Ilmub 4 korda nädalas — igal vUHapäewal, teifipäewal, ndiopfittDai ja keedet
Toimetuse telefonid: 460-49, 4'27.18 ja 469*71.

Solftufe telefonid: 460-48 m 427-18.

WSljaandja kabineti tetefon 469-93, korteri telefon 431-84.
Toimetus ja talitus Tallinnas, Rataskaewu 9. Postkast 193.
Posti jookse w arwe nr. 29.

AbttaMuS Tartus, Suurturg 11. Telefon 13-54.

Väljaandja: J. Loosalu. Wastutaw toimetaja: A. Peterson.

Kuulutamise hinnad:

Tellimise vinnad: 4 korda nädalas: 1 kuu — 83 s., S k. —

weerul; tekstis teksti kirjaga 13 s. mm. weerul-, kuulutuse küljel

60 s., 3 k. — 175 s., 6 k - 340 s.. 12 k. — 640 s. 1 kord
nSdalas: 1 kuu — 25 s., 3 k. .70 s., 6 k. — 140 s., 12 t. —
280 s. Tellimisi wõtawad wastu kõik postiafutused ja telli
miste wasturoõtjad. Wäljamaale tellimine poole kallim.

Esiküljel 12 senti mm weerul: tekstis kuul. kirjaga 12 j. mm.

5 s. mm weerul. Töö- ja korteri-otsimised ja -pakkumised
— poole hinnaga. Kuulutuste koha wolikut ei kindlustata.
Tarwitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse
tagasi ainult siis, kui selleks postmark juure lisatud.

250 s., 6 f. — 480 f.# 12 k. - 940 s. 3 korda nädalas: 1 kuu —

4 wöi 3 korda nädalas ilmuma ^Uudislehe" tellijad wõiwad laada kaasandeid poole hinnaga: Kord nädalas ilmuwa »Iutulehe" 30 sendiga kuus, kord nädalas ilmuma .Eesti
Möistatuslehe" 30 jendiga kuus. kord nädalas ilmuma „Wätke Raamatukogu Uudisjutud" 30 fendlga kuus. Põllumajanduse kuukirja «Uus Talu^ 5-sendise juuremaksuga
kuus — .Uudislehe" tellimisaja kestel

Kr. V (12C4). 10. aastad. Pühapäeval, 19. jaanuaril 1936. Täina 12 külge. Hind 5 senti

Abet$iiniakaotas5000meest?

Luusstsjsci!
Mugavaim ajaviite ja

puhkekoht on suusaretkeil

Marssal Badoglio teatab Itaalia mägede suurtest wöitudest
Rooma, 18. jaan. ETA. Marssal oma lähtepunktist. Kõikjal meie wäed Eritrea frondilt ei ole teatada midagi
Badoglio telegrafeerib: Kindral Gra- saawad wange ja leiawad waenlase poolt märkimisväärset.
ziani wägede wõit Ganale Goria piir- mahajäetud sõjamaterjali. Kuni eilseni
Asmara, 18. jaan. ETA. Itaalia wä
konnas muutub üha otsustawamaks.
waenlase kaotused surgede tertvishominspoktor Jda-Aafrikas pro
Meie wägede edasitung ei leia nimetamasaauuteua tõusid 5000 fessor Castellani, kes frondilt tagasi tuli, semvswäärset wastupanu põgenewa wasmehele.
tase poolt. Eile meie wiied iatkasid vaen Meie lennuwägi aitab tõhusalt kaasa
lase tagoaiamift. Meie motoriseeritud waenlase laialipildumiseks. Eile meie
osad olid 17. jaanuari keskpäewal iuba lennukid pommitasid ras Desta relwadeumbes 200 kilomeetrit edasi jõudnud ladu Neghelli lähedal.

Peale remonti uuesti avatud
Baar tuntavalt uuendatud.

Suurim valik soojest ja külmist
roogadest.

Vaadiö.u. Muusika.
Hinnad mõõdukad.

Kunli^a Mm tõsine

oleks sõjatvägede ja tööliste keskel taudid
Mchkenud, ei wasta tõele. Frondil ja tagalas ei ole registreeritud mitte ainustki koleraega katkujuhtunrit.

relwoötamiseks

thUustefuti(ised Auxsused
xaAoaülikooti juuxes
ettewalmistmniseks ehitusmeistrite ja ehitustööliste kutseeksamitele ja tööoskuse arendami seks korraldab Ehitusasjanduse ühing Ta!linna Rcrhtvaülikooli juures. Kursustele wöetakse eestkätt neid. kes on juba ehitustöödel
olnud.

^ Kursused on teoreetilised ja pmkiilised

nina kujunewad tväga mitmekesisteks, sest Icf =■

toriteks on kutsutud: arhitektid Ostrat. Bä--

Tulemas huwitaw wöistluskorjandus. — Hoolsaile korjafaile tasuta lau, Tsernow, Polestsuk, Pikkow. Koolmer
ja insenerid Kensaf, Roonemaa, Mõitns.
sõidud laewadel, lennukeil ja omnibustel kodu- ja wälismaal
Grauen, Komendant ja t.
Kursustel on kawatsetird järgmised gripid:
Allweelaewastiku sihtkapitali juhatus märkide annetamise korral mi ette näh1. — müüritöölised, 2. — betoonstöölised,
teeb praegu lõplikku kokkuwõtet wõistlus- tud huwitawa üllatusena hoolsaile ja aga- 3.
— kroliwitöölised. 4. — puusepad, 5. —
korjandusest, mis teatawasti kestis läi raile korjajaile tasuta sõidud ehituslaudsepad, 6. — müüritöömeistrid. kes
nud aasta kewa>dest kuni 1. detsembrini. laewadel, lennukeil ja omni- kuulawad gruppide alad läbi ia
Wõistluskorjanduse kawa suudeti täita bustel, milliseid wõimaldatakse soori- peale selle weel rida täicndawaid loengu >'d
meistrite jaoks. 1. grupp on puutöö110 protsendi ulatuses. Esimese korjan- tada nii kodu- kui ka wälismail. Siht- eriliselt
meistrid, kes kuulawad loenciud ühes 4. ja

duse summa on teatawasti määratud kapitali juhatusele on saabunud hulgal a e w a (allweelaewa^de häwitaja) mu- liselt nõusolekuid laewa-, lennu- ja
London, 18. jaan. ETA. Täna retsemiseks.
omnibuseliinide omanikelt — wõimaldab ommikul kell 10 ainaldati Sandringda tasuta ja pikemaid reise (üksikuil wäTeise
wõistluSkorjanduhami lossist uus ametlik teadaanne, mil- sega tahetakse muretseda sellele lae- lislaetriz-del koguni prii ülespidamisega)
les üteldakse, et kuninga seisukorras ei wale
energilistele korjajaile. Jaanuari lõpul
ole muutust. Kartused kestawad edasi.
relwad.
awaldatakse «preemiate" annetajad

Amik hukkus

joogid. Muusika. Tants.

letas, et wälismaa ajakirjanduse teated, nagu

ioo.ooo fr. allweelaewa
Narva mnt. 20.

kesk võluvat talveloodust.

Maitsevad söögid ja

5. gntpiga ja peale selle ühes 6. grupiga

wõtawad läbi meistrite osa.

Järgmistel aastatel, kiii meistrid kuulaivad loengud ka teistes gruvvides ja oma»
tvad puutöö- ja minirsepameiftrile 'majalisi

teadmisi, nad wõiwad saada ehitusmeistri nimehise.

.Kursuste maks on määratud wäga mõõ-

dukas (3 kr. ala pealt), et wõimaldada koiSelleks on waja kokku saada 100.000 täpne nimestik. «Preemiate" omanda- gil osa wõtta. kes soowiivad.

Arwesse wõttes ehitustegeirmse Äawncmift
krooni. Kawatsusel on uut wõistluskorjan- mise kawa awaldatakse weebruari kesktulekindlate hoonete alal, peaks lootma, et
duft alata juba tulewa km: lõpul, crrwa- pargu.

New - Dork, 18. jaan. ETA. Briti tawasti 24. weebruaril, ja see kestaks Sihtkapitali juhatus lookab, et „relüles cmda pal?rtakse Tallinna Rabwaüliaurik „Welcombe" (6125 tonni) põrkas' terweniste üks aasta. Eeltööd uueks lvcrde
korjanduse" edukuse korral wõimakantseleis, S, Kloostri ?^ripäewaSt. Iohnsi jõel Floridas kokku Amee korjanduseks on käimas. Koostamisel on lus awaneb aasta pärast — 24. weebr. kooli
del kella 17—20 wabel.
rika auriku „Cherokee'ga" f5896 tonni) kawa ja juhtnöörid 2. wõistluskorjandufe 1937 — anda üle riigiwanemale allweeja läks põhja. Meeskond päästeti.
teostamiseks. Uus wöistluskorjandus laewade häwitaja, milline peab walmiSport ja film on ..Madisteks"
näib kujunewat päris suurejooneliseks.
ma 1987. a. ketvcrdeks, kogu terwikuna,
Aus restoran Tallinna?
kMtatnd
aimilaadselt huvitu
ErMtusena ja autasuna seniste teenete- s. o. warustatuna relwadega.
August N a a r i s on esitanud linnamalt.
kursustest oscrwõtt saab olema wäga elalr.

walitsusele palwe, lubada tal awadn
Müüriwahe t. 2, uues Maj.-.cmauiko
Panga majas, alkoholiliste jookidega
trahteriäri.
Linnawolikogus tuleb palwe otsusta-

misele kesknädalal. Linnawalitsus on

Viimsed vene tsaarid
Romanowite dünastia merised lõpupäewad

Wene tsaaride troon on hädaohAs.
Terroristi pomm tapab tsaar Aleksander H, tolle, keda nimetati „WadastaPikad õhtud teeb huwitawaks jaks". — Juba juubeldawad rewolnt-

une restorani awaluisega nõus.

.Uudisleht".

Dancing ■ Restoran Tartu
Tallinnas. Tartu mnt. 85, Tel. 313.37
uutes mugowates ruumides.
iSelnawalgustus - dekoraliiw»küünlad)

peo-öhtu
Laup. 18. ja pflbap. 19. jaan.s. a.
algus kell 9 õhtul, lõpp siis kui tuled.

Publikule „*una*an}s", — Iury:

tantsuõpetaja ja publtk. Wõitjale waärtuslik auhind.
Mängib suurendatud nais-jazz-orkester.
Austusega

algab Nikolai II talitsemine: 5000 surnut kroonimispidwstustel! — Weel traa
gilisemalt lõpeb wiimse Romanowi wa°

litsemine...
sionäärid, Romanowite tvoonipäike näib
Jälgige järgmisi „Uudislehti", kus

Eht vene biinid ja kaaviar
HOTELL-PESTORAN

„EUR00Pft"
Viru 24, te!. 467*01 ja 472*08.
Magavad kabinetid.
Väiksed numbritoad.

loojuwat. Aga seal astub troonile Alek- hakkawad ilmuma üksikasjalised kirjeldnsander IH, kehaliselt tugew hiiglane ja sed wiimsete Romanowite elust. Palju
Suure heategewa kontserdi
suur joomar, kuid karm walitseja. Ta kurbloolust, kannatusi, werd ja surma...
kindlustab trooni ja pärandab selle Ni- Palju seniawaldamatut, seni saladuses korraldab Eesti Lastekaitse ühing 14. weebkolai II-le, kolmeteistkümnendale walit- hoitud ajaloolist, kuid kaasakisknwalt ruaril s. a. kell 6 õhtul „Estonia" kontsertsejale Romanowite soost. — Traagiliselt kirjapandud materjali.
saalis. Kontserdil esinewad: pr. Therese

Sise=JtoHgxiaUa üttes (Künast lahti
Jääb edaspidi Jaapani ülemvalitsuse olla
Londo«, 18. jaan. ETA. (HavaS.) reSpondent Pekingist, prints Te-Wang. keS

Rei — koloratuursopran, prl. Juta Kipasto
— klawer, Tallinna Tövlisnmusika ühingn
sümfoonia orkester ja segakoor hr. N. Gold'
schmidti juhatusel, yeskawas rohkesti vudikteoseid, mis tulewad esmakordsele ettekandele.

Sise-Mong»»li« kuulutas enese iseseiSwaks oli seni Sise-Mongoolia autonoomse nõukogu Mandsukuo wahel olewat sõlmitud leping,
NaMngist ja jaüb tulewikus Tokio ülem- esimeheks. Ähtlasi prints teatas, et tcana Mllega wiimane kohustub warustama Sisewalitsuse alla. Iseseisvuse deklaratsiooni jääb kõrgemaks wöimuks iseseiswas Tise- Mongooliat relwadega ja sõjamoonaga Nan
awatdss, «aga tmtab ^Daily HevaM" Ut- NwngooliaS. Sbmltatfc, et Srs»°M>mgoo>in j« kingi wõimalike kallaletungide waitta.

Dl Kuulsused: JOAN CRAWFORD, Franchot Tone, Robert Montgo-

HB I mery parimas <a 'uksuslikumas helifilmis

BA „Viimane flirt"

KiNJ

Franz ilslsl surematu muus-ka:

Tel. 304-67.

Peaosis: Olga Tschehhova,
Har*föhn
föhner,er, rrika
i, Har»

PG(iap . kell 2.

ja kaunim film loomade elust 9|i

Forum
Narva mnt. 13.
' Algus kell 5.
KINO

ra2) Dltk ]o Doff Indiat vallutamas
Uusim naljapilt, täis lõpmatut huumorit.

II

M

Armastus, huumor, koomika ia nali on sõlmi
tud suurfilmi

Jee mind õnnelihuKs"

V. Pärnu m. 81.
Algus kell S,
pühap, kell 1.

„ARMUUNELM"

SEQUOIDA'

Dannhoff. — il. ürnem- M f» A 1 B #%11%
Suur mitmekesine eeskava!

Shirley Temple ja Gary Cooper meeliköitvas suurfilmis

.Mm iisHodfl sind"

särasilmadeaa ia loorhuliku lapselikkusega. — 2) ,,Charly I#

kanaarialind". 3) «Vana pioneer**, värviline lõbus tiim.

Kinoteater ^SKALA'4 Vabriku t. 8.

Xino „ARS" Paldiskim. 19.

I. Boris Karpov ja Sylvla Sidney

STt!r; Adolf WohibrQck

praegusaja filmis

Luksuslik helioperett- revue 12 jaos.
Peaosis: Else Elster, Ursula Grabiey, Adele Sandrock, Ralf Artur Roberts.

l(

2' Huvitav lisa.

Draama 12 jaos.

lZMW
. ,si^aal
r,
umvi Manziska

N..Csibi" ja „Peetri' looja KOSTERMTZ'i uus,

* vaimurikas suurteos 1

" «Punane udu"
eht n^aladuste laav" kuhu kaowad

Kino ,,SATURN" Puuvilja 2.

39

ci

Vene revolutsioonilise liikumise jubedama momendi kajastus.

JMim Turanöot
2) Richard Arlen ja Juditli Allen
sensatfioondraamas:

Ei taha minna söjawäeteenispalju abiellumisettepauekuid

Suur kahekordne
muusikal, eeskava!

Asevi osas: FRITZ RASP-

.If

• II

Tänasest peale

uus eeskava!

Peaosis: Sharmantne

CamÜla Horn ia kuulus laulja Hans
böhnker.

Kuldses puuris
Peaosis: llosita Uoreiio, Ralph .Horsrau.

Kino ,,ORION" Paldiski m. 25.
Kaunim kahekordne eeskava!

Kino „AMLOR"| Maailma lemmik $hif!@y TempBe

Harju 38 | suurepärases' filmis

»Shirley suur mäng"
2) MAGDA SCHNEIOiR ja TiliO LINGIN Huumoriküllases helifilmis

Tütarlaps tuiskab läbi maailma'*

Kuulus tenor JOSBPH SCHMIDT
oma parimas suurfilmis

LiLl«
«»

Sybille Schmitz, Walter Jaassen
Harry Pieii suuriavastuses

.Roüot, maafima vaHufofa'

200 m jooksus oli ta samm 230 sih ja

Euroopa meistri nimele? — Läti viitis Leedu 33:10

lõpuspurdis 225 sm.

Inglise otsib mailerit-oliimpiavõitjat

„Tunnen endal päris hea olewat. Ku^
nüüd on mul uued mured mehena. Saa:',
tvarsti uued dokumendid ja kui ma siis ka

juriidilisest küljest olen kätte saanud mel?e

õigused, on mul esimeseks kohustuseks minna
sõjawäkke sundaega teenima. Kuid loodan, e:

saan esialgu pikendust wahemalt kahe aasta
wõrra."

Edasi rääkis ta, et olewat saanud rida

esialgu pole ma abielu suhtes teinud ming>
sugust otsust. Wõin oodata paar aastat, eks
siis näe. Pealegi tunnen ma neid naisi ü!ihästi."
Ka mehena ei katvaise Koubkotva loobub
spordist, kuigi tal nüüd pole enam wähimaiki

Täna olümpia katsevõistlused
maadluses

euroopameistrite
ootel
Tartus peetakse Eesti—Läti 13. maavõistlus. — Kas tiitlimatsh

jooksusammu pikkus võrdub mehe omale.

rida huwitatvaid andmeid seoses maailmarekordinaise Zdenka K o u b k o w a muutunnsega meheks. Enne jõulupühi teatas ta oma
tuttawatele, et sõidab mägedesse suusaretkele.
Ta lahkus suuskadel naise spordidressis. Pärast pühi pöördus ta tagasi, kuid juba elega?itses meherõiwastuses. Selgus, et Koubkow,.ei olnud weetnud pühad sui^atamisega, tva:d
oli wiibinud haiglas, kus ta lõplikult muuden
meheks. Koubkowast oli saanud Kubek.

lootust maailmarekordide saawutamisele.

mida ükski ameerika naine saavutanud.
Helen Stephens on 180 sm pikk ja 60 kg
raske. Tema on vist esimene naine, kelle

ja 200 m 24,6. 200 m aeg on parim,

Wälismaa ajakirjanduses on atvaldatud

abiellumisettepanekuid. „Kuid

Mehe sammuga naine
New-Yorgis peetud naisüliõpilasvõistlustel saavutas miss Helen Stephens kaks
tähelepanuväärset tagajärge — 100 m 11,6

JCaidkatxa on Määd
iu&a mees

..KAPTEN JERiCHO" tusse. — On mehem saamid
Lawal: Muusikat, tantsu ja humoreske.

Kaasteg. Olga Tschehltova, Wolfgaitg Liebeneiner j. t.
Vene ja mustlasromansid.
»»

I#

Filmi saadab publikumi lakkamatu naer

Kemp suurfilmis'

Hooala suurim Qllattisfüm I

ASEV

..Charlie legloMIRt

Willy Fritseh, Käthe r. Nagyja Paul

Tuhkatriinu lugu moodsas miljöös.

