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Balkanil "sõprus kõigil kõigiga".
Konstantinoopol. 20. 10. Siin awati
teine Balkani konwerents. kelle loosungiks on:
..Sõprus kõigil kõigiga". Peale Balkani riikide
ametlike esindajate wõtab konverentsist osa ka
nalju wäliskülalisi. Kemal Eddin-pascha seletas
ajakirjanduse esindajaile, et praegune konwerents
püüab kõrwaldada takistusi Balkani riikide wahelt.
eriti kommunikatsiooni alal. Tema loodab, et sel
wiisi! walmistatakie kõige paremini teed tulema
'ele Balkani paktile. Edasi ta toonitas Nõukogude
Liidu wäliskomissari Litwinowi eelseiswa kiilas
käigu suurt tähtsust. Ta seletas sel Puhul, et
Nõukogude walitius ei ole Tiirgile awaldanud
-vähematki surwet selleks, et Türgiinaa jääks
eemale Rahwasteliidust. Türgimaa on nõus as
kuma Nahwasteliitu. kui temale antakse koht Nah
nwsteliidu nõukogus. Ses mõttes on Briandi ja
Türgi wälisminiüri Teinsik Nnshdi bei wahel
aieinje, peetud läbirääkiiuiü.

Pitsu pureleb
idmeüi tiigi luigepaar teeb enne iäötulefui
pikemaid ujumiSretfi. Lastel on majgete lindu
dega mMemist. Ja luiged lepimad lastega alati
ilusti kokku. Seda ei faa aga öelda koerte kohta.
Kui ilmub linnapeni tiigi kaldale, tõmbuMad fui*

luigepariga.
Ja mõni pirtsakas Pitsu pistab kurjasti kilkama,
kui silmab weepinnal luigepaari. Kargaks mee
leldi rõngaskaeltele turja, aga kuidas hüppab üks
hellitatud linnapeni külma mette. Pigem juba
pureleda niisama kaldal, nagu näha pildil.

ged end kohe aupaklikult kalda weerelt kaugemale.

Lahingud Mandshuurias ja lepitamine Genfis.

Kommunistlik ülikool wälis
maolastele Leningradis.
Leningradis alustab tegewust kommunistlik
ülikool wälismaa tööliste jaoks WeneS. ..Kras
naja Gaseta" teatel on ülikooli mastu wõetud
150 saksa ja ameerika töölist. Loengud peetakse
saksa ja inglise keeles.

iNoffrna majandusinstiwui amas esinrese
SSSR'i raadio-majandusülikooli. Selleks oi>
ganiseeritakse üle Nõukogude Liidu 400 raadioPunkti, kus raadioülikooli õpilased wõitvad kuu
lata Moskwii majandusülikooli professorite loen
guid. See raadioülikool on arwestatird 40.000
kuulaja jaoks.

Jaapanile awaldatakse surwet.
%of i o, 21. 10. Telegramm Mnkdenist tea lõpliku wastust ei ole saadud Briaudi ettepanekule, Rah*
wasteliidu nõukogu komitee hakkas siiski arutama ette
tab, et Tiehlingi lahedal Lõnna-Mondshuuria panekut
Kauge Ida konflikti lahendamise kohta. Selles
raadteepürkonnas on Jaapani garnisonil käimas ettepanekus on ette nähtud, et Jaapan peab oma wärd
raske wõitlns nmbes 2000 Hiina sõdnriga. Muk Mandshuuria okupeeritud osadest kindlaksmääratud täht
denist saadetakse jaapanlastele rutuliselt toetust.

Mukd e n, 21.* 10. Täiendawalt teatatakse
wSitlnse kohta Tiehlingi lähedal, et fiin on tege
mist arwatawaSti Hiina Mandshnnria-armee jää
nustega, kes lühnwad raudteid ja löikawgd läbi
telefoni- jn telegraafiliinid. WSitlnses jaapanlas
tegu on umbes 50 Hiina sõdurit surma wR haa
wata saanud.
Stn f. 21. 10. Snigi Janpam wntitsufal «eel

aja jooksul wäljo «viima. Tüliküsimused Hiina ja Jaa

pani wahel tuleb korraldada otsekoheste läbirääkimiste
teel. Rahwasteliidu nõukogu läheb reedel wõi laupae
wal kolmeks nädalaks laiali, et siis uuesti kokku tulla ja
kindläkö teha, kas mõlemad pooled on täitnud endi peale
«võetud kohustused.

