridusminister elawat
huwi Eesti koolikorralduse wastu. Eesti
koolikorralduse kohta saadetakse Poola hari

dusministrile kirjalikult lähemaid materjale.
Ülemaailmne karskuskongress
tulewal suwel Helsingis
Rahwuswaheline karskuskongress, mis
pidi peetama Helsingis 1940. aastal, on
määratud Helsingi olümpia tõttu aasta
waremaks ja peetakse tulewal suwel 31.
juulist 5. augustini. Ettewalmistused
kongressiks on juba kibedasti käimas.

Nagu komitee nõunik M. Juhkam sele

ta meie tööturu kawakindlale korraldamisele

tab, on komitee sekretariaat seda küsimust juba

kogu rahwamajanduse ulatuses. Ühtlasi ot
sustati panna tööturu organiseerimist ette

osaliselt kaalunud. M. Juhkami arwates

wastawate ettepanekute wäljatööamine na
jandusministeeriumi ratsionaliseerimiskomi

uue eelarwc maisinahakkamisel riigi- ja oma
walitsustöid asuda teostama aegsasti. Seni
on olukord kujunenud nõnda, et krediitide

walmistawate uurimistööde keskendumine ja

teele.

Komitee eilsel koosolekul oli see küsimus

informatsiooni korras kõne all. Moodustati
ühtlasi erikomisjon selle küsimuse igakülgseks

kaalumiseks. Erikomisjoni waliti peale rat
sionaliseerimiskomitee sekretariaadi liikmete

weel agr. K. Erenurm (Põllutöökojast). ins.

seltsimaja juures remonttööl olewad Pa-shma
fetv ja Siilbek. LammaS oli tvarastatud Rety ta
kust Tl. Läänelt. Kahtlus varguses langes Pafh
AonStaabel läkski kahtlusealuse töökohta seltsi
enajja ja sattus just Sigeks ajaks. Ta leidis pan

Tööturg korraldamisele

Riiginõukogu liikme kandid audiks esitatakse W. WrangeV

üheks tähtsamaks abinõuks meie tööturu kor
raldamiseks oleks see. et wõimaldataks rttgi

andmine wõtab aega ja tööd nihkuwad

kem suwe peale. See ei ole aga soowitaw,
sest suweti annab end tunda maal puudus
põllutöölistest. Tarbekorral tuleks ka kaa
luda eelkrediitide awamist. et oleks riigi- ja
omawalitsustöid wõimalik teostada eeskätt

H> Uuemõis (majandusministeeriumist), ins.

juba ketvadtalwel.

K. Mauritz (Kaubandus-Tööstuskojast), J.
Rebane (Tööliskojast), W. Erit (Konjunk
tuurinstituudist) ja ins. Wolmer (Inseneri
de Kojast). Kuna küsimus on suur ja ula
tuölik, samuti sette otsustamine kiire, siis

Teine oluline küsimus tööturu korralda
misel on tööbörside reform. Praegu on ku

asub ratsionaliseerimiskomitee selle küsimu
se kaalumisele otsekohe.

Muudatusi tariifnõukogu koos
seisus
Wabariigi Walitsuse ettepanekul Wa
bariigi President oma otsusega 12. detsemÜr.
otsustas wabastada majandusministeeriumi

junenud olukord nõnda, et tööbörside andmed

ei anna täit ülewaadet tööturu tegeliku olu
korra kohta. Peale eelmainitute on tööturu
korraldamisel weel teisigi tähtsaid küsimusi
kaaluda.

kaubandusosakonna endise direktori August

Tuhkl tariifinõukogu liikme kohustustest ja
maarata uueks tarifinõukogu liikm majan
dusministeeriumi tööstusosakonna direktori
Arnold Radiku.

Nr. SBtz
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Teifipäewal, 18. detsembril 1838. a.

5

aastakäikude
Sport

Kolmeaastane ialgpallitreeneI rite kool
Pinu soovib Eesti-Soome B maavõistlust
un£!?lWe!ral vilb.Uid Pärnus Eesti Talgpal-

UJtMu juhatuse abiesimees A. Lass, juhatuse

i 3£ e tl' ireener E. Saar ja asjaajaja A.
Luht Sel puhul toimus ..Endlas" nõupidaWtsteooeolek, millest peale Tallinnast saabu

" . -,°fa võtsid Pärnu spordielu juhtivad te
gelased. Pärnus sai pühapäeval teatavaks, et
Jalgpalliliit kavatseb korraldada Tallinnas
kolmeaastase kestvusega treenerite kooli.

.Koosolijad avaldasid Liidu juhtidele tänu

tehtud töö eest ja heameelt, et Liit nüüdsest
peale kavatseb enam tähelepanu pöörata ka

provintsi jalgpallile. Pärnumaa Spordiliidu
jtmatus avaldas soovi, et tuleval aastal 4. aug.
Kestis toimuv Eesti-Soome B garnituuride
vaheline jalgpallivõistlus korraldataks Tallin
na asemel Pärnus. Liidu juhatuse arvates la
seb see ettepanek end ka tegelikult läbi viia.
Kui küsimus otsustatakse jaatavalt, oleks see
maavõistlus esimeseks sellesarnaseks Pärnus.

Ka avaldati soovi, et tuleval suvel Pärnus
leiaks aset rahvustneeskonna üks treening
mati Pärnu koonduse vastu.

Puka maadlejad võidurikkad
Pühap. õhtul olid Puka spordiringi poolt
korraldatud Kuigatsi rahvamajas tõste- ja
maadluavõistlused. Maadluses üllatasid pu
kalased, kes kõik seljavõitudega võitsid Rõn
maadlejaid. Seega pole kahtlust, et Puka

jääb Lõuna-Eesti m&adluskantsiks.
Võistlused avas ja peakohtunikena toimis

kpt. O. Puusepp Valgast. Tagajärjed kujune
(Rõngu); kergekaal 1) Petter (Puka); kerge
keskkaal l) Vassil (Puka); keskkaal 1) Her
mann (Puka); poolraskekaal 1) Sinisalu (Pu
ka); raskekaal 1) Raudsepp (Puka). Tõst
mises: sulgkaal 1) Tobro (Puka) 222,5; ker
fekaal
Otlik255;
( Rõngu)
245; keskkaal
1)
oonss 1)
(Puka)
poplraskek.
1) Ivan (tati
ka) 247,5; raskekaal 1) Ivask (Rõngu) 270.

md järgmisteks maadluses: sulgkaal 1) Lääne

SOO m rinnuliujumises MR

Saksa ujumtskuulsus Joachim Laike saa
vutas Taanis Aarhusis korraldatud rahvus-

Riia meistrid maadluses
Pühapäeva õhtu! lõppesid Riias esivõist

lused maadluses, millest osa võttis 88 maad

lejat, nende seas-kõik nimekamad Läti mati
mehed, kes Eestiski hästi tuntud. Riia meist
riteks tulid arvates kergematest kaaludest:
Beinarovics, Kundzins, Skopans, Jaspars,
Osolins, A. Kalnins ja Bietags. Meeskon
dade karika võitis ASK (Sõjaväe Spordikl.).
Selgusid idaringkonna kösi
pallimeistrid
Eesti esivõistlustel käsipallis selgusid pü
hapäeva õhtul Narvas idaringkonna võrkpalli

meistermeeskonnad. Meeste võrkpallis tuli
meistriks Narva Kalevi ja linavabriku NM
KÜ, kes võitis finaalmatšis NMKÜ 2:0 (15:8
ja 15:7). Naiste võrkpallis sai meistritiitli
Kreenholmi NMKÜ, kes võitis Svjatogori 2:0
(15:2 ja 15:12). Naiste võrkpalli poolfinaali
matš lõppes Svjatogori ja Kalevi linavabriku
NMKÜ vahel 2:0 (15:13 ja 15:4).
Korvpallis võistlesid Narva Hokiklubi ja
Kiviõli meeskonnad. Kiviõli võitis mängu
37:33 (poolaeg 15:13).

Poeglastegümn. ja keskkool
võltsid
Pühapäeva õhtupoolikul jätkusid ülikooli
võimlas koolidevahelised käsipallivõistlused.
Esimestena kohtusid võrkpallis poeglaste

gümn. ja seminari võrkpallimeeskonnad. Pglg.
oli ilmselt parem ja võitis mängu 2:0, geimid

15:12, 16:14. Keskkoolidevahelises korvpal

livõistluses olid vastamisi poeglastekeskkooli

ja Treffneri keskkooli meeskonnad. Ka kesk
koolidevahelises mängus oli poeglastekesk
kool parem ja võitis 35:10, poolaeg 15:5.

Pinevam mäng oli korvpallis pedagoogiu
mi ja saksa keskkooli vahel.. Esimese pool
aja võitsid kiired ja väikesekasvulised saks

lased 13:7, kuid teisel poolajal pedagoogium

rea õnnestunud visetega viigistas ja rõkka
vate ergutushüüete saatel võitis 22:21.

vahelistel ujumisvõistlustel - uue maailmare
kordi 500 m rinnuliujumises ajaga 7.23,3. _ En
dine-rekord, mis oli ameeriklase Kaye nimel,

unistas Eesti riigist
AlatSkiwtt Z. Liiwi mAeStusaktus

11. detsembril kujunes, suurejooneliseks. Koo

limaja ruumikasse- saali oli kogunenud üle
kolmesaja osawõtja, kes suure tähelepanuga

järisid ettekandeid. Aktuse awas wallawa
nem A. Tõruwere ja päeivakohase kõnega esi

nes õp. O. Maasik, kuna ivahepeal esinesid
tuletõrje ja noorkotkaste puhkpillide orkest
rid, õpilaste keelpillide orkester, segakoor ja
õpilaste koor ning õp. A. Narma kandis ette
ühe Ed. Wilde jutuswse.
'lseäranis suure tähelepanu osaliseks sai
Saburi talu wanaperemehe
Kaarel K»ok'i sönawött,
mis algas sõnadega: „Olen kui wana sõja

na käisin Juhan Liiwiga ühel ajal wallakoo
lis ja hiljem ka Kodawere kihelkonnakoolis."
Kõneleja märkis, et J. Liiw olnud, koo
lis parem õpilane ja tema kirjatööd olnud, ka

alati hästi kirjutatud. Kord ei olnud õpetaja
kirjatööga rahul, mis oli kirjutatud teemal:
„Ader". Selle kirjatöö Pärast tekkinud õpet.
ja Liiwi wahel waidlus ja olnud ilmne, et
õpetaja ja Liiwi wahekord sellest peale ei ol
nud hea.

Muuseas kõneleja wäitis, et juba koolis
käies Juhan Liiw on awaldanud mõtteid
omariiklusest. Mmelt kihelkonnakoolis käies
Lord pühapäewaks kooli juurde jäänud kõne

han Liimist, kellest tean rohkem ligemalt, ku-

leja soojendanud end ahju juures, kuna Ju
han Liiw kõigul lamades lugenud «Sakalat".
Korraga Liiw hüpanud üles ja sõnanud:
«Hispaanias on mäss lahti, kuningriiklascd
ja wabariiklased on omawahel tülis." Ja
siis, wähe mõtelnud, awaldanud:
«Oleks meil oma riik, siis oleks meil ka oma

Mida arwate

Vabandasin siis, et raamatukapp on küll
tellitud ja raamatud kah, aga praegu ei ob

hobune, kes suurtüki süütamise sisinat kuuldes

kõrwad kikki ajab. Kuulda saades tänasest
aktusest ja kirjanik Juhan Liiwi mälestümi
sest- tulin siia, et jutustada teile mõnda Ju

raamatust
Jnterwstm
Raamatunädala puhul interwjueerisime
kodanikke paljudelt kutsealadelt, et otsestest
allikatest näha ja kuulda meie ostuwõimelise

on avatud ja lõpevad 20. detsembril 1988. a.

8278 punkti 7900 vastu
Stöck on võimeline maailmarekordi ületama

Mõned Saksa lehed arvavad» et
olümpiavõitja odaviskes ning «ni+"*fVülynf
kergejõustiklane Gerhard Stöck on võimeline
ületama ameeriklase Glenn Morriee nimel
seisvat tippsaavutist kümnevõistluses. Kui

arvestada G. Stöcki isiklikke paremaid saavu

tisi üksikaladel, siis tuleks tema punktide

summa ligi 400 punkti võrra suurem koi kuul»

sai ameeriklasel. Stöcki parimad tulemused
on: 100 m 11,1 =B4O punkti, 400 m
52,6 - 735 p., 1500 m-P 4.58,0 426 p..
110 m tõkkeid 16,0 = 776 p„ kuul 16,05
1040 p., ketas 47,23 040 p., oda
73,96 1094 p., kõrgus 1,91 922 p.. kau
gus 7,31 = 888 p.. teivas - 3,31 = 617
punkti.
Seega tulek eeltoodud arvestuse kohaselt

G. Stöckil 8278 punkti. Glenn Morris teata
vasti võitis Berliini olümpiamängudel 10-

võistluse maailmarekorditise tulemusega, jõu
des 7900 punktini.

Esimene „must" maailma
meistrivõistlus
New Yorgis tuleb lähematel nädalatel
terve rida tähtsaid poksivõiatlusi. Peanumb
nks kujuneb raskekaalu-maailmamststrt
võistlus tiitlikaitsja neegri Joe Loulsi ja
rassikaaslase John Henry Levise vahel 27.
jaan. 1939. a. Madison Square Gardenis. See
on esimene kord, kus kaka „musta" võistle»
vad raskekaalus maailmameistri tiitlile.

Mõne reaga spordimaailmast
Inglannalt maailmarekord ujumises. Ing
lise naisujuja Doris Storey on saavutanud

Chesteris uue maailmarekordi naiste 200 jardi
rinnuliujumises ajaga 2.42.4.

tOO.OOO dollarit ei tõmbel Kuulu* Amee
riika naistennisist maailmameister Helen
WiUs-Moodyle on pakutud 100.000 dollarit
elukutseliseks siirdumise eest, kuid ta on pak

kumise tagasi lükanud. Ta on ütelnud, et
Ameerika vajab tema abi maavõistlusteks.

oli 7.23,8.

Juhan Liiw koolipoisina

. Alatskiwi raamatunädala aktus sa kirja
nik Juhan Liiwi mälestamine pühapäewal,

soodastgstegg ettetelilmlseil

Keres teeb ringsõidu Türri,
Viljandi ja Mõisakülla
Paari väewa eest saabus Malelndult
wastus Wiljandi Male seltsi kirjale, millega
paluti suurmeister P. Kerest tulla Wiljandi
andma simultaani. Wastusest selgus, et
Keres on andnud põhimõttelise nõusoleku
simultaani ringsõiduks 3 linnas Türil.
Wiljandis ja Mõisakülas. Viljandile üksi
oleks asi läinud liiga kalliks, seeparast saa

w Teadus Süste IM
TeUndihtnd - .... 9 kr. Tellimishind uitas . . 7 kr. 50 ».•
Köttss 14 „ ««tee 10 „
Ponulaarteaduslik sari. niitidega, Biograafiline sari, piltidega, il
ilmub iga kuu Okt raamat, feftf mub eastas 6 korda, umbes 1000 lk.,
kokku umbes 1400 lk., üksiknumber üksiknumber 1 kr. 50 köites 2 kr.
1 kr„ küttes 1 kr. 50 s. 1989. a. kavas (nr. 48—53) on:
1989. a. kavas (nr. 85—96) on: D Ineener Diesel 4) Petöfi
1/3) Inimeste tundmine. Dr. A. 2) Goethe 5) dromwell
Adler. 3) Comte 6) Täaikovgki

3) Eesti Kroonika 1988. Tarbe korral mõned neist teoseist
4) Majandusteadus igaühele. Redig. asendatakse järgnevatega: Mme
K. Kongo. Curie, Kierkegaard, Spinoza, Gvieg.
5) Eestimaa Uud. K. Kompus. Mirabeau jt.
6) Moodne kunst. H. Read. ~Suurmeeste Elulood" on kind
-7/8) Meie igapäevane leib Ja leiva- lakakujunenu- ilmega sari. mis tut
kOrvane. F. Semjonov. vustab maailma suuri sündmusi ja
9) Kalevala soome soo rahva- eriti Isikuid, kes neid sündmusi on
eepos. A. Annist. mõjustanud. Suurte meeste elulood
10) Meie põlevkivitööstus. K. Luts. on enamasti ikka kaasakiskuvad
11) Sotsiaalpoliitika peajooned, j. nagu romaanid, ainult selle vahega,
Rebane. et nad ei ole välja mõeldud, vaid ju
-12) Eesti keele Oige hääldamine, p. lustavad tõepäraselt seda. mis oli.
Aflste. Ühtlasi heidavad nad valgust oma
Elava Teaduse" sisu muutub sündmustele, inimestele ja elu
aastaaastalt huvitavamaks W viisidele, luues lugejale pinevalt
takttgud on muutunud väärtuslikuks 5 ,v^?kk„^,UlUtlU'e
varasalveks nende omajale. püdrdelleteet Järkudest.
n .• tr- • J SOODUSTUSED:
M QCtl KiriPnflnC Tslllmlse andmisel tuleb iga
IlOUll All IUUUUU sarja kohta slsae maksta vähemalt
_ , 2 kr. Ülejäänud tellimishinna võib
Tellimishind aastas ..... S kr. tasuda 21. jaanuariks 1939. aastal.
Väärtuslik kirjanduslik kuukiri, Kes tellib ühe neist kolmest aas
milles elavalt kajastub kogu ilukir- takäigust (Elav Teadus, Suurmeeste
janduslik, kuid ka üldse humanitaar- Elulood, Eesti Kirjandus), võib saada
teaduslik elu (kirjandus, kultuuri- J- Guntheri teose ..Nüüdse Euroopa
lugu, ajalugu, keel, rahvateadus, rah- juhid", mis müügil maksab 6 kr., ai
vahiule). Samuti on „E. Kirj." suu- nult 2 kr. eest (köites 3 kr. 50 s.
rim raamatute arvustaja. Koos ar- eest).
tiklite, aastatilevaadete ja lisana an- Kes tellib kaks aastakäiku, võfb
tava «Eestt raamatute
üidnimeett saada
..Nüüdse Euroopa
ai
lEBSTI KIBJANDDSE
SELTSI perioodiliste
väljaannete
1939. juhid"
a.
kuga" pakub ta ainulaadselt täieliku nult l kr. eest (köites 2 kr. 50 s.
võimaluse jälgida kõike uudset kir- eest).
janduse alal, olles tarvilik igale ha- Kes tellib kõik kolm sarja, neile
ritud eestlasele ja rikastades iga lu- saadetakse ..Nüüdse Euroopa juhid"
gejat Aastas ilmub ligi 800 suure- hinnata kaasandena (köites soovijail
kaustalist lk. teksti, mis tervikuna tuleb tasuda 1 kr. 50 s. köite eest),
moodustab tüseda teadusliku teose ..Nüüdse Euroopa juhid" saade
rekordiliselt odava hinna eest. ük- takse kätte kõigile tellijaile peale
siknumber 50 s. tellimishinna täielikku tasumist.
John QutUhet: Tlüüdse tucoopa juhid
Ameerika tihe parema ajakirja- kuulda. Autori jutustamisviis on
niku suurt tähelepanu äratanud teos selge ja ladus, täis anekdoote, huvi
(käesoleva aasta väljaande järgi), tavaid pilte, tabavaid definitsioone,
mis annab, haruldaselt lähedaltnäh- kuid ikka sügavalt läbinägelik,
tud ja Intilmsegi iseloomustuse prae
gusaja suurtest isiksustest ja nende Raamat iimub aastavahetuse' päi
mõjust maailma sündmustele. Ta ku ja <m varustatud illustratsiooni
pakub Hitlerist, Daladier'st, Neville dega kriittahvleii: Kaust on SO 5-514
Chamberlainist, Musaoünist, Stalt- sm. , .Kalevipoja" paberil. Hind 6 kr.,
nist, Goeringist Ja paljudest teistest täiskalingurköites 7 kr. 50 ?. Köited
kuulsaist meestest just neid and- valmivad 2 kuud peale raamatu il
meid, mida lugeja on Igatsenud mumtst.

mu tati kokkulepe teiste linnadega, kes kanna

ivad osa kulust. Ringsõit toimub arwata
masti jaanuaris ja Malemeistri wastuwõtt
Wiljandis sünniks wastawa pidulikkusega
ning austamisega. Simultaan ise peetakse
..Koidu" saalis, kuna Maleseltsi omad ruu
mid on liiga kitsad.

malewa. Kui tore olekS siis!"
Mwsele järgnes rongkäik tõpwikute wal
gustusel ja leinamarsi helidel surnuaiale,
Juhan Liimi hauale. Kirjaniku hauaplats
oli wanikutega piiratud ja süüdatud Slikau
sid. Hauasambale asetati pärg ja õpetaja
A. Aarina luges hauasambal leiduma Ju
hau Liimi luuletuse: Kui tume weel kauaks
ka sinu maa. Orkestri mängides koraali „lu
mal. sul ligemal", lahkuti surnuaialt-

Ilukirjanduse tõlkeseeria

«MaaUmahicfaudus»
Kavas on:

l/2)Mah*6ni: KIHLATUD. Tõlk. 4) Tiehhov: VALIK NOVELLE.
J. harv. Tõlk. Fr. Tuglas.
3) Muiset: SAJANDI LAPSE PIH- 5/6) Cervantes: DON QLTJOTE.
TIMUS. Tõlk. P. Vallak. Tõlk. J. Kurfeldt.

Aktusel oli korraldatud ka asakirsade näi

ins.