MODEM

2) Uusim naerupomm t

kõik jäljetult. Richter Frichi põnewa-

sisulisem film. mis seni nähtud, lv jaos.
Wiimast päewal Hiilgaw kahek. eeskawa!

_ _ K I JN O //

ilma tuulsas (6busas oparalis:

Sl

Täna kell 12 päeval peetakse v.-š.

Spordi ruumes järjekordsed olümpia seer,
riavõistlused maadluses. Nimetatud võist
lused kujunevad huvitavamateks varempeetud katsevõistlustest, sest mitu kaalu

on ühendatud suurema konkurentsi või

maldamiseks. Näiteks on võistlevad koos
kesk- ja poolraskekaallased ning kerge- ja
Eesti—Läti kolmeteistkümnes
1935. a. koguni 123:10! Lätlaste kinni kergekeskkaallased. Võistlustest võtavad
korvpalli-maavõistlus peetakse tänavu tusel olevat leedulased tublisti edenenud osa kõik meie olümpiakandidaadid. nende

esmakordselt Tartus, nimelt 25. ja eriti hästi vastu pidanud esimesel seas ka A. N e o ja V. Väli, kes 26.
jaanuaril. Lätlased saabuvad Eesti pin poolajal. Läti koosseisu kuulusid: Jur- jaanuariks
sõidavad võistlustele Root
cinsh, Raudzinsh, Krisons, Tiltinsh, An-

nale euroopameistritena, millise
sisse.
Inglased on tavaliselt võitnud olümpia tiitli
nad 1. a. kevadel saavutasid Genfis. dersons, Melders, Grundmanis, Anufrijevs

mängudel 1500 m jooksu või äärmisel Eesti teatavasti puudus neilt võistlustelt,
juhul leppinud 800 m võitmisega. Los mille tõttu võime kelkida, et Läti saavu
Angelesis itaallane Beccali aga katkestas tas Euroopa parima tiitli ülikergesti- —
inglaste võiduseeria 1500 m-is. Nüüd, puudus ju peakonkurent. Kõige juures ei
enne Berliini, mängusid, on inglaste suuri saa aga unustada seda tõsiasja, et meie
maks murelcs leida uus võimas mailer, samal, s. o. euroopameistri-võistluste aas
kes suudaks säilitada Inglise võitude tra tal, kaotasime Lätile suurelt — 18:35 —ditsiooni. Palju lootusi asetatakse noo Riias. Nii et lätlaste tiitel oli täiesti

ja Hermanovskis. Suurima arvu korve

Mitteametlikult võime eelseisvat maa
sus ajaga 4.12,0. Kas suudab Wooderson
võistlust nimetada tiitlimatshiks
tulla Berliinis toime imega, et 1500 m-is
Euroopa meistri nimele, sest
võita Cunninghami, Beccali, Lovelocki ja
selle maavõistluse võitja võib end õigus
Bõnthroni ees? Mine tea.
800 m-13 on inglaste suurlootuseks tatult pidada Euroopa parimaks. Sellest
mõlema rahvuse suur tahe tulla
Stothard (1.52,0) ja veerandmailis arusaadav
võitjaks.
Enne
maavõistlust tuleb siiski
Brown (48,1).

vasti võimalik.

rele o o.d ersonile, kes kaks korda välja teenitud.
võitnud J. Lovelocki üle 1 miili jook

M%Hwd MÕistÜeb

Schdmatfiiga

3ia Auninyate ei

Eesti—Läti senipeetud 12-nest maa
võistlusest on kumbki võitnud 6, misjuu
res korvid on Eesti kasuks —
440:419. Kellele langeb võit Tartus? Londoni kelner keeldus Belgia
Kellele on 13. maavõistlus õnnetuse- ja
kellele õnnenumbriks? Viik pole teata kuningale andmast õlut ilma toi-

fehtud £.%andit
duta

Kuigi maavõistlus peetakse Tartus,
Inglise seaduste põhjal on restorckinsaab ka Tallinn näha euroopameistreid,
sest teise võistluse Eesti pinnal peavad des ja kohwikutes keelatud müüa affolätlased 26. jaanuaril Tallinnas Riia—Tal holilisi jooke peale kella 11 õhtul ilma
linna linnavõistlusena.
toiduta. Kui hiljuti Inglismaal wiibiw
Belgia kuningas Leopold übes oma adlähendada Veel üks küsimus, milles
judandiga
ilmus peale kella 12 öösel
Oksi mängib Argentiinas
kumbki ei taha järele anda. Eesti soo
ühte Londoni kohwikusse ja nõudis Ms
vib mängida meil seni kehtivate määruste
Teatawasti mängis Arengentiina vlümpiajärgi, Läti aga nende järgi, mille alustel meeskonna kuulus wasakäär Orsi wiimas- klaasi õlut, keeldus kelner tema soowi
peetakse ka Berliini olümpiaturniir., Vii tel aastatel Pikemat aega Itaalias ja kuna täitmast. Õlu toodi alles siis lauale,-kui
maste määruste järgi pole lubatud time- ta oli astunud ka Itaalia kodakondsusse, sh? kuninglikud külalised tellisid wnmase
outfide võtmine, üle seitsme mehe mängu

Soome poksikuulsusel Bärlundil seisab
mängus lubada olla jne. Kuigi lät
ees 31. jaanuaril raske matsh Saksa pa vältel
õigus olevat Mängida olümrimate hulka kuuluva S c h õ n r a t h i g a. lastel-tundub
järgi, mõtleb Eesti eelseis
Sellest matshist sõltub Bärlundil palju, piamääruste
vat maavõistlust võtta olümpia etteval
sest võidu Korral on tal lootusi saada mistusena,
sellel katsetada rohkemal
mätshi euroopameistrilt Charles 'ilt, annil mehi etkui
seitse. Kavatsuse koha
kaotuse korral muutub ta väheotsitavaks selt sõidavad Tallinna
parimad juba 17.
sada-poksijaks.
Tartusse, et siis koos harju
Bärlundi manager rootslane Kylan jaanuariks
de r, kelle hüüdnimi Kylix, on avalda tada J^.N i i 1 e r i juhatusel.
nud, et ta usub Bärlundi võitu sakslase Lätlastele oli heaks katseks Eesti vastu
üle tehnilise knockiga, ja Charles'i üle maavõistlus Leeduga läinud pühapäe
val Kaunases. See oli nende vahel kol
knockiga 3. roundil!
mas ja Lati võitis väikseimalt kui kahel

Äge aeg on tellida ..Uudislehte"

viskas Anufrijevs — 13, edasi Jurcinsh —
10 jne.

tegi ta f era sa ka Itaalia maawõistlusi. Nüüd. juurde ka «ametliku wõileiwa".
wõib olla, mobilisatsiooni kartusel, on Orsi Kelner, weidi hiljem teada' saades, miluuesti tagasi sõitnud endisele kodumaale
Argentiinasse ja wõistleb kaasa sealsetes klu liste külalistega temal tegemist, ei kaotanud külma werd, waid ütles, et seadubides. Orsi on praegu 33-aastane.

sed on kirjutatud kõigile — nii' lihtstire-

Joe Louis' knocki-võit 1. roundil! likkudele kui ka kuningatele. ' .
Chicago staadionil 17.000 pealtvaataja

ees võitis tuntud neegerpoksija Joe
Louis juba 1. roundil Ameerika raske
«Uudisleht" on Eesti suurimaid
kaallase Rezlafff. Knock-out esime
sel roundil, see on suursaavutus. Joe tmulutuslehti. Kuulutus.Uudis

Louis'1 oli see juba 24. knocki-võit. Võist
eelmisel. Nimelt 33:10 (14:7), kuna 1926. luse sissetulek oli 80.000 dollarit. Max
aastal oli Läti võidu saurus 47:12 ja Schmeling ja Joe Lonis kohtuvad junnis.
\

lehe" weergudei tähendab ärimehele suurt wLitu.
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thsi Kloostri lüavuscs..."
Keset pealinna woogawat eln asub misklooster. — Pilk kloostri argipäeva. —- Üksteist mustas
naist, kes suretanud eitdas kõik maised soowid. — Elu paastule ja palwetele, et teenida üksi Juma
lat. — End. Wene senaatori tütar.Testis, et minna kloosttisse

„Oten xtisittud Jmntatai ,ju miol xxlcn leidnud, xahu .
Keset rõfftrttmt linnaelu ?5rit ning

maiseid askeldusi asub Tallinnas tükike

Jumalale pühendatud maailma, kuhu
ligi ei pääse igapSewase kodaniku pilk.
Tee paik on Neimani lend. Shubbe)

täuawal asuw nunnaklooster. Selle

kloostri seinte wahel elab praegu üksteist

musta röiwastatud naist» kes otsustanud kord loobuda kõigest maisest ning

lihalikust, pühendades oma elu waid
wagas õndsuses Jumalale.
Kolm korda nädalas heliseb kaheksa
suurt kloostrikella. Siis kogunewad õed
kloostrikirikusse palwusele, mil awancb

ka wõörail wöimalus näha usu lunastawasse embusesse- laskunud magasid
naisi.

(?nt kuidas elawad nunnad kloostriseinte wahel? Mis on toonud nad siia,
millist elu Peawad nad lunastama lak
kamatus palwes?
Heidame hetkeks pilgu üle kloostri

läwe.

See on kloostrikiriku ülempreester Aleksan-

õieti lihtne: leib, kartnlid, kala, juur-

wiibis Tallinnas. Praegu Bulin wiibib wä-

dcl üldse ei sööda,
muidu on toiduks sel ajal kartul, kapsas

der Troitski. Aga waremalt, nagu kuu- wili.
leb kloostriõdede suust,
Liha ci tohi tarwitada ükski nunn.
elas k loo st rimajas- ka en
Kahe nädala pärast, mil algab 7 «Hä
dine Petse ri kloostri ülem
piiskop Joann Bulin ühes
daline paastuaeg, mängib toit ainult niiwennaga.
osa, kui see tarwilik hinge sees
Nende päralt oli üks tuba maja alumisel wõrra
korral. Joann Bulin elas kloostris panr hoidmiseks.
Paastuuädalail kesknädalal ja reeaastat tagasi ajal, mil ta riigikogu liikmena
lismaal.

Kloostri juhatajannaks on õde E w - ja — sool. Paastuaeg kuulub täiesti
p r a k s i a, nagu kutsutakse teda nun palwetamisele. Suure Paastu teisel pü

nade keskel, perekonnanime järgi S t e - hal tuuakse
p a n o w a. Juhatajanna tuba tuletab
Pühtjtsnst kloostrikirikusse Jumala
meele tawalises elus lihtsat tööliskorteema kuju.
rit. Toas on Paar tooli, laud, kummut,
Sel
puhul
metropoliit
peab kloostrikiri
riidekapp. Moodi finniga. Seinad . on
kus
jumalateenistuse.
Kuju
mõ
üle külwatud pühapiltidega rasketes nikord ka eramajadesse, kuswiiakse
elawad
usk
waskraemides. ^Tocftrt juhatajanna on

wenelanna, nagu kõik teised kloostri- likud.

asuiatud 1894. aaZtal. Alul oli klooster
puumajas, mille annetas kloostri asutami
seks kohalik elanik Pelageja Pasargina.
Wiis >wstai hiljcuu Pasargina cesttvöttel
hakati koguma raha kiwist abikiriku ehitainiseks. Kiriku ehitamine algas 1900. aas
tal, samal aastal suri ka kiriku ja kloostri
asutaja Pasargina. Aasia biljem õnnistati
kirik sisse. Kloostri õuuiömmme toimus

mis ehitati annetustega»

kinnine klooster.

Harilikud nunnad elawad kahe-

/ Tallinna nunnaklooster, ametliku nimega
Pühtils,: kloostri abiklooster Tallinnas, on

Kloostrikirik,

Tallinna nunnaklooster on n. ö.

õedki.

Tükike ajalugu

it

Siia ei wõeta praegu enam wastu ühtki
Kambrites Peale hädawajaliku mööbli nunna Ainuke klooster, kuhu weel nunon ka kõik mmt, mis elamiseks hädapä- naks wõib minna, on Pübtitsal. Pührast tattuilik: samowar, Paar-kolin söö- titsal on nunnasid praegu üle poolesaja.
ginõild, peseluiswahendid jne. Toit u Mitmed nunnad, kes elawad Tallinnas,
keedetakse kiriku all, kuhu on on enne elanud Pühtitsa kloostris.
Hiljuti sõitis Eestisse Pariisist üks
ehitatud wäikene köök. Söõgisedel on
kaupa kambrites.

end. wene senaatori tütar, kes siin
tahtis astuda kloostrisse.
Neiu läkski selle soowiga Pühtitsale.. Ol
nud aga lühemat aega kloostris, endine
aadliku tütar ei suutirud kanda neid talitusi, mis kloostris langeb iga kloostriõe
õlule. Ta loobus kloostrist.
Kuuldawasti on siin takistus tulimd
ka ametlikult poolt, kuna senaatori tüt-

rele ei olewat antud Eestis elamiseks
alalist peatusluba. Praegu ta wiibib

1902. a. suurwürstiuna Maria Nikolajewua
nimepäetval ja mälestuseks.
Moostrikirikn kellad, arwult kaheksa, on

weel Eestis.

Kloostrwed oma elust

w.rlatud Jaroslawis.
Iga kell kaaluv 50 puuda.
Suurimale kellale on kirjutatud: „Kuuluta

maal- rõõmu. Taewad kiitke Juniala wä-

Kuidas tunnewad kloostriõed end ise
Jmnalale pühendatud elu juures. Tõu-

Puhapikdijd. mis asetsetvird kloostrikirikus,

pilt: lõbud ja mugawused ning kas ei

gewust."

seb ehk wahest nende silmi ette maise elu

cm maalituid Pirhtitsa kloostri õdede poolt
Pühtitsas. kust hiljem, kiriku tvalmis saades,
wo«di Tallinna. Altari ehitas eestlane Masi.ng. üldse läks kogu kiriku ja Koostrimaja
ehitus maksma 6õ.0<>krooni.

meelitu see kloostrist lahkuma?

Nende ridade kirjutajal oli juhus tõnetada üht wanemat kloostriõde.

„Millisel wiisil olete sattunud
kloostrisse?"

Klooster tänapäersal

küsin talt.

Silorftrtfirif on säilinud tönapäewani

(Järg 11. küljel.)

nõgu ta kord ehitati. Otse kiriku kõr-

MMIHHHHIHHHHHHHMnBHHMBBI
sestumise wõi omaksete puudumise tõttu
enam endi eest ei suud.a hoolitseda ning

walt, Reimani täncNval, awaneb wäraw

kloostri hoowi. Klooster asub kirikust
eraldi.

See on kahekordne puumaja, täiesti
tawalisi ehitusi, piiratud kõrge plankaiaga.
Kloostrihoowi wiib waid üks wäraw.
Teine uks, mis efjttnftxb wälja Gonsiori
tänawa-le, seisab suletuna. Kloostriõu on

Ruunade ühiselumaja Reiytani tänawal.

,.Uudislehe" päevaaesilus
pooleks jagatud jämeda raudtra-adiga,
mille üks ots seotud kiriku samba külge,
teine ots kinnitatud kloostrihoone Pea^
sissekäigu ukse juures.
Näib wõõrale, n«agu oleks see tükike
traati unustati^d kogemata kloostriõue.
Selle otstarb selgub aga niipea kui keegi
kutsumata külaline tahab tõsta oma jccka
üle kloostriläwe.
Kloostri pcasissekäiku walwab suur
ljoowikoer,

kes kaelarihmast seotud nõnda traadi
külge, et wõib kogu hoowi laiuselt wastu

wõtta kõik kloostrirahu häirijad. Too
Peni, nagu selgu? hiljem, on kasvatatud

nunnade poolt juba kutsikaua kloostri
Wavandu5e walwajaks, ega ole pääsenud
jalaga üle kloostriläwe.
Meie kujutelu kloostrist toob tawalisti
sirmi ett? sünged ja rasked müürid, mille

Intelligendid

saavad vana chodn

teisedki majad.

Aknad on ilustatud seestpoolt kardinatega,
aknalaual seletab silm liM. üle ukseläwe
astudes torkub uiuna waid weidi wiiruki-

..Milidugi Tallinna, wõi kusagile Tallinna lähedusse, kus selleks leidub sobiw

krunt. Ehitamise ja asutamise kuludest
loodame üle saada. Waremaist aegadest
on meil selleks otstarbeks juba 2500 kr.
reserweeritud, ning ball peaks ka kena

mmmakese sellele lisandama. On ka
lootusi ehituskrundi saamiseks kingituse

korras. Mõnelt Poolt on juba seda

' leb hr. Nyman wälja alles selle päris- des hiljem tuleb asuws laiendamisele.

uudisega:

Wanadekodu oleks hoopis midagi muud,
,.Muidugi, ka Puudustkannatajad saa- kin meie oleme harjunud wanadekodu
summasid jätkub. Jõuluks warustasime wad oma osa, kuid
kujutlema.
waeseniaid toiduainetega. Jagasime
peaasjalikult kasutame balli sisseSee oleks wiisakas, puhas ja rahulik
wälja 4V0—500 toidupakki. Igaüks sai
tulekud intelligentide wauadekodu
paigake,
jahu, riisi, tangu, suhkrut ja pisut rasloomiseks."
kus eksitamatult oma elulõppu wõiwad
waaineid. Pühadeks wähemalt jätkus
«Intelligentide wanadekodu... kellele mööda'saata need, kellele enam pole tõe.

HS»M. Koridorid on puhtad ja kodused.
Pikk majaelanike nimetahwlile meenutab toidupoolist nendel, kellel sellest mõnikord
esmakordselt mingit kloostrilikku. Nnnvtahw-

Mt wõib lugeda: „T. Galuik-wa,

„Kuhu selline wanadekodu asutatakse?"

„Hädalistega ja puudustkannatajatega korras. Ei jätku meil tänawu selleks ka mõista antud.
Samuti loodame saada annetusi
on tänawu wähem waewa", märgib kuigi ohtralt summasid."
arstidelt,
llhisabi juhatuse liige Ioh. Nyman
„On lootusi nende hankimiseks?"
adwokaatidelt
ja
teistelt wabakutiebS^
juba jutu alguses. „Abinõudjaid on
„Näib küll nii. Praegu walmistume telt."
märksa wähem kiti eelmisel aastal. Ka suure hooga Ühisabi balliks. Üle linna
Edasi hr. Nyman jutustab weel lähe
walitsuse juht, kellega käsikäes töötame, on käimas asjade ja rahaliste annetuste
maid üksikasju intelligentide wanadekoon leidnud, et tänawu olukord on ker- kogumine."
gem. Sellepärast meie ka pole korraldaUsutleja arwab, et ballist saadaw raha dust, sellisena nagu see asutus esialgul
nud suuremat ja üldisemat abistamist." läheb otseselt piludustkannatajate abista- on kavatsetud:
„Wanadekodus leiduks algul ruumi
„Ja sellist abistamist pole üldse
miseks, kuid wastawa küsimuse peale tu- 60—80 inimesele. Wõimalnste suurene
kawatsemisel?"