Tvkio, 21. lv. Briandi nõuandel Jaapan on

«valmis loobuma oma nõudinistest, et Hiina tunnistaks
eriliselt tema raudteeõigusi Mandshuurias enne läbirää

ktmiste omamist. Tingimuseks on aga. et Hiina põhi
mõtteliselt tunnistaks kõiki omn lepwgnkvhuStusi.

Arthur Schnitzler surnud.
Wiin, 21. 10. Tuutud firfoutf Arthur
Gchuitzler ftrri äkki rabauduSse.
Nõuda kõneleb meile lakoomlme telegramm
Wiinift. ÜLS tüübilisemaid ja meilgi kaunis hästi
tuntud Wiini kirjanikke on warisenud manalasse.
Schnitzler on kogu oma elu elanud Wiinis ja
see on majutanud pitsati ka kogu ta loomingule.
Igas oma kirjutatud reas Schnitzler on wiimse
weretilgani wiinlane, fuurlinlane. Kuid ta kunst
on nõnda kõrge, et see on saanud rahwuswaheli
seks wäärtuseks ja mõistetawaks ka meile. Ta
realism on peen ja teraw, igast selle pisijoonekesest

õhkub suurlinna inimhinge kannatusi ja elamusi.
See on kirjanik, kes oma kunstiga ei manane,
waid kõneleb meel ka tulemaste põlmede hingele
ja südamele. Kuid Schnitzler ei ole üksnes te
raw psühholoog, inimhingede lahastaja, waid ka
suurepärane olustikukujutaja. Temas on sulanud
mõlemad omadused suurepäraseks termiklikkuseks.

.KindlaSti wõib öelda, et lugedes läbi mõned
Schnitzleri teosed, wõib tunda Wiini, ja selle ela
ni!?e rohkem kiti see. kes sealt turistina läbi ,?ihu
tab, läbi käib kõik muuseumid, teatrid, tähele
panhawamad ehitised ja kõik muudki waatamis
wäärsused. Turist näeb linna ainult pealt,
Schnitzleri teoseis wõib aga selle linnaga ja selle
elanikega tutwuda seespoolt. mis wriStile jääb
nägematuks ja aimamatuks. Säärasena on
Schnitzler loonud Miinile oma kaasajast ja kaas
aegseist inimesist jäädawa mälestusmärgi.
Arthur Schnitzler sündis Wiinis 15. mail 1562.
aastal. Ta isa oli arstiteaduse professoriks Wiini iili
kooli juures. Schnitzlerite perekond kuulus Wiini pa

remaSse seltskonda ja seepärast oli kirjanikul maast ma
dalast kokkupuuteid kuulsamate teatriinimeste, näitlejate

ja lauljannadega. Noor Arthnrgi õppis alul isa soowil
arstiks, tech Wiini Wkooli juures doktori-töö, täiendas
end Pariisis ja Londonis, kuid elukutselist arsti temast
ameti ei saanud. Kirjandus neelas warsti mehe täiesti
endale ja Schnitzleriit sai elukutseline kirjanik.
Et Schnitzler oma perekondliku seisu tõttu käis läbi
Wiini parema seltskonnaga, õpetlaste, suurärimeeste.

adwokaatide. tunftnite. oankiiridega jne., siis oli see tä
nulik olukord, milles ta õppis inimesi tundma, mida ta
utt suurepäraselt kasutas hiljem oma teostes.

Juba waraktilt Schnitzleri huwitas teater ning ei
ole paljas juhus, et temast sai hiljem kuttlus teatrikir
janik. keda nüüd tuntakse üle Euroopa. Ta on kirjuta
uud lõpmata rea näidendeid ja neist on meil eriliselt tun
tud oma peen-erootilise laadiga ..Ringmäng". See näi
deud tegi meilgi omal ajal kõmu ja rahwas tungis teat

risse. wna paljudes kohtades mttjal Euroopas see oli

keelatud tvõi esile kutsunud skandaale ja mädamunade
pildumist.