Aaitikllga eoltoUfmlshlod 14 kr*, köites 16 kr. ÖO s.
Peele ilmumist umbes 84 kr.
..Maailmakirjanduse" sarjas il- Ettetellimishinda 14 kr. võib ta
mub aastas umbes 2100 lk. ulatuses suda: tellimise andmisel 2 kr. ja
maailma rahvaste parimaid, kirjan- kolme esimese raamatu ilmumisel
duse tippsaavutiste hulka kuuluvaid Kr. 4. f- 4. + 4.—.
UHd. Nesd tsossd moodustavad Mr- Tellimised on soovitav saata kas
jandusliku sisukuse, ilu za vormi- ... _. . .
täiuse mõõdupuu, mille alusel hinna- kirjas või posti jooksva arve nr.
takse teisi tõid. Neid võib korduvalt 20-36 sissemaksukaardile kirjutatult,
lugeda, ilma et nende sisu tühjeneks. tult.

wat teisi kuhugi mahutada, ruumid on kitsad.

Vanasti ükskord tahtsin enesele
muretseda midagi head, aga dudki, ei leidnud
midagi, tõik pehmete kaantega, üks wäiksem,

teine suurem, üks maailmatu paks, teine
jälle ilmatu õhukene, lihtsalt tohuwabohu,
aga mitte raamatukogu. Nüüd aga, räägi
tokse, sest ajast, kui see Noobel meil raamatuid

Eesti Kirjanduse Selts

walja annab, olewat asi hoopis 'eine. Nüüd
muretsen enesele warsti, kui aega saan."
Teiseks interwjueerisime härra ad
wokast Õiguste't. Tema awaldas

publiku suhtumist raamatusse ja kirjan
dusse üldse. Kõigepealt pöördusime suur
ärimees Saamueli poole, kes
meile lahkesti seletas järgmist:
meile järgmist:
„Mnja, ega raamat laita asi pole. Olen
„Raamat, see on tore asi. Oman ise ligi
ise noores põlwel olnud suur raamatukoi.
Praegugi peaks mul pööningul olema üks kakssada köidet igasugu juriidilisi alasid käsit
pakk-kaSti täis igasugust literatuuri. Ja head lewat kirjandust. Ilma nende raamatuteta
literatuuri, täitsa kirjandust kohe. Goethetki poleks mul seda teenistust, mis praegu. Aga
on wist paar köidet, need on küll proua ka nii puhtilukirjanduslikud raamatud on
omad tema on tö chterschules käinud. head asjad. Mäletan, kord olin haige pime
Mul endal olid wanasti tevwed wenekeelsed soolepõletikus ja kui peale operatsiooni juba
..Niiwa" kaasanded, aga nüüd on teised tont paranema hakkasin, lugesin haiglas ajawii
tekS kirjandust. Mu kätte sattus seal sihu
teab kuhu kadunud..
Nüüd, wiimastl ajal pole küll suurt mi kesi raamatuid, et lihtsalt ei saa käest ära
dagi muretseda saanud, teate, mahti panna. Olete teie lugenud „Gris?lda mil
pole kohe. Nii palju rahmeldamist kaelas, jonid" ja ..MagamiSwagunite madonna"?
olen kuues ettswõttes aktsionäär, neljas ju Kui ei, siis ostke nad endale kohe. Nende raa
hatust liige, endal äri, lihtsalt pole aega mõ matute pärast üksi juba ma ei kahetse, et
telda kirjandust muretsemise peale, weel olin haige. Kui meel kord haigeStuma Peal
sin, ikka ja ikka lasen endale tuua kirjandust.
wähem siis lugemise peale. '
Aga selle raamatu ma ostan endale küll. Aga wümasel asal pole ma hame olnud, selle
kui aega saan tolle Oskar Lutsu raama parast pole mahti saanud just suurt midagi
tu. kus ta kirjutab seda, kuidas ta Krwisilla lugeda. Aga teile ma soowitan, ostke endale
apteegis sell oli. Keegi wröint rääkis, seal ole ..MagamiSwagunite madonna". Te saate te
mast waimustatud olema. Aga ma kardan,
wat terwe peatükk toredat nalja sees. kellestki
kundest, kelle kõht hästi tuult ei pida seda raamatut pole wist enam kusagilt saada.
Mina olen teda otsinud lümues-üheteistküm
nud. .. ,«
Kui aega saan. sits ostan selle. Aga see nes raamatukaupluses, aga ikka öeldakse, et
ei tähenda weel. et ma teisi ei ostaks. Läinud otsas ja otsas. Peaks minema õige raama
nädalalgi proua ostis ühe romaan, ..Lask tukogusse, neil peaks olema. Aga kui teie ju
huslikult peatsiks seda raamatut nägema,
pimedas", olewat wäga põnew, kui aega saan.
tooge ta mulle, ma ostan ta teie käest ära
loen selle ka läbi.
Mis raamatukogusse puutub, siis muret kahekordse hinna eest. Niisugust toredat raa
sen selle endale tingimata. Ilma raamatu matut teist maailmas ei ole. ?ee on kosmo
koguta ei saa läbi. Hiljuti, näete, olid meil poliitiline raamat, uskuge mind. Mitte mõni
külalised, paar arsti ja adwokaati. üks hak kitsapiiriline rahwuslik teos, waid kosmo
kas rääkima kirjandusest, päris piinlik oli, poliitiline. Ta haarab kõiki rahwusi, kõiki
et ci olnnd talle näidata oma raamatukogu. maailmajagusid, ja tcgcwus ei sünni mitte

Aia 19, Tartu, tel. 6-01, posti jooksev arve 20-36.
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paigaltammumalt ühes linnas möt maako
has, waid raudteel, laewal, hotellides, kodu
sõjas ja mujal. Jee raamat, ja „Griselda
miljonid", mis on õieti üks ja seesama teos
kahes osas. Ja kui palju peent hinge on seal,
suuri iseloomi, sügawat armastust. Ja ikka
kogu aeg raudteel, laewal, hotellides ja ko
dusõjas. Oi, need on alles raamatud. Neid
on kirjutanud mees, kes pole Alanud mitte
ühes kohas, nagu meie kirjanikud. Maid Pa
riisis, New Aorgis, Moskvas ja mujal. Mees,
kes on sõitnud rahwuswahelistes

wagunites, ookeanihiiglastel, ja on elanud
luksushotellides. Selline mees juba wõib
kirjutada romaane, millest hõõgub wastu
terwe kosmos." •
Kolmandana interwjueerisiMe esimese
järgu kantselei ametnikku prl. Klõps
m a a'd. Tema seletas meile lahkesti:
„AH. raamatutest räägite teie. 000 l Rao
matuid ma armastan, raamatuid ma ihalen.
Küsite, millised teosed on mu lemmikud?
Hm, siinkohal pean ma teile küll awaldama
seda, et ma pea kunagi ei maata raamatu
pealkirja ega autorit. See, teate, mind liht
salt ei huwita. Mind wõlub ainult sisu, sisu
ja mitte pealkiri, mis ei ütle mitte kui mi-

dagi, samuti pole mulle ka tahtis, kes ta oa
kirjutanud. Ma ei suwatse ometi kirjanikuga
tuttawaks saada isiklikult, eks ole? Mulle
jätkub tema teostest, hingest, mis on peidetud

raamatusse. Siiski, siiski, mõnda pealkirja
ma ju mäletan, aga. kahjuks mitte ei tule
meelde. Mul üldse nimede peale halb mälu.
Kuid armastusest oli seal juttu, suurest ar
mastusest, mis kurwalt lõppes, kuna feruiu
suri just enne raamatu lõppu. Uskuge, ma
nutsin selle teose juures kogu aeg. See oli
wäga hingeline teos. Teine raamat aga. mi
da ma Maga lugeda tahaksin, 0n... teate, see
wiimane auhinnatud teos ametiasutuse elust.

ci jao waielda. Ostan, laenan, eriti aga
laenan raamatuid, kust aga iganes saan, ja
loen alati ka kohe läbi —wahel Luurib, see
protseduur nii kaua. kui proua Toslem jüba
tõuseb kohwi keetma. Siis läheb muidugi kohe

tüli lahti, et jälle öõ läbi elektrit kulutatud.
Aga see kõik on kvrwaline asi. Oluline,
mida tahtsin mainida, on see ärgu kor
raldatagu raamatunädalaid See läheb niullc
alati kalliks. Nii nagu nüüdki. Tuleb proua
Toslem ja räägib: „Noh, mana. nüüd kõik
jal käimas raamatututwnstamise aktsioon,
siin laat, seal näitus, siin aktus, seal üritus,
ettekanne, pidu. kohuski koguni ja mine toa.

Seal olewat nii toredasti kõik omawaheliue wahest tenvad ka mõne lõpubankett. Ja meie,
flatsh ja intriigid kirja pandud. Wõib-olla, nagu kirjanduslikud inimesed, peame jn
on too kirjutatud koguni meie oma ametiasu
kõikjal kohal olema. Nii siis..."
tusest. Siis saaks nalja? „Mis nii siis?" küsisin mina.
Wäga kena oleks teie poolt, kui te saak
..Mida mõtled sa sel puhul siis ka muret
site mulle selle raamatu muretseda."

Neljandaks kawatsesime intervjueerida
ühte keskmise sissetulekuga perekonnaisa, kel'

lel käimad wiiS last koolis, kuid et me ta
basime tema teolt, mille iseloom meile mingit

head ei wõinud tõotada fwaata joonistust?),
siis loobusime sellest.

Viiendaks sattusime keskustellu härra
Toslemiga, kes meile jutustas alljärg
ncwat: *

„Raamat on wäärt asjamees, selle wastu

seda?"

~Noh, eks näeb", wastasin mina, mõne
teose wõib ju osta, aga Peab seda siis just
raamatunädala ajal tcaema. Wõib ju ka
hiljem". *
..Kuidas hiljem," pahandas proua Toslem,
..raamatunädalal on kõik üritused ja uüiid
sa ütled, wõib ka lüliem. Wõi tahad sa. et
ma igal paol pean olema ühe ja iauta paari
kingadega? No ei!"

Romulus
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Teisipäeval, 13. detsembril 1938. a.

Moeparaad Sinimandrias
Välja lõigata! Soodustus kinkijaile!
Tartu moemelstrld näitasid oma võimeid. Päris keni kleite, kübaraid Ja kingi
I /orT\ Huladeta

ömblemiskunst on teinud edusamme

I liik raamat

I / jõulupafcendis
I \ ° j fkõitkiale kolu kütte
V ]\ J 1 saadetakse kaanehiima tasumisel tellija või ostja
soovisid mööda

y**vp / fmi Nüüd on aeg raamatute valikuks.
\ / Jr&r Külastage raamatu näitusi meie äris ja
Jälgige reklaame „Postlmehes".

j Nõudke tasuta raamatute nimekirju.
Märkige aegsasti TeUe kinkideks sobivate
H teoste nimed ja kellele neid kinkida,
J6nlntellimiste täitmine
kõigi saadaolevate eesti raamatute peale*
I JäulucaaMatute tellimine
fjlastimehe" raamatukauplusele »«•
H Palun saata jõulupakendis, (kellele aadress):
Daamikübar elegantsemaks ja lihtsamaks
Väike mast veluurkübar,
mille spiraalidekskeeratud ümmargune
põhi lõpeb tagant kõrvalepõikuva sule
kujulise kaunistisega samast materja
list.

Kaunikujuline veluurkübar
hiigelsuure pandlaga, millest on läbi
tõmmatud lai must sametpael. Viimane
läbib kübarast kuklas ja langeb siis kahe
lahtise otsana seljale

Koketne pruun veluurkübar
lillepotikujulise põhjaga, mille küljel
ilutseb kimp lihtsaid kukesulgi

H•
järgmised raamatud:

1) broS., köites. Hind ..... Summa ...£«t
2), ........................»»..Fzs«»..» broä., köites ,f k...«i
8) >«•».»«« *** *

Ilse kübara tõttu, mida kaunistasid pehmelt lan
gevad pikad narmassuled.
Pealelõuna- ja tänavariietuse alal

Tartu õmblejate Ühingu poolt möödunud
pühapäeval korraldatud moedemonstratsioon
. võimaldas päris korraliku ülevaate sellest, mis
meil Tartus daamiriietuse alal valmistada või
ju tarvitatakse meil sellejuures kodumaa mater
jali, aga materjali suhtes valitses siin küll kõige
suurem kirjusus.
Kuna äsja algas ballide hooaeg, siis

pehmet materjali. Kleitide valmistamise suh
tes äratavad täheIHZGW ilusad jäljendatud
nöökaunistised. Müidü" esineb ka veidi tume

[ langes pearõhk demonstratsioonil ka balli
j; kleitidele.

damat tooni garnituurpaela, pansametit.

Kostüümid on lihtsad, inglise lõikega. Ma

terjaliks pruun ja sinine villane. Kübarad ja
kindad niihästi tänava- kui õhturiietuse juur
de on leitud maitsekalt, samuti käekotid. Kü

Või tundus see seepärast nii, et nendega
alustati, ja nimelt kõige efektsematega, õhtu
avas lumivalge zhorzhettkleit sendisuuruste peh
ipete täppidega. Pealt üsna kitsas ja lihtne, all

baratel mõjuvad eriti elegantsetena sulgkaunis
tised. Vaatad ja mõtled, miks nad siin nii esile
pääsevad, kuna nad juhuslikult tänaval ja kaup
lustes nähtuna meie oludes mõjuvad veidralt ja

'Ohtralt kloshiv. Valged sandalettkingad ja liht
. oe, käekotike. Järgmine kleit tomatpunane zhor

xhett. Õlgadel üsna kitsas, krookega, terav
väljalõige; seelik lai, kroogitud ja rohkesti

pealekippuvait. Põhjuseks siin näib olevat

kloshiv. All äärestatud vähe tumedama kitsa

kahtlemata üldine tänavapilt, teiseks sulgikand

läikpaelaga. Üllatusena siin oli ballikleidil tu

vate daamide liiga juhuslikult koostatud riie

tus. Hästi oma üksikosis oli harmoniseeritud
roheline pealelõunakleit kirju sutashpaela kau
nistisega: kingad siia juurde olid leitud suuri

me (pruun?) nahkvöö kuldbrokaadiga ja sama
sugusest materjalist kingad. Äärmiselt lihtne

ja siiski ilus. Edasi rökokoostiilis ballikleit õr

nast, painduvast taftist, samast materjalist val
mistatud loendamatude väikeste õispärgadega.

kuidagi maha õmbluse omast, siis hernesrohe
line, põikitriibuline kleit, kuna kärepunane, um
bes samasugune kleit, mis Berliini rahvusvahe
lisel käsitöönäitusel möödunud suvel oli saanud
kuldmedali ja vaimustanud sealseid daame, jät
tis meie demonstratsoonipubliku jahedaks.
Arvult oli näidiseid rikkalikult, selle tõttu
demonstreerimistempo kaunis kiire. Mõned ta
valisemad modellid oleksid võinud ka puududa.

diga.) Peale mainitute jäi veel meelde ühe

ilusamana must taftkleit üksikute tülimotiivi-

dega niihästi pihiku ja seeliku osas ja õrnast
kibuvitsroosast zhorzhetist ballikleit. Rafitud
rullvarruk, kitsas ristipidi rafitud talje, varru

tasid tähelepanu lühike, sametaplikatsioonidega

pealelõunakleit sinise saelasalli ja samasuguse

T. õ. Ü. moenäitusel demonstreeritud roosa

moekõrvakiiluna.
Soengud olid tagasihoidlikud ja maitsekad.

oleks koguni välja jäänud ja oleks välja jäe
tud ka n. n. «Helsingi rõõmumaja" pilt (vii
mane kärbe poleks viga teinud ka näidendi
senise kuju juures), kuna see pilt, liiati selli

võistleja parvepoisi kosest allalaskumised ük

"Laul tulipunasest

nud asjale kasuks ei näidendi tervikluse ega

meile aga illusiooni, et oleksime nagu ise jäl
ginud seda võistlust, milles mitte vähem kui

žoržettkleit.

selt mängituna, nagu tol õhtul nägime, ei tul
etenduse kunstilise külje seisukohast.

le romaani dramatiseeringu külalisetendusele.

Rahvast oli ülirohkest!. Teater tegi kassat
ning etenduse kunstilise külje suhtes ka õi

gustatud kassat.

Kui anname siin aset mööndusele, et eten

duse kunstilise küljega võisime rahule jääda
(välja arvatud üksikud nähted, millest püüame

kõnelda allpool), siis ei saa me ka dramati
seeringule põhiliselt suuremaid etteheiteid te

ha. Ja kui neid kellelgi on tagavaraks, siis tu
leksid need juba esijoones juhtida romaani

vastu.

Igatahes on täiesti alusetud kuuldavale
lastud ning kirjapandud etteheited, nagu ei
oleks näidend „Laul tulipunasest lillest" kül
lalt positiivne, eriti meie täishällide suuna
ajastul. Julgeksin väita koguni vastupidist.
„Laul tulipunasest lillest" on eriti oma viima
se pildi tõttu otse silmatorkavalt ja kõrva
tungivalt positiivne. Olude ja pärimuse sun

nil seiklema sattunud Olavi lunastab selles pil

dis kõik oma vitaalse jõu sunnil sooritatud

elutee kõverkäigud ja eksimused. Tema maa

küljest lahtikistud isiksus pöördus kindlaku
juliselt ja vastavale veendumusele jõudnult
maa juurde tagasi. Lavastatakse koguni Ole
vi patukahetsus ning alandamine tema seniste

tegude tasuna, kõnelemata sellest, et ta jõu
ab perekonnasadamasse ideaalsena esitatud
naise juurde, ja ärgem kartkem, küllap ta tuli
hällide täitmisegaei toime vahest veel eduka
malt kui mõni teine mees.

Olavi v;- "'t-ete tunyide ja romantiliste
alatoonil : pulitakn ning
terviklikul- oleks-n- aga vahest
küll saaim s ! Kõnealune viimane pilt

hendusega:

Armsale emale ~...
W Näide:
i Rõngu, 24. XH, 38 Hilda
Tellija nimi
H Aadress: »
»» .. dets. 1938. a.

Moodsa ehituskunsti saawutisi Läti pealinnas

taskurätiga. Viimane mõjus päris korraliku

tüllkleit ja must siidkleit hõbesutash-motiivide
ga. Eriti viimane mõjus tagasihoidlikuna ja ele
gantsena, olles esile tõstetud veel lillepoti-kuju-

ka osaliselt seletatav Tartu publiku tung sel

Raamatud palun välja saata detsembril 1938. a.
Raamatute esilehe palun varustada ehtekirjas, trükikirjas järgmise pü«

(suurte roheliste lehtedega ballikleit, mis mõjus

tapetiselt, siis maskeraadide must zhorzhett
kleit tähekujuliste litritega), kohati pakuti üle.
Näiteks maksakarva tumedama kaunistisega

ne Soome kirjanduse tõlge. Ja seetõttu on vist

jooksvale arvele nr. 2171.

Kohati tundus demonstreerimine otstarbetu

kate eeskujuline rafing puusade ümber ja see
lik krookides langev.
Niinimetatud väikestest õhtukleitidest ära

Sellenimeline J. Linnankoski romaan on
meie lugeja publiku laiadele hulkadele küll
rohkem tuttav ning armastatud kui ükski tei

Raamatute hinna rahas, postmarkides saadan siinjuures, maksin Tele posti

jakk õhtuks, mille kudumistehnika ei jäänud

pika, kroogitud ning eest seotud särbiga. Soeng
" punase jaanalinnu sulega sellejuures mõjus vei
di ülepakutult (Kui ilus oleks aga sama soeng
olnud näiteks kollakas-valgest kitsa shleppklei

külalisetendus „Vanemuises"

Summa Kr. .»,».,»»»«

lila kudumisäri näitas mõningaid
kauneid kootud esemeid:
näiteks sini-valge triibuline kostüüm, sa valge

mata ilus, eriti töötluselt. Efektselt mõjus
pärmakannike-sinine õhtukleit kergest pan
sametist tomatpunase lillkaunistisega õlal ja

H. Välisalmi dramatiseering 3-s vaatuses
(9 pildis) J. Linnankoskj samanimelise
romaani järgi. Leo Kalmeti lavastus.
Pärn Raüdvee lavapildid. Eesti Draamateatri

5), i»....»..... broä., köites »....» p...«~

ma peenusega.

Kleit on moeajakirjast ja vanadelt piltidelt sa
geli nähtud, selle tõttu veidi igav, kuid kahtle

lillest"

»*-* *• • •«.-«....... *»:«.«».. broä, köites ».»»< n i».«.«f

8), hroš., köites »..«« n ».£.e

torkas kõigepealt silma värvus makspunane.
Tahab see olla domineeriv moevärvus, või esi
neb teda nimelt seepärast nii ohtralt, et meil
selles värvuses on ilmunud müügile eriti ilusat,

dakse. Oleks olnud huvitav teada ka, kui pal

•• • ...........j,.................£....«

Sisuliselt ei tule aga esitatud kärbete kü
simust võtta kui kindlakujulist ettepanekut;

pigem tõlgitsegem seda kui näidendi suuna ja
sisu puhul mõtete vahetuse korras üleskerki
nud võimalust, et missuguselt lähtekohalt ja
kuidas oleks seda näidendit võinud veel lavale
tuua. Kuid jätame selle.