..Wõimalik, et siiski üht kui teist teenre,
warju peidetud inimesed näiwffd «agu warjukujud elawaist inimesist. Aga
tui abistamiseks on wajadust, ja selleks

siin see maja o« «agu kSik

on jäänud läiesti niiöelda lageda taewa
alla. Linna öömajja wõi harilikku seeki
selline inimene aga ei taha minna, pigemuri ta juba kannatab nälga."

wast ehk on nappus."

ja kuidas..

lift kodu ega hoolitsejat. Aga iamuti

,.Jaü, selline asutus Paneb wast küll wõetakse kodusse inimesi wastu raha eest.
»»««, waga nimega A « « a."
„Ning toetust anti..
imestama, kuid tema järele on siiski Kui kellelgi kodus Pole wõimalmi oma
Järgneb rida teisi sellesarnaselt, nimesS,.
peaasjalikult manadele ja las- suur wajadus. Meil on küllalt inimesi, wanainimese eest hoolitsemiseks, wõib ta
Aimelt
tele/ wastab härra Nyman juba pooli- kes kunagi oma eluaja kestel näinud pa- abiwajaja wastawa tasu eest. mis ühelgi
üheS korteris, ?igemi»i
kule Püsnmrsele. ..Tööolude paranemise- remaid päewi, on saanud korraliku kas- juhul pole kuigi suur, paigutada mrie
kambris, elab praegu ükS
mees.
ga tõöwõimelisd ei waja toetust esijärje- watuse ja hariduse, kuid nüüd kas wae- wanadekodusse."
5
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525? MudisCeAt

Ta oli vald

väike müüjanna..

19. jaanuaiU 1936. a.

£es/i #ee£ ka&tides

Apelsinimiiiijanna, kes walitses Inglismaad. — 17-aastase neiu Karjäär. — Ei osanud lugeda,
kuid oli targem ministritest. — Naemkuninganna wallutas Lsndori rahwa südamed

Nüüd siis olid puhade-waheajal koos
eesti keele õpetajad ja rääkisid paljusõ

Kunagi lvaremalt pole ükski näitle tei saanud kuningas teisiti, kui läks isikli- Sü^cmctnkntct. Surimoodil unustas ta
nud nii suurt karjääri kiu „wäike ing kult garderoobi wõluwale näitlejannale kõik peale Nelli. Ainult oma wäi^esest
sõbrannast mõtles ta ja wõttis oma wenlanna" E I e a n o r G u> y n. Ta oli wiinia oma tunnustust.

naliselt omakeele õpetamisest meie kooli-

des. Et sel alal midagi katki on, seda
meie teadsime juba ammu. Ei olc ju
iifjdefli meie seast, kellel meil kokku on
tulnud puutuda eesti emakeelse kooli abi
turientidega, mkngisvgufcks saladuseks, et

nad seda emakeelt oskawod wähem kui
meie tawakult tarwitaw wähegi kirjan-

pisike apelsinide ja teiste lõiimnniTft Puit-'

wiljadc müüjanna. Ja
ometi oskas ta juba 17-aastaselt

Ja ühel õhtul toöbi wäike näitlejanna nalt scna, et „tema wäikest Neilt et jäe

tagauste kaudu kuninga lossi. Mõne taks nälga".

tunni kestel eZkas see lihtne neiu :vallutada tujuka ja isemeelse ning halastawalitseda Inglismaad,
matu walitseja südame.
selle ühe tähtsama tuuinga kaudu.
Wäike Nell vii nlles lahe mv?lriiK\ fitf
Sellest pnewast peale sai Nell Inglismaa tegelikuks walitscjaks.
toita ema joobnud oletus kuituo tiiti ja

uppus. Isa kihutas tüdruku kodunt

Kuningas ei saanud sellele naisele

Nelli ei stn?tnud kuigi kaua Pärast ft:*

ninga surma elada. Nii miir oft selle

beasüdamliku elendi armastus luniuga
lvastii. Vkroonik kirjutab: Pära st kuui liga surma muutub Nell iilia tahma tu
nniks.

duslitu miuewikuga wauem põlw, kel
polnud tihtilugu õnneks autud, wiibida

Ta et naera enam kunagi,
wälja ja nii pidi wäike Nell juba inaast- millegiski keelduda. Oma naist, kunintema,
kes
meid alati südamest naerma
madalast tegema tutwust Londoni täna- gannat. ta ei armastanud. See oli talle

oma elus uhelainsalgi eesti keele tunnil.

Seitsme-aastaselt oli ta juba wilnuud puuwiljamuüja.
Selle tööga elatas ta ennast ja ka oma
isa. Tüdruk oli haruldaselt ilus ja köi

Meie teame tscflt seda, et seal, kus ka
töiste saamatum wanema põlwe inimene
ci eks? ku^aqi, teeb meie uoorpõlw, waatawata oma emakeelsele haridusele, ränki
wigu.

sunnitud Peale politilistel põhjustel. panna oskas. Teda ei ole nt.ci f wnt

waeluga.

tis kõigi ntöödujate pilke.

Knigi kuningal oli olnud suur hulk liig- enam kanaks ..."
Ilus kuningas pidas nina wennale an
naisi ja mõned neist kuulusid Inglismaa

esimestesse perekondadesse, ükski neist ei tud tõotust. Ta laskis Nellile maksta
olnud suutnu-d kn-ninga peale awaldada korraliku elaulisraha ja kitikis faf(c ivai
wähematki mõju. Nüüd aga wli kusa- kese mõisa, mille Nelli sunna järele pidi

Ja siis juhtus midagi. Ühel päewal gilt Londoni tänalvalt lihwe harimata pärima ta poeg, St. Albani bertsog.
Nell kandis kuninga surmast saadik

wäljus oma tõllast elegantsete liigutus- tüdrnk ja wallutas kuninga südame täieliknlt.

Sedasama nenditi nüüd kogu awalikkuse ees eosti keele õpetajate eneste suu

9cell arinastas kuningat ja ei nõnd
nnd temalt midagi endale. Alati andis
Nell kuningale nõu ja ei hoolitsenud
sellejuures kunagi oma hülvede eest.
Knigi ei osanud isegi lugeda, omas ta
Mllalt niipalju tenvet ja loomulikku
inimmõistust, et oli ees igast ministrist.

läbi. £u\ J. Roos Tartnil 'veeretas
süü teiote õppeaiitete lpeale emakeele)
õpetajate õlgadele, kes aa^«n jooksul
ei oie suwatsenud õppida eesti teclt, mis
aga tvist ei tohiks olla liig ke.ilnw argn-

Ta tundis rahtvast, sest oli ta ju

utent, sest keeleline oskus on tktagi keele

tulnud selle rahwa hulgast.

õpetajate töö wili, liiati, et meie muude

Ta armastas ennast nimetada „päris

ainete õpetajad keele alal on llitilnga

harilikuks inglannaks". Selle neiu tai

gat juhtimisel õnnestuski kuningas

kompetentsemad, kui meie ematceic-^cu-

Karl 2. oma riigilaewukest juhtida nii.
et tal ei raiutud Pea>d maha ega aetud

dtde andjad. — Palju õigemad ja seega
tnalnwanwd rlid meie tänapõ^w<. s<N-

teda maalt wälja, nagu juhtus tema

x-ima mcie une Iccic

isa ja wennaga.
Nellil sündis esimene laps, kui ta oli
20-aastane. See oli poeg ja hoolimata
Nelli käredast Waswseisniisest nimetas
kuningas ta St. Albani hetsogiks. Kuningas murdis alati Pead,

mag. ^ 9 V) a * ii t £ 91 n to i f >t väited,

ttägi põhjust lidfcilc fccleosfw.^k
msic jauapäcwa narrV»'^. uimelt mcie
k?ck>nditc, lakivvratrxt, '^f!?7nna?tties,

zniNele küll ta lisada wõinlust, $■-:&, eriti Tartu poolt algatatuna,
ei luba nwkswuscle pääseda meie aiakirjauduscsti makswaio worme seni, kui need

ei ole wastnwõetawad mõnele tartupool

sele tegelasele. Siit oligi siis J. Aalvil«l kerge seada ideaaliks olukorda, kus
meie a!"'t"r'-"?tid^.emakeelue tase wõr
duks n-eie ajakirjanduse keelelisele tasewcle. ^'»uelt ajak^jandus. kui keelelisest

sundusest tambil instituut, on leidnud
õige kompromissi u. u. Aawiku ia Weski
keelte wahel, mis tulewikus — tänu suu

rimale kõlapinnale — ongi toist ainuõi
geks ja sellelt baasilt lähtudes, ka arene-

Inglismaa kuningas Karl 2.

Meie elame tänapäewal oma riiklikus

ja kultuurilises elus suurima ühtlusta
mise tähe all. Keele alal mere seda ei
väe. Nöudiem siis siingi muutust. Kõigepealt Eesti Kirjanduse Seltsil tuleks oma

„Oigekeelsuse Sõnaraamat" varast 15
aastat weuitatud tööd ometi kord lõpe-

tada, ja seejärele 'Uba haridusmiuisteeriumi korraldusel ia hoolel
asuda ühtlase ja lõpliku sõnastiku koosta
misele, mis — arwestades eeltöid — ei
tohiks kesta üle 2—3 aasta. On see teos
tatud, siis tõuseb kindlasti ka meie güm
naasiumide abiturientide emakeeleoskus.
H.

sas Drury-Lanc-teatris wäikestes
osades.

See naine tõusis nagu komeet. Juba
paar kuud hiljem rääkis temast terwe
London. „Wäikesest kenast Nellist" oli
saanud teatripubliku ebajumal. 1667. a.
kirjutas Nelli kohta kirjanik S a m u e l
P e p t> § :

foto « aparaate ja >mater?a1i

Ernst reidi
Vana turi» tf, Tallinn

luma,
et ta lepiks kuningaga jälle ära.
Palan kölasti.a mina

i9iv^n?yur>
välamäJki
Hinnad harukordselt
odavad

„Kunagi waremalt pole maailmas

B. Banmees

nähtud sellist koomilist audi."
Wiimaks ei saanud ka kuningas enam

Terwe maa rõõmustas selle leppi-

teisiti, kui pidi minema lvaataina seda
uut oma leiutatud tahte. STitt kuningas
ilmus oma looshi, tenvitas rabwas teda
soojale Kui aga hetk hiljem Ndl ilmus
lawale, pääsis lahti nii suur kiiduawaldnste-torm,

mise üle, sest Nelli äraolekul olid teised
naised hakanud kuningat kasutama oma

dusele wähematki tähelepanu. Mid siis
äkki waikis ta ja kunuliarduö kaugele
üle looshi ääre ettepoole. Miski köitis
teda selle naise mäligus. Ta ei tahtnud
kaotada ühtki näitlejanna sõna. Nell oli

Maugis seekord lawal tähtsama
waatuse oma enda elusaatusest,

sest nnpoa kui oli eesriie laskunud, ei

maid leinariideid ja ei pannud neid
enam kunagi ära. Ta pühendas nüüd
kõik oma hoole „(5helsea haiglale", mille

kuningas tema soowil oli lasknud ehi
tada selle tiigi kaldale, kus upplis Nelli
ema ja kus rawiti peamiselt naisi.
Nell suri kaks aastat Pärast kuninga

surma. Ta polnud wcel 10 aastanegi.

Nelli saatis määratu rahwabulk ta
wiimsele puhkepaigale. Matuselõne Pi>

das niisugune karm puritaanlane nagu
seda oi- Th omas T e n i s o n. kellest
hiljem sai Canterbury peapiiskop. Ta
kõneles Nellist «palju head ..."

SdivmnäeaaCapsi
(<>?maspiicwal, 20. jaanuaril:

August Päkm, kirikuõpetam sa karskuZtegelane, saab .'Z2-aastascks.
Henn Parti?, roliui-cndtune.. Tartu ülikooli
professor, saad ^'6-aa.^laseks.
August Wichwelin, kaiipnio.es ja iiliistege-

lanc, saav 7-aastaseks.
Karl Tcuini, õpetaja ja seltskonnategelane,

saab 40-aasmst'lS.

Juhan Kaln, ottmwalitsii^icftelane. saab
-aastaseks. ^

Tcisipäcwal, 21. jaanuaril:

(*ntft Saareste, arstiteadlane. Tartu uliprofessor, saab 44-aastaseks.

Põlwenenud. Ta tundis wäga hästi

nende waeste ja rõhutud inimeste mu
resid. Ta teadis ka, et nad olid waewalt
rohkein kui orjad oina rikaste isandate
kätes. Nell mõjutas kuningat niiwõrd,
et see laskis waeste linnaosasse ehitada

suutnud • äratada kuninga huwi. Ilus korralikke elamuid frt parandas üldse
neilt

iflcanor Gwvn.

Jaan Roos, kirjandusloolane, Tarw uit.
isiklikkudes hmvides. Nelli kohta aga Qümit.
biccfrci', saab 47-aastaseks.
teadis rahwas, et tema ei tahtnud mi- Angust Kasekamp, kolonel, end. sõjakooli
dagi endale, tema waid hoolitses rahwa ülem, saab 4 < -aastaseks.

huwide ja hea käekäigu eest.
ct hoone ähwardas langeda kokku.
Uuesti wõimule saades, hakkas Nell
Knningos lobises rahulikult oma õu- töötama selle kihi heaks, kust ta ise oli

kondlastega edasi ning ei pööranud ete»:-

hind if]?£>n s:t>?ifib

walmistada rõõmu.
Kõik, mida ta Nellile pakkus, lükati

tega Inglismaa kuningas Karl 2. Nell,
kes siis oli alles 17-aastane, ruttas ku- Nelli poolt tagasi. Kuningas tahtis
ningale wastu ja pakkus talle puuwilja. Nelli teha hersoginnaks, kuid Nell ütles
„ei". Ta tahtis jääda waid Nell
Kuningas oli neiu ilust hammasniks,
,,harilikuks inglannaks" ja ei nii
tuuud.
dagi
rohkem.
Kuningat wihastas see
Isegi tema, kes oli Inglismaa wõimsam
mees ja näinud nii palju ilusaid naisi, keeldumine ja ta Pöördus oma wäiksest
isegi tema oli noore neiu piinestawaft Nellist ära. Paar nädalat kestis nende
ilust jahmätunud. Kuningas küsis, mida lahusolek. Nell pöördus tagasi lawale.
wõiks ta neiu heaks teha. Tark tüdruk Ta oli küll U't^!'u>^hfcim kurb, kuid ei
ei küsinud raha. Ta usaldas kuningale, annud siiski järele.
Rahwas wottis ta teatris wastu
et tahaks mi wäga minna teatrilawale.
Kuninga tl^ju juhtus olema soodus ja ta suurte, juübeldustega ja lõpuks oli see
soowitas neiut jalcnnaid teatri direkta- wõimas Inglismaa kuningas,
kes tuli wäikest Nelli teatrisse pariie Charles Hartile.
Warsti pärast seda esines Nell kuul-

zni-swõimeliue.

kuidas oma wäiksele sõbrannale

waeste elujärge. Nelli töö oli ka see, et
enam ei saadetud wõlla wäikseid
wargaid nagu seni.

Karl 2. suri pärast lühikest haigust

Orntft Kühnert, nrlnu-ft. faab 5, t-aasmi^ks.
?vnan Warcs, arst. nirtn 17.aas-aseks.

nrf Knnsk, kohniprisialv, saal' 46-aasui-

sek».

Kark^Möller, õpetaja, saab "7-aaStasek-5.

Ferdinand (Mustek, tööstur ja põllnmees,

saab 2^'-aastaseks.
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Võluv muinasjutt

suurest pärandusest

SCHVEDOV-VERTSINSKI PETTUSELOOD RINGKONNAKOHTUS. — OSAV NAISPETTUR
LAENAS JA LAENAS... — JUTUD PARANDUSPROTSESSIST LEIDSID USKUMIST

Aastat 25—30 tagasi kerkis Tattin-naS aga lõpuks see päranduse protsess ikka 27. mail 1935. a. andis kriminaolpolitJrCÖ-r uaiskelM' ^ kes laenas raha edasi ei nihkunud, kuigi „adwokaadi- seile Wertsinski ja Noa peale kaebuse,
.7w! iirjad" tõmdalid. et kõik „°n lõpIikuU mille alusel algas juurdlus^
Ta luSas laenajaile maksta tagasi mitu- korras", hakkas Huene kahtlema ning
Kahjukannatajatena esinesid peale
korda rohkem kui oli ise laenanud. Leidus pöördus wälisministeeriumi poole, et Huene weel Suure-Jaanis elutsew adwo

lani
7 ja 8 jalaseid

propse
ja koorimata kuuse latte 22 ja 28

jalga pikad ning 2 ja 2'/« lolli ladvaotsast jämedad

G. Mnlkcw-Panin
Tallinn, Piiskopi (endine Duglase) tn. 2.
Tel. 465-02.

küllalt kergeusklikke ja kelmi äri õitses. Naine viimase kaasabil teateid hankida. Mõnewõttis nii kokku tuhandeid rublasid. Muidugi
Polnud tal mingit protsessi.
Nüüd on kerkinud üles samalaadiline uus

kaat Johannes Ott, kes oli laenanud
aegse ootamise järele tuli wastus: mitmesajakordsele frangimiljonärrle ühe
miljoni senti; Johannes U k a d o — 280

krooni; Ruurik T o h lv e r — 750 Saksamaa tahab tagasi endiseid
asumaid
krooni; Hans Heinrichson —
11.056 kr. 50 s. ja Hans Heinrichson
Berliin, 17. jaanuar. ETA. (Reu-

„täht". See on naispettur Walentina
Schwedotv, endise nimega Wertsinski

Selle naispetturi ohwriks on lannennd mitmed meie rahatuusad, adwokaadid ja isegi-

pangadirektoreid.