Kuid ka proosakivjmnkuna on Schnitzler wäga tun

tud. Eriti oma noivelliStitaga on ta lõigamid loorbe
reid. Meil on'temast tuntud ..Suremine", mis mõni
aeg tagast ilmus eesti keeles ia sai õieti loetawaks raa

mähiks.

Berliinis sadas lund.
Berliin, 21. 10. Saksamaa pealinnas
sadas täna esimest lund käesolewal sügisel. Igalt
poolt Saksamaalt tuleb teateid äärmiselt pa
hast ilmast. Hamburgi lähedal on palju laewu
merehädas. Päästetöid raskendab kange torm
ja tihe udu.
„Sowtorgflot" kasseerib
Latis tolle.
Nõukogude äri pakisaadeiistega Riias.
..Jonnakas Sinas" kirjutab ..Sowtorgfloti"
ärist Miap Wenemaale saadetavate toiduainete
ga rndewarustuje-pakdödega. Pakkide wastuwött
Wenemaale saatmiseks on nähtawasti awatud
ainult selleks, et ..Sowtorgflot" saaks neilt tee
nida. Sest suu? osa pakke tuleb saatjatele ta
gasi adressaatidele kätte toimetamata. Venelaste
uus teenistus pole wäike. Kahe kuu jooksul on
..Sowtorgflot" Riias Wenemaale saadetud pak
kidelt ainult tollimaksudena teeninud y? mil
jonit latti. Peale selle weel muud maksud, mis
pakkidelt wöetakse.
Kõigepealt wöib pakke Venemaal elawate
isikute jaoks tellida ainult teatawaist äkidest,
kus külgi ainete eest wöetakse kallimat hinda,
sest need ärid maksawad ko
misjoni. Pakkidelt wõetaw ametlik toll moo
dustab 150 o/o kauba wäärtusest, kuid tegelikult
on ta palju suurem. Lisaks wöetakse pukilt
s—-10 latti saatekulusid ja komisjoni. Pakilt,
mille sisu Nõukogude poolt määratud kindla
standardi järgi maksab 9.37 latti, võetakse tolli
23,42 latti, pluss 5 latti saatekulusid ja 15.56
latti komisjoni, nii et pakk tuleb maksma 53,35
latti.
Riiast läheb wiimasel ajal keskmiselt 300
—6OO pakki päewas, sest suur hulk pakkide
tellimisi tuleb wälismailt. Oktoobri esimese poole
jooksul saadeti Riiast Wenemaale 4880 pakki.
Kahe kuu jooksul on Riiast Wenemaale saa
detud 15.436 pakki, millelt ..Sowtorgflot" sisse
kasseerinud 425.796 latti ainult tolli.
Wiimaste päewade jooksul on pakisaade
tiste arw meelgi suurenenud ja Tiksi 18. okt.
saadeti 812 pakki, millelt Nõukogud teenisid
20.182 latti tolle.
Leht protesteerib Nõukogude uue waluuta
tegemise wiisi wastu, mis wõöra riigi pinnal
wötab kaupadelt tolli ja arendab waluuta wäl
jawoÄu Lätist. Wöiks lubada ainult nende pak
kide saatmist Wenesse. millele tulnud tellimine
wälismailt.