«Helsingi rõõmumaja" pilt oli sel kujul ja

ses vaimus, nagu seda meile serveeriti, eten

duse tervikust sootuks väljalangev, sest L.
Tihkan ja M. Türk tuiskasid rõõmutüd
rukutena koguni rööpast välja. Tekstiliselt
nad oleksid pidanud «päevatööst" koormatud
rõõmutüdrukuid kujutama; meie oleksime se
da pilti ja seda «seltskonda" jälgides pidanud
saama paratamatust pahest resigneeruva ja
inimlikult kaasatundva mulje, kuid nüüd kuul
sime rõõmutüdrukuid kõnelevat ühte ja nägi
me neid teotsemas teisiti, igatahes mitte teks

tiga ega selle mõttega kooskõlas. Tihkan ja
Türk kõnelesid oma «muresid" praalivalt, lii

kusid purupurjus lahmakusega väljakutsuvalt.
Selle asutise lohutamatust, laostavat ja lohakil

olemust andis sellel õhtul kahjuks kaugelt

rohkem edasi kui kõnealuste näitlejate mäng

laua kohale seinale tiidakile riputatud pilt ja
lauale ripakile asetatud lina.

sikul palgil. Mass jälgis seda, ergutas julgus
tavalt ja hüüatas kohkunult arvatavatel häda
ohtlikkudel silmapilkudel kaasa. Need hüüded

ja selle jälgiva inimsumma liikumine andsid

võistlejate elu mängu pandud.
Näidendi tekstiliselt kandvam kuju ja üht
lasi ka mängult tõesti üheks kandvamaks ku

juks oli V. Alev Olavina. See oli salgamatult
suur töö ja tulemusrikas töö, mis ta enese
juures ja mida tema juures oli ära tehtud.
Kõik üheksa pilti läbi andis Alev väljendus
rikast ja osasseelatud mängu. Olavi tarmukus,

vitaalne ja heldunud mäng naisest naiseni

jõudmisel, nagu teda elu selleks võis tõugata
ja kanda, see oli Linnankoski poolt kujutatud

Olavi loomu ehtsusega Alevi poolt väljenda
tud, nii et selle kõrval jäid tühiseiks kõik lün
gad, mis Alevi mängus ette tulidki.
Teiseks, näidendit ulatuslikumalt läbivaks

kujuks oli Küllikki A. Tal v i. Ja olgu

tunnistatud, et Talvi kujundas usutava Küllik
ki, selle kindlameelse ja mitte ajaviiteks, veel
vähem himu kutsel kiinduva tüdruku. Usume,
et just seesugune võiks mõni Küllikki olla, na
gu me seda Talvi kujutusel võisime näha.

M. Orgussaar Annikkina, looduse rü

pes kasvanud ja kasvava hapra metsaneiuna
oli hea. Tema hell kiindumus Olavisse oli loo
mulik ja mitte mängitud. Oli rõõm näha tema
häbelikkust, tema siiraid tütarlapselikke tunde
väljendus!.

gis teistes piltides tunda lavastaja tunnustus

S. R e e k tõmmu neiuna andis usutava ku
ju tollest erandlikust ja erakuna elanud tüdru

sega, olgugi et nappide väljenduste piirides,

hesse, kellest kõneleb kogu ümbrus ja kes tu

dusi ning lavapildiliselt maalikaid stseene. Tu
letagem meelde vaid mõningaid seiku, nagu

olgu tõmmu neiuga kuidas ka ei olnud, R e e k

Kõnealune pilt välja arvatud, oli aga kõi

väärset tööd, mis koos dekoraatori leidlikku

andis mängult häid ja ansamblikaid väljen
sauna õu esikuga, mille kõrval madal pink
paari lillepotiga, kus juures tegeles tõmmu
neiu, või jällegi Moisio ruumikas talutuba la
geda põrandaga ja üle lae ulatavate aampal
kidega ja akna all heledama valguse käes
suure laua otsa juures istuva karjapoisiga, kes
mõtlikult lürpides sõi suppi suure puulusikaga.

Selliseid stseene oli veel mitmeid ja parema
tena neid ei tahagi enam soovida.
Väljendusvõimeliselt ja distsipliinikindlalt

olid välja töötatud ka massistseenid, mis toi
musid kose kaldal. Kosel, mida meie loomuli
kult ei saanud näha, toimusid Olavi ja ta

kust, kes korrapealt võib tõesti kiinduda me

leb otse ning ootamatult teda tahtma. Kuid

karjapoisina aga oli võrratu. Seda mõtlikku Üks Läti ilusamaid moodsa ehituskunsti saawutisi kohtupalee Wabadusbulwari äärev
ja varakult elutarka Reegi kujutatud väike Riias (ülal) suurepärase westibüüliaa (all), mille keskel asetseb õiause jumalanna kuju.
meest võiks korduvalt vaadata.
Kaks ülejäänud Olavi kallimat, O. U n g -

vere Ellina ja L. Tui Annasilmana ei olnud

juba enam nii silmapaistvad. O. Ungvere osa
käsitelus I vaatuses tundus olevat midagi lin
natüdrukulikku ja see sai siin nagu segavaks
tema muidu korralikule ning püüdlikule män
gule. Võib olla, et tema osa Helsingi elust, kus
ta pidi teatud määral muidugi linnastuma, pro
jekteerus tema osa esimesele poolele küla tee

nijatüdrukuna. Võib-olla, kuid see ei võiks
nõnda olla.

M. Tü rk Koskela perenaisena ja E.T ür k

Üldse selles osaliste rivis, neid oli üle kahe

Koskela peremehena arendasid head mängu.
Eriti meeldejääv oli E. Türk'i esialgne ärritus,
kus ta sai kuulda poja abiellumisesoovist tee

kümne, seisid enamvähem kõik oma ülesan

süütamine olid omaette elamuseks.

nõrgemad välja noppida ning ülejääk tunnis

nijatüdrukuga. Tema tiku läitmine ja piibu
J. K a 1 j o I a, F. M a 1 m s t e n, A. Hõim
re, J. Mürk, A. Suurorg, R. Kalk and

sid häid karakterkujusid, kes oma osa poolest
pikemaid, kes lühemaid.

nete kõrgusel, nii et on koguni raske kõnelda

sellest, kes oli hea ja kes oli parem, lihtsam
oleks juha alata hinnangu teisest otsast
tada heaks.

Nagu juha öeldud rahvast oli palju, poole

hoidu soojalt. Lilli ja kingitusi.

Af. /.
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Maa hääled alkoholi wastu

Tööst ja tööpuudusest

Kursis arutati karskus- ja kaswatusküsimust
Pole Praegu ühtki töötut meest. Mi» on töötu ja «SSwStja wahe? Kontori
ametnik ei kolba metsatööliseks. Oja Poolakaid kinnitas töölepinguid sõrmejäljega. Tööbörs
koostas Poolakaile kirju kodumaale saatmiseks
Satta Tööbörsi juhataja R. Lius jutusta» t-bulinna töötüsimustst
<" Jutuajamisel Tartu Tööbörsi juhataja Peaaegu üldse ei esine, tuleks ka tööbörside
K. Linnuga selgub, et tööpuudus wõrreldes tegewust osaliselt koondada.
Tegelikult on aga
tema kulminatsioonipunktiga, milleks oli
1932. a., on meil Eestis tunduwalt wähene »» tööbörside töökoorem tõusnud «
nud ja töötuid seisis 30. nowembril s. a ja ka tegewuS palju laialdasemaks paisu
Tööbörsi nimekirjas 105. Huwitaw on, et nud, kui see oli mõned aastad tagasi. See on
selles nimekirjas ei figureerinud ühtki meest. ka loomulik, sest majanduskriisi Perioodil
Waremail aastail seisis Tartu Tööbörsi tegeleti ainult nn. töötute ja sellega seoses
töötute nimekirjas tawaliselt 400—600 naist, olewate hädaabitööde korraldus-küsimuste
kes olid ka ainukesed Perekonna toitjad. Osa lahendamisega. Nüüd aga on tööbörs waho
liselt on tööpuuduse kaotamiste kaasa aida talitajaks tööandja ja tööwõtja :vahel.
nud töölaager. Hirm wiimasesse sattuda on
Hädaabitööde kohta on ajakirjanduses
nii mõnegi mehe, kes warem oma pere Palju sõna wõetud, küll mahategevalt, küll
j konna hea käekäigu eest mingit muret ei tund
pooldawalt. Nagu nimi juba ütleb, ei laa
nud, sundinud tööd muretsema, et toita neid töid hariliku, normaalse tööna wõtta,
perekonda. Tawaliselt ei tee kodanikud
kuid lihtsalt liiwa ja mulla ühest kohast
teise wedamiseks nad ka ei olnud mõeldud.
suurt wahet sõnade „töötu" ja „tööwõtja"
Neil töödel tehti ka küllalt lootvat, produkt
r» wahel. *
tiiwset tööd ja et selles kurikuulsas mulla
Töötu mõiste on seaduslikult fikseeritud. ühest kohast teise kärutamiseski oli oma mõ
Näiteks peab tööw 2 aastat elama ühes ema te, wõrb iga kodanik näha jalutades Emajõe
walitsuse piirkonnas, ei tohi kaotanud olla kallastel. Enne laiusid siin wesised heina
alla 60 prots. oma tööjõust, peab iga töö maad, nüüd aga nägusad puiesteed.
wastu wõtma, mis talle antakse, jne. Teised
Tihti wõib kuulda: metsades tööd küllu
kodanikud, kes kasutawad tööbörsi kui wahe ses, aga inimesed on laisad, ei wiitsi met
; talitajat koha saamisel, ei kuulu aga eelpool satöödele minna jne. Tegelikult on aga nii,
, nimetatute liiki, waid moodustawad iseliigi, et iga inimest pole wõimalik metsa saata.
- nn. tööwõtjate liigi. Selliseid tööwõtjaid Metsatöölisel peab esiteks olema wajalik
! oli 30. nowembril registreeritud 147 naist riietus, teiseks wajalik tööoskus ja lõpuks ka
,ja 158 meest. Selles nimekirjas olijad ei wastawad füüsilised eeldused. Ei ole mõel
tarwitse üldse kohata olla, tmnd esineb ka daw, et mõni
selliseid juhuseid, kus tööbörs on waheta
kontoriametnik saadetakse metsatöödele,
litaja parema koha leidmisel. Teenitakst juba oskamatus sae ja kirwe käsitamises sm
nii kaua wanal kohal, kuni tööbörsi poolt rub ta töötagajärje nii maha, et ta ei.teeni
on leitud uus ja sobiwam koht.
lõpuks söögirahagi. •
Tartu Tööbörsil kui maa keskkohas asuwal
' On hääli kuulda olnud, et kuna tööpuu
wahetalitusbürool
on tulnud rahuldada
dus on wähenenud ja mõnes maakonnas

nõudmisi nii tööandmise, kui ka pakkumise
suhtes ka wäljaspool maakonna piire.
Tartumaa kõrwal oli suurim Tartu Töö
börsi kasutaja Viljandimaa. See on seleta
taw hea omnibuseühendusega Tartu ja Wil
jandi waihel. Järgnewad Wõrumaa. Wal
gamaa j. t., kuid nende osatähtsus on
wäiksem. .
Jutuajamisel tööbörsi juhatajaga selgub,
et suure

sekelduse koorma panid tööbörsile Poola töö

Kursi Organisatsioonide Liidu ja Eesti

Peaksid haarama lähedalt ja selgelt elu põhi

Karskusliidu kokkukutsel toimus pühapäewal

ja wõimaluste selgitamiseks. Waatamata

aluseid. Algatus selleks peab lähtuma selts
konnast endast. Tulewa aasta jaanuaris
korraldataw Kursi kihelkonna kongress on
pühendatud täielikult rahwa kaswatustöö

rasketele teeoludele ja raamatu-nädala lõpp-

küsimustele.

ürituste käigusolekule oli kokku tulnud mit
mesuguste seltside esindajaid, omawalitsus
tegelasi ja õpetajaid erakordselt rohkesti ki
helkonna kõigist waldadest. Organisatsioo
nidest olid esindatud: kirikunõukogu, kaitse
liit, naiskodukaitse, tuletõrje, maanaised,
maanoored, ühistegelised organisatsioonid,

Läbirääkimistel pooldati üksmeelselt
laiaulatuslikku seltskondlikku koostööd kars
kustöö alal ja awaldati soowi, et kihelkonna
kongressi päewakorda woetaks ka kohalike
alkoholiallikate sulgemise ja üldse kohaliku
keeluõiguse küsimus. Kohalike karskusõh

Puurmani algkoolis kihelkonna seltskondlik
nõupidamine kohaliku karskustöö wajaduste

karskusselts jne.

Karskusinstruktor L. Jllisson käsitles
organiseeritud seltskonna koostööd alkoho
lismiwastases wõitluses, märkides, et alko
holikultus ja meie rahwa ideaalid seisawad
sügamas wastolus. Kui alkoholism silma
nähtawalt takistab organiseeritud seltskon
na püüete teostumist, tuleb seltskonnatege
lastel, waatamata sellele, missugustesse or
ganisatsioonidesse nad kuuluwad, ühineda
alkoholiwastases wõitluses miinimumpro
grammi alusel, mille põhimõtted on üldiselt
wastuwõetawad ja teostatawad. Karskus
tööd ei saa teha juhuslike meeleolupuhan
gute tõukel, waid püsiwa teotsemisega. Sel

« lised. - Tartu ja Raadi konwendis, kus poolakaid
oli paarisaja ümber,, tuli iga päew nendega
asjaajamisi. Osa neist, umbes 10 prots., olid
täiesti kirjaoskamatud. See oli takistuseks
juba lepingute sõlmimisel. Tuli leppida ris
tidega allkirja asemel, wõi leida mõni pa
rem moodus. See leitigi, nimelt wajutas
kirjaoskamatu poolakas lepingule alla oma
sõrmejälje. Tihti tulid siis sellised poolakad

leks on tarwilik kihelkondliku karskusnõukogu

tööbörsi ja palusid, et koju nende eest kirjuta
taks. Häbelikkuse tõttu aga paljud ei julgenud

huwitatud kohalikud organisatsioonid, koolid

öelda, mida nimelt. Sai siis mitugi korda
kirju kirjutatud Poolamaale. Kirja sisu sai
ise koostatud, passilt saadi aadress ja kiri
läks.
Kokkuwõttes wõib aga poolakate kohta
öelda, et nad olid tublid tööinimesed ja mõ
neski suhtes wõiwad olla eeskujuks meie töö-'

listele. Erandeid ju sarnase massi juures tu
leb alati ette ja alati ei peitunud süü ka
poolakais. Tartu ja Raadi kouwentide kohta
peab aga ühte ütlema, siin ei läinud ühtegi
töötüli kohtu lahendada, waid kõik asjad
likwideeriti tööbörsi kaasabil.
Nimekiri nr. 80*

Uute ettewõtete
awamist piiratagu

Uni mi

loomine, milles on esindatud karskustööst
ja wallawalitsused. Eriline rõhk tuleb
Panna seltskonna meelsuse, harjumuste ja
kommete uuendamisele.

Organisatsioonide Liidu esimees, kohalik
kirikuõpetaja J. Muru, oma kõnes awaliku
kaswatustöö praegustest ülesannetest, leidis,
et meie rahwa kõlblad tõekspidamised on tei
nud läbi sügawa kriisi wanade traditsioonide

purunemisega. Meil on waja wälja töö
tada rahwa kaswatustöö põhialused, mis

tute korraldamiseks ja sisustamiseks aitawad
igal pool kaasa kohapealsed seltsid, koolid ja
omawalitsustegelased.

Alatskiwi ja Kodawere kars
kusnädalad
Eelolewa! pühapäewal korraldab Eesti
Karskusliit Alatskiwi ja Kodawere kihel
kandade seltskondlikud nõupidamised kohali

ku karskustöö korraldamise asjus. Mõle»
mate koosolekute kaaskorraldajana toimib
Kodawere-Alatskiwi Maanoorte ühendus,
peale selle Alatskiwi kohalik Haridusselts ja
Kodaweres Pala Laulu-mänguselts.
Nõupidamiste kawas on kõned kohalikelt

seltskonnategelasilt ja Liidu instruktorilt 8.
Jllissonilt. Karskusõhtud kohtadel alga
wad 16. jaanuaril.
Suurteos rahwuswahelisest
alkoholistatistikast
On loota, et eelolewa talwe jooksul walmib

esimene osa AlkoholismiwaStase Maailma,

liidu statistika sektsiooni poolt kawatsetud rah

wuswahelise alkoholistatiStika käsiraamatust. Esi
mene osa sisaldab tarbimiSstatiStika, sise» ja wal
jaweo, müügikohtade arwn, kulud ja wöimalikult
ka andmed alkoholi tarbimisest surmapõhjusena.
Tööd juhib sakslane dr. Theo GlasS, kellel suured
kogemused Saksa alkohvlistatiStikaS.

Paber kindlates formaatides
Alates 1. jaan. hakkab paberit Sõstus tootma kirjutuspaberit
uutes formaatides
Nagu teada, otsustas Ratsionaliseerimise

Komitee Eestis maksma panna uued paberi"

dude wähendamisi ja teiseks kõrwaldada, eriti nen
del aladel kõlwatut tvõistlust.

Paberi Koostise sa raskuse
kohta kindlad normid

formaadid.

KästtSöStuskoja täiskogu leiab, et mõnel tööalal tuleks uute et
tewötete asutamist takistada ebaterwe võistluse vältimiseks
Elawat kõnelust põbiustasid Koja orga
Käsitööstuskoja täiskogu pidas oma kor
ralise koosoleku pühapäewal, 11. detsembril nifeerimise küsimused. Üksmeelselt asuti sei
Tallinnas, Käsitööstuskoja ruumes. Koos sukohale, et Koja usaldusmeeste wõrku tu
olekust wõttis osa suurel arwül täiskogu liik leb laiendada, ühtlasi otsustati esmajooqes
meid üle maa. Koosolekut juhatas juha arsaldusmehe instituut ellu kutsuda Lihu
tüse esimees A. Naeres. Edasi kuulati ära lasse.
tööstuslikkude kutsekoolide peainspektori ins.
Akuutsemaks päevakorrapunktiks oli kä
Normanni referaat tööstusõpilaste koolide sitööstusettewõtete piiramise küsimus. On
korraldusist ja tulewikutöö wäljawaateist sel kujunenud olukord, et mõningail tööaladel
alal. Peale referaati wõeti elawalt sõna on tööstusettewõtteid liialt palju, mis ting.
tööstuslikkudesse kutsekoolidesse puutuwate

ebaterwet wõistlust hindadega ja tõmbab töö

küsimuste üle. kusjuures awaldati arwamisi.
et tööstuskoolid ei tohi konkureerida käitis
teaa tellimiste hankimise osas. praktiline

meelselt asus seisukohale, et uute ettewõtete

tööõpetamine jäetagu rohkem käitiste hooleks

ja tööstusõpilaste kooliskäimise aeg ei to
hiks kuuluda tööaja hulka. Ka awaldati ar
wamisi, et tööstusõpilaste koolid peaksid
taotlema suuremal määral kaswatuslikke
printsiipe, kui seda teewad praegu.
Teiseks refereeris Koja teaduslik konsu
lent dr. J. Wilms wanadus-. inwaliidsus
ja haiguskindlustuse põhimõtteist ja nende

kwaliteedi alla. Seepärast täiskogu üks
awamisel, ml tööaladel, kus käitisi on liialt
palju, tuleb teha takistusi. Paralleelselt
selle küsimuse lahendamisega peeti tarwili
kuks ellu kutsuda distsiplinaarkohus kutse
eetiliste küsimuste lahendamiseks käsitöös
turkonnas. Koosolekul tuli walimisele ka
Koja juhatuse esimees. Ainsa kandidaadina
seati üles senine esimees A. Naeres. kes ka
uuesti suure hääleenamusga waliti Käsitöös
tuskoja juhatuse esimehe kohale.

rakendamise wõimalusist käsitöösturkonnas.

Kõrgelt hinnates meie wabariigi juhtide

Täiskogu põhimõtteliselt Pooldas käsitööstur
konnas sotsiaalkindlustuse läbiwiimist, kuid
kuna küsimus wajab enne põhjalikumat kaa
lumist, siis kindlat otsust selle läbiwiimiseks

teeneid käsitööstuse arengus, otsustati saata

terwitustelegramm Wabariigi Presidendile,
peaministrile ja majandusministrile.

Nende paberiformaatide rakendamiseks
! K. A. Hindrey: Mid. Romaan. Hind 2,75 kr.

O. Lutsu Kogutud teosed 7. (Andrese elu»
käik ja Õpilane Walter). Hind 3,50 kr.

Aug. Gailit: Karge meri. Hind 3,75 kr.

Helmi Mäelo: S-oohiiti Liine. Noorsoojutt.

Hind 7.80 kr.

Kol. J. Maide ja ltn. E. Waldin: 6. jalawäe
pott Vabadussõjas 1918—1920. Hind köites
6,50 kr.

A. Oengo-Juhandi: ülim soott. Hind 1,50

kroom.

... .Will Durant: Lood silosoofia ajaloost 4..—5.

(E. T. nr. 82/83). Hind 2 kr.

R. Arden: Amatsoonase kuningas. Hind 80

senti.