Laenupanga direktorina Laenupangast — ter). Propagandaminister dr. Göbbels
1850 krooni.
pidas eile Berliinis suure politilise kõne
Nagu juba ülalpool mainitud, olr. rahwussotsialistliku erakonna liikmeile.
Wertsinskil kaaslaseks-sõbraks Woldemav .Kuulajaid oli umbes 20.000. Göbbels
Nuga. Waremalt 9^uga teeuinud tram ütles muuseas: Saksamaa on waene riik,

Meil olewate andmete järele on Wert
sinski sündinud 5. augustil 1902. a., brü
nett ja meeldiw naine. Silmapiirile ker-

kis ja oma karjääri algas Wertsinski

mi wõi omnibuse juhina.' Tutwunedes kellel ei ole asumaid ega tooraineid.
Meie peame juba nüüd ütlema teistele
Wertsinskiga, lahkus ta teenistusest ja
riikidele, et kord tuleb aeg, mil nõuame
kolis elama Wertsinski juure.
tagasi oma asumaid. Ei ole õiglane, kui
Nende mitmetoaline ühine korter Laulu- peame ka edaspidi elama waeselt, kuna
peo tänawal, hiljem Liiwalaia tänaw.-u muu maailm upub külluses. Teistel ei
oli korrapäraliselt sisustatud. Kitid kor< ole waja neid asumaid, mis meilt wõeti.
teri sissesead, sealjuures ka klawer cõ Meie tahame jääda erapooletuiks, kuid

ametlike andmete järele 1933. aastal al
gul.
Wertsinski külastas küll üksi, küll oma

„ sõbra", umbes samawanuse Woldemar
Nuga' saatel, rahakaid kodanikke ja jutustas neile, et temal olewat olnud wä--

lismaal kasuisa Strazenewski, V
kes olnud marurikas mees, kellel
suured kinnisvarad muuseas
Poolas.
See kasuisa olewat nüüd surnud. Kuid

ostetud wõlgu. Nende ülesastumine saame aru, et riik, nagu Itaalia, peab

oma testamendis ei unustanud ära ka

oma praegu Eestis elutsewat armast kasu-

tütart Walentinat. Ta olewat Walenti.
nale pärandanud 176 shweitsi sranki ja

oli aristokraatne, suurejooneline.
Omad käigud sooritasid nad autoga
— wõlgu.
Kord panid nad kääruna ka Tallinna nujademüüjad agendid: Wertsinski kawat-

olema elujõuline. On hädaohtlik maailmale, kui ei arüüstata riikide elulisi

ses osta suuremat maja. Oli juttu Kre-

1,6 miti&ait Afätqu

diitpanga maja omandamisest Jaani täi'..

30 miljoni shweitsi frangi wäärtuses kiu-

Mõlemad woeti wastutusele. I^lekitulamisel kohtuuurija juures SchweW i n i a r s k i, kelle kontor Danislowsl^. Walentine Schwedow-Wertsinski ja Wolde- dow Wertsinski tunnistas enese süüdi,
seletades, et pärandusloo oli lihtsalt
tän. nr. 8, Warssawis. Ka temal, SBcnmar Ruga kohtus süüpingis.
wälja mõelnud ja Winiarski kirjad ii?
sinskil, enesel olewat waja sõita Poola
„Warssawis elutsew adwokaat Winiarski kirjutanud. Nuga aga ennast süüdi e:
asju korraldama,
ei tunne ühtki Wertsinski nimelist isikut, tunnistanud, tõendas, et wõtnud Werikuld puudub wajaline raha.
Seejuures näitas ta wenekeelseid kirju, ja samuti puuduwad igasugused teated sinski juttu puhtkullana. Olnud Wert-niswarasid Poolas. Seda pärandusasja
ajaw-at Warssawi adwokaat Tadeusz

mis kandsid adw. Winiarski allkirja. surnud Strazenewski pärandusprotsessi sinskile waid abiks I>?nu hankimisel.
Kirjades jutustati. et Wertsinski tõeSi: kohta."
See asi oli eile Tallinna ringkonnasaab paranduse: et pärandusasi on lõpNüüd oli Huenele pilt selge: kohtus arutusel. Toimetuse ±58 lõpuks
kikult korras, et 2. septenibril on kohtu^ taoli langenud petturi ohwriks, mispärast polnud kohus weel otsust teinud.
as' lõplikult ees ja otsus täidetakse paari ,

kuu jooksul jne. Wertsinski jutt jättis
inõnedki külmaks, kuid leidus nii mõn
dagi, kes kaljukindlalt uskusid mitmesaja-

milioni frangilise Päranduse juttu, liia-tegi. kui nägid kirju, millised „saadud"
adwokaadilt. Ja Wertsinski sai laenuks
wähemaid ja suuremaid summasid.
Laenuandjaid kihutas taga suurel
määral ka isiklik kasusaamise siht:

„3iox<L tu&eb xieq..."

nõudeid, sest siis plahwatab ühel päewal
Pomm, lõpetas Göbbels.

korstnasse
232 inimest jätnud tasumata oma
rawiwolad.

Tallinna linnawalitsus on wõtnud
kokku wõlasummad, mis üksikuil kodauikel jäänud tasumata keskhaiglas rawim.seloleku aja eest. Neirde wolgadc sum!:.a

teeb wälja 16.602 krooni. Kuna ray'id
on saamata jäänud kodanikelt, kes u;:
kas waranduseta, juhusliku sissetulekuga
wõi on wahepeal makmkohuslased iur-

nud. siis linnawalitsus tahab J 6.602

krooni nüüd maha kustutada ku- lootusetu wõla.
Lootuseta wõlgad^na tahetaks.' kustu
tada weel 3.185 krooni sildi-, bob':s2- ja

psslinlsne

ei tsks Ispsi

koeramaksu wõlgu.

Uudiseid välismaailmast
Maa libiseb. Pramsusumal purustas

maalibisemine ühes külas 15 maja. Juhtu?
loodeti laenatud raha mitmekordselt Abiellumise suur tõus, kuid sündimus wäheneb. — Kokkuwötteid ka inimohreid. Zeni on kätte saadud 1ö
läinud aasta perekonnaseisu muudete registreerimisel Tallinnas
laipa.
tagasi saada.

llks Wertsinski finantseerijaid — Alek
sander Huene kurtis oma lugu ametiwõimudele alljärgnewalt.
1933. a. sügisel ilmunud tema juurde
Wertsinski ja Nuga ja Wertsinski seleta-

Esimesed kokkuwõtted sündiwuse ja aprill 208 juhtumiga, wäiksem - ausurewuse kohta 1935. aastal Tallinnas gust 138 juhtumiga.
Abiellumise alal läinud aasta oli õn
näitawad meile õige kurba prlti. Lainud aasta jooksul registreeriti Tallinnas nelik. Aasta jooksul registreeriti Tallin-

1468 sünni- ja 2024 surmajuhtumit,
nud siis oma pärandusasja ning paluS seega
laenata talle raha. Seekord Huene raha
surewuse arw ületas sündiwuse
ei annud. Kuid sellest hoolimata paari556 juhtumi wõrra.
kene külastanud teda sageli ja wiimaks
1934.
a.
registreeriti
Tallinnas 1390
suutnud siiski, eriti kui nägid adwokaat sünni- ja 1882 surmajuhtumit,
siis sureWiniarski „saadetud" kirju, uskuma Pau- wus ületas sünde 492 wõrra. Nii läina. et asjal ei puudu tõepõhi.
nud aasta kõikide ootuste wastu sündi9. märtsil 1934. a. laenas ta Wertwuse alal oli weel halwem e/lmisist.

80 lo hinnoiMusesa.
Kuna raamatuaasta kestab ainult 24. veebruarini, siis on meis

odavmüügi aeg üsna lühike. Rutake! Vastasel korral võite
mõnest raamatust ilma jääda, sest tagavarad on lõpukorral.
Raamatute pealadu: „Uudislehea talituses Rataskaevu 9, Tallinn.

külmalaine, temperatuur ostvat 27 f•win

nas abiellu 1846 pruutpaari. 1934. a. alla nulli.

registreeriti Tallinnas 1642 abielu,
seega

1935. aastal abiellus Tallinnas 204
pruutpaari enam kui eelmisel aastal.

Inglise kuuingas haige. Nädala lõpul teatati Londonist, et kuningal on hingamistorude katarr. Ka käiwat tal südamenõrkuse

hood^ Kuninga seisukord annab põhjust kartusteks^

Kuningas Georg sai möödunud aastal 70
Läinud aastal abiellunute arw on juu- a. wanaks.
rim, mis olnud meil 10 aasta jooksul.
Stawiski protsessis kuulutati otsuö, mille

Kõige rohkem abiellumisi oli läinud aas- järgi 11 kaebcalust mõisteti õigeks, nende hultal detsembris — 276, abiellumise wäik gas ka Stawiski abikaasa Arlette. .Kiinnne

sinskile esmakordselt 650 krooni
Kõige rohkem sünde registreeriti läinud sem kuu oli jaanuar 79 pruutpaariga.
ja hiljem weel mitmel korral uusi sun^ aastal juuli kuus, kõige wähem jaanua
Perekonnas eisumuuteid Tallinnas regis
masid, kogusummas 4850 krooni. Km ris. Surewuse poolest suurem kuu oli treerib
linna perekonnaseisuameti ja lv pere-

Ainult raamatuaasta lõpuni müüme meie oma raamatuid kuni

Uputus Hiinas, viina lehtede iea>el

Hoangho jõgi on mitmes kohas üle ajanud,
purustades taumnd ning uputades üle umbes 500 küla^ Palju inimesi olewat upvunud. Põgenike wiletsust suureudawÄ weel

l?aebcalust said ^ karistada, neist peasüüdlane

Tissier mõisteti 7 aastaks sunnitööle, rabwasaadik Garat 2-a. wangi, dir. Hayottk
?-a. üksikwangi, end. kindral Fourtou 2
konnaseisuimetmkku-tvaimulikku. Läinud aaZ- j omigi, rahwasaadik Bonnaurc 1 aastaks
tal olnud perekonnaseisumuuteift registree- wmtgi, teised kaebealused 2—5 a. tvangi.
riit linna perekonnaseisuametis 1076 sünm
Rudyard Kipliug suri. Londoni hospidalis
juhtumit, 958 abielu- ja 1244 surmajuhtu suri kuulus inglise kirjanik Rudhaid Kiplin^
mit; Jaani koguduse 1. pihtkonnas — 44 Sllriwoodi juures wiibisid kirjaniku abikaas»
sünmjuhtumit, tJO abielu sa 102 surma- ia tütar. Kogu Inglismaal walitseb suur
juhhumt; Jaani koguduse 2. pihtkonnas — lein^
57 sünmjuhtumit, 104 abielu ja 123 surma
juhtumit; Jaani koguduse 3. pihtkonnas
43 sünmjuhtumit, 104 abielu ja 96 surma Peetelt koguduses — 2 sihinijuhtiiinu, 10
juhtumit; Kaarli koguduse 1. pihtkonnas — abielu ja 7 surmajuhtumi; Toompea kogu^
57 sünmjuhtumit, 120 alnelu ja 136 surma- duses — 8 abielu jtt 2 surmajuhtumil:
jn';huntt; Kaarli koguduse 2. pihtkonnas — Issanda-Muutmiie. ap.-õigeusu koguduses
sünmjuhtumit, 127 abielu ja 66 surma 13 sünniiuhtunut. 39 abielu ja 31 surmazuhjuhtumit; Kaarli koguduse 3. pihtkonnas — tumit^; Kopli Nikolai ap.-õigeusu koguduses
oO sünmjuhtumit, 143 abielu ja 77 surma7 sünmjuhtumit, 8 abielu ja 1 surma
lulihinut; Pühawaimu koguduses — 53 juhtum ; Stmeom ap.-öigeusu koguduses -sünmjuhtumit, 115 abielu ja 82 surmajuh 1 abielu; Juudi koguduses — 14 sünm
tumit; Pauluse koguduses — 13 sünmjuhtu juhtumit ]« 22 surmajuhtunnt, ninq Ohtu mit, 49 abielu ja 85 surmajuhtumit; koguduies — 5 abielu.

unatwrw

Küsimusmärk
taevas

£ehemee&te ,, mahamagatud*4 intewjuud

Teadusemehed murrawad päid Marsi inimeste Kallal. — Marsil

uudiste Wäljanuhkimisest on räägitud ja kirjutatud wägagi omapäraseid juhtumeid. Ajakirjanik on teatamas mõttes kriminalist, kes,
saades kätte wäikse niidi, hakkab seda mööda
minema ning jõuab wälja suure sensatsioo-

kange külm. — Madalamad loomad wMfid seal ehk elada.
Saladus, mida ei lahendata kunagi

Loetlematud teleskoopid kõigis maa- jäid lihtsalt pettis. Üksteisele lähedal
ilmajagudes on ikka ja alati suunatud asetsewad punktid suure kauguse tagant
maakera lähemale naabrile maailmaruu näisid ühendatud joonena,
mis —■ planeet Marsile. Kuid ka mida astronoomi fantaasia tõlgitses
täiuslikem teleskoop ei suuda awastada
Marsi elanike poolt kaewatud kana5a selgitada kõike seda, mis soowib teadliteks.
Uuemad uurimused seega on ümber lükanud mingisuguste kanalite olemasolu
wõimaluse Marsil.
Keskmine temperatuur meie naaber-

pbaneedil on 15 kraadi alla nulli. See
loomulikult pole weel otse tappew temperatuur, kuid ometi, selline külm ei saa

so odustada-põhjustada elu arengut ja
tekkimist kaugel taewakchal. Bioloogiliste olewuste elu on seotud üsna kitsaste

Tallinnas

käis kuulsusi

Maailmakuulus tenor ja Graee Moore'i partner Richard krooks
meie pealinna imetlemas. — Shaljapin tund aega „wihatud maal
Ajakirjanike walwsusest, sidemetest ja saabunud ..Nordlandil" Saksamaalt ning
siirdus üle Tallinna Helsingi ja sealt Stock
holmi. Tallinnas wiibis ta waid tund aega.

nini ja uudiseni. Kuid on ka asju ja sünd- annud sõna sel puhul, km wiimati kä,s sim
musi, mis lehemehed suurima siidamera- ja mil puhul oma kapriisidega end meie
huga magawad maha, nagu ei läheks see kuustirahwale oskas teha wõrdlemisi wastumeelseks. Seekord siis waatas ShaljaplN
neile üldse korda.

Nüüd, aasta möödudes, oleks nagu omalgi Tallinna kaugelt.
Klassikalisem „mahamagamine", millega
möödunud aastal külastas Tallinna rida eesti lehemehed tulnud toime, oli see, kui wiis
maailmakuulsust, kelle Tallinnas wiibimiscst aastat tagasi itaalia õhu-kindral Robile
keegi midagi kuulda ei saanud.
wiibis Tallinnas ja peatus siin kolm päewa

weidi piinlik tuletada meelde seda, ct

üks selliseid kuulsusi oli Ameerika kuulsaim ..Kommerts" hotellis. Tema Tallinnas wii-

ja ühtlasi maailmakuulus tenor Richard lumisest said lehemehed alles siis teada, km
Crooks. kes ,.Relianee'il" tuli lihtsa eks- soome lehed suurelt teatasid Robile saabumikurfandina Tallinna, wiibis siin terwe päe- sest Helsingi. Seal lehemeestele antud jutuwa ja kolas mööda linna ringi, olles rõõmus, ajamisel kõneles Robile wäga kiitwalt Tal-

et ükski eestlane teda ei tülitanud autogrammi linna ilust ja omapärast. Et siis Tallinna
norimisega wõi interwjueerimiscga. Crooksile toimetustes oli kirumist ja wandnmist ning
meeldinud selline ..tähelepanematus" wäga üksteise süüdistamist, on j« selge.
ja ta lubanud weel kord külastada seda omaMaailmakuulsuse Richard kohta
pärast maad.
Teine kuulsus, kes wast kuu aja eest wiibis oleks tähendada weel niipalju, et ta esineb

temperatmtripiiridega. Ainult ülalpool

Tallinnas, oli maailmakuulus Feodor helifilmis kuulsaima filmitähe Grace MooShaljapin, «basside kuningas". Ta oli re'i partnerina.

nullpunkti, kus wesi enam ei jäätu, wõib
elusolend pikemat aega eksisteerida.
Kuid ka soojusel on oma piir.

Kummaline

Samuti nagu külm on surmaw, meile
tuntud elusolendid ei talu sooiust, mis
küünib üle 45—75 kraadi. Ületatakse

koputaja-vaim

üks wõi teine piir, tabab organismi

külma- wõi soojusehalwatus, millele
järgneb Peatselt täielik lopp nii loomade

H. G. WellS arwab, et nad on niisugused. kui ka taimede juures. Mõned uurijad
arwawad, et Marsil siiski leidub madalamasse
liiki kuuluwaid loomadeliike,
lane. Näeme hiigelsuurt ja kumawalt

walgustatud kumerat poolsõõri.

Tumedad warjud ja kollakad walguselaigud liiguwad üle wõõra tae-

kuid ka nende oletuste tõepärasus on kaheldaw.

Mitmed uurijad koguni kahtlewad, kas

maailmaruumis ka teistel planeetidel

üldse leidub mingisugust elu.
wakeha pinna,
Arwatakse, et elu ei eksisteeri ka
ühinewad moonuwslikeks kujutlusteks ja
wäljaspool meie päikesesüsteemi.
kaowad samas uurimisest wäsinud Pilgu
ee.ö nagu põhjatusse uttu. Peened joo- Kuigi meie ei tunne kogu taewalaotust,
trcd, paiguti kahekordsed, nagu pliiatsiga
ja geomeetrilise täpsusega tõmmatud, lä-

bistawad Marsi pinna, hajudes kuskil
otlatuses ja tühjuse kõrwes. Aastate
wiisi on mõni tähetorn, nagu Flaffs-

Zistersdorsi sensatsioon: waim, kes awaldab end koputamisega.
Seckselgumata nähe. — Kolmkümmend sandarmi wmmu piiramas, kuid waim ilmub siiski. — Ta wastab ka küsimustele
Zistersdorf, Austrias, on kuulus oma
õliallikatega. Kuid see on täiesti loomupärane nähe. Hoopis wastand sellele on
Zistersdorft wiimaseaja sensatsioon,
millele Pole osatud selgitust leida juba
4—5 nädalat. Nimelt ühes wäikses maMaja kuulub Katharina S ch ä r f i l e,
kes seal elab koos oma 12-aastase tütre
A l o i s i a g a. Ühel õhtul, kui ta lapse
oli magama pannud ja ka ise oma woodisse heitnud, kuulis ta seinal täiesti sel

taffi observatoorium Arizonas,

Uurijad aegajalt awastawad mõne uue

seinasse uaelu taguda,"
mõtles naine ja pööras teise külje. Kuid
koputamine kordus ka järgmisel ning ka

„Naaber on leidnud ka aja, millal

tegelenud ainult Marsi uurimisega.

joone Marsi pinnal, inimsilmast tundeli-

sein fotoplaat märgib uusi laikufid ja
warjusid, kuid sellega on seni kõik ka
piirdunud. Ka tugewaim teleskoop ja
trindelikum fotoplaat on liiga nõrgad

wõimudele.