Punane kaubandus ei meelita.
Ameerika-Wene ärisuhteb katkestata tse.
Berliin. 21. 10. ..Berliner Tageblatt"
Berliin. 21. 10. ..Dorwärts" teatab, et
Venemaa! kaalutakse ärisuhete katkestamist arutab kaubandussuhteid Wenemaaga. Leht leiab»
Ameerikaga. Kuna krediitide saamine Ameeri et mõnede maade lootused Wene miljardilistele
kast läheb ikka raskemaks, on mitmed suured tellimistele on mette kukkunud. Punane kauban
tellimised Ameerikas tühistatud. Wene kauban dus ei ahmate enam. Wenemaa püüab kramp
dusesindusi Ameerikas «tähendatakse tugewasti. likult oma mäljawedu suurendada, kuid üldine
ja Ühendriikidele ei taheta enam anda mingi kriis on sellele takistuseks. Oleks rohkem kui
paradoks, kui Wene wiieaastaplaani teosta
suguseid tööstustellimisi.
Teisest küljest ..Borwärts" kuuleb Amee mine nurja läheb kapitalistliku maailma rahan
rikast, et suured Ameerika tööstusettewötted lik dus- ja majanduskriisi pärast, kuna Nõukogu
wideeriwad oma bürood Moskwas. sest tasu de walitsus praegu rõõmu tunneb suurenewatest
mast äriajamisest Venemaaga ei wöiwat enam raskustest teistes maades, ütleb leht.
juttugi olla.
Diplomaatlik korpus Tallinnas.
Saadikuid 17-ne riigi poolt.
Välisministeerium on awaldanud Tallin
na diplomaatliku korpuse uue nimestiku. Ses
prantsuskeelses nimestikus on loetletud Eesti
walitsuse juure akrediteeritud nen
de ametiwanuse järjekorras, kindralkonsulid, kon
sulid, asekonsulid ja konsulaaragendid.
Nimestikust nähtub, et Eesti walitsuse juu
re on akrediteeritud saadikuid täiewoliliste mi
nistritena 17-ne riigi poolt ja chargHs d'affai
res'e 10-ne riigi poolt.
WülissaadiKutest Eestis on oma siinsel
ametkohal praegu wanimaks hollandi saadik
de Rappard, daam saadik de Lerche (möl. 1922.
a. saadik), tschehhoslowakkia saadik B. Girsa

(1927. a. saadik), soome saadik A. Vuorimaa
(1928. a. saadik) jne. Neist siinsetest wanema
'test saadikutest asub Hollandi oma alalisemalt
Kopenhaagenis. Daani oma Helsingis ja
Tschehhoslowakkia oma Warssawis, mistõttu
kohapealseks mammaks saadikuks on soome mi
nister A. Vuorimaa, kes on ka siinse diplo
maalliku korpuse wanem (doyen).
Torm uputas kalurid.
Riia, 22. 10. Umbes 10 meremiili Domesnäst

maaninast loodepool on tormist randa paisatud kaluri»

mootorpaat .Blahsma". Kaks kalurit on hukkunud.
Tugew laine oli nad üle parda merre uhtunud. Aol

ma? kalur, kes oli end sidunud masti külge, päästeti toeel

wiimasel minutil, kui tema jõud oli juba täiesti otsas.
Windoavi mootorpaadist, mille kadumisest teatati,
ei ole kolm päewa enam mingisuguseid teateid. Ei ole
enam kahtlust, et paat on hukkunud.

G MGrand-lAarina" §

~BEKOM'

Hooa a parim he ifarss 12 i

mammmmmmmmmmmmmmmac

1 MT liuala atoll I

AtflUß k«il 8. 7 Ja 9.
Kassa awatud kalla %8 -«O.

C * r 2 Tlm Mo Coy S
\ oaawõtul

f \i / Saladuslik mask. S
v Draama 0 jaos

iO

t Nšitelawal d >ertissement Jj
>JujT Algus kell 5.
MO

ja wä ksarawuks puhastab
UTAL

iP

kõik majapidamistarbed metallist (ka alu
miiniumist). klaasist, puust, emailist, port
selanist. marmorist ine.
Mustad käed lähewad imekersesti puhtaks

"E

mmmmmmmmmmm—i^———

lR

CüK Helnmann
K|
Pikk tän. 11.
Igal laupaewal ia pühepäewal
kella '/2to—1/2' 2 õhtul

wB

perekondlik tontsoflbtü.
Mängib laane.
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Kõige paremini hoiate pesu ja ideaalselt
puhtaks pe«ete ta, kui pesemisel tarwnste
mag W. Wleckmann'l pesupulbrit
„Lumi walg"
seda tõendab 23 a. praktika selle
pesupulbriga.