„Postimehe" raamatukaupl.
Tartus, Suurturg 16.

meie kaubanduses ja tööstuses on tehtud eel

tööd ja alates 1. jaanuarist 1939. a- haka
takse müüma teatud paberitooteid juba uutes

formaatides. '
Ratsionaliseerimise Komitee poolt wõeti eile

waStu othMr

«ute pakrift»rmaatide rakendamiseks paberitöös
.. tustes ja paverikaubanduses
Nende otsuste järgi hakkab meie paberitööstus ala
tes 1. jaanuarist 1939. a. kirjutuspaberit turusta
ma uutes formaatides, millised rakendatakse pa
berikaubandusse Mustama otsuse järgi.
Kooliwihkudc. kaustikute ja mustendite

uutele formaatidele üleminek on wõimalik alles
eelolewal kooliaastal. Kuna aga neil aladel on
normeerimine wajalik. siis piirdutakse jjin puhas
tustöödega endistes formaatides, heites kõrwale
üleliigsed wihkude, kaustikute ja mustendite lii
gid ja määratakse kindlaks täpsed formaadid.
Kooliwihkude. kaustikute sa mustendite normid
rakendatakse esialgsete normidena ja nad hakkatvad

Antsla ja Antsla
ümbrus wajab elektrit

kehtima alates 1. jaanuarist 1939. a.
Kooliwihkude. kaustikute ja mustendite kiire
normeerimise poolt räägib asjaolu, et nimetatud
aladel on wõimalik saawutada kõige suuremaid la-

Ratsionaliseerimise komitee eilsel koosolekul
tvõeti tvastu ettepanek kodumaal walmistatva pa

beri koostise ja raskuse normeerimiseks. Selle
kohaselt kodumaal walmi-tataw paber jaguneb
kahte Kassi. Esimesse klassi kuulub paber ja kar
tong 100 prots. tse lluloosisialdawusega. Teise
klassi kuulub paber ja kartong, mille puutnässisi
saldawus on a) puumassi wähesel hulgal, (kuni
15 protsenti), b) puumassi ja tselluloosi tvõrbsek

hulgal ja c) puumassi suurel hulgal (kuni 75
protsenti).

Kodumaal tvalmistatatva paberi raskust arwa

takse ruutmeetri kaalu järgi grammides. Ruut
meetri kaalu arwestatakie sellekohase walemi pSH

jal. On märkida, et paberi koostise klassifitseeri
mise ja raskuse normid on heaks kiidetud kirjas
tajate. paberikauplejate. paberitöösturite ja trüki
töösturite esindajate nõupidamisel. Seni artves
tati meil paberi raskust peamiselt 1000 poogna
kaalu järgi, missugune arivestamise alus ei oi
nud otstarbekohane sa tekitas raskusi.
Mis puutub paberi tugewuse. murduwuse ja re

benetvuse pikkuse normeerimisse, siis ei ole
seda praegu meie oludes wõimalik kindlaks mää
rata.

Eesti Rahwuslikus Iõukomitees wälja
töötatud üldelektrifitseerimise kawas on ette

Jõgewa Raamatukogu Selts 25-aastane

näht. Kuigatsi—Antsla kõrgepingeliini ehi
tus, mille teostamine oleks soowitaw juba
1939. a. Neil päewil käis koha peal tutwu
nemas Eesti Rahwusliku Iõukomitee in
fener E. Kanasaar. kus ühtlasi asja sel

Juubelit Pühitseti R.-N. lõppaktusel

Pühapäewal pühitseti Jõgewa w. Pain osalt pidude sissetulekutest saadud summadest mu
küla koolimajas kohalikn raamatukogu seltsi retseti seltsile esimesed raamatud. Moodustati
Peeti Antsla Tuletõrje Seltsi saalis kõne 25 aasta juubelit ja Raamatunädala lõppu. seltsi näitetrupp ja laulukoor, kes andsid etendusi
koosolek Antsla elektrifitseerimise wõimal. Korraldati päewakohane aktus, mis algas kopal ja ligemas ümbruskonnas.
Vabadussõja algul, kui seltsi energilisemad
selgitamiseks. Insener E. Kanasaar andis
Uusi rawiwõimalusi haigekassa liikmetele
jumalateenistusega. Waimuliku osa järel tegelased läkiid wõitlustväljale. soikus seltsi te
ülewaate elektriliinide ehituskuludest ja elekt
Kuid 1922. a. alates elatvnes tegetvus
rienergia rakendamise wõimalustest. Koos awas aktuse wallawanem Ed. Laaneinäe. gewus.
Piduliku aktuse-kõne pidas Kaarepere kooli selrsis uuesti. Taas algasid tegewust näitetrupp
olek
üksmeelselt
awaldas
soowi.
et
linnawa
ja laulukoor. Eriti hoogsaks paisus tegewus selt
Tallinna llhishaigekassa pidas peakoosolekut
litsus kiires korras koguks andmeid elektri juhataja O. Kiwiloo. Järgnes ülewaade sis peale 1931. a., kui seltsi juhtkonda tvaliti
raamatukogu
seltsi
senisest
tegewusest
sel
tst
nüüdsest peale ka kopsude õhu alla panemine hai
energia tarwituse hulga ja ülesseatawate
uus wallasekretär.Jaan Tamm. Nüüd hakati tä
Tallinnas peeti ühiShaigekassa korralist pea»
esimehelt Jüri Maanso'lt. Aktust kaunis helepanu Pöörama rohkem seltsi eriala raama
gekaSsa kulul.
elektrilampide ja elektrimootorite arwu kohta,
koosolekut, millest wSttis osa ligi 300 liiget. Koos»
Auna Tallinna ühishaigekaSsa juba kauemat mis siis saadetakse Eesti Rahwuslikule Jõu
tasid K.-L. Jõgewa komp. puhkpillide-orkester tukogu eest hoolitsemisele. Muretseti järjest uusi
olekul otsustati kärpida abirahast liikmetele. keS
aega pole EeSti Haigekassade liidu liige. stiS tuli
raamatuid, hankides Lvajalikke summasid pidude
ei täida arsti korraldusi, 462 juhul 1481 krooni
komiteele täpse eelarwe tegemiseks elektri kõr ja Painküla Maanaiste Seltsi naiskoor.
see küsimus arutusele, kusjuures otsustati uucSti
sissetulekutest ja toetusena riigilt sa tvallawalit
eest. Liikmemaksuks määrati kõrgem norm 6 Prots.
gepingeliini
ehitamiseks.
Publikut oli aktusele kogunenud rohkearvu suselt. Praegu on raamatukogus üle 1000 raa
aStuda liidu liikmeks. Tallinna ühishaigekaSsa liik
teenistusest. Koosolekul määrati arsti abiraha
matu.
mete arv »« praegu ümmarguselt 35.000.
normid 1939. aasta Peale, kus muudeti Perekon
Eesti Rahwusliku Iõukomitee kalkulatsi liselt.
Jõgewa
Rahwaraamaiukogu
Seltsi
põhikiri
Koosolekul
võeti
vaStu
1938.
aazja
lisaeel
Juubeliaastal juhitvad seltsi: esimees Juri
na liikmete kohta käiwaid norme. Uute normide
oonide kohaselt warustaks see kõrgepingeliin
kinnitati 14. märtsil 1913. a.. kusjuures seltsi Maanso, abiesim. Gustaiv Lõoke .kassap Elm
iärai võimaldatakse haigekassa liikmete Pere arve 179.37? krooni suüruseS. Waidlusi tekkis
weel
Wana-Antsla
Kodumajanduskooli.
W.konnaliikmetele kuni 17 eluaastani samasugust aga 1939. a. eelarve juures, milline jäeti vastu Antsla mõisa ja samuti rikkamaid võlluma tegewuse eest wastutawaks määrati Martin Tiit. Ant, kirjatoimetaja Jaan Tamm ja abi loh
Peale kinnitamist algas seltsis hoogne tegewus.
võtmata. Nimelt on eelarves ette nähtud amet
Tammaru. Raamatukoguhoidjad H. Taras ja Karl
rawi Seni said perekonnaliikmed ainult ambulaKabel.
utte palkade tõstmine. Koosolijate poolt võeti ela ianduskeskusi, nagu Kuldret. Lauküla. San Csalt seltsi tegelaste poolt omawahcl kokku pandud.
Võrset rawi. Otsustati võimaldada raadiumlravi
gastet
ja
Sangaste
ümbrust,
kus
samuti
valt
sõna
ja
leiti,
et
küsimust
tuleb
rohkem
kaa
sündinud lastele, kusjuures 50 prots. kuludest
luda ja tõsta väiksemate ametnike palkasid, kes kogutakse täpseid andmeid elektrienergia tar
Pärnu linn müüs metsa
Põllutööriistade ja -masinate
kun? 17 aastani võimaldatakse laSte.
saavad kuni 150 kr. kuus. Une ehitatava rawi widuse kohta.
Et tasakaalustada celartoet
asutise hoone jaoks lubatud krediiti, mis 01,
osi normeeritakse
Rakweres
müüdi
kinniswara
400.000
krooni,
ojsustati
suurendada
600.000
Mõne
aja eest jäi Pärnu linnal metsa
kulade katteks haigekassa maksab kuni 13., iww
Ratsionaliseerimise Komitees moodus oksjonil muumata Wiluwere ja fHeiu mets
kroonini, j
istlalt aastas. Perekonnaliikmetel woemaldatakse
sid
tati hiljuti erikomisjon põllutööriistade ja konnas okaspuumets, kuna esines ainult üks
-masinate osade normeerimiseks. See osu
Rakwere ringkonnakohtu ruumides peeti
Wõi hind
Piima hind
tub wajalikuks. kuna meil müügilolewad pakkuja ja pealegi osuws hind liiga mada
esmaspäewal kinniswarade oksjon, kus müü
. .. loobus linnawalitsus met
Wõi
hinna
noteerimise
komisjoni
koosolekul
Piima hindade noteerimise komisjoni koos
gile määratud 7 kinniswarast müüdi 2. põllutööriistade ja -masinate osad on wäaa ta müümisest.
Seetõttu aga ähwardas lin
12, dets. noteeriti eksportwöi hinnaks 170 senti
olekut 12 dets. noteeriti talupidajate poolt muu
erinewad.
milline
olukord
tekitab
põllumees
Wao wattas Kiltsi mõisast eraldatud Kruusi
kg. franko saatejaam ja seda wõi eest, mis tulnud
na
majandusaasta
esimest korda riigi ise
dawa piima hinnaks TaNinnas ühe ltttrt eeit:_
tele
raskusi.
augu maakoha ostis 300 krooni eest Rakwere
sisse 5.—11. dets.
1 waliku rõõskpiim muugil piimakauplustele
seiswuse
aja
kestel
lõppeda
puudujäägiga,
Erikomisjon
on
senini
läbi
arutanud
adwokaat E. Hasselblatt. Narwa-Joesuust
Tendents: kindel.
lahtiselt nõude- 13 mt.lti.l_ walilu r°M'M
kuna käesolewal aastal on Pärnu linnal
ja wälja töötanud normid 5-e üksikosa kohta.
tuli
müügile
teadmata
äraoleja
Emma
Si
müügil piimatööstustele lahtiselt nõudes IS!>>ü
Kalakauba hind
moniuse krunt, mille suurus 1837 ruut Tähtsamad neist on äkkepulgad. põllurulli jäänud ära terme rida suuremaid ja kindlaid
l 2 waliku rõõskpiim muugil pnmakauplustele
Kalakauba hindade noteerimise komisjoni
laMiselt nõudes 11 snt. liiter. 2. waliku roosk koosolekul 12. dets. noteeriti: 1) koha. wärske. sülda. Kinniswara omandas Politseiamet rõngad ja hobuadra nuga. Komisjon jätkab sissetulekuid. Nii jäid ära sillamaks, parme
oma tööd ja wõtab normeerimisele põllutöö tusmaks, laoplatside maks jne. Et eelar
pinn müügil piimatööstustele lahtpelt nõudes 10
nike Keskkogu 1988 krooni eest.
eksportkõlbulik: 1. walik. kaal I—3 kg, franko
riistade ja -masinate mitmesuguseid teisi weaastat puudujäägist päästa, sõlmiti es
senti liiter. .
rannik 0,96 kr. kg; 2. walik, kaal kuni 1 kg.
alates 38 cm, franko rannik 0,75 kr. kg.
Kartulite yinuao
osi. See normeerimise töö toimub kokkulep maspäemal Pärnu linnarnalitsuse ja metsa
Tendents: kindel.
pel wastawate alade töösturitega.
Kartulite hindade noteerimise Komisjoni koos
firma Welhuizeni mahel ostu-müügileping,
2) Haug, mere, wärske eksportkõlbulik: waolekul 12. dets. noteeriti: 1. Soogttartul: Wi
Tulewikus kawatsetakse seisukoht wõtta
mille alusel rniimane ostab Pärnu linnalt
Kaseiini
hind
Tif
I—3
kg
franko
rannik
0,42
kr.
kg;
jär
ru rannas 3,50—3,60 kr. kw.; raudteeiaa
ka
wälismaalt
sisseweetawate
põllutööriis
2300 tihumeetrit okaspuumetsa 30.000 kr
Kaseiini
hindade
noteerimise
komisjoni
koos
mades 3—3,25 kr. kw. 2. Seemnekartul —.
we, walik I—3 kg franko rannik 0 30 kr. kg.
Tendents: kindel.
tade ja -masinate osade kohta. Ka siin osu eest. Juurde armates sissetuleku kasepak
olekul 12. dets. noteeriti toorkaseiini 1. sordi hin
3. Tööstuskartul: tärklise- m pnrltuiewab
3) Latik. wärske eksportkõlbulik, franko ran
tub wajalikuks midagi ette wõtta. kuna kude müümisest ja müüdarnast paberipuust
naks 13 senti kg ja 2. sordi hinnaks 11 senti kg
rikuis 13—15 senti tärklise kg ehk 2,50—3,20
nik 0,30 kr. kg.
franko piimatalitus.
importeeritakse liiga Palju Põllutööriistade saadama suuma, saab Pärnu linnamalit
kr. kw.
Tendents: kindel.
Tendents: waiknc.
wastu ei wõetud.

Tendents: kindel

aitamiseks Antsla linnawalitsuse korraldusel

ia -masinate osi.

sus üle ährnardarnast puudujäägist.
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Rohkearwuliselt pidupäewi
Tartumaal

Ringi ümber kodumaa

Raamatuaktufi ja kaitseliidu üksuste Päewi
Tartumaalt
Törawere algkooli jõulupuu NöoS. Tõrawe
re 6 kl. algkooli jõulupuu on tänavu 10 km kaugu»
sel koolimajast, nimelt Nõos seltside-kodus 17. dets.

Kuna Törawere koolis senised avarad klassiruu»
mid on jaotatud pooleks klassitubade arvu suu»
lendamiseks, selle Pärast ei saada seal enam peo
õhtuid korraldada. Harjutustele Nõkku sõidavad
õpilased rongiga Wapramäelt edasi.

Raamatuaktus Meeril. Meeril peeti 11.

dets. walla raamatunädala komitee poolt raama
tuaktust. Nõos, seltside-kodus, mis kujunes õige

arvukaks osavõtu poolest. Aktuse avas pr. O.
Saare, peokõne pidas Törawere algkooli juhata
ja A. Türp, kes kõneles raamatute kultuurilisest
tähtsusest inimelus. Nimede eestistamise vaja
dusest kõneles wallasektretär P. Sirwel. Lõpp»
sõna ütles vallavanem H. Kikerpill. Aktust kau
nistasid lauluseltsi pasunakoor K. Alandi ja Tõ
rawere Maanaiste Seltsi segakoor A. Turpi juha»
tusel.

Erakorraline kontrollkogunemine Meeri kom
paniis. Meeri kaitseliidu kompaniile teostati ree
del erakorralist kontrollkogunemist. Mehi kontroll

kogunemisele oli ilmunud 85 prots. Kontrollko

gunemisel viibis maleva plk. P. Asmus, va»

nem instr. R. Sütt ja õppepiirkonna instruktor A.
Raidlo. Varade seis ja meeste esinemine oli kõi
giti korras. Peale kontrolli teostamist tehti kom»
panii perele riwiõppust ltn. A. Raidlo juhatusel.
Wõnnu konvendis töötab 7 poolakat. Wõnnu
konvendi Piirkonnas tööle on jäänud talveks talu
desse 7 poolakat. Ankeetlehtede tulemuse järgi on

põllupidajad jäänud rahule Poolakate tööga ja
hinnatud välistöölisi hea hinnanguga.

Uus turbatõõstus Laevale. Laeva põllu

meeste pere poolt organiseeriti kolmas tubatöötus

Purreto turbarabasse. Turbaühisuse sisseseade
tuleb mehhaaniline ja läheb maksma üle 12.000
kr. Kapital pannakse kokku tööstuse asutajate
liikmete poolt. Mehaanilise turbatööstuse asuta
mise vajadus tekkis suuremate talundite poolt, ku
ku väikemaapidajate poolt senini töötavad vallas
kaks turbatööstust. Tööstuses kevadel algust te
hakse mehaaniliselt alusturba ümbertöötamisega..

Elva Munaühing ostab 5 haudumismasinat.
Elva Munaühingu poolt kavatsetakse 1939. aas»
tal alustada kanalate asutamist konvendi piir»
konda. Selleks tellitakse haudumismaterjali kii
remaks aretuseks 5 haudumismasinat. Munade
veoks ühing ostab endale auto, millega teosta
takse suvel munade kokku ostu maal. Elva pii»
maühinguga koos on kavatsusel asutada Elva
linna piima- ja munakauplusi.
Pangodi põllumeeste aiandusring laiendab te»
gevust. Pangodi põllum. s. juurde loodud aian

dusringis on ilmn. huvitõus aiand, vastu. Nii

on assistendi Poolt koostamisel paljudele põllupi
dajatele aedade asutamiseks plaane ja antud nõu
puude valikus. Juhatuse Poolt asutatakse kewa-

Kristalli, Kelli, ehteid ja lauahõbedat
o-.tate kolm- ;üi a \, i:nii i" ikka

V. Tiido kullasepaärist
Tartti, Aleksandri G
Suures valikus hastikiiivaid Kelli,

bei liikmeskonda 5 pritsiringi wiljapuude ja põõ
iaste pritsimise korralikuks teostamiseks. Ringi
tegewusraadiuseks on võetud pool tulevasest Et
wa vallast, seega Hellenurme la Pangodi wallad.

Raamatuaktus Pangodis. Pangodi walla

raamatunädala komitee poolt peetud raamatuak
tus peeti Tamsa algkoolis, millist osawõtt oli kesk
mine. Aktusekõne pidas koolijuhataja P. Koskel,
kes kõneles raamatute tähtsusest ja eraraamatu
kogude asutamisest. Katkendeid teostest esitasind
kohalikud seltskonnategelased. Aktusel wiibis rah
wast keskmiselt.

Rõngu raamatunäitust külas
tati elavalt. Pühapäeval Rõngus toimu

nud raamatuaktusest wöttis osa umbes 150 ini
mest. Aktuse avasõna ütles koolijuhataja H. Lei
bur. Peokõne pidas õpetaja A. Uut. Ettekandeid
oli mitmesuguseid. Esines ka maleva orkester
Lõppsõna ütles vallavanem Jaama.
Raamatunäitust, mis kestis Rõngu wallama
jaS neli Päeva, külastati õige elawalt.
Tartu Töölisteater esines Rõngus. Laupäeva

õhtul esines Rõngus Tartu Töölisteater M.
Raua ..Kirves ja kuuga". Rahva osavõtt eten
dusest jäi väikeseks.

Kodumajanduse näitus konvendi korraldusel
Elva konvendi maanaiste seltside ja maanoorte
ringide korraldusel otsustati tuleval suvel augus
tikuus pidada Elvas kodumajanduse näitus. Nüüd
otsustas konvendi juhatus näituse üldkorralduse
enesele võtta ja koos sellega ka majandusliku was
tutuse. ühtlasi aitab konvent igati kaasa näituse
heaks kordaminekuks.

Walgamaatt
Puka rahvamaja avamispidustused 18. dets.
Puka uue rahvamaja sisemised ehitustööd wiiak
se lõpule k.»o. nädala kestel, kuna väline krohvi
mistöö jääb tulevaks kevadeks. Uue hoone ava
mine toimub pühap., 18. dets. Avamispidustuste

kava on järgmine: Kell 14.30 jumalateenistus
ja majaõnnistamine Sangaste kog. õp. M. Ost

rowi ja Rõngu-Tilga kog. preestri Th. Bleiwe

poolt. Avakõne Peab Puka tuletõrje kogu esimees
Fr. Kinger, aktusekõne Walga tuletõrje brigaadi

pealik dr. J. Müllerson ning lõppsõna ütleb K.
Possul Puka tuletõrje kogust. Kell 20 järgneb
õhtusöök. Praegu pole veel teada, kes Wabariigi
Walitsuse esindajana avapidustustele sõidab. Pi»
dustustest on muide osa võtma kutsutud Walga
maavalitsus, ümbruskonna valdade ja-tuletõrje
esindajad j. t.
Puka rahvamajale jääb vana õkonoom. Lau»
päeval toimus Puka uuele rahvamajale ökonoo
mi valimine eelolevaks aastaks. Neljast kandidee
rijast valiti tagasi senine ökonoom Peeter Sara
puu.

Raamatnnadala aktused kogu Walgamaal.
Lau- ja pühapäewal toimusid raamatunädala ak
tused ja kirjanduslikud kohtud peaaegu kõigis
Walgamaa waldades ja keskustes. Eriti huwita
waks kujunes kirjanduslik kohus Keenis „Tootsi
pulma" tegelaste Joosep Tootsi ja Andres Kiire
üle ning Kaagjärwes RN aktus, kus huwitawate
referaatidega esinesid õp. E. Puudersell teemal:

„Kirjandus ja elu" ning E. Wibo: „Naine ja
kirjandus". Aktusele järgnes ball kirjanduse lo

teriiga.