Kui wäike Aloisia oli kodust ära,
siis waim waikis,
nagu selgus neil puhkudel, millal tüdrui

saa ju nii magada!" Naaber tegi imestunud näo: ta ei teadnud midagi naelte
tagumisest, weel wahem koputamisest.

ei ole ometi Põhjust selle otsusega ühi

Inimesed Marsil? Samasugused elus- nemiseks. Samuti wõime uskuda, et
olewused nagu meie? Ainult inimese kusagil teises, meile teadmatus ja tundmatus päikesesüsteemis leidub mõni pla-

hirm ja aukartus elu teadmatuse ees on
neet, kus klimaatilised tingimused wõiloonud arwamise, et
maldawad elu tekkimist ja arengut.
meie naabruses maailmaruumis elutscwad samasugused olewused nagu .

Mindi koos kuulama. Tõesti koputati,
kuigi naabritoas polnud kedagi. Ei olnud
mingisugust kahtlust:
waim kummitas.
Järgmisel päewal teadis kogu Zistersdors, et Katherina Schärf on saanud pe.
rekonna soowimatu juurekaswu koputaja-

waimu näol. Proua sai warsti popu

laarseks ja peaaegu kogu. Zistersdorf
ümbritses maja, et midagi kuulata luaimust.

Wäike Aloisi Schärf

wiidi magama tuttawate juure. Kathc-

Asja hakati uurima. _ Warsti oli selge, rina Schärfile ei olnud ta populaarsus

et koputamine algab just siis, millal kuigi meelt mööda. Ta haigestus. Igal

Prantsuse walitsus lahkub
Pariis, 18. jaanuaril. ETA. iUdine

walitsnskriis Prantsusmaal näib olewat
möödapääsmatu. Kanbalavwanduse minister
Bertrand seletas, vt ka tema astub tagasi, kui
Herriot lahkub ametist.

diselt arwamine, et naaberplaneet on Herriot'l oli täna ennelõunat uus läbiasustatud elusolewustega, kes tehniliselt rääkimine Lavaliga. Peaministri juurest
jn kultuuriliselt maakera elanikest wast tulles ta keeldus aga andmast seletust ajakoguni ette on jõudnud, nagu wõiks ar- kirjanduse esindajaile.
wata hiigelsuurte kanalite järgi, mis ulatawad peaaegu planeedi ühest äärest teiteleskoobi walminiisega Barnesis muutu-

edasi. Sandarmite ülemal ei olnud enam
teist teed, kui asjast teatada kõrgematel?

just ööseti naelu seinasse taguda? Ma ei

niku fantaasia wõib luua kujusid, mida
arwatakse Marsil elutsewat. Oleme küllalt näinud selliseid fantastilisi maale ja
joonistusi, ent kõik need jääwad siiski
üksned fantaasia wiljaks, mis wõib olla Sellistena kujutav Marsi inimesi Flammarion.

seni. Kitid see arwamine osutub petlifufv. Maailma suurima ja täiuslikuma

teiste tähtsate isikute ees, ja koputas

juure: „Kuulge, mis teil arusse tuleb,

elu naaberplaueedil.
Seepärast ainult kujutluswõime ja kunst-

Muidu maailm oleks ju nii tühi ja wõõras, meile mõistmatu oma tundmatuses.
Omalajal, kui astronoomid Marsil arwasid nägewat erilisi kanaleid, walitses ül-

daski: kopp... kopp... kopp-kopp-kopp
kostus seinalt. Nüüd otsiti maja keldrist

selle järgmistel õhtutel. Nüüd lõppes

et meie silme ette manada tõelist

meie.

waim end awaldama... Ja ta awal-

proua kannatus ja ta ruttas naabri

selleks,

sellest.

tähtsate isikute saatel kummitustuppa.
Oli tulnud otsustaw silmapilk:
wäike Aloisia Pandi magama. Nüüd Piin

jas kummitab pikemat aega waim, kes kuni katusetipuni läbi, kuid waim ci tuuend awaldab seinale koputamisega.
nud mingisugust respekti sandarmite \a

get koputamist.

toopärane, samas aga hoopis kaugel

kogu aeg sadamasillal jalutades. Oli jn
Shaljapin kord omale annnd sõna, et ta oma
jalga enam Eesti pinnale ei tõsta. Ta olr

hukkus

Mehed päästeti.
Helsingi, 16. zaanuarU. ETA. Stokhol-

sid ?n"'N"s-uti'ks Marsi kanalid. Neid mist teatatakse, et Soome aurik jook

ööl wastu Icmpaewa Olandi lähedal maci. höõiru) ega leitud. On tõenäo sis
valikule, ^aetv on hukkumas,
line, et algelisem teleskoop eelmisi uuri- meeskond päästeti möödasöittva auriku poolt.

wäike Aloisia on heitnud magama. Muul
ajal waim ei koputanud.
„See wäike kelm teeb nalja, et meid
ninapidi wedada,"
mõeldi 12-aastasest plikast. Tütar wõetl
walwe alla, millest ta endal polnud min-

gisugust aimdust. Ta woodi uuriti jä
rele, kuid kõik asjata: koputamine jätkus

reeglipäraselt igal õhtul, niipea kui tütarlaps oli heitnud magama, ja waata-mata sellele, et tütarlast walwati.
Waimulugu muutus järjest kummaltsemaks. Lõppeks otsustas sandarmite komendant loole lõpu teha. Ta piiras maja
kolmekümne sandarmiga, nii et isegi hiir
poleks tähelepanematult majja pääsinnuv

õhtul see koputamine, kord tasem, kord
waljumini... Elu muutus wõimatuks.
Tulid wõõrad, kes püüdsid maimuga
astuda ühendusse. Talle esitati küsimuii
ja... neile järgnes ka wastuseid. Ta ütles õieti inimeste wanaduse, kloppides
aastatele wastaw arw kordi ja ei bla-ineerinud end kunagi. Kuid nii mõnu;:
kord jättis ta wastused andmata Päris
lihtsatele küsimustele. Keegi tehnika
üliõpilane korraldas sagedasi jutuajamisi
waimuga, ilma et ta oleks sattunud w.ihimalegi jäljele.
millega asja seletada.

Millega seletada seda nähet? See oa
wägagi huwitaw mõistetus. Kes on see
Ja siis astus ta bürgermeistri ja teiste koputaja-waim ja mida ta taotleb?

Kr. 11

Uudisleht

NAISTE MAAILM

Inventuur

OUnmoc inspiratsioonid
(?t saa enam ütelda, et meil on õhtumood
— meil on neid Praegu sadandeid!
Meilt nõutakse, et Peaksime teadma kõigi
möödunud aegade ajaloolisi perioode. Peame
o/ema teadlikud kreeka drapeeringutest ja

täiendatud wäljalõigatud

et nad peawad saama korraldatud kergelt ja
hästi tihedalt, nende kitsus ja laiuS pole aga

pluusiga

tähtis. Et nad wöõst ülelapoolp taljet ja mustast organdist eriti waimuStaw.

16.—31. jaanuarini
Riidekauplus

Ja selle waStand — tõeline must smoking
wäikse shlepiga, wõi jällegi isemeelselt ja raskest crepe ist walge rinnaesisega. Lühikese

BüolgaSH Palm

walge-must triibuline wõö wälja ja häwitab
kõige selle mehelikkuse. — Nende kahe äär
muse wahel nimetatakse kõik, mis koosneb
j akikesest wõi wäikesest bolerost, lühidalt

g Valli tn. g

kaela kergelt kataksid, et seljatagant üllatksid

egiptuse vassingutest. Sest neil on ju suur Pretsiisselt ühte käewart soojendaksid, et teist
wahe! Peame oskv::.a eraldada suurt ja wäi- jällegi külmetada lasta — see kõik on ükskest õhtukleiti. See polegi aga sageli sugugi kõik. Tähtis on waid, et ta meil on...
nii lihtne. Waatamata kõigi nende raskuste
Teine, sellele esimesele täiesti waStand,
peale, veame end wirgalt harjutama echar- wäikse õhtukleidi laad on tõsiselt — ele

jaki alt paistab muidugi kõrge, punane-

Peene osa endale üle wõtnud.
Sest just neile, kes ei wõi mõelda sellest, et

rikkalikud, tumedad ja heledad kameed jakki- tõendawad ka siin reeglit. Sellewastu nõu-

pide-mängu kunstis, mis wäga tähtsa ja gantne, wäga tagasihoidlik,

wäga praktiline ja hinda-

„tailleur". Ideed aga kuhjuwad. Talitakse

deks laiade rewääridega ja kitsasteks talje- takse aga wäga kindlalt, et talje peab olema
matuwäärtusega:
õhtu-tailleur. Teda on ennemgi olnud, aga deks puritaanliku lihtsusega. Wõi ehk jällegi nii kitsas kui wõimalik, õla- ja rinnapartii
aga laiendatakse seetõttu drapeeringutega ja
kleiti korraga,
targa lõikega. Kuuele jäetakse tema loomuon loodud shall, echarpe wõi kuidas seda
lik iluS langus ja antakse talle ainult põlwe
mitmekordset lehwiwat eset nimetada tahejuurest allapoole wähe rohkem laiust. Kõike
takse. Et suurt kleiti kiiresti ümber muuta
seda hüüiakse „saurreau" rõiwakunstnikkude
wäikseks, et -sile tuua tõsise nao, kus peitub

omada suurt ja wäikest õhtu-

sü-iawad marmorwoldid kreeka kujudel, sala-

keeles ja maksab, tähele panna, peaasjalikult
ainult jaki all kantawate kleitide suhtes.
Teised aga loomulikult, need iseseiswad,
need, mis kantakse õhtumantliga,

midel, araabia mantlid muretult wisatud
üle õla —

a l l,
need ou wabad kõigist ettewaatusist: nad on

warjatud kergemeelsus.
Drapeering, — millist ebaselgete ettekuju-

tuste tuulekeerist äratab see sõna! Rasked,

keebiga wõi kasukmantlite

pärased warjawad loorid türgi Haaremidaa-

täis õitswat fantaasiat ja leiutamislõbu ja

see kõik lendab läbi meie

erilisusele, mis täidab moelooja südant. Nad

erutatud meelte.

on romantilised ja siiski kuidagi parajas?

Ja siiSki pole see nii komplitseeritud. Eelkõige — drapeering on kerge kanda, sest et
see sobib kõigile naistele, s. t. figuuridele.
Siin aitab ta katta, seal toonitab joone erilist ilu. ja itta on ta wäga naiselik ja wäga
maaliline, sest ei pea unustama: need echar-

looriga ümbritsetud.

Tüll leiutati uueSti, alles päris hiljuti?

enne seda juba musliin ja chiffon.
Ja ka weetlew ühendus fahisewast taftist
õrna tülliga, mis tütarlapslikul kleidil, mis
alles päris kaela juures tõrukestes sakkides

pid ei tohi ainult, waid peawad mõneS teises
warwiS saanza walitud kui kleit ise. Selgitaw
punane wõö ja echarpe Pergamentwalgel, wägn lihtsalõikelisel kleidil; hiilgaw musta siidi
tõsidus lahendatakse ja «lahendatakse kahe
waöalt hõljuma õrnsinise pilwekesega;

kokku jookseb, on eriliselt waimuStaw.

Lõpmatu lai kuub on Põrandast poole meetri kõrgusel

samasugustesse kolmekordsetesse tüllsakkideS-

se jaotatud. — Samal kleidil leiawad aset

sabaga uhkeldaw paabulind
ei saa ka suurepärasemalt
mõjuda,

kolm isesugust wärwitooni: õlgadel — roosa,
taljel — hall, kuuel — must!

Et poolikut ei armastata, seda näitawad

kui kuningasinme, täieSti plisseeritud chisoon

Ma haruldasemaks muutuwad, selle eest aga
seda ilusamad stülkleidid. Rasked siidid, sa

õhtukleit pika shalliga punasest chifoonist,

eulle lõpud jällegi sinised ja kaunilt on et ta on warieerunud, muutunud ja nagu koostatakse ootamatud wärwid ja kangad, hisewad tastid, mustad wõi omapäralt —

sliSseeritud.

Hoopis uuekS saantü» — siis temast ei saa nii näiteks hele-roosa wõi sinine jakk päris õhu- ilusates wärwide pooltoonides, raisates meet-

Pariisi suurim moemaja S ch i a p a - lihtsalt mõõda minna. Juba seepärast, et kesest wildist pruuni sametkl^di juurde. — rite wiisi — kuhjuwad nad hiiglsa laiusesse.
r e l l i on mõistnud jällegi midagi ilusat nüüd omab ta oma kaunistusteta katte all On ka „tailleure" iratsepkostüüm) kinni- Talje jääb kitsaks, kuid peaaegu orgaaniliselt

taotleda: oraanshwärwilise päikesloojangu meie tähelepanu tuuma — suurt õhtukleiti! kaswanud jakkidega, s. t. et seal all pole ei neist wäljuwad warukad

salli drapeerida pikale, lohisewale õhtu- Peaks õieti kord olema tänulik muidu nii pluusi ega kleidi ülaosa. Lameest, wäga helehämarhallile crope-kleidile.

ebasõbralikule „kriisitondile", et tema meile dast, peenest rõiwast wõi siidsatäänist on nad
Kui nüüd kirjeldada kõiki neid — kuidas sarnase jumaliku kompromiss-kleidi on an- kenad üleminekuwormid hommikulisest deuxja kus, Pikkust ja laiust ning isegi nende wol- netamld.
piieeNst,
tide kinnitamiswiise — siis peaksime täna
„Tailleur" — see sõna ei meenuta õhtut,
mida meenutab echarpe,
kirjutama waid neist üksi. Aga on ju nii PS- ehteid ega hiilgust. Aga mis tehti temast! — mis sportlikult asetsed jaki wäljalõikes.
lewhuwitawaid teisi kujusid õhtukleitide juu- Wõi oleks mõnele harilikule surelikule eales
Ideaalne lahendus on, nagu juba eelpool
res Maadelda.
pähe tulnud seda sõna ühendada sugugi mitte nimetasin, suurt õhtukleiti peita selle jaki
Sellepärast siin ainult weel
nii tailleuripärase mõistega „pits"? Ja alla. Hoolimata kõigist jõukatsetest ja osalissiiski on tulemusi:
test wastupidistest pingutustest — on jäädud
sedakõigewajalisemat woltidest,
truuks sügawale seljawkljalõikele. Erandid
pehmest mustast pitsist kleit,

wõtawad wõistluse kuuega
julgelt wastu.

Lõpuks ei saa siiski nimetamata jätta selle
pehmelt kukknwa walge chiffoonkleidi puhast

ilu wäikse lamee kaunistusega kaela ümber
ning iseäralikv wööga, mis wormitud hiilgawaist metallsoomuseist. Pikk, sale ja wõluwalt lihtne, nagu kaunikujuline sammas.

«Uudisleht" on majasõber
ge, et sakslased käisid wene seisukobti fo-

tograseerimas, et näha kui kaugele we-

nelased oma töödega juba jõudnud.

Sakslased suurendasid ka oma waatlusõhupallide hulka.

Oli kindel, et waeulaue kawatses
midagi tõsisemat.
Hakkasid kukkuma raskekahurite mürt-

Mrrow wõtab Nadjusha uuesti sõjawäkke — telefouii

snd... Mirow kutsus oma rooduüle-

tiks. — Nadjusha ia tema lauaseltsiline hiireke. -

mad kokku.

Üritatakse suurt pealetungi.
18.

Ärge püüdkegi mind sellest tagasi hoi-

„O!g« fiis, ma toou ta siia telesonistiks."

„Härrad, käsen teid oma roodild seada

le. Samal ajal pidi Baranowitshi juu- kiiresti rünnakkorda. Kõik tundenmr-

res korraldatama demonstratsioon saks- gid näitawad, et sakslased walmistawad
midagi tõsisemat ette." Ta ahetas lauale
„Sakslased saawad selle kindlasti tea- suure kaardi, millele oli tindiga i^ärgida," pomiseb kindral Ewert, kuid wõtab tnd wastaste raskepatareide asukohad.
siiski pliiatsi ja kirjutab Pealetungi kä- Neid oli wiimaste päewade kestel tublisti juurde toodud. Waewalt olid ohsule „Täita."
Juunikuu on käes. Naid j cm ow on witserid lahkunud Mirowi blindaashist,
juba kaks kuud rindel. Ta tõotab alam- kui selle lähedusse kukkus raske mürsk...
polkownik Mirowi staabis telefonistena.
13. juuni ei erinenud palju eelmisest
Seni pole olnud eriti raskeid lahinguid. päewast.
Oli jäänud wiimasel ajal nõrgemaks
Siia-sinna kukkusid üksikud graisegi sakslaste snurtükituli.
Ilusatel kewadpäewadel polnudki elu
blindaashis kuigi halb. Naidjonow oli muidu oli kõik waicne. Kõikjal oli naba
harjunud ära isegi lugematute rottidega. sõdureid, kes roninud kaewikutest wälja
ja jalutasid rahulikult ringi, nagu poTa oskas neid hoida eemal nii, et
lekski sõda, nagu polekski sakslasi mõnepani neile süüa blindaashi ukse ette.
Üks wäike hiireke oli Naidjonowiga saa- saja sammu kaugusel oma relwadega

1916. a. maikuul walitses kindral laste segadusse wiimiseks.

da. Minu otsus on kindel. Isegi mu Ewerti staabis Minskis palawikuline te-

isa on sellega nõus. Ta soowib ainult, gewus. Liitlaste Läänerinde juhid olid
et oleksin teie kaitswa käe all. Sellepä otsustamld nunna otsustawale Pealewnrast ma põõrdungi just teie poole.
gile.
Kas saate mind kuidagi wõtta oma
Weuelased pidid neid selles toetama.
pataljoni koosseisu?
Mohiljewis peeti keisri eesistumisel
Mulle pole see sugugi saladuseks, et pal- suur nõupidamine, kiis otsustati, et we-

jud naised teeniwad Praegu tegewas nelased asnwad energiliselt waenlasi
wäes. Üks minu sõbrannasid on kogu ründama.
ni grenadeer. Hoian oma tunnistust naSelleks määrati peamiselt kindral

gu silmatera ja loodan, et see aitab

Ewerti osad.

daashis Pisikese õlilambi juures. Tema
ees laual
lebab juba kümneid korda läbi loetud kiri.

et ta nõupidamisel ei protesteerimad kui-

mind. Kuidas ka lood ei oleks ja areKindral Ewert on pahane. Ta on
neks, reamees Naidjonow palub teid wLendunud, et sakslased saawad wenealandlikult, et wõtaksite ta oma pataljo laste Pealetungi kawatsustest aegsasti
ni teenima. Teie Nadjusha." teada ja seetõttu pole loota kuigi suurt
Õhtul hilja istub Mirow oma blin- edu. Kindral on pahane ka enda peale,

^ naadid,

nud suureks sõbraks. Igakord, kui luuramas...