L

toda- ja karusnahatõõslnses.
Har U tän. 34—13, kiirteliimiste 4i tmine

Peaosades :

hinnad alates kraed 1 kr., nahk mantlid 25 kroon'
Odawasti puhastatakse ia parandatakse igasugu

«antud nähku Samas tarwis õoilas' ia töölisi

Jvan petrowitsd

Kinoteater -'2. skp. alates uusim i> n«o.|l MePokklttVitNKskt Pikantne farss lv jaos,
m Berliini lustmäng »iIrIKUI IlltiCwuCilUutSll , nüüdisaja meremeeste elust
Film, millist waadates wöimatu naeru katkestada. Peaosades: Wi»ly Porst, Ma*
VllaFlCillCi ry Parder Friis Kam iers j. t t.) „ Rändtsirkuse kuKOD* tän 2 ningaa" Sensatsiooni ine romaan lv osas Peaosas kuulus Ken Maynard.
Kinoteater Kogu maailmas kõmu sünnitanud suurepärane lau u-helifiim : Lövkftlm, mis tegi
ASTRA ~sinine ingel".

£iane jlaiõ
Qcorg

Llsaksi
HÄ«n7'" Äw „Kättemaksuhüüd".
Eesti-Nõukogude majandussuhete kõwendamist ja
®
Pönew
sensatsiooniline
film
6
jaos.
Mängiwad
parimad
Ameerika
näitlejad.
edaspidist arengut. mille tõtw osuwb oluliselt
„Fo*u helishurnaal fa
tähtsaks wiibimata konkretiseerida seda Probleemi
cLTi-»'••Armastuse
trio".
heliwaatepilt.
21. oktoobril oli Eesti ja Nõukogude Liidu jja määrata kindlaks selle Positiiwie lahendamise
, Heli operett 12 jaos. Wilhelm Thiele lavastus, seaosades Witiy Fritsoti. Lilian
kaubanduskoja juhatuse koosolek, millest wõtsid jtingimused.
WabrikTtän & Harwey, Oiga Tschenowa ja Frits Kampere.
osa ka Nõukogude kaubandusesindaja G. Kli n °
Kuid leiti, et selle ülesande teostamine on
niqus ftü s, vabad, kell i Lisana hellgrotesk.
g er, Nõukogude saatkonna 1. sekretär hra M. iwõimalik ja tarwiline siduda küsimuste läbiwaa
Burawts.ew .ja majandus-, wälis- ja teede jtamisega, millised tõsteti üles Nõukogude majan
KINOTEATER Suur kahakorona eeskava GARV COOPfltl ta FAY WRA V kaastegewusei
ministeeriumide esindajad. Harutusel oli R. Ren- |dusorganisatsioonide Poolt soodustuste andmise
ningi ettekandel Eesti-Nõukogude majandussuhete ,alal transiidile ja nende Nõukogude kaupade sisse
Kungla fuimateegion. Peigmehed Hiinast
elustamise küsimus. • Tunnistati, et Eesti põllu. ;weole Eestisse, milliseid Eestis ei Produtseerib?
majandussaaduste rnititf Leningradi omab tõsise iüldse wõi Produtseeritakse mitteküllaldastes hul
FErnu m. st Suurfiitn-kurbmäng 15 iaos Maailma haruldasim kunstiline suurteos Uusim Ameerika lõbus nali iü iaos merimeeste elust Hiinas.
tähtsuse Eestile ja mõjutaks wäga soodustawalt kades.
Algus kl. 5. oühap. kel' J Peaorsdes wret ew iludus Fszf Wray ja GaPy Coopep. Peaosades pubi lemmikud «Carl Oana ja Qaarga Arthur.
Ml latotontfus- IIAfIEDM 4 Tartu m. 4,
^
l
—mmmm% Kino FORUM Narwa mnt 13 Kõnetr. 304-67.
ttlneltl «r riWENII telefon 304-64
23. okt. ' au<u>kön«-hell*uurf >lm wono o ost,
Suur odu I Fiim wene lauludega. Suur edu I

Eesti karjasaadused Leningradi
turule.

Kuuisa poola kirjaniku Sieroiewsky samanimelise romaani järele. Ette kan

a / 4S D| • takse lärgmsed laulud ..Päike tõuseb I» lätieb 100 a".
«MM dS «MMM «MM dS vta ainus kord elus on KokKuaaamine", „sunnitöttüsle laul*'. Muu«eas esineb suur mustiastrupo lauludega
B B* B • „ParamountM helin Jldalarirtgwaade
Maailma HSllgroteSk.
' Seansside afgus kl. S. C.SO, 6.40, 10 30.