Kallastest
Kirjanduslik kohus Tshehhowi „Kurjategjja"
üle. Raamatunadala komitee Kallaste linnas kor

raldas pühnp., 11. stp. kirjandusliku kohtu ja
raamatunäituse kohaliku haridusseltsi ruumes.
Raamatu näitust külastas umbes 100 isikut.

Wäljapandud oli nii eesti- kui ka tvenekeelseid
raamatuid ilukirjanduse ja teadusliku kirjanduse
alalt; samuti ka lastekirjandust.
Kirjanduslik kohus peeti rahwa rõhuwat ena
must arvestades wene keeles A. Tshehhowi ju
tustuse „Kurjategija" tegelase—talupoja üle kes
raudteeliinilt warastas kruwi.
Kohtu koosseisu kuulusid esimehena õp A.
Mihhailow, Prokurörina B. Janow ja kaitsjatena

õp. K. Orlow ja dr. Bogdanow. Tegutses ka
wannutatud meeste kohus, koosncw 10 liikmest,
kes tunnistas kaebealuse süüdi ja määras talle
karistuseks wangistuse.

Asjaosaliste kui ka publiku seast sõuawõtjate

waidlused olid asjalikud ja huwipakkuwad. Nii
et kohtust jäi kõigil hea mulje. Osawõtjaid oli
umbes 250 inimest; nende hulgas tublisti õppi
wat noorsugu.

Tuletõrje jõulupuu. Kallaste wabat. tule
tSrjeühingu uaisring, milline alles hiljuti ellu

kutsuti, on awaldanud kaunis agarat tegewust.
Esimesena peeti awapidu tceõhru näol, millele
järgnes pidu näidendiga. Nüüd aga walmista
wad tuletõrjenaised jõulupuu korraldamist, mis
teostatakse Pühapäewal, 18. skp.

Kawas on deklamatsioone, duett, walitud pa
lade ettekandmine ja jõululaule. Muidugi ei jää
kawast wälja ka „jõuluwana" külastamiiw.
Kauplemisaeg lühemaks. Kallaste linnawo
likgu otsustas muuta äriiegewusaja sundmäärust
selles mõttes, et kaupluste lahtiolekuaega tuleb
Mahendada ühe tunni wõrra. Nimelt näeb ette
uus määrus kaupluste lahtioleku aja kella B—lB.
Senise määruse järgi aga wõis kaubelda suwel
kella 7—19 ja talwel kella B—l 9.

Iõgewatt
Lawakunsti ühing „Tühjade hällidega" Pain
külas. Pühapäewal wiibis Jõgcwa Lawakuusti
ühing Painkülas woõruseteudusel. LawaStati
lõbus rahwatükt „Tühjad hällid.

Samal ajal lawastas Soolaga wab. tulet.

ühingu naisring Jõgewa rahtvamajas M. Taru

mi komöödia „Soowiu tntwust".
Linnukaswatuse kursus algas. .Esmaspäewa
õhtu! algas Jõgcwa koolimajas Maanaiste Seltsi
korraldusel toimuw linnukaswatuse kursus. Lek

pühitses neil Päewi oma 40. sünnipäewa. Elwa
omawalitsuse juhtijaks on ta 2934. a. alates. W.
Telling on majandusteadlane ning on juba rea
aastaid kohaliku ühispanga asjaajajaks. Omawa»

litsuse elu juhtimisel on ta üles näidanud kii

duwäärset agarust ja algatuswöimet.

Raamatuaktufel austati liu
nawanemat. Pühapäewa õhtul korraldati

Elwa koolimajas raamatuaktus, .millest osawõt
jäid oli 200 ümber. Kõnedega esinesid koolijuha

taja J. Lang. õpetajad Treial ja Prl. Rand ning
katkenditega õp. J. Luo, pr. L. Karu ja Prl. H.

Hendrikson: Ettekannete osaS esinesid ka õpilased.

Aktusel toimus ka linnawanema W. Tellingu
austamine tema 40. sünnipäewa tähistamiseks

WaStawa sõnawõtuga esines koolijuhataja J

Lang.

AktuS kujunes meeleoluküllusekS.
Suwekasiino seisukorda asjatundjad selgitama

Elwa supelrannas asuw suwekasiino on muutu
mas tarwitamiskölbmatuks. Hoone omandati 1931.

a. endiselt alewiwanemalt N. Leilalt. Juba siis
oli hoone wiletsas seisukorras. Alatiste korral
duste najal on hoonet saadud rida suwesid kasu
tada suwekasiinona, kuid juba möödunud aastal
saadi suuri waewu kasiino awamiseks luba, sest
hoone on muutunud hädaohtlikuks. Nüüd oli ka
siino küsimusest ka wolikogus juttu. Linnawanem
tähendas, et hoonet sellisena waewalt enam kasu
tada saab, kuna ta on osaliselt täiesti pehkinud.
Lähemal ajal kutsutakse hoonega tutwuma asja
tundjate komisjon.
Walga praostkonna sinodi kokkutulek. Walga

Dr. Tamme loeng wähktõwest. Malga Ars
tide Selts korraldas pühapäewal „Säde" saalis

populaarteadsliku loengu wähjahaiguse üle.
Loengu lektoriks oli Tartust naistekliinikust dr. A.

Tamm. „Säde" ruumikas saal oli rahwast tul
wil.

200-liikmeljfe pere tööst UENÜ Valga osa
konnas. ÜENÜ Valga osakonnal on ligi 200 lii
get ja omab Waksali puiesteel suured üüriruu
mid, kus noortel wõimalik oma tegewust arenda

da. Nii wõib ka ütelda, et see on üks elawam

ja agendid linnas lewitama lvõrkwastuwõtjaid
raadioaparaate . Alguses seati igale enam-wä
hem ostujõulisele kodanikule raadw proowiks kor
terisseja nüüd muudkui tehakse kaupa. Kuid hoo

pis Parem otcwat äri wauade patareiwastuwöt
late-aparaatidega. Nimelt ostawad agendid pa
edasi.

Otepääst
Rahwarohked raamatunädala aktused Ote
pääl ja ümbruses. Otepääl ja ümbruses korral
dati pühapäewal rida raamatunädala lõpuaktust.
Nendel aktustel oli igalpool rahwast rohkesti.
Otepääl tuletõrje saalis awas aktuse gümn.

dir. E. Laanpere. Peokõne pidas üliõpilane Laa
nes Tartust. Kohalikkudest raamatukogudest an
dis ülewaate A. Oru ja lõpusöna ütles koolijuha

mitrijew. Rahwast oli mahukas kirik täis. Uus

nema ja selleks ou tarwis seesmist maigust ja

preester on lõpetanud Walga keskkooli, Petseri
waimuliku seminari ja ülikooli juures pedagoogi
lised kursused. Ühtlasi toimus pärast jumalatee
nistust kiriku wanema walimine, kelleks sai Jaan
Lonksu.

les. 1. uow. k. a. möödus 10 aastat, mil major
H. Ploomipuu asus Petseri malewa pealiku koha
le. Selle tähtpäewa tähistamiseks öeldi major
Ploomipuule terwitusi ja pealikute ning male
wale alluwate organisatsioonide juhtide poolt an

gelased ja gümnaasiumi ja linna algkooli õpi

Wad lõppesid ühise lõunasöögiga malewa saalis.
Lauakõnedes weel kord tuletati meelde major H,
Ploomipuu teeneid Petseri malewa arenemisloos.

Pühaj ä r w e koolimajas raamatunädala

aktusel kõnelesid wallasekreiär W. Korp. õpetaja

Salme Nenman ja A. Paal.

Jlmjärwe koolimajas kõnelesid kooliju

hataja K. Müürsepp ja õpetaja Linnat.
Nõuni koolimajas kõnelesid wallawanem

W. Susi ja koolijuhatajad A. Armolik ja J. Jä«
gel.

W i d r i k e koolimajas kõnelesid # kooli juha

Nakwerest
Suletakse 1. algkooli 4. klass. Rakwere lin

na 1. algkooli 4. klassis on eite tulnud kaks

difteeriajuhtu, millepärast klass suletakse üheks

nädalaks, arwates 12. skp. Linna teistes kooli
des suuremal hulgal nakkushaigusi ei ole ilm
siks tulnud.

Uuele haiglale tahetakse, uut asukohta.

taja N, Warik, W. Kõiw, E. Saaroja ja K. Rääk.
Kõiki aklusi ilustasid laulud ja deklamatsi-oonid. Mitmel pool oli pärast ka pidu, mille sis

Rakwerre eelolewal aastal ehitatawa uue suure
linnahaigla asukoha walimine on linnas rohkesti

setulek läks raamatukogude heaks.

ehituskrunt juba wäljawalitud ja ka äraostetne

Wõrust
Uus lawastus „Kandles". Wõru „Kaudle"

teatris on alanud ettewalmistused uue tükiga,
milleks H. Joiuni komöödia „Mehe küljeluu".

mida aimab raamat. Inimestel peaks olema tea

misest wõttis osa kirikupea metropoliit Aleksander,

ti juubilarile üle album pealikute ja juhtide pii
iidega ning wäärtuslik kink. Jnstrueerimispäe-

lased.

püsiwus ei olene mitte tema suurusest, maid eest
kätt just maimltscst jõust ja sisemisest kindlusest,

Teine Raamatunädala aktus oli Eesti Seltsi
Jimarise ruumides, kus kõneles kirjanik August
Mälk. Kõneleja toonitas, et rahwas, kelle süda
ja hing ou tühjad, läheb paratamatult kaduma.

taja F. Huik. Laulis gümnaasiumi õpilaskoor

ja ükkikettekandeid esitasid kohaliku teatriringi te

Narwa-taguse ränd-rahwaülikooli korraldusel
Wene seltsis ja teine Jimarise ruumides. Esime
sel aktusel esines aktusekõnga kunstikriitik Ras
mus Kangro-Pool ja wene noorpoeet Jüri Shu
makow. Esimene neist ütles, et rahwa jõud ja

Tõrwa sai preestri. Pühapäewal, 11. dets.
toimus Tõrwa ap.-õigeusu kirikus preester Lea
Maidre ametisse õnnistamine. Ametisse õnnista

Austusawaldusi malewa pealikule. Laupäe
wal ja pühapäewal toimusid Petseri malewa kait
seliidu pealikute, naiskodukaitse, noorte kotkaste
ja kodutütarde juhtide instrueerimise päewad. Sel
leks oli Petserisse kogunenud üle 200 Pealiku ja
mylewale alluwa organisatsiooni juhi, ningkait
selndu peastaabi esindajana major Wirit. Püha-,
päewasel awakoosolckul malewapealiku abi N.
Grünthal andis lühikese ülewaate malewa areiie
misloost ja märkis selle juures praeguse malewa
pealiku major H. Ploomipuu osa ja teeneid sel

konna matsude määramine. Praost J. O. Lauri.

õpetajaskonna ivahcl.

dusewaklas Püüd itta kaugemale jõudmiseks.

korras on: 1) Sinodi awamine. Praost J. O.

tamise küsimus. Praost J. O. Lauri. 4) Praost

sõprus ja wastastikune arusaamine õpilaste ja

Tõrwast

Petserist

Lauri. 2) Koguduse töö elustamine. Kõne õpe
taja M. Ostrowilt. 3) Koguduse maksude ühtlus

wiibimisel anti koolijuhataja Ed. Kansa poolt

pidulikult Tapa keskkooli abiturientidele üle lõpu
märgid. Järgnenud sõnawötmdcs sootvisid õpe
tajad õpilasile head töötahet edaspidises elus koo
lipingilt lahkudes ja õpilased omalt poolt awalda
sid sügawamat täuu õpetajaskonnale nähtud wae
iva eest nende lõpetajate õpetamisel aastate wäl
tel. Neist mõlempoolseist sõnust peegeldus tõsine

Rahwns, kelle siida ja hing on tühi, läheb ka
dnma. Narmas Peeti vühapäcwal 2 raamatuna
dala aktust. Esimene attus toimus kell 12 päewal

praostkonna sinod tuleb kokku Elwa Tule

tõrje fcltfimajja 29. dets. kell 10 päewal. Päewa

Keskkooli abituriendid said lõpumärgid. Möö
dunud laupäewal toimunud omawahelisel koos

maleturniir. Igal teisipäewa õhtul on kirjandus
õhtud, kus peetakse ka waidlusi. Samuti on käi
mas naiskäsitööõhtud. Käimas on praegu wene
ja saksa keele kursused. Osakonnal on oma rah
watantsutrupp ja naiskoor. Uuesti kutsuti ellu
kodukaunistamise õppering ja kõneoskuse õppe

Preestrid Th. Bleiwe, J. Pikkat ja diakon J. Di

kõneainet andnud. Kuigi haiglale on wastai'
siiski esinetakse weel uute haigla asukohtade Iro1:-

mise ettepanekutega. Tõenäoliselt jääb linu >
wolikogu ikkagi esialgul wäljawalitud antfoijo
juurde, sest see on suurema haigla jaoks küllaii
ki sobiw.

Nopka -

kompanii 20. aastapa elva pühitsemine, milline
leidis aset kohaliku seltsimaja ruumes, koos Naa
matuuädala aktusega. Lsawõtt pidupäewast ku»
junes ivaga rohkearwuliieks. Aktuse awas kom

panti pealik Põldaru, mille iärel aktusekõne

kaitseliidu Tartumaa maloiva propagandapealik
ja Allweelaewastiku Sihtkapitali Tartumaa toim

puhul kõneles meie raamatu ajaloost ja arengust
kohalik koolijuhataja Win k.
Weidi hiljem saabus kohale ka kaitseliidu Tartu
maa malewa pealik kolonel P. A s mu s. kes Raa
ditt saabudes Mõttts osa ka Nopka kaitseliidu kom»

kandeid esitasid kohalikud noorkotkad, kodutütred
sa kohaliku Haridusseltsi segakoor. Peokõne pidas

konna asjaajaja Rudolf Wellenurm, andes

ühtlasi üle kohalikele tegelastele ka wastawad
rinna- ja kinniswaramärgid, ning Aru noorkot

kaste rühmale ..Alati walmis" wõistlustel Tar

tumaa malewas esikohale tulnud noorkotkaste ük
susele Noorte Kotkaste Peawanema rändauhinna.
kauni ja imposantse ..Hermese" kuju.

Meeleolurikas pidupäew lõppes noorte tuju
küllase lõkketulega.

Kodijärwe wallas
toimus lõikuspidu Isamaaliidu kohaliku osa

konna korraldusel Pikksaare rähwamasas. Aktuse
aivas Isamaaliidu kohaliku osakonna esimees Karl

Otsa s o o. mille järel tvaimuliku talituse pidas
Kambja koguduse õp. O. Eri ts. Aktusekõne pi
das Isamaaliidu Tartu Maakomitee esindajana

Hermann Puusepp, kelle hoogsat sõnawõttu
kwiteerisid elawad kiiduawalduscd. Terwituii

tõid Isamaaliidu Kodijärwe osakonnale tema pi

dupäewal mitmed kohalikkude ja naaberwaldade
organisatsioonide esindajad. Pidupäewa kaunis
taud puhkpillide orkestri meeleolurikkad ettekan
ded.

pidas Kaitseliidu Tartumaa malewa propaganda

pealik Rud. Wcllenurm. Raamatunädalg

panii pidupäelvait. Aktust kaunistasid päewakohased

ettekanded kohalikelt tegelastelt ja puhkpillide
orkestrilt. Hiljem järgnes aktusele pidu. kus ette
kanti näidend Vabadussõjast.

NnS juhatus Isamaaliidu Walguta osakonnale

Möödunud pühaväewal toimus Walguta rah
tvamaja ruumes Isamaaliidu kohaliku osakonna
aasta-peakoosolek, kus põhikirja alusel tuli walimi
sele ka osakonna suhatus ja rewisjom-komisson.
Juhatusse waliti särgmimd kobavcalsed juhtima
mad ja tüsedamad seltskonnategelased esimeheks

August Lon d. abiesimcheks Johannes Wiira,
laekuriks Gnstaw Kört, sekretäriks Karl Lamp
sa abnckretäriks Edgar Ot s. Juhatuse aiemi
keks jäid Jaan Tammaru sa Mibkel Wah a.

Remisjoni-komision moodustati järami''es koosid

sus Rudolf Ojaste. Hans Sikk ja Paul
Peterson. Isamaaliidu siluidcit ia ülesan»

netest kõneles peakoosolekul Isamaaliidu Tartu
Maakomitee abisckrctär Voldemar Raja l o.

Mustwee soowib rahwamaja
Kutsutakse kokku organisatsioonide asemikkude kogu

jagab jõuluwana osawõtjaile kingitusi.
Raadio-agcntide äri õitseb. Seoses Ulila elekt
riwoolu Jõgewale toomisega hakkasid raadioärid

Narwast

ring. Suwel tegutseb kergejõustiku spordiring.
Ühingu suured ruumid wõimaldawad isegi
turistide kodu kuni 50 woodiga sisse seada. Seda
on kawatsetud ellu wiia, kuid selleks ei ole raha.

noorkotkaste ja kodutütarde juhid prl. H. Se P P

Samal pühapäewal toimus ka kaitseliidu .

ja hr. Koppa, mille järel meeleolurikkaid ette

lupühal rahwamajas jõulupuu. Jõulupuu all

noorte tegewuse keskus, kus tegutsetakse paljudel

aladel ja kus osawõtt elaw. Siin käib praegu

isamaaliseks õhtuks. Pidupäetva awasid kohapealsed

Haridusselts korraldab jõulupuu. Jõgewa ha
ridusseltsi juhatus otsustas korraldada teisel jõu

Tapalt
Malgast

noorkotkaste ja kodutütarde aastapäewa pühitse»
misena. ühtlasi toimus peol ka Allweelaewastiku
Sihtkapitali rinna ja kinniswaramärkide üleand
mine, mistõttu pidupäew kujunes suurejooneliseks

sus jätkub täna.

poolmuidu ja muutvad maale hoopis kallimalt

Elwast
Elwa linnawanem W. Telling
40-a astane. Elwa linnawanmn W. Telling

toimus pidupäew kohaliku algkooli ruumes. Aru

toriks on linnukaswatuse konsul. R. Poola. Kur

tareiwastuwõtjad kodanikelt wanadc aparaatidena

JLübi kodumaa linnade

Raadi wallas kujunes
Möödunud laupäewal ja pühapäewal
toimus Tartumaal rohkearwuliselt mitme möödunud pühapäew suurejooneliseks, ülewalla
suguseid pidupäewi ja aktusi. Peaaegu igas liseks pidupäewaks. Nimelt toimus kohaliku kaitse,
kompanii korraldusel wiimase 20. aasta
Tartumaa wallas ja suuremas keskuses olid liidu
päewa pühitsemine. PidupäcMas: osamõir kujunes
möödunud pühapäewal korraldatud Raama harukordselt elamaks ning kogu peopäeM
tunädala puhul wastawad aktused, milliseist wäga ülema mulje. Aktusekõne pidas kaitseliidu
kõikjal osawõtt kujunes üsna elawaks. Suu Tartumaa maleiva pealik kolonel Peeter Asmus,
kelle hoogne kõne armuka poolt
rejoonelisemateks kohalikkudeks pidupäewa
wõeti wastu elamate kiiduamaldusiega. Süacuva
deks kujunesid kaitseliidu üksuste 20. aasta hardusega mälestati Vabadussõjas langenud ja
päewad Raplas ja Raadil, Isamaaliidu hiljem surma läbi lahkunud Raadi Malla kaitse
lõikuspidu Kodijärwes ja noorkotkaste ning liitlasi. Aktust kaunistasid päcwakohased ettekan
kodutütarde aastapäewa pidustused Arul ded kohalikelt tegelasilt ning hiljem järgnes ühine
kooswiibimine Naiskodukaitse poolt korraldatud
Aru wallas
rikkalikus peolauas. . i

Inimeste kogemused ja mõtted pcatvad edasi are

waimujõudu. mida jaamuratakse raamatu kaudu.

Raamatu abil hakkame teisi inimesi paremini
mõistma ja hindama.

Wene seltsis oli pühapäemal alvatud ka Nar

wa-taguse ränd-rahivaülikooli raamatunäitus,
mida külastas päcmajooksul umbes 700 inimest.
Näitusel oli wälja pandud peale eesti kirjanduse
ka wene- ja soomekeelseid raamatuid. Näitusel
oli rnälja pandud müilemaapidaja eeskujulik raa
matukogu.

Haapsalust
Raamatuaktus Haapsalus. Pühapäewal kor
raldati Haapsalu liuna algkooli saalis raamatu
nädala aktus, millest wõttis osa üle 200 inimese.
Aktuse oiuas linnapea dr. H. Alwer, aktusekõne
pidas Rödali Tallinnast ja lõppsõna ütles koolide
inspektor Jaauwärk. Muusikaliste ettekannetega
esines kaitseliidu Lääne malewa sümfoonia orkes

ter, instrumentaaltrio ja naiskwartett. Aktus
õnnestus üldiselt, kuid wõõrastust tekitas asjaolu,
et raamatuuädala peaioimkonna poolt kõnelema

lubatud saata kirjanik Kiwikas ja näitleja A.
Waino kumbki ei ilmunud.