Kuid Paile meelitas inimesed maa-all
gi energiliselt selle kawa wastu. Tema Naidjonow istus sööma ilmus lu-reke
wälja. Päikose walguse jõud oli suurem
naaber kindral Brussilvw oli aga sellest tema juurde.
kawast olnud suures wai mustub?. SelÜmberringi kees töö. Ehitati suuri ja surmahirmust ja sõdurid pugesid oma

Mirow ei tea, mida neiule wastata. lepärast ei pidanudki kindral Ewert tugewaid blindaashe. Kuigi neid töid koobastest wälja.

^hrid ta teab siiski üht — eitaw wastus sündsaks hakata kawa maha tegema.
Kindral Brussilow oli oma wagede
ci sunniks neiut loobuma oma otsusest.
Nadjusha soow rindele minna Pole su- Peale nii kindel,
kuidas oleks wõinud tema — Ewert
ruigi mitte mõöduw tuju, waid see on
— mõelda oma wagcdest ieifiti!
kindel fanaatiline tahe. Mirow wirntab
Peahoop
pidi suunatama Wilno pea
rusikaga wastu lauda.

Nii kestis see kuni lõunani.
nud see siiski wõimalik. Vaenlane nägi
Täna oli Naidjonow karrapidaja-tele
wiiga hästi, mis wenelased tegid. Kuid sonilt. Kuna rindel oli kaik waikne, siis
nade ei seganud...
ajas Naidjonow juttu oma kaaslasega
katsuti kõigiti sakslaste eest. marjata, pol-

Juunikuu lõpul muutusid saksa len pal su tagawarawäelasega^
durid õige aktiiwseteks. Kõigile oli sel
(Järgneb.)
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JCaks Aatda Mest 4a samast
Hongist maha jäänud

WiibideS 1927. aastal sõjawäe poiss toimetati jõuga operatsioonihaigemajas pimesoole lõikusel, olid saali ukse taha. Siin õnnestus Muunende ridade kirjutajail toanaab- sekandil end lahti rabeleda ja Pani Rongist mahajäämine on kaunis
Sajandi algaastail, fui tsaariwõim reiks rida igasuguste tüMdega hak- jooksuga aluspesu wäel treppidest ebameeldiw asi ja juhtumine. Eriti
täielikult pidurdas igasuguseid pon- kama saawaid linnapoisse. Nende alla ja uksest wälja täitur» poole. kurwaks wõib lugu kujuneda, kui kotilisi eneseaivaldusi, tegutses zuba hulka oli kuidagi Ava eksinud ka üks Haigemaja wärawas Püüti poiss danik tingimata Peab selle rongiga
tollal pahempoolseim tuntud Mihkel wäga naiiwne ja kõike nskuw, kusa- uuesti kinni ja toimetati nüüd pool- sõitma, mis wiib ta õigeks ajaks õiMartna Tartus juhtiwa jõuna ühes gilt maakollast pärit Muufekandi ni- minestanud olukorras operatsiooni- gesse kohta. Aga et inimene kaks
tuppa.
sealses karskusseltsis. Karskuse ftlbt meline maapoiss.
korda ühest ja samast rongist maha
all tasapisi aga tehti ka politikat.
Kui nnüd wiimase kätte jõudis
Linnapoisid said arstide käest mui- jääb, seda ei juhtu wist igapäew.
Peeti waidluskoosolekuid, kus alko järg operatsioonile minekuks, siis dugi tugewa peapesu Muusekandi hirKuid selline lugu juhtus siiski ühe
holi- ja karskuseküsimused olid wii- nähti kohe, et Poiss kardab ja när- mutamise eest ja ühtlasi hoiatuse, et tuntud Tartu ärimehega, kes oli
inase järgu tähtsusega asjad, küll aga weerib. Operatsioonipäewa eelõhtul kui sarnane asi weel kordub, wõe- Tallinna linna peal ajanud joonde
kõneldi rohkem maailmawaateliste küsib üks linnapoistest nagu koge- takse tarvitusele karmimad abinõud edukalt kõik oma äriasjad ja selle
ja rahwuslike küsimuste üle.
mata: „Knule Mnnsekant, kas sa
kirjutatakse kõik haigemajast järele siirdus ühte meie nooblimasse
Teadagi, et Martnal juba tollal- oma wanomatvle ja pruudile oled ning
wälja.
lokaali õhtustama koos sõpradega.
gi polnud puudu wastastest. Tihti- juba jumalagajätmise kirja ära saatKuid
aeg läks lennates ja kui äripeale juhtus wastastikuseid nääkle- uud? Kui ei ole — siis tee seda wiiwiimaks söandas waadata
misi ja lahkuminekuid. Nendest sise- bimata."
Isa jutustab pojale oma suurtest mees
kella, näitas see, et puudub mõni mi
tülidest ongi pärit järgmine pisilugn.
kangelastegudest
sõjas.
Kui
ta
oli
Maapoiss lööb sarnase jutu peale
nut rongi minekust. Kiiremalt kui
mille tõepärasust omrtlajal kinnitanud
näost walgeks ja küsib kogeledes: kõik ära jutustanud, küsis poeg:
fa Martna ise.
„Knid milleks wajati siis lahingus
Waidluskoosolekuil tawaliselt mak- „Ei, ei o-oole weel kir-kirj«tanud, weel teisi sõdureid?"
sis kord, et need, kes tahtsid saada sel- kuid miks, miks pä-pärast ma-ma
Naljad
gust mingisuguse küsimuse kohta, wõi siis feda tegema peaks?"
T e m a: „Kas ma tohin koos teieLinnapoisid nähes, et mehike on
omaltpoolt esitada täiendawaid küsi„Kui minu naine minu zuurest
läbi elu sõuda?"
musi, Pidid seda tegema kirjalikult, juba „õnge hakanud", hakkawad weel ära jooksis, siis kaotasin ma oma gaTemake:
„Kui mina hoian
jjhel järjekordsel koosolekul, mida hoogsamalt Muusekanti hirmutama. hea sõbra."
tüür:, st:s — küll."

++++

Martna ise juhatab, kannab ta ette

koosolejate poolt esitatud küsimusi,
ühe paberitüki juures ta natuke kõhkleb, kuid teatab siiski:
„Keegi lugupe.etud seltsi liige pä
rib selle kohta teateid, miks Mihkel

Marrna nina on punane. Meie
seltsi juhatus arutas küsimust, miks
inimese nina muudab wärwi, ja mil-

listid ninasid üldse maailmas leidub. Jõuti otsusele, et peamiselt ja

sagedamini leidub punaseid ja siniseid ninasid, aga haruldaseks pole ka
wesimnad. nagu wõib omastkäeft kinnitada selle kusimuslehe esitaja."

„Seda ma usuni"
üks ütleb: „Mina kuulsin koge*
mata arstide juttu pealt. Nemad ar„Jah, ta jooksis ära ühes minu
„Teil
on
tubli
lehm," kiidab suwawad, et see on ainult õnn, kui sa naisega."
witaja talumehe loomakest. „ Palju
♦
homme eluga pääsed. Ka tahawad
ta teil päewas piima kah annab?"
nemad sind teist wiisi lõigata — täna
Vanglas:
„Nr.
15,
tulge
wälja,
„Noh, oma wiis liitritest annab
juba teritati nuge ja käärisid."
teie naine tuli teid külastama."
ikka ära."
Esimene linnapoistest waewalt lõ„Ja kui palju teie müüte ka iga„Kuid missugune naine. Ma istun
petanud, algab kohe teine:
päew ära?"
ju mitmenaise pidamise eest."
^Harilikult ikka oma kaheksa liit„Kuule Muusekant, kas sa seda
*
rikest."
raswast kassi oled köögis näinud?
*
Jaama einelauas: „Kas teil on
Oled — waat see istub iga lõikuse
ajal lõikusetoas laua otsaS ja ootab juustu?"
„Ma ei wö: öelda midagi halba
„On küll, kuiv missugust teie soo- oma naise kohta. Igal. õhtul töötab
tükikest. Waat nüüd tuleb mul
meelde — sellepärast see kass waa- wite. Kas söömiseks wõi selleks, et ta õrnalt mu saapad jalast ära."

Sellise wastuse järele Mihkel tabki sinule igapäew nii teraselt otsa, jääda üksi wagunikupeesse?"
Martnat koosolekuil enam ta punase kui mind lõigati, oli asi samasugune.
nina pärast ei pilgatud.
Ja siis weel, km homme lõikuse
tuppa lähed, siis lase uks hästi pä-

rani lükata, sest lõikusetoa ukse taga

„Kas siis, kui tuled hommiku!

kõrtsist?"

selgus, et rongi tulekuni on weel

paarkümmend minutit aega.

Nii siis juhtus, et mees, kes ühest
ja samast rongist jäi kaks korda ma-

ha. kolmandal korral ikkagi jõudis
rongile.

MeeS: „Sina ei ole ikka weel
Nain e: „Ara tüüta muid 1 Ma

ritdesl"

ütlesin sulle iuba tund aega tagasi,
et olen minuti pärasc walmis. Mis
haugud mu kallal nii paljul"

Isa (wihaselt): .,Ma õpetan
Noormees (rahulikult): „Tä

teid, kuidas minu tütart suudelda 1"

nan wäga, ma oskan seda isegi!"
*_

,.Ma olen nii õnnetu." nutab

noor abielunaine.

„Mis sul siis wiga on?" küsib ta

sõbranna.

„Ma lõuan ikka rohkem otsusele,
et mu mees abiellus mimiga ainult

mu raha pärast."
..Ära siis sellepärast nuta. Igal
halwal asjal on ka hea külg."

^.Mis bea külg siin ikka olla

wõib?"

kui elektritoolile mõistetud roimar
otsuse täidewiimiscl pakub juures-

maapoissi kuni hilja ööni.
Järgmisel hommikul, kui welskerid ja halastajaõed tulid Muus^kan-

olewale lehemehele oina tooli.

„Ma tahan teada, kunas saan

ma oma wõla kord kätte. Älles siis
saan ma rahulikult magama heita."
„On parem, kui teie seda ei tea.
siis on teie üni pa^!n.' rahulikum."

dile järele, hakkas wiimane suure
häälega nutma ja keeldus kategoori-

liselt neile järgnemast. Ei aidanud
mingisugused meelitused ega rahus-

*

tamine — poiss jäi kindlalt oma

„Palun proua kammerlauljanna,
la personaalil üle enam munb, lm, mikrofon on teie jaoW lottaV
otsuse juurde. Nüüd ei jäänud haig-

Weohobu loomaaias seebrale:

„Kas olete juba kaua tvanglas?"

tuleb kõrtsist wälja ega oska minna purelemine läks lahti. Hundikoer

koju. Sina aga oskad. Ja wana- wõttis setteril turjast kinni ja tuu-

saavad uue perekonnaliikme

oli rong ka sealt juba lahkunud.

Siis sai saatusest nöögitul lõplikult
hing täis ja ta palkas auto pikemaks
sõiduks — Aegwiitu. Sinna jõudes

*

Nii hirmutati ja narriti waest

VreibMrgid

Balti jaama juurest wõttis hilinenn auto ja käskis sellel kihutada
ülemistele. Autojuht tegi, mis tema
wõimuses, kuid ülemistele jõudes

Suurim wiisakus on see.

kumminuiaga uimaseks."

Oska* £iilendat

mehe kell käis taga.

„Et, siis, kui ynd õhtul kawatsen
..ilüuid wähemalt on selge, et sinu
sinna minna."
mees et olegi nii tarnal lut näeb
wälja."

seisab haigla ööwaht ja wirutab su

Ka hetiatsilindriline sõiduk, millega sõitsid meie wana-wanaifad.

kiiresti kihutas ärimees Balti jaama, kus sai teada, et rong oli juba
weerandtunni eest lahkunud. Äri

Laps: ..Papa, miöpärast ei kõ-

nele kalad?" v

Papa: „Kü!l sa oled "ga rumal
Wõta suu wett täis ja k^tsu, kas
saad siis kõnelda!"

*

Nao oltl) läinud loomaaeda >>

mees, kes ei tunne kirjude silmade seldas seda igat kanti. Wanaproua seisid ahwide puuri ees.
pffctrp fesb, satub koju minnes ame- pistis karjuma ja jooksis koerapiit
„Juhan, ma tahksin nii wä^c löti^Linrudega tvastollu ja end saga tvaHele, kuid hundikoer pages wisid näha."
semendi piale wtia. Ja kõige? sel- löökide eest körwale. Wiimaks pis^Jääme parem siia, mulle mee'.les oled sina, igawene koerakutsikas, tis setter huludes Rohu tänawat diwad ahtvid rohkem," arwab Jiiftait.
süüdi. Saad sa ise ka selle süü suu- mööda alla kuna hundikoer tuli wõi^Sina mõtled alati enda peale,"
rusest aru?
dilrõõmust hiilgawa näoga Willemi pahandab temake.

Waat' niisugune jutt ajas koerale juurde tagasi ja hüppas selle najale

(fy, koer wõib walmistada nii- lem Freiberg otsustas minna kõrtsi päris nutu-näo ette. Looma hale- püsti. Wihast lõkendawa näoga
palju pahandust maailmas, selles ja teha peale kuuma sauna üks kor- dad silmad walgusid wett täis ja ta ruttas nüüd wana daani Willeim

weendus esmakordselt toana Willem ralik naps ja siis minna koju. Waik- jäi seisma umbes niisuguse näoga,
alles reede õhtul, kui oli kodu poole ne ja tagasihoidlik Willem Wreibärk et cch niisugused teie inimesed siis
tulemas Saarmanni saunast, kus oli siiski kuidagi nõus sellega, et olete — ikka mõtlete, et loom wõiks
oma paar tundi oli wihelnud oma wõetakse waid üks naps.. Kuid elu- alati teile pahandust sünnitada?
tööwäsimusest tuimaks jäänud keha, nautija Willem Wreibärk osutus pe- Miks sa räägid minuga niimoodi?
jalgu soojas tvees teotanud ning siis tiseks ja mitte-sõnapidajaks ning li- Sa wõib olla, ei tunne üldse olukortviimaks lasknud läbi sõela endale sa- halik Willem Wreibärk tegi koini da ega tea neid põhjusi, mis sunnidada kaela külma wett, et pole asigi. wäikest napsu enne kui hakkas mi- wad mind sinuga kaasa tulema?
Wana Willem tunneb loomi juba
üldse peab ütlema, et wiimase! nema koju.
Rinde all mõnus tunne, nahk mõ- pikemat aega ja ta umbes taipas,
ajal on saunas käimine muutunud
täitsa äripaewaliseks tehinguks, mil- uusalt õhetamas Nuhtlemisest, sam mis koer mõtles. Willem tegi lahlele enam muud suurt tähtsust ei saa mus wanamees kodu poole ning mõt- kema näo ette ja sõnus siis:
— Aga kui sulle meeldib kaasa tulomistada. Peab saunas käima waid les mitmesuguseid wagusaid ja endasellepärast, et teha oma ihu korda. misi mõtteid. Siis äkki oma suureks la, eks siis tille. Kis sind keeland.

juurde, hingeldades:

— Kas see on teie koer? Milline
äbemata imme olete, et lasete oina
koeral teisele tungida kallale. Ärge
minge siit kuski — mina kutsun po
litsei — teie piate minu koera loomaarsti kulud maksma kinni.. .
Nüüd sai Willemi hing täis.
— Kõigepialt — minul põle üle
üldse koera. See oli täitsa wõöras
koer. tuli moga kaasa. Ja kui tere

setter on wilets ja arg, siis ärge

tooge üleüldse wälja. Tahate, wõtke
Äkki põlegi suil tvasta ööd kuhugi unt kinni ja andke talle ise üks kereminna ja wiimaks olen mina nii- täis. Ja põle kah wiisakas tulla
moodi sinu surmas süüdi, kui sa öö- wõera inimese nina piale kirjutama
seda, mida ta põle teind. Mind üleseks tänawale jääd ja kangeks kül- üldse
koerad ei uuwita.

Weel paar aastat tagasi oli saunas- imestuseks tundis, kuidas midagi
käimisel teissugune tähendus. Siis wõi kedagi surub end tihedalt wastu
oli weel riigikogu, siis olid weel säärt. Willem waatas allapoole ja
wapsid ning sauna lawal sai rohkem märkas, et talle waatab kaunis arupolitikat tehtud, kui wiheldud. Kui saaja ja targa näoga otsa hundikoer. mad.
Ja koer tuli jälle kaasa.
aga 12. märtsil kõigile niisugustele Koer hakkas kohe Willemile meel
ilusatele „üüritustele", nagu wana dima. Loom waatas päris usaldaOli juba hiline õhtutund ja keegi
Willem wahest armastas uuemas walt uuele tuttawale otsa ning hak- wanaproua oli tulnud täuatvale jaeestikeeles öelda, „kriskad" peale kas hüpeldes tillema kaasa.
lutama oma tulipuimse setteriga.
pandi, siis kaotas saunaskäimine
—- Kuhu sa oma peremehe jätsid? Iiri tõugu koer uuris lähemalt jäpoole omast mõnust. Politikat poi- küsis wanamees päris mõnusa näoga. rele, kas tuttawad majade nurgad
nud enam ja politikast ei saanud Koer jäi kohe seisma, tahes nagu on weel alles ja kas pole kuski mõild

„Mina joon ainult sellepärast, et
unustada, et mõni naine jättis mu

Ja Willem pööras selja ning hak- maha."

kas minema. Wana fraeem saatis

„Mina aga joon selleparast, et

talle järele hirmsaid ähwardusi, kuid unustada, et minu naine mind koWillem ei hakanud oma saunast kaa dus ootab."
satoodud head tuju üldse rikkumagi
sellega, ci oleks midagi wastanud.
Jõudes koju ukse ette märkas Wilenam rääkida.
umbes wastata sellele küsimusele — uut ja huwitawamat posti juurde lem, et koer on juba kohal, särades
elurõõmust ja lustist.
Nagu wist eelpool juba sellest jut- kas ma olen sinu käest küsinud, kes siginud.
—i Ah siin sa nüüd siis oled?
Kui hundikoer setterit nägi, siis
tu, et saun oli wäga waikne. Selle sa oled?
Pian
ütlema, et ernnad Pelgulinna
tundis
ta
jalamaid
uue
tutwuse
Wijlem läks jälle edasi. Koer
tõttu sai wanamehe ihu ka päris kor
koerte
wurhtvi wälja. Pelgulinnas
wastu
huwi.
Koerad
pistsid
ninad
iiilt järele. Teel hakkas Willem
ralikult puhtaks.
kokku, kuid weidi hiljem tekkis loo- rtzaksab ikke jõnd iga kandi pialt.
koeraga
ajama
päris
mõistlikku
juttu.
Saunast wälja tulles riskeeris wa
madel mõtete lahkuminek ja hirmus Kuradi pahanduse ähwardasid mulle

namees paar minutit, kas teha soo

— Minu nimi on Willem Wrei-

jale kerele üks wäike üllatus ja bark. Elan Pelgus ja asi tahe.

wõtta wastasasuwas kõrtsis üks naps Kolm poega on mul. Wahwnoid tewõi mitte. Wanamehes hakkas waid- gelased, omawahel öeldud. Wahest on
lema kaks Willem Wreibärki: üks nendega igatvene tegemine ja maade
oli see korralik Willem Wreibärk. kes jagamine, kuid toime tuleb . ..
Ja siis waatas Willem koerale
armastas waikset ja tagasihoidlikku
elu ning wihkas kõigest hingest alko- jälle teraselt otsa. Jäi seisma ja

holi, olgu mis kujul tahes, teine kaunis etteheittva häälgea sõnas

Willem Wreibärk oli waiksel wiisil koerale:
elunautija, sädelewa hingega ja ilu— Mul tuleb ette, et sa oled tul-

sate ning meeldiwate wõimaluste nud toime wäega altva numbriga.
kütt. Kui need kaks Wreibärki hak- Nüüd ma tean: sinu peremees läks

kasid üksteises waidlema, siis jäi harilikult ikka alla see waikne ja tagasihoidlik Willem Wreibärk ning nen'de mõlemate kehastaja kodanik Wil-

minutiks kortsu, et wõtta soojanapsu.