Kindral Platow.
Põnew ftraama kuulsa wcnelaae Dimitri Buchowclzky awastut Wana laola, tantSO. Wene roaaaeue
kannab ette tuotod mostlaaariiuidaa Jean G>u'eska.

Peao ades Olga Tsohehowa la Konrad Veidt.
2) . ParamounS" heli-nada.ar ngwaada 3) Hellgrolsmk.
Aifus irip. kell 5, puhap keil Z

2
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9 B t mai eh t
lori langemise järele. Kätkeksid igasugused rah
wuswahelised transaktsioonid, ei oleks enam
aktseptatsiooni-turgu, krediit oleks.purustatud,
majandusettewötetel puuduksid wäljawaated, ko
gu maailm langeks teatud agooniasse. Seal ei
oleks kaugeltki erand Nõukogude sotsialistlik
wabariik, see ei oleks ainult kapitalistlike rii
kide kriis.
Ja mis sünniks wee! edasi? Kas langeks
inimkond tagasi uuesti naturaal-wahetuse süs
teemi juure, kas jääksid rahwuswaheliste mak
suwahenditena püsima mask, raud, petrooleum,
kiwisüsi, nende kaewandusi ja ladusid omawate

Dollar Pariisi persprktiiwis.
Mida tähendaks dollari katastroof. Ameerika süü osa praegustes ülemaailmlikes raskustes. MS
magaid tulewiku-wifioone. Naturaal-wahetuS ja rahwnswaheline raha.
(„Päewalehe" toimetusliikmelt Pariisis.)
Samal hetkel, kui Prantsuse peaminister
Pierre Laval lahkus laewal „L'Jle-de.France"
õavre'j sadamast, saabuS sinna Ameerika aurik
.:OlymPic'ul" 231 tünnj kullaga, mille wäärtuS
190 miljonit prantsuse franki. Ja kogu „L'Jle
de.France'i" matkal uue-maailma poole Wleb talle
mastu üksteise järele Ameerika kullalaewu, mille
silu Prantsusmaa. Piltlikult öeldes sõidab
Prantsuse walitsuse juht üle kullatud wee kõnelema
president Hooveriga.

Sel on oma sümboolne kui ka praktiline iä
tiendus.

Oli tarwis sillutada kullaga tee. et Ameerika
Ühendriigid loobuksid oma ..splendid isolation'ist".
Hakkaksid saama aru, et Praeguses maailmas ei saa

olla eraldatud õnnesaart, millest uhawad kaugelt
mööda häda- ja wiletsusetonmd, wmd et iga üksiku
riigi saatus on seotud teiste riikide, kogu inimkonna

saatusega ja et ainult ühiste Pingutuste, raskuste
ühtlase jaotamisega wõib kergendada üldist olu
korda ja ka oma warem wõi hiljem tnndaandwat
koormat.

Kas ei ole Ameerika küllalt patustanud ül
diste huwide wastu, kaS ei paisanud Ameerika oina
krediite aladele, kus walitses senigi üleproduktsioon,

kaS ei spekuleerinud Ameerika wiljaga ja löönud
jalgu alt Euroopa riikidelt, kas ei lõhestunud ta
Euroopa ühtlust oma rahaliste mõjutustega, kas
ei toonud ta lõpuks kahju eneselegi oma oligarhi
liste rahandusgruppide wöistlusega, kaSwatades
oma rahaga Saksamaast enesele wõistleja tehnili
seo tööstuses. Wenemaast põllumajanduses, kas ei

jatka ta seda enesematerdamist ja Euroopa olude
raskendamist praegugi? Miks? Seepärast, et ta
tundis ennast põhjatu rikkana, kõikwõimsana, kel ei