Haridnspäew õnnestus hästi
Pühapäewal, 11. skp. peeti Mustwees Eesti
Haridusliidu ja Mustwee Eesti Haridus- ja Sõp
russeltsi „ühenduse" ühisel korraldusel „ühendu

se" l ruumes hariduspäewa, millele end regist
reeris enam kui 110 inimest. Peale selle oli koos
olekul weel hulk registreerimata osawõtjaid.
Kl. 12.15. awas „ühpnduse" esimees W. Sor
gus hariduspäewa, selgitades oma awakõnes, mil
line suur tähtsus on wabaharidusel olnud eesti

rahwa arenemisloos. Ka tähendas ta, et käes
olew hariduspäew on siin teine Eesti algpäewist
alates.

Awasõna fõpul lauldi ühiselt „Eesti lipp" ka
ivadelt, mis olid jagatud kõigile osawõtjaile.
Selle järele waliti hariduspäewa presiidium.
Juhatusse waliti: Tooming, Männi, Wabasalu ja

Satatu; sekretariaati: E. Alumaa, L. Olew, E.

Makar ja N. Tanu; redaktsiooni komisjoni: h-rad

Palk ja Allik.
Järgnes orkestrieitekanne „Eesti pidulik
marss". Esimesena sai sõna Tartumaa koolide
inspektor G. Reial, kes kõneles teemal:
„Wabaharidnstõöst ja selle tingimustest Mustwee
ümbruskonnas".

Wabahariduslik tegewus koondus Mustwee
ümbruskonnas - rahwa- ja koolimajade ümber.
Siinsesse ümbruskonda kuulumaks wõib lugeda 9

rahwamaja piirkonda. Et wiimased mõnel pool
meel jagunewad, siis on mainitud keskusi roh
kem, nimelt 14; 3 koolimaja täidab rahwamaja
ülesandeid. Organisatsioonide arw tõuseb 70-ni.
Tegewusaladest seisawad esikohal kunstialad:

laulu ja muusikat harrastab 70 prots. org-ide
üldarwust; näitekunsti 60 Prois., haridnsküsi

musi 48 prots., kodukultuuri 33 prots.; teisi
praktilisi alasid 24 prots.
Raamatukogu peab ülal 13 organisatsiooni;

raamatut. Suurimad raamatukogud on Roela

Rahwaraamatnkogu Seltsil (1796 r.), Torma

Raamatukogusellsil i 1776 r.). Saare walla awali
kul raamatukogu! (1242 r.). Wäheie walitku tõttu
loetakse raamarukogndcst populaarteaduslikku sa

rakeuduskirjaudust kõigest 14 prots. Luge

jate üldarw oli 900, kes luges aasta jooks. 18.060
raamatut, seega raamatute läbikäik 1,4-kordne.
Lugemist tuleks rohkem õhutada!
Otsene haridustöö on saanud siin wähema ta

helepanu osaliseks kui kaudne. Pidude korralda
misele on kulutatud suurim aeg ja jõud. Kokku
mõttes konstateerib kõneleja, et Mustwee ümbrus

konnas on wabaharidusalal tehtud intensiiwset
tööd. Seda tööd tuleks kõrgelt hinnata kui riiklik
ku ja rahwuslikku ülesehitawar kultuurtööd.
Kõne järele kandis prl. E. Lomp ette dekla

matsiooni. Hariduskonsulent K. Laan kõneles
teemal: „Raamat ja selle kasutamine wabahari
dustöös; raamatukogud ja õpirumidc üritus."
Kõne järele mängis orkester Sincfft „Chtu
marssi". Hariduskonsulent Paul Wahi esines re
feraadiga teemal: „Wabaaja laiutamise prob«
leeme seltskondlikus tegeivuses". Referent

koputas muu seas wahcmusrahwaste (wcnelaste)
südamele,

kutsudes neid oma kohust täitma Eesti Wnbariigi
suhtes ning oma rahwa haridusliku taseme tõst
mises.

Kõne lõpul kandis hr. Linde ette wiiulisoolo.
A. Luming kõneles teemal „Wabaharidustöö
olud ja arencmiswõimalused kohapeal". Kõneleja

wäitis, et ajakirjanduses on sageli kujutatud

Mustwee ja selle ümbruse olusid liiga mustawär

wiliselt. Ta tõi näiteid, et Mustwee ja ta ümb
rus ci olegi nii maha jäänud, nagu seda on senr
kujutatud.

Järgnes läbirääkimisi, millel wastu, wõeti
rida resolutsioone. Nendega tunnistati
kosjalikuks rahmaja püstitamine Mustweesfe..
ja nõuti Mustwee ja ümbrukonna organisatsioo

rahwamaja 9 organisatsiooni. Peale selle har
rastawad sporti KL üksused; kodukultuuri ala!

nide asemikekogu kokkukutsumist wabaharidustöö

teotsewad NKK jaoskonnad.
Tähtsamaks tegcwusalaks haridusalal on raa

miseks.

matukognde ülalpidamine, ühte raamatukogu
peab ülal kohalik omawalitsus. Raamatukogude
wälised töötingimused on ebasoodsad: ainult ühel
kogul oma ruumid, kuna teised töötawad kaasüür

nikena. Raamatute üldarw kogudes oli 1937:
a. 13.000, seega oli ühes kogus keskmiselt 1000

Kohus raamatu mittelugemise
üle
Kastre-Wönnu Raamatunädala üritustest
wõttis osa umbes 7W kodanikku
WSndlased on raamatust huwitatud, selle tõen
dufeks on õnnestunud Raamatunäd. üritused, kust

osawõtjaid oli kokku Kurista, Wõõbste ja Wõnnu
aktustest, näitlikust kohtust ja raamatu näitusest
umbes 700 inimest.

Raamatu näitust jälgiti huwiga ning ostet,
mõned raamatud ka nende Poolt, kes harilikult

ei osta raamatuid.

koordineerimiseks ja ajutiste instruktorite palka

Tervitustelegrammid saadeti Vabariigi Pre
sidendile ja Haridusministrile. Hariduspäewa
käiku kaunistasid muusikalised ettekanded. Osa
wõtjaid oli päewal 200.
Lõpuks lauldi hümni ja mindi nlewas meele
olus kozu teadmises, et hariduspäcw on hästi kor»
da läinud.

Vajatakse vilunud

stenografisti
masinakirjutajat
Pakkumised saata «Postimehe» raatnatukaupl.
märgusõna «Kiirkiri» all.

Iga isa ja ema tellib oma pojale
ja tütrele meie parema noor
sooajakirja „LASTELEHE"

Sisukamaks aktuseks kujunes W. L. M. S

Llus seakaswatuse konsulent
Tartumaale
Endise seakaswatuse konsuleudi lahkumisega

puudus Tartumaal mõned kuud seakaswatuse
konsulent. Nõudmine ou aga Tartumaal seakaswa
tuse konsnlcudi järele ivaga elaw. Selle puuduse
kõnva!damu'eks ou Eesti Seakasivatajate Seltsi
Poolt ajutiselt Tartumaa seakasivauise kousulcudi
kohale määratud agr. Ed. Reisuar. tuui une kon
suleudi kohaletulckuut, miS toimub hiljemalt 1.

weebruariks Ilppp a. Seafaemmüe kouiulcudi
'vastiiwõtn päewad ou Tartus. Holmi 12. Põllu
töökoja ruumes. igal teisipäewal ja lauväeival
ning ..Eesti Lihaeksvor'." Tartu tovanmjas iga
ucljapäew. seistel väeivadel nuibib konsulent
iväliamiludel. 2Las>uwõtnväemadel on wõimaltis

'õlmida >a uuendada leriuanid je saada
nõu muudes seakastvaiusutes tüjimusies .

«Lõokese" aktus, kus awasõna ütles õpetaja E
Sööro.
Hästi pildirikka aktusekõnega esines «Lõokese"
auliige K. Neumann.

Lõppsõnas W. SngasePP mainis, et raama
tud on kallid seetõttu, et nende lewik on wäikc,
soowitas rohkem raamatuid osta, sest siis langel'
raamatu hind ja raamat saab kättesaadawamaks

Kõigil 3 aktusel tvõis kuulda laulu ja muu

sikat.

Raamatuuädala humipnnktiks sai näitlik kohus
millise koostas A. laigma. Tegelasi oli kohtus nlc
20. Kuigi kohus kestis ilma waheajata 3 tundi,
jälgiti kohut hnwiga.
siohtns esines raamatu wolinik ning nõudis
raamatuga sõlmitud kultnurlcpingu täitmist. Nimelt
igaühel on koolis raamatuga sõlmitud leping, millr

põhial ei tohi raamatuid unustada.
Süüdlastena esinesid kohtus need, kes ei täida
lepingut.

..... Esimene süüalune ei loe raamatuid, waid käib

ringi, teeb ulakusi ja arivab, et elu on ise ilus
romaan. Milleks lugeda?
Teine mittelugeja on teistest maha jäänud,
kolmas loeb ühekülgset kirjandust, ainult eriala.
Neljas loeb ainult kõmu- ja kriminaalromaane
ja kannatab selle all.

Wiies tüüp loeb, on jõukas, aga ei ole enesel
raamatukogu.

Kuues loeb ainult tööliskirjandust. Kohtus
esinesid poolt ja wastu tunnistajad, süüalused,
ekspert ja kaitsjad.

Kohus maaras karistuseks süüalnstele 5—20
kr. eest kirjandust. mis tuleb pühadeks osta.
Wõib öelda, et raamatu provagauda täitis ama
ülesande fmsti K --Mõnuks, lest
walla k»'ni?reg.l ühinesid kõik aktli.oscmad selts
konnategclased.
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Hoorftolftfus
Kirjattditewõistlufed noorkot
kastele

Tartu teated

Noorte Kotkaste Tartu Malewa Staap kuu»
lutab wälja kirjandite-wõistluse noorkotkastele

Kohwikut ei lubata muuta res
toraniks
Kohwikupidaja A. Sarap oli esitanud
Tartu linnawalitsusele kirja, kus ta märgib,
et tema kohwiku tegewus Lossi tn. >on wäikv'

seks muutunud, mispärast ta esitab palwe
loa saamiseks praegustesse kohwikuruumi--

VERITAS
ÕMBLUSMASM
mmvst

VENNAD HEPMANN
•tAJITÜ KAUBAHOOV f*

desse söögisaali awamiseks, mille juures
oleks weel õlle- ja weinimüük. Küsimus oli
linnawalitsuse koosolekul arutusel. Esitatud
palwe jäeti rahuldamata. Palutud loa saami
sel oleks omanik praegustes ruumides teos'
tanud mitmesuguseid ümberehitusi.

Kohtupristawi haamer paukus
Eilseks oli määratud Tartu 4. jaoskonna»

kohtupristawi A. Pärjeli poolt müügile atvalikul
enampakkumisel 7 kinniSwara. Kinniswara oma

nikkudest neli olid õiendanud kohustused wõlausal
dajate wastu, kuna kghele kinnistvarale ei leidnud

Tänased

ostjaid.

tõigad.

Kohtupristawi oksjonihaamri alla aga sattus
Jaan Waheri kinniswara. mis koosneb Tartumaal
asuwast Pilkuse mõisast eraldatud tvakutalust
„ Mäe-Kaare", mille pindala katastri andmetel on
26,62 hektaari. J. Waheri koht läks müügile Eesti

Sangar
Ega olnudki teab kui hilja öösel, nii kella Maakrediitseltsi, Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu
11—12 wahel, kui kaks napsiwenda, olles ühisuse ja riigi mitmesuguste wõlgade katteks.
kohtupristaw oli määranud 1506
siiski juba paraja auru all, tulewad Piki Müügihinnaks
kr. Koha uueks peremeheks sai Otepää linnas
Kauba tänawat Barklai platsi suunas. Tu Malga tän. elaw Anna Wäher, kes pakkus 8313 kr.
lewad ja tuigerdawad, olles mõlemad kanged

mehed, üks Põhjatu rikas ja teine julge, nii
julge, et tagasi ei kohku kellegi eest. Politsei
- äh, seda sõna tema ei tunnusta. On
nüüd rikkusega, kuidas on, kuid julgust peab

tõestama. Katsealuseks osutub seekord au
wäärne kuju Barklai platsil.
„ Et kui wirutan wanale wuntsile rusika
nina alla, ma tahaks näha, kes julaeb mind
keelata," —ja juba nad rabistawad otse,
läbi põõsastiku platsile, kus sel hetkel pole
liikumas ainustki inimest.
Waewaliselt hoowab end kangelane üles
alusmüürile, ning otsides tugipunkti jalgadele
kuju ümbritsewate lippude wahel, kuuleb äkki

kaaslase kähedat hoiatushüüdu: „Polit-sei!"
Ei jõudnud wist hüüdja weel suudki sul
geda, kui ronija langes alla, ja istudes nüüd
wägewa wäejuhi jalge ees, jälgib ehmunult
jõllitades tulijat. Wiimane osutub küll mund
rimeheks, kuid mitte politseinikuks, waid st)'
jawäelaseks, kes nähes ehmunud, kükitawat
kogu muiates möödub.
„Mis sa, pagan, peletad! Oleksin sedasi
wõinud murda oma sääretorud," pahan
dab häiritud sangar, upitades end üle raud
wõre „kuid nüüd Peab küll pistma paa
rid pitsid." Nende sammudes tagasituldud
teed Kauba tänawat mööda kuulukse eemaldu

wat ühislaulu: „Eit pani padawai alewi.
warsti oli tagasi..."
Ööwalwe apteekides
VSI waStu kolmapäeva on awawd järg

mised apteegid: J. Lill. Narva tn. 20: H. Siimer.
Kindral Põdra tn. 9 ja linnaapteek raekoja?.

Müümata jäi ostjate puudusel surnud Mihkel
Kruupi kinniswara. mis kooSneb Tartumaal Awi
nurme kroonumõisast eraldatud maakohast, miS
müügile oli lastud surnud Kruupi päranduse ja
gamise otstarbel.

Samuti ostjate puudusel jäi müümata Karl ja
Antonie Andersoni kinniswara. mis koosneb Tar
tus Aleksandri tänawal asumast linnamaa krun

200 Kr. lastele jõulupuu Korral
damiseKs
Firma M. Jänese poolt on annetatud Tartu
linnakooliwalitsuse kaudu 200 krooni linna alg
koolide kehwematele õpilastele jõulupuu korralda
miseU. õpilastele korraldatakse jõulupuud rgas

wolis. Praegu pole weel selgunud, kuidaS see
summa üksikute algkoolide wahel ära jagatakse.

Kaks kandidaati tõõlaagri
jaoks
Tartu linnawalitsusele on saadetud politsei
poolt kahe töölaagri kandidaadi materjalid, et ka
linnawalitsus wõtaks seisukohta nende töölaag,
risse paigutamise küsimuses. Linnawalitsus ot.
süstas pooldada Karl Urmi ja Ferdinand Saebergi
paigutamist töölaagri sse. Mõlemad mehed on sat
tunud ametrtoõimude kätte põhjusel, et nad pole
täitnud neid kohuseid, mis seadus näeb ette pere
konnaisadel. Nende töö ja tegvwuse takistajaks on
alkoholi liigne tarwitamine. Töölaagrisse paigu
tamise küsimuse otsustab jaöskonnakohtunik, kuhu
küsimus läheb lõplikuks otsustamiseks.

Tartu Kinod
„Ateen". Mitmel korral on olnud võimalus
nende ridade kirjutajal rõhutada tõsiasja, et
prantsuse filmid oma sisukuselt ja teemade idees
tikult on ületanud mõne teise filmimaa toodangus

paremiku hulka kuuluvad filmiteosed. Ka
.MürStinna Tarakana va" kuulub

nende hulka, olles mõnes suhtes isegi väljapaist

vam kui rida endisi. See Prantsuse-Jtaalia

„Helisev öö" „Ugalas"
Kes arvab, et see „Helisev öö" on mõni

uudisnäldend, see eksib, sest tegemist on näi

dendiga ~Improvisatsioonid juunis" Max
Mohri komöödia, mida Kord kunagi pakkus
Draamastuudio. Et meil praegused ..impro
visatsioonid" ei anna välja juuni mõõtu, siis
„Ugala" ristiski tolle näidendi ..helisevamaks".

See on üldse üks kummaline virr-varr

näidend, kus sees suuri ideid, juurdiemapane
vald filosoofilisi probleeme, lüürilist sentimen
taalsust ning lõpuks ka teravalt esiletungivat

komismi. Jääb mulje, nagu oleks autor oma
filosoofiat ja romantikat moodsale publikule

oma traagikast sugugi mitte masendaw. Raamiks
on esmajoones Wetteetsia oma karnevaliga, mis

on muidugi tänulikum ümbrus kui Livorno, kus
trooninõudleja vürstinna Tarakanowi krahv Or
loffi poolt sissevedamine ja areteerimine Kata
riina 2. salajasel käsul tõepoolest sündis. Sel
les osas, kui ka krahv Orloffi surinas. ei ühtu
küll ajaloolised andmed filmi sündmustikuga, kuid

need asjaolud ei eksita vaatajat. Weneetsia kar

neval on elav ja lõbus, ilma liigsete kuhjamis
teta. Armastusstseenid on lavastatud peenetun
delise, käega. WürStinna osas esineb armsasti ja
sarmikalt noor Annie Vernay, kelle Peale pannak
se tulevikus suuri lootusi. TeisteS osades esine

wad Charles Rich. Willms ja Suzi Prim. Üldi

selt väärtuslik filmiteos, mis peaks paljudele
meeldima.

sisse anda tahtnud mõne koomiliseks tehtud

„MetropollS" jooksva kriminaalfilmi sünd»
müstik on rajatud puhtal kujul neile komponenti

võiks seda näidendit lühidalt nimetada.

dele, mis vajalikud seda liiki filmide loomisel.

stseeni abil. Kalamaksaõli suhkruga nii

noote, millistega võib väljendada ideoloogilisi

„Arsene Lupini tagasitulek" keerleb legendaarse
detektiivi ümber, kes politsei andmetel pidi sur
nud olema, kuid uuesti tegutsema hakkab. See

vastusega üsna kenasti hakkama. Lavastaja

on üldiseks sensatsiooniks ja kalliskivide omanikud
on hädas, sest ükski pank ei julge neid enam hoiule

Lavastaja Ed. Tinn tunneb hästi neid

sügavusi. Seepärast said ugallased selle la

ise mängis Tomkinovi, ürgjõust pakatuvat
idealisti. Selle ülesandega tuli ta täiuslikult
toime. Improvisaator Zappet kehastas A.
Juhani ja tema jäi vist küll publiku suhtes
patuoinaks ainult sellepärast, et tema impro
visatsioonide tekst oli sedavõrd filosoofiline,
et võimatu oli selle mõttesügavustesse sukel

dumine. Ei oleks vist aidanud ka teksti aeg
lasem ettekanne. Tema tütar Olga Gerda
Tähe isikus oli väga kaunis silmale ning ei

saa nentimata jätta, et viimaste lavastustega
on Tähe ennast mänginud vabaks aasta kest

nud umbmäärasest kobamisest ning olles
leidnud loomuliku ning lihtsa tõlgitsusviisi,

mängib ta end üha kindlam. „Ugala" artistide
esiritta.
Salme Tammel oli seekord mängida võrd

lemisi lühikene osa, mille ka korrallikult ära
tegi. Kena oli ka Ants Viir noore Mlllsina.

Teised tegelased rahuldasid enam-vähem, ei

saa ainult sellega nõus olla, et lavastaja oli
usaldanud miljardäri ihuarsti see pidi ole
ma vana mees osa „Ugala" nooremale
näitlejale K. A. Otsale. Pikk habe ei tee veel
kedagi vanaks ja veel vähem operetlikult
küürus käik.
Dekoratsioonid A. Möldroolt olid päris
kaunid. P*
„Vanemuise" teater
Teisipäeval kell 8 õhtul 11. korda ja rah

vaetenduse hindadega M. Bertuchi operett 6

"ldU „JANJA", .
mis kujutab ühe serbia-türgi sodun kirjut elu
käiku kes tõuseb veltveeblist kõrge pashani.
Kui selle Omer pasha ja tema armastatu saa
tuses on isegi sügavat kurbust, pakuvad äär

miselt armukade lüja ja tema mõrsja Ne
venka tõhusat nalja ja head meeleolu.

Kolmapäeval kell 8 õhtul harilikkude hin
dadega F. Helleri ja Schützi komöodia 6 pildis

..EESRIIE LANGEB",

mis sai esietendusel suure menu ja aplauside
osaliseks.

Wiimafel Tartu Õpetajate Seltsi- juhatuse
koosolekul olid kõne all pikemalt mitmed organi
satsiooni ellu puutuwad küsimused. Et elustada
õpetajate tegewust wäljaspool kooli, selleks on
seltsil kawatsusel mitmesuguseid uusi üritusi,
mille teostamiseks on juba esialgseid .samme as
tutud.

Hiljuti walitud juhatus jagas ka ametid oma

võtta. Siit peale arenebki sündmustik ja muu
tub üha keerulisemaks. Otsitav avastatakse

Pauluse kirik. Kesknädalal kell 7.80 õhtul ad
tvendi öhtupalwus hämaras kirikus .
Neljapäewal kell 8.30 Shwl noorte jõulupuu.
Kõik noorte piiblitunni sõbrad on teretulnud.
Õp. H. Haamer
Tartu LinnamiSj-n. Kolmapäewal. kell 6 õ.
on 8. algkoolis. Lina ja Kalewi t. nurgal, juma

lateenistus. Kõik kutsutud. Õp. H. Wiks.
Kõnesid ja koosolekuid
RaiSseltsi jõulupuu kolmapäewal kell 20.