Ja sina pidid see minut ootama
wäljas. Kuid sa ei wiitsinud. Ku
jutame nüüd ette, et sinu peremees

tuua kaela. Ja kas mul oleks läind

korda teha kindlaks, et mina silid ei

tunne? Ci iialgi. Ea, et niigi

läks.

Ja wanamees keeras hoowiwärawa

lahti — koer lippas kohe nagu tuttawasse kohta sisse.

Ole lahke, tähendas wana-

mees. „See loom wõib mulle weel

walmistada muret. Omme piab

äkkama otsima ta õiget peremeest.
Kuid olgu piale. Ta on tore loom."
Nii lõi waila Willem omale hu«Halloo! Kas teie olete fa len
witawa tutwuse hundikoeraga, kel- dur?"
lest edaspidi saame weel 'mõndagi
"Ei, mina parandan tirikukuulda.
torni."
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litsi kloostri igawuses

Ülevaade kodumaa
sündmusist

(3. tt. järg.)

„Ei ole," raputab ta pead. «Selles
„Oma isiklikul soowil," wastab ta, kloostris, mis Tallinnas, ei ole neid."
Wapside nmssukawa üksikasju. Nagu po- kaitsewägede ülemjuhatajale, t peannmstr:
Aga Pühtitsal? Kloostrwbe ei tea titilife
kollakas-kahwatu näo tõmbudes sügawale
poleitsei poolt siiamaalsel juurdlus»! asetäitjale ja wabariigi walitsusele tuleb
seda öelda. Siiski — ta arwab nagu selgiitatiÄi — wapside-terroristide mässu-- igapäen» kõigist kodumaa nurkadest telepühalikule tõsidusele.
Hinges oli janu ja igatsus millegi

mäletawat, et

on tulnud inimesi kloostrisse ka

kõrgema, pühama ja puhtama jä

mehe juurest.
Tema ise on
kloostris juba lapsepõlwest saadik,
«Olete rahuldunud täiesti oma soosamuti ka tema kaasõed.
wides?"
Kusin, mis siis, kui sureb üks kloostrirele.

Olen otsinud Jumalat . .

löögi esimeseks sihiks on olnud —- likwidee- gvamme ja kirju, milles terwrtatakse rahtvustitoa juhtkond. Selleks oli katvasse esimese kogu kokkukutsumise mõtet ja hädawajalikpunktina wõetud „ Estonia" teatrimaja toal- kust.
Rahwuskogu kokkukutsumise poolt 500.000
lutamine, kus loodeti tvahistada ja kõrwal-

dada riigijuhte, kes pidid tulema Isamaa- häält. Läinud nädalail toimus kaitseliidu
liidu kongressile.

Deme pealoök oli määratud autotcmkÄ>e
rügemendi wastu, kust loodeti saada mõju..Olen," kostab ta. „Kui kloostrisse õde. Kellele jääb ta wäikene warandus waid reAvi ründamiseks. „ Estonia" teatrimaja wallutaanine M tehtud peaülesandeks

ja kuhu ta maetakse?
leidsin rahuldust oma igatsusile."
,.Kui keegi sureb,
Paljud pühapildid wäikeses toakeses kõ-

nelewad ta igatsusest. 1'lhe pildi ees
klaaslühtrikeses põleb küünlakene. See
on

tnli, mis sündatuna iga päcw, hei-

dab omi warje senikaua pildile,
kui wajnb kord jõuetuna alla süü-

ta isiklik warandus jääb Hoostriie, kaasõdedele. Sugulased

ega omaksed ei saa midagi."
Ei olegi ju neil õieti pea mingit wara,
peale pühapiltide ja mõne tühise eseme.
Naha kloostriõde oma kätte ei saa, waid

Paul LaamaimKe. Draamateatri kelder

määratuid esialgseks tvangide paigutamiseks
ja haawatute ebiandmise punktiks.
Autotankide rügemendile kallaletungi pidi
juhtima tol. Seiman, kes olekS tvälja ilmunud koloneli mundris. Ootamata kallaletungiga taheti korwaldada wahisodurid, samuti
korrapidaja ohwitser. Edasi pidi wäeosale ette
loetama wapside tvalitsuse proklamatsioone
ning ülemjuhataja nimel trükitud wõltsitud
käsukirju. Seejärel Seiman pidi tutwustama
uut rü g emendi - ülemat. Tankide rügemendi
staap kawatseti muuta kogu mässu juhtimise
keftstaabiks. Siin pidi oma esimeseks koosolekuks kokku tulema ka mässuline walitsus.

see läheb juhatajanna korraldusse, kes
seda kasutab üldiseks majapidamiseks.
Wäljas hämardub. Õhtuwarjud lan- Juhatajanna muretseb õdedele ka töo.
gcwad punakasroosale kloostrikirikule Wabal ajal. palwewndide kõrwal, õmnagu Lunastaja onNistatvad käed. Tu meld-ikse tekke ja tehakse" muud käsitööd,
Kaitseliidu staabi wallutamine oli ülesluke pühakuju ees hämaras toas helgib mis lähewad hiljem poodidesse müügile. andeks
Lirwakule. Löökrühmlassd pidid tuntaja enese käsi.

kummaliselt. Kloostri õde wotab kummu- Sellest elatub klooster, lisaks armuanne- gima kaitseliidu majja, et sealt wälja tuua
kaht soomusautot. Staabimajja pääsemiseks
tilt pildialbumi, asetab pikka ja tõsiselt tused kirikus.
olid ühe wähema ametniku läbi saadud waleett? prillid ning jutustab paljudest pil
Kloostriõdede jaoks on eriline matuse- WZtmed.
tidest.
Juhul, kui ei oleks õnnestunud maja toalpaik Aleksander-Newski surnuaial. Siia
Seal on üks pilt, mis kujutab kuld- n(Vd maetakse kõik hariliku õigeusu kombe lutamine ja häiresignaalide peale oleks ha-

juhtkonna nõupidamine, kus ühemeelselt ja
kindlalt tunnistati, et kaitseliit toetab kogu
oma jõuga osa eclseiswast _ rahwahääletuse
selgitus- ja õhutustööst. Kaitseliidu loosungiks seejuures on: rahwuskogu kokkukutsumise poolt 500.000 häält.
Wäljaweo ülekaal 11,3 milj. krooni. Möödunud aasta wäliskaubanduse läbikäik, tvõrroldes eelmise aastaga, on tõusnud 19,8%.
Sissetv^u on suurenenud 24,4 ja wäljawedu

16,1%. Aasta wäljaweo ülekaal on 11,3

miljonit krooni. Kaubatvahetus on elawnenud Britiga ja Saksaga, tagasi on läinud Lä
tiga. Wenega on saawutatud sisse- ja wäljaweo tasakaal.

Salapärane surmajuhtum Tartus selgus
läinud nädala neljapäetval. Kabuli tän. 1

omas korteris lukustatud ukse taga leiti surnult 20-ti. abielunaine Natalie Nögene ühes
oma 7-kuise tütrega. Laipade juures tvägi-

walla tundemärke ei leitud. Samuti ei ^i-

tud läbiotsimisel korterit mingisuguseid mürgiseid aineid. Asja selgitatakse weel.
Teine kirikukogu tuleb kokku 27. tveebruaril. Kokkutulek sünnib Tallinnas.

Uueks börsimaakleriks waliti börsiseltsi

23 kandidaadi hulgast end.
kanud kogunema kaitseliitlasi, oleks esimesed peakoosolekul
Eesti Panga direktor J. Kiwisild.

fet tamme, mis olewat kaswanud kord kohaselt.
tulijad teiSbe hirmutamiseks kõmmutatud
Kuremäel, seal, kus asub praegu PuhLahkub keegi kloostrist enese soowil?
maha.
tit'a nunnaklooster.
Neljanda punktina oli ette nähtud peaSeda juhtuwat harwa, wäga harwa.
postkontori wallutamine, mille pidi läbi
Selle tamme otsast on leidnud kord
Tallinnas ei teata seda olewat juhtunud, wiima
A. Klassmann. Wallutajad pidid aukauges minewikus keegi karjapoiss
wõi wähemalt ei kõnelda sellest.
tomaat-keskjaamast tvälja lülitama elektriJumalaema pildi.
Pühtitsa kloostrist on üksikuid siiski
woolu. Postkontori pildi tulema esimene wapSiia asutati sellepärast klooster, Juma
side propaganda-büroo, mille juhiks oli ette
ära läinud.
laema auks, kes oli end ilmutanud.
Ässa need on o>lnud ka õieti alles katie- nähtud dr. H. Mäe.
Mässujuhtide arwates Tallinna wallutaNõnda kõneleb õde. See on legend, alused. Need kõik, kes juba täisnunnaks
mise operatsioon pidi kestma Vz—% tundi.
nagu paljugi teisi, ent kaunis legend.
pühitsetud ning annud igawese tõotuse- Pealahingu lõppemise järele oleks saabunud

Korraga tundub, nagu ei kõnelegi wande Jumalale, on jäänud terweks wärske peaminister A. Sirk ise. Tema esi-

enam inimene, kõnelewad pildid, llks
wäike pilt on raamita. Waatlen seda.
„Te.e. on mu õde," tähendab nunn.
„Ta c^lab nüüd Taanis. Sündinud oleme mõlemad aga Peterburis."
lUna sarnased on need kaks — see
pilt ja see nunn. Ma näen ainult, et üks
nägu on unustanud kõik peale ühe —

eluks kloostriseinte wahele.

mene käik oleks olnud raadio ringhäälin

gusse, kus ta pidi pöörduma kõnega rahwa

Kloostri piiridest wõib lahkuda nunn poole, mis oli ühtlasi mõeldud ka wapside
ainult oma käskijanna loal,
tvalitsuse deklaratsiooniks.
ka haiguse korral. Tallinnas on rida
loob meile rahu ja korda
arste, kes usklike inimestena nunnadele kindlustawa põhiseaduse". Riigivanemale,
annawad täiesti tasuta arstlikku nõu ning
riidu, teeks nad üksteisele kadedaks, uhabi.
Niipalju siinkohal tänapäewa kloostri- keks ja kõrgiks. Aga seal ei ole ka seda,
Jumala — teine on selline nagu me kõik elust. Astudes jälle tänawale, on tunne, mis lõhnaks elawa, tulise, meelelu elu
oleme.
nagu oleksid tulnud teisest maailmast, järele

Kahte wastandit ei saa
„On neid, kes enne kloostrisse tulemist hoopis teistsuguste inimeste juurest.
Seal ei ole enam seda, mis inimesi ajaks nõnda on see õige ka siin.

olla ühes,

vn elanud abielus?"

Kobage lahast!

RIKkMl preilid la lesed

HSrrod!

linnast ehk maalt, Teiega soowib tõsist tutwust abielu mõtirtes täiesti karske 33 a. toana- Kes teist Wowits tuiwuda hapoiss. Foto soowitaw, mitte- litud
Wiljandist,
meeldiwuse korral saadan au- 'ahtestütarlapsega
olla heaks ja «õsikeks
salt tagasi. Wastan igale kir- sõbraks.
Kirjad saata lühikese
Järelejäänud pa jale. Kirjad slt. „Abielu mõt- elulookirjeldusega »Pressates".
lituid müüa enneWiljandi pk. ö6. „Jgat?en sind"
olemata odawa
2 ärimeest, kinniswara oma
hinnaga.
Elu on kurbmäng, mille lanikku soowiwad
toakiajaks ir.mei.e ■*?'' Siin.-,;
Ault 2 Difelat.

Hundi Z,
?. kord

Tallinna

Naisterahva
Mantlite
lad*.

tutwust

samasuguste daamidega wõi

kellel wähemalt 3 tuhat kr.
sularaha. Wanadus kuni 40
a. Kirj. slt. ..Hants 87X50",
„August 36+28".
Taltvitaja, hariwd merimees
(warand. kindl.) soowib was-

Mitmesugust I
Neiud ja lesed,

tawa kena, õrnahingelise
neiuga

tutwuneda,

keda huwitab meri, et ühiselt
maalt ehk linnast. Wanadus abielusadamasse WZiks purje-

18—45 a. 4 mittejoodikut tada. Wanadus kuni 30 a.
nicest, soowiwad teiega wtlvu- Kirjad soowitaw enesekirjelda hingeliselt. Oleme kõik
ja fotoga saata slt.
warand. kindlustatud. Soo- duse „Laewa
juht 81".
witaty kui omaksite weidi maa-

pealset wara, ehk wähemalt

1 Kaks kurwameelset tütar
last soowiwad endile
k a a s X r. ?i

jula 48"^ „Wiiu Tähtaja 45".

Härrad!

taluperenaine Anna Köösel jäi lõhkuwa Hobuse alla ning sai raskelt wigastada.
Rauk põles ühes oma majaga. J>nimohw-

riga tuleõnnetus juhtus reede öösi Harju-

maal, Kolga wallas, kus põlema süttis Sofie
Kingsepa suitsusaun. Tulle jäi saunaomaniku
wend 79-aostane Mihkel Utrow, kes söestlis tundmatuseni. Saun põles maani maha.
Tule aulgust artvatakse. õnnetust juhtumist.
Õhtul oli Sofie Kingsepp kütnud sauna ahju.
Wõimalik, et sattus mõni säde palkide tvcrhele, millest hiljem tekkis tulekahi.
Põllutöölised kindlustatakse õnnetusjuhtu-

mite wastu. Wastaw seaduseelnõu esitatakse walitsusele lähemal ajal. Seadusega
tahetakse kindlustada õnnetus j iihtumite
wastu kõik isikud, kes põllumajanduses tööta-

tvad valgalistena. Õnnetuste! wiga saanud

põllutöölistele kawatseb riik anda tasuta rawi
ja pensioni.
Wiiumse rahtvaluqemise andmetel on Eestis 81.000 põllutöölist. kes kuuluks selle seaduse alla. Esimesel aastal wõiks kindlustuskulud tõusta kuni 40.000 krooni.

Oleme kaks iscseistvat neidu ning sooioiiü<?

me riigiteenijaid. Foto nõue- kasw ja wanus 24—34 a. esperantokeeles. Aadr.: Nar6. Peetri tanatv 10-a,
Kirjad slt. „ületv meeleolu tva,
Kopsu kauplus. „Proua Via19". ..Elu kewadel 21".
tci", „Prl. Juta", . Vrl. Wee-

taw. Kirjad: Wiljandi, Tartu tän. 85, poodi. „Shatään
20", ..Blond 22".
Daamid üle Eesti!
Kaks elurõõmsat, suusatajat

Elust pettunud wanem naine soowib

t u t w u st

Tütarlapsed õilsad ja kenad, siin riigit. ..rahwawaentutwuks

Palui; scda naisterahwast,

tutwust

meest. Kirjad tähistatud so-

olewuste seast

Lahutatud proua soowib

iväliscestlastega - härradega.

Wanus 30—40 a. Kes tun
teiega, et külmas talive tui- neks
kaasa õnnetule naisele.
sus ja heledas pidusaalis ühi- Kirjad: Pärnu, Metsa tänatv
selt igawust unustada. .Kirjad 3—10. „L. L.".
slt. „Soowitato kes tantsib".
Noor, hingeline, kuid waene preili soowib
Jntell., 43-a.. kena naine,
t u t w u d <t,
tunneb end kurwana elu hallis
üksilduses ja äripäeiva proo- tõsiselt ellu suhtuwa mehega.
Kirjad slt. ,,1908".
sas... Jgatseb-ootab

kirja
tvaimsete hutvidega, wane-

Neli oilsohingclist ^ tütarlast wanemate härradega töölishärradelt. Kirjad slt.
tutwuks härradega üle Eesti, ringist, soowitaw randteelas- mailt
et üheskoos kaduwar talwe ära tega. Kirjad: Narwa, W.- „Oiged andmed".
saata ja kcwadet ühiselt was- Aguli tän. nr. 12—2. „WaikKorralik, karske mees sootu wõtta. Wastame igal: kir ne 50".
tvib tõsist

Kellel on kindel tahe, as- todega leiawad erilist tähelekirjale. „Eha 18", ,.Lehti 19",
kirjawahetusse kahe elu- panu. Kirjad slt. „Aastaid
Lübemat aega siinwiibiw här- „Õie 17". JusSpoiss 23", tuda
rõõmsa
noorniehega. Kirjad: 27—28".
ra soowib
,.Reedupoiss 22". Kirjad: Wõru raudteejamna
p.-ag.
Kohtla-Järtve, Peeri.
tutwu st
..Enny 21", „Jussy 22".
Lgp. rahamehed!
prouade-preilidega. Kirjad slt.
Kinnistvaraomanik soowib laeKorralik
37
aastane
mees
sooKeskealine,
korralik,
waba
„Huwitaw härra".
wib leida noorte kenade nais- nata 250—300 kr. Obligatwanapiiga soowib
kiocnr wastu, tulütoo.oaks ots-

ra*.

kirjawahetust

lane"

Tuisklewas tormis ja mäs- jale. Kirjad palume sotoga

ja poistele. Wastame igale

tutwust

tutwnda
1 otsida õnne ja elurõõmu, et kiildlateenistusega, heasüdam- saiuasulplste härradega. StStnadus 25—35 a. Kirjad soo
siis lõpuks ühiselt purjetada
waiksesse sadamasse. Eelista- liss mehega. Soowitaw pikein witaw e^esti-, saksa-, wene- ja

suudaksite jäeda truuks ühele. sawas marus, waikuseski igat- 'varustada ja saata: Hagudi
t u t w u st
Naissugu üle Eesti!
Flirtijaid ei poolda. Kirjad sus piinaw ja tüütaw...
pr. ja prl. maalt ehk linnast.
Pst?.
1.
„Milwi",
..2-lwi",
Teiega
soowiwad
tutwust-kirsootvilaw ühes foto ja õige ni..Elwi", .Lill'.".
Sulestage
jawahetust kaks tõsise elu- Kirjad slt. „Tõsine soow 32".
mcga slt. ^Majaomanik 28",
waatega, pikemakasw. noor„Ameerikast 36", „Äri-auto meie nooruritele, tiitarlastele
Srttsu gu!
Kas leiintb

40 , .Abielu karil 42".

3 iseseistvat daami soowitvad tõsist

noormeeste seast, kes aitaksid

kolm leflprouat, kindlas tee- noormeest sootvitvad twiuitst.
nistuses, kes osa wõtawad Wanadus kuni 21 a. Kirjad:
ek.it, lui kurl'i.'nugusi, soowi Hagudi, pstk. 12. ..Dick 17".
wad leida head
Don 18".
elukaaslast,
kelüega :.>õlks koo? '.ännaia
Kes tahaks olla
õnnele. Ehki elu kord on hall
sõbraks
ja tume, kitid siiski püüame kunstiliste kalduwustega noorparemale. K rj.^d palun aad- mehele. Sootvitaw, keda huressil: Nariva. kiosk ..Uudis", witab kino. Kirjad slt. „SõWesterwalli tän. 1. „Margelo ber 23".

Metsasalu 39". „Mare Kal-

Raske liiklemisõnnetus juhtus nädala lõ-

pnl Pärnus, kus Tõstamaa walla 50--a.

Lesk ja lahutatud proua
soowiwad

kirjatvahetust

meessõbra ja elukaaslase leir>miseks. Pitem kasw soowita.v.
Lõbuotsijaid palume nutte iii -

litada, kuulutust wLtta tõsiselt. Soowitaw wanus 35 kuni 60 a. Kirjad: Pärnu. Rim
mnt. 91, poodi. „Mantri 34".
„Antga. 40".

Tütarlapsed!
tänapäewal mehi, keda ei huwita naise maine wara, waid Kui olete wabad, siis tuwuhindab puhast, õrna hinge, nege wälinmselt kena noorfee kirjutagu, et wõiksime saa- mehega. Oman mugaiva^koda sõbraks. Soow. pikem kasiv. du maal. Foto sooivitaw. Kir
Teat. slt. „Sõbratar".
jad: Kiwiõli, lTit-3 ehitus.
..Tööl. nr. 102".

Rikkad!

5wrralik noormees soowib
tarbeks. Olen nõus kuni 15 Palun laenake 1000 kr., maafoTcTe toodi wäheldane pakk korraliku, töölisringist mehesõbratari»
prots. maksma ja tagasi maktutwust
1. Jactit., mis sisaldab naiSter. ga, wan. 35—50 a.. kes waa- kellega wõiks bulvitawalt aega san 10 kiru pärast. K:ri(td le maja ja maa ostmiseks. korraliku noore preiliga, sooteatada oana aadress tab elule tõsiselt. Kirjad slt. mööda saata. Slt. „Uus aasta saata Paide pstk. .,250".
Maksan 15 prots. Teat. slt. tvitäw wäyi?m kasin. Kirjad
slt. kiirelt. „Huwitatud".
Nõudmiseni.
.Lmne 36 ".
+2".
..^tõrge protsent"
slt. „Tõsine 30",

12

Hr. 11

IludUletU

Juba 5 aastat on parimaks tunnustatud

fS
lp
TEATES
Pühapäeval. 19. jaanuaril
kell Va 3 p. I.
29. korda

alandatud hindadega

uste ja akende M|| M | MlVtt

Ühendused „I ILlAlLl IA

„MerikarudM
(20-nes pildis ja Ivahemän-

0- PROPSE

gitga^ Rich. Waldess'i romaa- Pftmu sadamas ja Pärnu rajooni raudteejaamades

1. Kalmani operett 3 vaatuses. lite. Eesti oludesse kohanda
nud Andres Särew.
13 pildis.
Pääsetähed Kr. 1.75 — 20 s. Lawastaja -— Andres Särew.

Gustav Adolfi tän. 2 I! konai tel. 599.

matiseerinud autor ja E. Za-

Dewraator — Pärn Rmidluee.

Wändras, laup. 18. jaan.
„Oi noorus"
Kilingi-Nõmmel, pühap. 19.
Eugene 0'Neill'i komöödia
jaanuaril.
4 vaat. (7 pildis).
Pärnus, esmasp. 20. skp.
Pääsetähed Kr. 1.50—20 s Mõisakülas, teisip. 21. skp.
Esmaspäeval, 20. jaanuaril
kell Va8 6htul
14. korda

harilikkude hindadega

„Oi noorus"
Eugene 0'Neill'i komöödia
4 vaat. (7 pildis).
Präsetähed Kr. 1.50—20 senti.

Parimat olnvlldet tisKub

Wiljandis, kolmp. 22. skp.
Wõhmas, neljap. 23. skp.
Paides, reedel. 24. skp.

kontsert heliplaatidelt. — 8.10
kuni 8.30 hommikpalwtts Jaa

LiUSOV BANK'i
MIHAIL QABOVlfS'1
2 Tõõrusetendust.

Pääsetähed Kr. 3.— kuni 30 s.

kuni 5 kr. päeivas. Algajarele
tagaivara piirides:
toetust kuni 50 tr. Töö erifajanss dessert-taldrik. —-.15 oskust ei nõua. Nõudke lähe-

maid teateid. Mirjnd mär

„ practaldrikuid

---. 17 kuni --.25 gistada l-sendilistega., Aadr.:

„ kuldäärtega dess.

—.95

„ praciixiagnaid —.85 ku, maauaormeest pakuni 1.95 lnwad wõimaldtrda lindlat

„ sousnkanne knld-

äärega 1.65
„ tirinaid kuld-

„ kiluwaagnaid —.20

„ kalatvaagnaid —.35
Juuresoletva mõistatuse õieti lahendajate wahel
„ salatikausse —.15 kuni
..Kehaharjutused wanem. eas". jagatakse wälja 15 huwitawat raamatut.
—.45
— 19.05 Kirillowi manLahendused tuleb saata hiljemalt 23. jaanuariks
Napsiklaase —.10
dolinistide kwintett. — 19.35
Riigi ringhäälingu juhataja 1936. „Eesti Mõistatuslehele" Tallinn, Ratas- Email. piimaämbreid
2-l 1.25
ins. F. O l b r e i raadiotvest- kaewu 9, pk. 193. Wõitjate nimed awaldame „Eesti
Pühapäewal. .19. jaanuaril lus.—20.05 Nkargot Grön - Mõistatnslehes" nr. 4, mis ilmub 28. jaanuaril 1936. Peale selle palju teisi praktilisi esemeid iineodaivate hinkell H3 p. l.
q u i st .esitab soololaule. —
dadega.
Paremale: 1. Puu. 4. Ooper..Estoniast". 7. U.
20.30 R. Kleis: ..Eesti kul21. korda
arhiiwist. .(üle Sinclairi romaan. 8. Endine teedeminister. 9. Lühend kir- A.:S. Jivutifa la %d.
„T ü t a rl a p § tiinaw ai" tuurloolisest
kanne Tari ust.) — 21. Tal jal. 10. Sidesõna. 12. Mina. 13. Sudermanni näides.
14. Nankce eesnimi. 16. Isikuline asesõna. 17. Eesti tenor.
18. Enne teisi. 19. Rii>k Euroopas. 20. Eesti kindral.

Adhindadega

t a l l"

Neljapäewal. 23. jaanuaril
kell 8 õhtul
wümaseid kordi

„K r a a w i h a! l i d"

Ei ole mul sõprust, ei ole

loomuga. k'.irwai'ieelne, mis
oleneb ;'õik iaatnse juhitawal

eesti mootorratturite peres. 18. Kaksikwokaal.

käel. ?ahatnn kordki elus

Igaüks ostab omale „Eesti Mõistatjlslehe", et

õnnelik olla, rõõmu leida, mis

omada head ajawiidet.

tooks õ-'ne i"inu iseieiswale
tõsisele hingeie.

„Eesti Mõistatusleht" maksab ainult 15 senti.

ajanäitaja-õiendus, jäätea-

riigiteel>i jale. Ei nõua m<*
trxira. ei ilu, Maid tõetruud
sõpra. Kiriad slt. ..Päikese

18.00 päeivauudiseid. —18.30

kestri kontsert. Juh. Fr. N i kolai. — 19.45 dr. A.

Massakas: ..Majandus-

politiline ringiixrade".—20.15

Puccini —• heliplaadid. Po
purrii Puccini helidöist —
Berliini Philharmoonia orkes

Daamid la Härrad!
Odavad elektri-aurulokid välisõlidega

20. jaanuarist —15. veebruarini

iga daam §a hjrra,
kes tabab oma iludust kaitsta,
peab Creme Mouson'i tarwi-

laule.

et soetada ajajooksul omawahelist head läbisaamist ja pisut juurelda elu praktilist külge. Olen üle 32 a.. tvallaline,
osaw oma ametis ja tahaksin
iseseiswalt töötmna hakata.

vastu rinna- ja kopsuhai

guste puhul. Eht ainult

5lirjad slt. ..Tabitame wt-

taja Medikon, Tallinn.

„ELDR0"
Lai !•

SO K O L A ADi^:
S*-&

Tel. 450-29.

Elektri-

vobrlku !aed:
Wiru tän. 5, tel. 447-87

triikrauad

sukeluskeetjad
keeduplaadid
kastrulid
jootmiskolbed
lokikäärid
soendaeahjud

Wirn tän. 14. tel. 443-97

j KÕPSCti

o, ateljee

Nahwaetenduse hindadega.

19. korda

Kell 8 õhtul

-Lembitu 2*-

2. korda

. ■;'TEl.^ÖQ-

„Mik « märd i".

w a n a p o i f s.

Naised majaomanikud!
Kes t.cist tuiwuks käsitöölisega,

,.punase ankruga". Valmis

* õhtul
15. korda

,.Taga hoo w"

Olen Iõgewal elaw

..Tosslent".

Doamlüe-llflrratle lBukse'õös?as. Kolda 74.

sm 4 p. l.

Pühapäeval, 19. jaanuaril.
Kell 3 p. l.

laps kaugusest".

tama Creme Mouson tungib On otnal kiuin^mara. Tahan
nahasse ja omab süwatoimet. kosja sõita. Seda tvõitoad ka
Lokkimine-värvimine ja maniküür.
preilid teha minule Palun
Töötab vilunud jõud, l^sd. Or. k?. (Zeorziin, Tallinn. kirjutada: Jõgewa pstk. 23.

Laupäetval, 18. jaanuari!.

„W eenuS s N d i s"

teenis^uie".

Kas leidub
sõpra õrnema soo keskelt kuni
30 a.. kes tuuueb tõsiselt kaasa, warandusliselt kindlus^er
pikakaslmilisele süm paars el e

tab eesti meeskoori ja rahwa-

„«nts ja ««?k"

röoga kiiresti. Rahuldun iga
teenistusega. Nõus lõifli til'gimnstega. Teat. Paide. Tallinua iäu. 1!^. kaupl. ..Annan

ka õnne, Se>t olen waikse ise-

waatuses. Muusika W. Leetähtsus suurlinmetsalt ja rahwalikke laule. ^Aedlinnade
elanikele. — 21.05 es
Pääsmete eelmüük igal töö- nade
ESTONIA TEÄrWMAJASW:"
nädalakroonika.
päewal kella 10—12 e. l, ja perantokeelne
—•
21.15
tsitrimuusikat.
—
õ—7 p. l. Kassa awatud 21.45 Ramnatu-aasta weeÄraköhi.
etendusohtuil kella 5—8 p. I..
pühapäewal ka kella 12—%3 randtund. — 22.00 ..Colle- Ä r a k ö h i soovitame köha
gium Musicum" meeskoor esipäewal.

•Itmfcohtb hindadega, 6. ja eelwiimast korda

ükskõik nüllisel alal, kohanen

Tellides 50 senti kuus, „Uudislehe" tellijaile 30 senti
kuus. Tellimisi wõtawad wastu kõik postiasutllsed üle
17.15 heliplaate ja veklaami. — 17.30 laste tund. — riigi.

ter. — 20.35 Nõmme linna
Enn Waiguri rahvatükk 3 kooliarst
dr. A. W a s t <r l u:

VaneniMleM

soowib leida i".in>.uülaust
t e c u i s t u st,

ja Estonia puiestee 13.

Alla: 1. Tugew. 2. Teflelvuswali. 3. Noot. 4. Noot.
5. Argooni keemiline märk. 6. Asub kirikus. 10. Soome

man n.

Aug. Mälgu komöödia 4 waa- teid ja ilmateade Tartust. —
tuses. Pääsmed üldhindadega 18.35 Riigi ringhäälingu or

a 25 senti.

Töökas, karske, mittesuitsetaja. L0-a. ineesterahivas

Snur Tartu maantee nr. VA

Piihapäetval. Ist. jaanuaril kat; 2) Mitmesuguste rahkell 8 õhtul
waste marsse. Tallinna gar- iluduskiminganna Toiivose eesnimi. 11. Ilhke lind. 12. Keelnisani orkester wahtparaadil. pill. 15. Tasu. 16. Jook. 17. Jga-aastane suursündmus
10. korda

„W aefe mebe « t «-

teenistust,

ükskõik mis alal. Soowuaja!.e
kuu palk. Aadr.: Iärwaääreqa 2.25—2.75
Karinu postit.. pst. 13.
Klaas, faoftttoldr.fi tk. 1.— ^aani.
..Ausar. töömehed".

18.35 mag. A. Grünberg:

Teisipäewal. 21. jaanuaril
kell 8 õhtul

kohta,

kas tööstusse, masateeuijak-?
wõi pnssijaks, oskab keeta ja
teeb kõik masatööd. Wõib ka
oma korterilt käia. Kirjad slt.
tasse hõbeäär.
..Ausameelne" wõi Pikk tän.
paar —.45 34—
1, ^õmme.
„ heerinqawaaanaid kuldäär. —.75
Kats karsket, edasipüüdlik-

I ealri kassad avatud: kl. 12—4 Griegi helitöist heliplaatidelt.
p. I. ja õhtul kella 6-st—Vs9. —■ 18.00 päevauudiseid. —
18.30 ajanäitaja-õiendus, jääteateid. ilmateade Tartust. —

kontsert heliplaatidelt. — 8.10
kuni 8.30 hommikpalwus Jaa
ni kirikust — õp. E. 35 c <f -

Korralik neiu otftB

äärtega —.15
„ supitaldrikuid —.35
„ suhkrutoose —.50
„ kreeme kohlvi-

mi. — 17.30 soowikoutsert

sikaga.

Maaneiu sooivib
teenistuse kohta.

Ports, alustasse kuld

17.15 heliplaate ja r.eklaa-

Teisipäewal, 21. jaanuaril.
yenrik Ibseni dramaatiline
7.00 äratusmäng. — 7.05
poeem Edward Griegi muu- wõimlemine. — 7.20 hommik-

Wõru. L.ceivi p -aft. Ma rai-

äri.

„ piimakanne 1-l
Teat. slt. ..24".
ja H'1'4 —.80 huit

b r e i.

>.Peer Gqnt"

esinda } a i b

maal. Teeuistuswüimalus 2 ^

llHVU

laldrit. sunri —.90

ni kirikust — õp. R. Sauer -

R. Töröki ja Th. Emödi lugu linna garnisoni puhkpille orwahelauludega 3 pildis.
kestri kontsert. Juh. ltn. L u kas. 1 ) Kergesisulist muusi

Margiäri ivajab piiramata

miinil

kõigisse kohtadesse liuuas kui

„ bcfor. leiwa-

7.00 äratusmäng. — 7.05

a sama teatri esitantsija

Pakume oma tuntud

— .45

Raadio saatekava
wõimlemiue. —- 7.20 hommik -

Lugupeetud perenaised!

w dekor. teekanne ■—.85

Türil, laup. 25. skp.
Raplas, pühap. 26. skp.
Etenduste algus igal pool
kell 8 õhtul.

priimabaleriini

A.-S. ,D. Mirxpitz ja Pojad*

taldrikuid ---.20
„ defor. kohwitasse
vaar -- .^0
^ dekor. koorekanne

Tallinn—Tartu:
Teisipäeval, 21. ja neljapäeval
Esmaspäewal, 20. jaanuaril.
23. jaanuaril kell 8 õhtul

Moskva ,,Suure Teatri"

3tim'tir.

Tallinn, Vabaduse plats 7 EKA maja.

Esindaja Pärnus J* VARRIK.

Kell Vs8 õhtul
13. korda

ühes ivana uiaja^a. 5Uisida
Pärnu, Cj<t täit. nr. 14, iT.

tBAATER
Draamastuudio teatri ringreis Metsaäri ERNST BERGMANN
Sunrlawastus.
ni järgi Läti latvadele dra-

„Marisa"

Müüa Pärnus 1502 ruut

meetri suurune
ehituskrunt

TELLIDA:
Oievirnägi 4, telefon 441-94 ehk töökoda Kopli tän. 4.

-me WAL.P

>?al,daplats 70

Tartu, Poe 2. tel. 10-17
N'" t. Peetri plats 1
Naisierahwa ja messterahwa
Äiljandi. Tartu 1-a, tel. 30
Petseri. Turuplats 17. tel. 1.19 inieodawosti SVI UWci

Moodsad tilded.
i siidi ja puuwillased, lõim.

! Ivaai ea-oro».
! restid ja kuvongiö.

\n jalgrattaosi j ilnraudu, pori»

plekke, põidi ja jalgratta toru
igas mõõdus, nmhme jne. jne.

Oma töö*
Teen asjatundlikult elektri

sisseseadeid ja parandan

V. Tarto m. 24. Tei. 31

igasuguseid elektri-aparaate.

Hfuditlebte" loetakse
««Uudislehes** kuulu* j
väga palju, sellepärast on

tatnine suure mõjuga.
Lugeiaa viivad käesolevate

sedelitega udis lehes"
kuulutada tasuta*

Koguge neid sedeleid. Iga
sede> arvatakse S sendi
vääriliseks.

««Uudislehes^vöib tasuta
avaldada igasuguseid kuu
lutusi talitusele esitatud se
delite väärtuse suuruses.

ücttiniK XtiföJejft A.-S. («nb. A. H. GcesjU) trSS, Tallinnas. Sktimetedei 10.
i