Tartu Lasteaia Selts, Jaama tän. 14, era

Et wöimaldada õpetajaile uuemat kirjandust
koduseks lugemiseks, selleks otsustati raamatud
katalogiseerida ja laenutamise korra alusel neid

wälja anda. Alaliselt on awatud ka raamatunäitus, mida kõik õpetajad wõiwad külastada.

Politseikasiwos algasid jõuta*
puu-õhtad
Tartu Politseiametnikkude Kogu kasiinos al.
gasid jöulupuu-õhtud. Laupäewal pidas jõulupuu
poliitiline politsei. Eelolewal laupäewal koguneb
jõulupuu ümber prefektuuri ja linna 1. jaoskonna
Pere. Järgnewad teiste üksuste jõulupuu-õhtud.

KELLI, KRISTALL-. KULD
JA HOBE ASJU
rerd. Lepiku kella- ja kullasepaSrist
Tartus, VOidu tän.!). Telefon 31.

Perekonnaseisu teateid
Linna perekonnaseisuametis on registreeritud:

Sünde: Mari-Anne Rebane.

kõik mainitud kooli endised lõpetajad koos oma
perekonnaliikmetega ja sõpradega, üles anda ku
ni neljap. kl. 12 kooli kantseleisse Kaluri tn. 12.
Koduse Kaswatuse Instituudi kodukaswatus
liku õpiring! järjekorraline koosolek on teisipäe
tval kell 7 õht. Tolstoi tn. 4 2. algkooli ruumes.
Teema: ..Raskelt kaswatatawad lapsed". Kõik as
jasthuwitatud wõiwad koosolekust osa wõtta.

Lühidalt
kokku

EÕL sekretär W. Horm. Samal koosostknl t vc
takse kõne alla ka tuleval kevadel Eestis korral
dataw Eesti-Soome koolikongress. Järgneb kohal
algatatud küsimusi.

Haige mees tanawal
Pühapäewale järgnewal ööl leidsid hilised

möödakäijad Kaletvi Pargi tanatva nurgalt
oigatva mehe, kes osutus Jaan L.. elukoht Lina
tn. 5. Möödakäijad toimetasid mehe te-ma Aukohta.

L., kes on aastatelt wõrdlemisi noor mees.
43-aastane, on sõjainwaliid. Ta põeb raskel ku
jul südamehaigust, mille oli saanud Maailmasõjas.

jaajaja lahkub
Tarw linnawalitsuse ehiws-majandusosakonna
asjaajaja W. Männik lahkub 13. detsembrist ala

tes linnawalitsuse teenistusest. W. Männik on
määratud Tartu Maawalttjuse sekretäriks.

ri Pastik, sünd. Nigol, 89 a. w.; Emiilie-Marie
Kurg, sünd. Kuus, 62 a. w., Weera Tihhomirow.
40 a. w., Heinrich Sennrich, Helweetsia kodanik.

(Jönaseid sftnvifpflcvpf
August Ulla 50-aastane
Täna pühitseb 30 a. sünniväewa Kõrgesaare

abiwallawanem ja asundustalu pidaja August

Ulla. Juubilar sündis 13. dets. 1888. aastal
Kõrgesaare wallas Kalana külas põllumehe pojana.

Praegu on ta samas wallas Heistesoo külas asu
wa Kuusemetsa asundustalu pidajaks, teotsedes
talupidamise kõrwal ka muudel aladel. Oma asun
dustalu on ta seadnud eeskujulikku korda.

Komieid sfifivilpAcrvl
Katl Rekk, Keeni omawalitsuse- ja seltskonna
tegelane. sünd. 14. dets. 1887. aastal. Wõtnud osa

märk ujuja kujutisega. 29. now. Wabaduspuies
teelt Georg Elbi poolt- leitud snepperwöti ja liht

wõti nööriga ühes. 29. now. Narwa tänawalt
Linda Kulli poolt leitud parema käe meesterahwa

sõrmkinnas, 1. dets. Pargi ja Tähe tn. nurgalt
leitud ukse wõti, 1. dets. Aleksandri tn. nr. 46 ko

halt Gustaw Piiri poolt leitud naisierahwa käe
kott, milles raha, taskurätik, küünetviil ja muud
asjakesed. 27. now. Uueturu tänawalt leitud pa
hema käe käpikkmnas, 1. dets. Näituse tänawalt
Ella Tammiku poolt leitud parema käe käpikkin
nas, 1. dets. Aleksandri ja Riia tn. nurgalt Georg
Pärnoja poolt leitud sinine barett-müts ja paar
sõrmkindatd, 30. now. Uueturu tänawalt kioski
lähedalt Paul Jaurami poolt leitud kullakarwaIme laulatussõrmus. 1. dets. Kesk ja Onne tän.
nurgalt leitud pahema käe käpikkmnas, 1. dets.
Kaubahoowi juurest leitud elektrilamp.
Peale selle wiimase kahe kuu jooksul Tartu

linnas liiniomnibustelt leitud ja T.-ü. „Rooli"
kontorist leiubüroosse toodud: 40 mitmesugust
wõtit, 25 paari willaseid käpikkindaid, punane

kwiitung ja muud asjakesed. 12 paari nahast

rätti ja muud asjakesed, 5 paari willaseid sõrm
kindaid ja 17 paari trikookindaid, 8 mitmesuguse
wärwiga barett-mütsi, 3 sonimütsi, 2 meesterah
wa kaabut, 4 naisterahwa kübarat, 2 koolipoisi
mütsi ja 2 koolitüdruku mütsi; 31 pakikest, mille
dele märgitud sidrnnihape, 10 wihmawarju, 3 ja
lutuskeppi, lapse käekott, milles 6 papitükikest,
lapse käekott, milles 9 senti, wäike rahatasku, mil

les mõned kirjad, peenrahakott. milles 5 senti,
tõmmatawa lukuga peenrahakott, milles 5 senti,
naisterahwa käekott, milles taskurätik. Peegel, wõ

ti ja 26 senti, naisterahwa käekott, milles peen
rahakott, peegel, taskuraamatuke ja 1 sent; nais
terahwa käekott, milles 2 taskurätti, wäikesed kää
rid. 9 senti ja mõned pildikesed; roheline naiste
rahwa kamvson, uned meesterahwa aluspüksid,

kirju willane kaela sall, 3 mantli wööd, willane
pearätt. 2 paari naisterahwa pükse, paar sukke;
2 muhwet, käsikohwer, milles padi ja kotikcne
kompwekkidega, 11 mitmesugust peenrahakotti,
milledes mõned sendid, must portfell, milles raa

matud; Tuletõrje õpik. ping-pongi labidas, pu
nane lapse käekott, sammet müts, 7 saksakeelset

bupits, 2 paberossi pitsi, 2 metallist mõõdulint,,
täitesulepea, mansetinööp, wäikene tühi kohwer.
8 üksikut nahast sõrmkinnast, 4 üksikut nahast kä
pikkinnast, 17 trikoo sõrmkinnast, 10 willast üksi
kut sõrmkinnast. 15 üksikut willast käpikkinnast;

pruun portfell, milles raamatud: „Roheline

surm", klade wakstu kaantega, 2 kladet pappkaan
tega ja mitmesuguseidnoodilehti. wcma meeste
rahwa palitu, poisikese palitu, paar wanu pükse,

paar pastlaid, tühi riidest suhkrukott, põll, must
pearätt, käterätik, walge linane kotikene. meeste
rahwa särk, must tühi portfell, paar lapse kingi,
kahed prillid, 2 peakammi, hambahari, puudritoos,

aastapäewa koondus.

Teemade walik on waba ja ühest rühmast
osawõtja wõib kirjutada ka mitmele teemale. Noo
remast rühmast osawõtja it>õib_ kirjutada keskmise

ja wanema, keskmisest rühmast osawõtja wa
nema rühma teemadele.

Auhindadeks annab NK Tartu Malewa

Staap parimate tööde eest kirjandust järgmi
selt:

1. auhind wanemas rühmas 8 keskm. rüh
mas 5 kr. ja noor. rühmas 4 kr.
2. auhind wanemas rühmas 5 kr., keskm. rüh

mas 3 kr. ja noor. rühmas 2 kr.
3. auhind wanemas rühmas 3 kr., keskmises

rühmas 2 kr. ja noor. rühmas 1,5 kr.
Wõistluskirjandid htlewad saata mõne märk

sõna all NK Tartu Malewa Staabile Hiljemalt

15. jaanuariks 1939. a. Kinnises ümbrikus (mis
kannab märgusõna) lisatagu juurde autori nimi.
sünniaeg, elukoht, üksus kuhu autor kuulub ja
kool ning klass, kui autor on õpilane. Kinnisele
ümbrikule ja tööle märgitagu ära, millisesse rüh
ma töö kuulub.
Ümbrikud awatakse peale tööde hwdamist
malewa koondusel wõi lõkkel. Auhinnata jäänud
tööde ümbrikke ei awata. Kõik wõistlusele saade»

loimelusele saadetud kiri
Tamaara patud Ja kooliõpilased
Meid palutakse avaldada alljärgnevat, mil
lele toimetus annab ruumi eksijärelduste väl

timiseks, kuigi joonealune, mille vastu siin
vaieldakse, ilmus ..Sädemetes" ja pilkelehe,
eriti ..Kõverpeegli" osa ülesanne on sündmusi
kujutada karikatuuris, seega mitte päevapilt
liku täpsusega.
Lugupeetud ..Postimehe" toimetus.

Pühapäevased ..Sädemed" toovad peal

kirjaga ..Kasvatus" märgitud joonealuses õpi
laste suhtes ebatäpseid andmeid. Aukülalised

jäid 8. XII kirjandusliku kohtu lavastamisel

gus) oli okupeeritud vanemate daamide poolt,
kelle moraali rikkuda oleks nagu natuke hilja.

Saab homme 45-aastaseks.

tänawalt Gertrud Pedriksi poolt leitud rinna

Nooremas rühmas Minu lauanaaber, Kui
ma wõiksin nõiduda. Meie jöulu wõi Wabariigi

juhataja, sünd 14. dets. 1890. aastal.
Salme Antil, naiskodukaitse jaoskonna esi

na Langi Poolt leitud nikkelraamidega prillid ühes
toosiga, 25. now. Pargi ja Tähe tn. nurgalt Anna
Neumanni poolt leitud 2 wäikest wõtit, 28. now.

pump. 25. now. Tähe tänawalt leitud rauatükk,
millel ühes otsas kandiline auk, 23. now. Äuper
janowi tänawalt Jakob Lalli poolt leitud naiste
rahwa sõrmkinnas, 27. now. Kiwisillalt meeste
rahwa kaabu, 28. now. Lai tänawalt Wälentin
Hilgari poolt leitud meesterahwa pahema jala
kaloss, 28. now. Tartu postkontorist leitud paar
meesterahwa nahkkindaid, ja Pakikene, milles
padjapüür ja lapse särk. 26. now. Wallikraawi

Keskm. rühmas Opilastüüpe, Matkakirjel»
dus, Minu kodulinn. Lõkkejutt.

..Vanemuises" ukse taha mitte Õpilaste pärast,

Julius agronoom ja piimanduskooli

naine, sündi swwilda wallas:- .... '.

Kesk-Kaar maja nr. 31 kohalt leitud jalgratta

kuidas seda teostada), Noorkotkaste laagri laul.
Alati malmis!, närdend noorkotkluse ainetel.

Maailma- ja Wabadussõjast.

26. now. 3. dets. Tartu Leiubüroosse toodud
leitud asjadest on omanikkudele wälja andmata

järgmised aslad: 25. now. Narwa tänawalt Mii

Kirjandite-wõistluste teemadeks on: Wane

mas rühmas Laagri suurmäng (uus mäng ja

jaannetes.

a. w.

tartlased

tat.

haigestunud.

61 a. w. ja Pauliine Osna, sünd. Eimann. 76

Mida kaotatvad

Wanemas rühmas wõiwad osa wõtta wõist
lusest need, kes 15. jaanuaril 1939. a. ei ole weel
19 aastat wanad; keskm. rühmas wõiwad wõist»
lustest osa wõtta need, kes 15. jaanuaril 1939. a.
pole wanemad kui 16 aast., ja nooremas rühmaS
wõiwad wõistlusest osa wõtta need, kelle wanuse
ülemmäär 15. jaanuaril 1939. a. ei ületa 13 aas»

sembrist 22. detsembrini klassi õpilastel esinewa
mumpsi pärast. Koolitööst puudus 13 õpilast, kes

Adeele Piirak. Eduard Kuusik ja Pauliine Na

rits.
.... Abiellunud: August Konks ja Kamilla-Ama
lie Kaseste, Arnold Sildre ja Anastaasia Kodar.
Awo Järwine ja Leena Turgan, sünd. Lass; JoHannes Teder ja Liine Teinweld.
Surnud: Elsriede-Adelheid Fleischer, sünd.
Märtzm, 62 a. w.; Jüri Jakobson, 11 k. w.; Ma.

kolmes rühmas:

tud kirjandid jääwad Noorte Kotkaste Tartu Ma
lewa arhiiwi.
Töid hindawa žiirti määrab Malewa Staap
ja teatab selle üksustele. NK. Tartu Malewa! on
õigus auhinnatud kirjandeid awaldada oma wäl

1. Reaalkooli üks klass suleti
Tartu 1. Reaalkooli 1.-b klass suleti 12. det

Abiellumiseks on soowi awaldannd: Eduard
Paimre ja Elfriide Kalaus, Woldemar Maiste ja

wa lukugla Peenrahakotti. 2 kontsakujulist peenra
hakotti. nahast portsigar, 3 taskunuga, puss, pii

Kompanii tn. 5 3. korral. Osa wõtta wõiwad

feldt ja sekretäriks major A. Kukk. Teised kohtu
liikmed vahelduvad.

Linnawalitsuse ehitus-majandusosakonna as

raamatut ja 2 ajakirja, 7 mitmesugust tõmmata

T. Naisühingu k. k. wil. koau jõulupuu on

Prokuröri kohal prokuröri abi kapten A. Trcu

Kõige soodsamalt ostate

tu Naisseltsi ruumes. Kõigi liikmete ilmumine

reedel kl. 20,30 Pedagoogilise Muuseumi ruumes

Kohtu eesistujaks on kindral-major N. Helk.

J. Kõks ja majaisaks J. Tölp. Seltsi asjaaja
jaks on J. Seeru.

korraline peakoosolek kolmapäewal kell 6 p. l. Tar

kohustuslik. Juhatus.

sõdurite süüteoasju.

Reedel kutsutakse Tartu -Õpetajate Seltsi ju.
hatuse poolt kokku erakorraline õpetajate üldkoos
olek. kus peale juhatuse teadaande ja ettepaneku
annab ülevaate Eesti Õpetajate Liidu tegevusest

sõrmkindaid. naisterahwa käekott, milles 2 tasku

„Lain«." lipp."
Kisklikke teateid

detud korda nii RSWL, kui ka E. W. kodanik

kude poolt. Peale selle on arutusel jooksuläinud

Tartu õpetajad kutsutakse erakorraliselt

filmide raudseks seaduseks ja selle vastu ei pa
tustata ka seekord. Põnevust, erutavaid seiklusi
ja salapäraseid seisukordi leidub filmis küllalda
selt. Lisaks lühifilme, milledest eriti väärtuslik
on ülevaade tänapäeva moodsa lennuliini julge

„Apollo." „Arsene Lupini tagasitulek."

arutatakse peamiselt salakuulamisasju,. mis saa

Juh. Tork. sekretäriks Ed. Looga ja laekuriks J.

peenrahakott. milles Ida Beltjikowi nimeline

„Central": .lolmikkõla" ja..Tinasõdurid".

Sõjaväe kõrgema kohtu istungid algavad
täna „Sõdurite Kodu" ruumes ja kestavad kolm
paewa. Teisel kohtupäeval, s. o. kolmapäeval,

Tauts. Omawahelisel kokkuleppel abiesimeheks
A. Wiirmaa, abisekretäriks K. Sawi, abilaekuriks

muidugi nende isikute hulgast, keda kõige vähem
teatakse kahtlustada. See on kriminaaljuttude ja

oleku kaitsest.

Sõjawäe kõrgem kohus Tartus

wahel järgmiselt: esimeheks peakoosoleku otsusel

vist ühes sellel krundil asuwate hoonetega.

ühisfilm on huvitav ja liigutav ning hoolimata

Teater ja muusika

Tartu Õpetajate Seltsi juhatus
jagas ametid

August Tomberg, kaupmees ja ühistegeliste
ühingule asutajaid, sünd. 14. dets. 1893. aastal.

Jaan Paim, Eesti Panga Tartu osakonna lae
kur. sünd 14. dets. 1887. aastal Hummuli wallas
Helme kihelkonnas.

sest ..õnneks" neid pääses saali väga vähe,
kuna saal juba veerand viis (kell kuue oli al
Mintl oma kooli õpilasi päises saali ainult
kümmekond. Kui vaja, võiks nende nimed

kindlaks teha ja joonealuse autori rahustuseks
..Vanemuises" saadud moraalivastastest pisi
iastest desinfitseerida.
Tõeoludele vastab fakt, et Tamaarat kait
ses õpetaja, kellel julgust on omada isiklikke

vaateid moraali suhtes. Nimelt et noor tü

Toimetusele saadetud kirjandus
Louisa M. Alevit, ..Väikesed naised". K/ü.
„Rahwaülikooli" kirjastus. 224 Ihk. Hind kr.
2.30.

Ameerikast on pärit rida häid noorsooraama

tuid. Nii ka see Louisa M. Alcotti teos. milles
jutustatakse neljast õest. Igaühel neist on erincw

iseloom ja omaette arenemine ..wäikeieks naiseks".

Igaüks neist omab häid külgi ja halbu, seetõttu
ongi nad loomutruud nagu elust wõerad. Kõigil
neljal on oma koorem kanda igapäewases elus ja
oma imeilus ..õhuloss", nagu nad ise nimetumad
tulewikuplaane.

Jean Bcbstcr, «Pikakoiwaline isa". K/ü.
..Rahwaülikooli"
kirjastus. 1S i Ihk, Hind kr.
2.
Noore tütarlapse kirjades, milles palju nalja,
jälgime tütarlapselikke elamust, sirgumisr neiuks ja
esimese armastuse tärkamist. Lastekodus kaswa
nud orwu edasiõppimist toetab leegi mees. kes ise
soowib jääda tundmatuks, kliid nõuab, et tütarlaps

talle kirjutaks, kirjades, milledele ci tule ühiki
wastust, jutustab tütarlaps oma elamust. p?lstb
oma muresid, nimetades tundmatut awirajai ~pik

akoiwaliseks isaks". Tiis turlvnb tütarlaps noor
mehega, kellesse armub, kuid noorte ivahest tahab
wägisi _ tekkida arusaamatusi, XkõpukS jelgub, ee

..pikakoiwaline i,'a" ongi neiu annastatu. ja wii
mases kirjas näeme ..õnnelikku lõppu" lähenewat.
Elfe Hofmann. „Teene Perekond ja teisi muinas

jutte". K/ü. ..Rahivaiiiikooli "kirjastus, 06 thk.,
neljawärtvitrükis pildid. Hind kr. 1.80.
Siin räägiwad kõik wäikesele lugejale. lill tee
weerel, wuliscw ojake, kaalikas vecnral. rajad ja
pannid köögis ning teised esemed, unbedega laos
igapäewases elus kokku punnib.

Raamat on ilustatud hulga wärwilisic pilti
dega.

Else Hoffmann, „Wallatu kuuseke ja teisi mui

nasjutte. K.-ü. ..Ziahwaülikooli" kirjastus, '.ui
11, neljawärwitrükis pildid, hind Kr. l.dO. Lelles
kõnetawad last esemed nagu kuuseke metsas, sus

sile Moodi all, tähed taewas. sõrmkübar õmblus
laual jne. Raamat on ilustatud ueljamärwiirüki
liste piltidega.

Marta Sillaots: Neli saatust. Psühholoogiline
lvaripilt. Nat. Äiei kaas ja siseillustratsioonid.
Eesti Kirjastuse Kooperariiiui tväljaanne Tartus,
1938. a. 204. lk. Hind kr. 3.75.
Teose sihiks on kujutada mcicaja haritud eesti
naist mitme, iseloomult erineiva esindaja kaudu.

tarlaps peab omama elukutse, et mitte sunni
tud olla juhuslikult abielluma, nagu tegi seda
kaebealune Tamaara. Et mees naisele abielus

ei tohiks vaadata kui asjale, mida ta omab,
vaid kui omasugusele kaasinimesele. Et abi
elus peavad mõlemad pooled teineteist armas
tama ja teineteisest lugu pidama. Kui seda ei

suudeta, siis on ausam kooselu lõpetada.
Kooselu armastuseta on minu silmis eba
moraalne.

Kuivõrd veenvalt ma kaitsjana neid mõt

teid suutsin kaebealuse suhtes antud teose

põhjal tõendada, on iseasi.

Kas poleks juba aeg vaadata õpetajale
kui täisealisele inimesele, kellel õigus oleks
kultuursetest üritustest teiste haritlaste kõr
val võrdselt osa võtta? M. K.

Iga Eesti poi 's ja tüdruk loeb
..LASTELEHTE"
Sl. lakowlcw, «Esimesed jäljed igawestel l«.
memäljadel". Ot. Amuiidseni elu ja töö. K.-ü.
..Nahmaiilikooli" kirjastus, 160 lk. hind Kr. 1.80.
Temes jälgime, kuidas kebma terwisega poisist
sirgub endaarendamisega rugew mees, kes püsi
wnse sa tahtejõuga saamutab kõik. Selles mõttes

olgu R. Amundieni elukäik eeskujuks noortele.
Salaja hakkas ta end rolaarmaade uurijaks ette
walmielama, näeme, kuidas ta mardiga keha ka
rasrab, arsiikeadust õvib. kapteni eksami annab ja

kuidas ta pidi esimciele uurimisretkele öösel põ
genema. kuna mõlausaldajad ähiuardasid teda
wangisiada. Meil kõigil on meel silme ees tema
õnnetu surm Nodile päästmisel. mille üksikasju
loeme sellest raamatus:.

N. L. Stewcnson, ..Rööwitud poiss". K/ü.

„Nahmaülikooli" kirjastus, 176 ihk. Hind kr. 2.—>.
Peakangelaseks on 17-aastane poiss, kes tahab

onult saada oma väranduieosa. Ihnus onu aga
osr.id enda nõusie kellegi kapteni, kes peab poisi
röixmma ja müüma mmaüriaistandusic.. Laetval
areneb roiü ja uhkc aadlimehe tvõnlus kogu mees
konna mastu. Laem hukkub ja poiss pääsed üksi
tule saarele, kus peab kannarama suuri piinu.
Uuesti miin teda saatus kokku uhke aadlimehega,
nüüd aga hoopis hädaohtlikumas olukorras. Ing
lile aiemaliticja on lapelnd sa neid süüdistatakse
tema inõnuxis. Algab põgenemine elu hinna eest.
Mannanisriffa teekonna järele õnnestub neil paa
seda voiü kodukohta ja seada jalule tema pärija
õigun.

Koma naise elus armastusel ja wahekordadel mas
tassugupoolega peaaegu alati on iseloomu kõige

Rannikuil kergeid

sügamamalt paljastaw tähtsus, siis ongi lähte
kohaks üksikute naistegelaste waimte erilaadi

sademeid

walgustamisel tvalitud nende kokkupuuted mehega

ja sellest järguewad koufliktid. «

„Waramu" nr. 9. Ilukirjatidusltktis osaS A.
Mälgu ajalooline noMell ..Muistne raud", luule

alal J. Siiliste lõpetab oma luulcmatka pölew

kiwitöösruse rajoonis ja kuustiosas A. Waga lõve
tab essee A. Laikmaa üle. edasi nntmcid artikleid
ja rinowaate osa ning grwustusi.
noodialus, 4 kraed, sõlg ja kleidiwöö.

Põllumajanduse Pangast on teatatud, et
sinna on kaotatud oktoobri keskpaiku 105 kr.,'mis
pangas hoiul.

Teiijpäewalt Keskmise kiirusega lõuna» ja

kagutuuli. Pilwine. bEnamuses kuiw. Ranni»
kul kohati udu ja kergeid sademeid. Temperatuur
suurema muutuseta.
Eestis oli eile keskpäetval I—21—2 kraadi külma

ja saartel kuni 2 kraabi sooja ning sadas Põhja
rannikul kohan udnwihma. Sisemaal oli jlm kuiw.

Wastutaw peatoimetaja Jaan Kitsberg.
Väljaandja: E. &./Ü. „PoStimee»".
Trükitud „Postimehe" trükikojas, TartuS.

Nr. 338

POSTIMEES"

10

Vajatakse

Talu
I Oma armast ema ja kallist vanaema H

müüa. Raudteejaamast
6 km, jõe ääres. Suurus
130 vkm., põldu 65 va

triiksärgi
õmblejat

I Vees 11 tööpäeva

kutsega. Võidu t. 5—3.

I laidudeni!

Kohe tarvis korra
kam., peale selle hei likku, lapsi armastajat
namaa, karjamaa ja
mets. Väljamaks 9500
MU
kr. Peale selle mitme
sugused teised talud Tulla Veski 9—7.
ja linnamajad müüa.
Teat. agentuur-büroo

I &oris Jaanriirfti I
I (sündinud Rathke) I
esimesel surma-aasia päeval mälestavad H
I tütar Ja poeg perekonnaga

I Meie I järgu rätsepatöökoda võimaldab teH veel
I pühiks saada moodsaid üleriideid.
I RUTAKE TELLIMUSTEGA!
I DAAMIDE JA HKARADE

~Vahetalitus", Võidu t.
7, Tartus.

Müüa meesterahva
kantud

ülikond
ja poisikese

I VALMISRIIDED

Korralik, aus ja

karske

noormees

otsib tööd kas vabri

talvepalitu
kusse, ladusse, ärisula
(14—16-aast.). Näha seks, auto-töömeheks
iga päev kl. 11—1. või lukusepatöökotta,
Herne tn. 40—3.
sest tunneb ka vähe
seda tööd. „Post." rmt
kpl. „Töö 7422" all.
Müüa
Kraasira
äri lõpetamise puhul
igasug. raua- ja puu soovib kohta linna või
kaupa: lukud, hobuse maale, nüüd või edas
rauad, tina, vaske, too pidi. Haiglast tulnud,
lid jne. Narva tän. 1, seepärast vaba. Võib
vanarauakauplus.
ka abikoht olla. Soovi

Juihade astud

moe, pudu ia pesu aiatt
ERITI SUUR VALIK TEETE KÕIGE SOODSAMALT

mantleid, palituid, joppisid, ülikondi ja pükse
soovitame suures Ja maitserikkas valikus
I PÄRALE JÕUDNUD
I UUDISRIIDEID
siid, pits, samet, villane ja puuvillane.
JÕULUDEKS PRAKTILISI KINKE t

tav oleks Tallinn. Teat.

KOOTUD VILLAS. ASJU. |||iafa|
KAABUSID. IRMKSARKE fcfcPP 3

Müüa 3 uksega

M!W.

ärist TARTUS, KAUBAHOOV 2 ja 3.

puhvetikapp, kirjutus

„Post." rmtkpl. „Kraa
sija 30".

vooditekket siid, pikee, villane, flanell, põrandariideid ja -vaipu, laudlinu, salle, suurrätte jne.
I Jälgige Jõulukinkide väljapanekuid meie
vaateaknal! Ja teie veendute, et meie
rahuldame teid.

Kes usaldaks energi

lisele noormehele

laud, suur vaip, raadio

ja muud. Uueturu 10,

mööbliäris.

«VANEMUISE**
TEATER

ükskõik mis alal. Te

Teisip., 13. dets. kell 20

garnituure ja madrat aastat. Pakkum. „Pos
seid ostate imeoda tim." rmtkpl. ~35".
vast! polstermööbli

flõtituftinkideks

yaetend. hinnad.

Janja
M Bertuchi operett 6
pildis A. P. Sreckovici

tööstusest Raekoja 29.

soovitame rikkalikus valikus:

muusika.

Müüa jalaga „Singer"

Iriika&rke. kaelasidemeid, tri
koo- ia siidpesu, nahkkindaid,
salle, sukki, sokke ine.

Kolmap., 14. dets. kell

20 (8 S.) 2. korda. Ha
rilikud hinnad
Baarile langeb
F. Helleri ja A.
Schützi kom. 6 pildis.

õmblus
masin

Soodsamad hinnad.

A. Qrnss ja Sojad KÄ

Igasugused vatsad

auto - veoäri
Veski 45, telefon 5-07.

VEOHRI
J 08. USTIL
Veoautod 2—5 tonnil,
igas. vedudeks, koli

misteles saadaval. Liiva
IL 1, jõe ääres, tel. 18-48

tema juurde!

Nõudke kõikjal!
Ainuesindaja

HOOTS I

M. URBANI & KO.
Tallinn, Rataskaevu 22

HAIM-BORDEN

müüa veel igas,

riistu

MMMM
nr. 5, 50 ja 5» 35 sm.
lai, odav. müüa. Tööta
vad korralikult. Rae

büroo-kirjutusmasinad

koja t. 55—2.

Kiiresti müüa või

ja nende keeli. Lille t. rendile anda hoogsalt
nr. 14, II korral. Kü tööt. kompvekitööstus.
sida kl. 10 alates.

Müüa kakc 2-aastast

Tori tõugu
mötr

ja üks 6-kuune ardenni
tõugu

Tingimused väga sood

sad. Tööstus asub pro
vintsilinnas. Tööstuse
bruto-tulu umb. 40'%.
Teat. „Post." rmtkpl.

Rootsi paljundusaparaadid

mm

..Kompvekitööstus".

Nöudkje tasuta prospekte.

Müüa tugevaid

tätt-warjs
diivaneid
Kambja v., Voore as.,
K. Liuhka.
Kr. 35 ja 40. Lao 12.
Müüa valgeid siberi
fpits-mtiiioid
Küsida Narva tn., sis
sesõiduhoov ..Pariisi"

raamatu* ra' kirjutusmater*
ialikauplus.
Tartus, Suurturg nr, 16, telefon 2-50.

ci biiic ms lama

tõldaulo
Lutsu 24—15, IV kord,

piparkoogi küpsetami
sega, peab siirupit, pi
parkoogivürtsf, ptthk
liftli jne. aegsalt sisse
ostma

kl. 12—2.

Juhusl. odav. müüa

Häha Raadi vallama

MM!-

jas, telefon Tartu 2-37.

Müüa odavasti riht-

MMM
Näha võib saada ja
kirjad: Kalevi t. 118,
Tartu.
Kavastu vallas Lõh
muse CMägi) talus on

müüa häid

uißttroi

mofin.

Müüa häid meeste
ja naiste
iaigrattaid
Ostan kulda, hõbedat Odavalt müüa
ja laenukassa tähti
raadioaparaat
kõrge hinna eest. Rae
koja tn. 19, kellasepp (4+l I.). 1938. a. mu
Kriisa.
del ja vähe kantud
naisterahva

Tartu lähedal, jaa

Odavasti müüa tar

talu

vitatud saali-

(tumepunane plüüsh).

E. OUNIHERI juures
Kaubahoov nr. 26.

Tähe 74—4.

ma juures müüa ilus

QBcnitnnr

Kirj. „Post." rmtkpl.
„Taiu Tartu lähedal".

lalvepallla
suure kraega, G,-Adolfi
30—4 (sissek. hoovist).

Töldanto

weoauto
Müüa
16. dets. s. a. kl. 10
dünamod
müüa. Narva t. 63.
E
Kesk tn. 5, vabatahtlik 220 v>, 1 HP alates,
igas suuruses, kuni 16

Müügile tulevad: ka
pid, kummut, diivan,
tügitoolid, lauad, ved
ruvanker, töövanker,
suur kaal, kantud rii
deid ja palju muud
majakraami.

i HHHHÜHIHIHHHHHIHiHHHHHHH

HP. Tartus, Raekoja t.

Müüa'

diivaneid
35, „Ekstra".
ja moodsaid . puhveti
ja riide
kappe
lii"
Võetakse ka tellimisi
vastu. J. Peeda puu
müüa. Narva tn. 63, tööstus, Väike-Tähe t.
äris.

tllttt

, nr. 18.

Ainus lootus 1

ühes verandaga. Kü
sida Kroonuaia 62—8,

Eevi -f Helgi 11

välis- ja kodumaa villast, soodsate hindadega Energiline 7191 1 Naha-, põie- ja
saada Kesk tn. 41, või Narva tn. 26, Tartus.
Hästi minev 7238 5 suguhaigused
Võib ka omast kodust
Kaine 7467 1
Austusega P. VARES.
Kella 9—12 ja 5—7,
käia. Narva t. 58—1.
Kauplus 7168 3 Naisterahvastele 4—5.
nr
Kaasabiline B. A. 7 Rüütli tfia. nr* 22
Kiires
korras
müüa
Vilunud
Kaks tuba 1
Tel. nr. 17-77.
Kuldsed kiired 2 2
kudujaid ja
Kurb
unistus
1
vono-uoHutolu
köök ja eestuba välja
Rendile anda 20-ha
õpilasi
Laud . 1
üürida. Nigula 20.
L. J. 5
vajatakse Jaama tän.
L. K. 8
65—3, A. Musta.
Tartumaal. Suurus 130 r. vkm., põldu 70 r. vkm.,
talu
Mall 30 1
heinamaad
46
r.
vkm.,
millest
osa
kultuurheina
6oe
tonti
Vajatakse
maad, ülejäänud mets, hooned head. Väljamaks Majahoidja 7281 2 7 km Tartust. Rentnik
Mootor 3,5 5
'
kokkuleppel. Teat. Rüütli s—l, kl. 9—2 ja 5—6. Mölder
passijat
2 tuba, eestuba ja köök
veskiomanik 1 võib kohe tallu asuda.
teateid saab F.
Noor tütarlaps 7157 2 Lig.
kes oskab keeta, väik ära anda. Riia maantee
Lepik'u kullasepaärist,
sesse perekonda. Tulla 26—3.
Ostja J. O. 1
Võidu t. 9.
Palk + %% 2
14. skp., kl. 7 õ., Mäe
Tütarlapsed leiavad
Palun kiirelt 7375 1
t. 33—2.
t' KEEDUNOUD
ALUMIINIUMIST _
Keskmistes aastates,
täie pansioniga
Põllumees IC-7 4
korteri
Poissmees 7253 8tulutoova ettevõtte
Kohe tarvis resto
METEOÖRTERASEST
rani VI M£*& M A ü.', intellig. perekonnas.
Pagariäri 6890 1 omanik soovib
SILI TTERASEST
kes sooje ja külmi toi Klaver harjutamiseks.
Pagariäri 7291 3
E. W. JÜRGENS - ÜLIKOOLI 2.
Pesamuna 1
te valmistab. Kirjad Tiigi 10—1, kl. 11—
Ml
„Post." rmtkpl. „Vir 6 p. 1.
Rapsoodia 2
R. M. maalt 1
Raamatusõber 1
Talu 2000 2
abielu mõttes. Tõsi
Tuba 7289 4
sed kirjad nii maalt kui

tin 7410".

Väike intellig. pere

kond vajab nooremat

mw

teenijat
Palk
20
kn Väike-Kaar
„National" odavasti 18.

»!. luöfl
üürile anda. KindralPõdra 6—2.
35 kr. alates müüa. Polstermööbhtööstus, Turu 36

müüa. Veski tn. 28—2.

i Korral. I—2-tos.list

Vajatakse korralik

WMM

Orliuii

Elumuutus 1
Ei kahetse 7156 1

majahoidjalt.

ku ja ausat nooremat

Vajatakse 15. det
po Issi
sembriks sooja, hästi
tetud). puurajoonis kergema töö peale möbleeritud
kohe müüa. Võru tän. (15—20-a.). Pärna tn.
tuba
22—1, kl. 2—4.
57—4.
vanni kasutam,, kesk
Tarvis
Müüa 2 soome
linna või Kuperjanovi
tän. ümbruses. Teat.
kokaabi
telied la
„Post." rmtkpl. ~7400"
tisleripink
Tartu, Vabaduse puies all.
Mäksa v., p.-k. 20, Saa tee 12—2, kasiino, kl.
Korralikku, kuiva ja
re Milleri t., K. Luiska. I—4 p. 1.
ilusa õunapuuaiaga (os

Tähe 21—2.

ekslen

Ilmus Karl Abeli suuräri 1939. a. raamat-kalender Ja
H Jagatakse tasuta ostjaile.

nisaator 3

Mj^PosHnjeg^

Soods. tingim. müüa
voolujooneline (1935. a.
mudel)

ItSiif!

Tartus, Kaubahoov nr. 34-35. Tel. 8-19.

kas vabrikusse, ärisse,

Isata-emata vaene
Rõngu v. Vabat. Tuletõrjeühingu
tunnistuse. Pakkum.
tütarlaps
traktorit
i „Post." rmtkpl. ~9413"
aslade-leteril
„Fordson", võib ka va
palub
L ära
loosimisel
4.
detsembril
1938. a. langesid võidud
nem mudel ja korrast
rikkaid
prouasid-här
j
KELLASSEPP
ära olla. Teat. ühes
järgmistele loteriipiletitele: nr. 215, 912, 35r, rasid kinkida
mõni
856, 228, 380, 878, 408, 612, 634, 814, 273, 376,
vanuse ja hinnaga
A. PALUMETS 28,
kroon edasiõppimiseks.
194, 759, 771, 507, 679, 717. Juhatus.
„Post." rmtkpl. „Isi
Olen nii õnnetu, ilma
kutunnistus nr. 85 et : Tartus, Uueturu t. 5.
Kuperjanovi Part. Pataljon ostab korralikke aitajateta! Kirj. saata Kopsuhaiguste
tenäitajale".
Parandusi tehakse täie
15. skp. kl. 10 „Post."
liku vastutusega ja valgeid
eriarst
rmtkpl. „N. K. K. Tar
odavalt. Müügil seina-,
tumaa ringk. liikmek. Tähe t. 5. telef. 351.
tasku-, käe- ja lauakel
nr. 2371 ettenäitajale".
kactuieid
lad. Ostan kulda ja
Vastuv. kl. 5—7 p.
hõbedät.
Tõsine, vaikne neiu
Võtan pühadeks veel
otsib
Kohe tarvis
Dr. fl. Lcnzner
Pakkuda pataljoni staapi, Tartus, Uuevaksali
tutvust
naismant i
kasarmutes, tööpäevadel kella 08.00—13.00.
vabade meestega töö Kaha*, põie- ja ao
Majandusülem.
ette
tööd
lisringist. Soovit., kel guhaigußed. Üos«
vastu. Kauba tn. 5—2,
Kallis maa- ja linnarahvas, igasugused vormi kindel teenistus. Vameetika. Kl. 10—12 ja
hoovis.
35—50. Kirj. «Pos 3—7. Pühap. 10—12.
kandjad!
Teatan teile, et jõuluvana tellis iga nus
kandjat
timehe" rmtkpl. „Kv. Soovi korral ka teisel
suguseid
7195".
ajal.
riideid
rätsep
J.
Peetersoo
Tühe 34, kori 1
vähema linna resto
«Postimehe" kuulu
rani. Hmuda 13. a 14.
käes?.
tuste peale eelmisel
skp. Tartu, Herne tn.
Tähtvere tn. 10—1. Tulge kõik jõuluvana järele! päeval saabunud ja
32, kauplusse.
Kaitseliitlaste kalifee-püksid ja kasukad esimeses kella 17 äraviimata
Dr. H. Piiraku
Vajat. pühiks välja Ära anda uuesti re järjekorras.
kiviad
monteeritud 5-toaline
aitajat, vilunud
Talvehooajaks suurel ja väiksel arvul
jfuuksitrit
Märgusõna Arv Naha-, auga-, põie*
Ja sisehaigused.
A. 31 1
meestööle. Võimal. ka
Aastaüürnik 7347 6 KOSMEETIKA.
püsiv koht. Teat. ,Pos
Aus 4
tina.4 rmtkpl. „Garan
Tartus, Raekofa 1.12
tii -f %%".
Akvisiitor
-j- orga
lii

Väike perekond vajab

hoovipoisilt.

Müüa paar väheld.

H uide: ja valmisriiete suucäri

Mi liia

gitud

H. PETERSON

muusika

Korralik, karske, 23aastane maanoormees

lattu või mujale. Nõus
Kesk t. 15—5.
kohaga ka maal. „Pos
tim." rmtkpl, „Korra
lik tööjõud 23".
HKllulKiafi
Juuksur
neiu, soovib kohta
ärisse, nüüd või edas
pidi. Teen mõlemaid
Soovin osta pruutöid.
Oman ka kutse

Tötab vastu

Äri lõpetamise tõttu

I JCacl Abeli

gutsenud esindajana 4

(8 õ.) 11. korda. Rah

mifmm

ata

Vajan

sooja veevärgiga 2—3toalist köögiga

1 korterit
köögiga vajat. kohe.
Teat. „Post." rmtkpl.
..Kuiv" all.
2—3-toalist köögiga,

kuiva ja sooja
korterit
otsib väike perekond.
Pakk. „Post." rmtkpl.
>,2—3".

SoiDiioinite
lÜUDIUS

7133
7253
7365
7375

piimapoe ja leivaküp
set.-ruumiga, ühes vä
hese kaubaga ära anda.

Teat. „Post." rmtkpl.
„Kaupl<us K. P."

2-toalist

Tähe tn. 1
ka linnast leiavad tä
Telefon 1
helepanu. Kirj, ~Post."
Teenija ühele 2 rmtkpl. ~200" all.
Teenistus 7179 1
Vanem 23, noorem 22 1
Mees! Ole mulle tõ
Väike maja 5 siseks
õilis sõber 13
Õlle luba 22 5
sõbraks
Üksik 7285 6
Üksi 29 1
Kirj. „Post." rmtkpl.
10 krooni 1
„Vanem naine".
250 3
30+ X 2
Sümpaatne tütarlaps
7132 2
3
1
1
3

7285

7175 1

765.262 1

otsib toetajat

sõpra
intellig. härrade hul
gast. Kirjad „Post."
rmtkpl. „01en sõbratar
sulle".

Vajatakse toiduai
Kirjad hoitakse ala'
nete- ja piima
•iks
kuu. arvates rai
Hain
ruutnd
teenijat
Kumise
päevast. Kir
hobuseruumiga soovin
lüüDliije ruume jad antakse
j perekond, soovitav ko kohe üürida. Teat.
välja kui ühes piimapoega ära
müüa suure aiaga. Teat. „Post." rmtkpl. he. Pakk. „Post." rmt „Post." rmtkpl. „Ho kaubaga või ilma. Teat. lutuste kviitungi ette anda. Küsida Kalmistu
45—5.
Aleksandri 21, poodi. näitamisel.
~Üksik 7433".
Jaama t. 77.
kpl. „Ilus kodu 7435". buseruumiga".
korterit
vajab korralik, väike

korterit