tarwitse painduda ühegi elunõude ega piiri alla.
kes uSkus olewat oma jõu lakkamatu, tulewiku
äraarwamatu, seepärast et ta ei wõtnud endale
waewaks anda arugi oma tegewusest. Nii kirsii
tab „Paris-Midis" Lucien Romier.
Oli tarwis õige tugewaid näpistust „Onu
Gam'ile", enne kui ta hakkas taipama tõde ja rut
tas lähenema uuesti Euroopale, mille ta oli tõu
ganud kõige segasemate wastolude keerisesse. Oma

häda sundis teda wõtma ette Hooveri aktsiooni ja
praeguse Laval-Hooveri nõupidamise.
Nüüd segaduste LaSwamisel wiimse wõima
luseni ühekorraga näeme Ameerikat hindwat huwi
Rahwasteliidugi tvaStu ta esindaja Prontiss
Gilbert wõtab osa RahwaSteliidu nõukogu erakor
ralisest koosolekust, nüüd näeme Ameerikat esita
tuna ka Baaseli rahwuswahelises pangas Federal
Reserve panga abikuberneri Randolph Burgessi
näol, keS muu-seas ei wäsi kordamast, et dollar on
kindel waluuta, et Ameerika rahandust ei waritse
mingi hädaoht, et Ameerikale wõib panna ikka
lootusi. Kuid nüüd tekitab see kinnitus ainult
umbuSku ja kulla ärawool Ameerikast suureneb
üha. Kõik eurooplased, kel wäärtusi dollarites, rut
tawad neid wahetama ümber kulla wasw ja ka
ameeriklased ise tõttawad tooma hoiule oma kulda
Prantsuse pankadesse.

Olgugi et Ameerika wiimase aja sammud on
süulpaatsed, tunduwad nad hilinenutena.

Kui kauaks jätkub Ameerikal kulda, et lasta
teda woolata ära sel kombel?
BurgesS ütleb, et ükski kullawool ei suuda
kõigutada dollarit, et Ühendriigid wõiwad paisata
laia maailma weel 2 miljardit kulddollarit, et wa
rem lõpeb otsa kullatahtjate isu kui Ameerika kul-

latagawara. Teised andmed aga fõnelewad hoo
pis teist keelt. Need ütlewad, et Ameerika Ühend
riige seisukord ei ole sugugi lootusrikkani kui hil
juti kullawoolu palawikus olnud Inglismaal, et
„waba kuld", mida Ameerika wõib lasta woolata
ära, on kõigest 600—700 miljonit dollarit ja sel
lest ei jätku Praeguse ostutempo juures enam kui
2—3 nädalaks. Siis Peab langema dollar.
Pariisis lewisid neil päewi! Kord juba Kurn
dused. et dollar langeb enne Pierre Laval'i söi
tu Ameerikasse. Seda siiski ei sündinud, kuid
üksikud riigipangad näitawad juba suurt umb
usaldust dollari wastu. Näit. Schweitsi emisjoni
pank, kes ei aktsepteeri enam dollarit ühel alu
sel teiste kuld-dewiisidega. Ta ei krediteeri dol
lorite müüjaid enne kui müüdud dollarid on
km rteeritud kullaga New-Porgis. Samal ajal
pu»?..wad Schweitsi pangad dollareid suurel
määral Prantsuse turule, nagu Saksa pangadki
Schweitsi kandil. Ka Warssawis on tekkinud
teatud paanika dollarite ümber, sest neid on
pangatähtedes Poolas 60 miljonit. Nmberwahe
tus on muutunud elawaks ja dollar langenud
ka kursis 6 punkti. Pariis on jäänud koyaks,
kes ilma kõhklemiseta seni ostab dollareid Amee
rika Guaranty Trusti wastutusel.
Kõneldakse, et dollari saatus oleneb praegu
teatawal määral Prantsuse panga seisukohast.
Kulla wool Prantsusmaale on suur, kuid see
wõib paisuda mitmewõrdselt suuremaks, kui
Prantsuse pank otsustaks muuta kullaks need
Ameerika wäärtufed, mida ta omab ja käsutab.
Sel momendil on wäga suur tähtsus praegustele
Pierre Laval-Hooveri läbirääkimistele Wõshing
tonis. See on Pierre Laval, kelle käes seisab
seal jäme ots.
Hoover oli kuuldawasti walmistanud kok
kufaamtfe jaoks rea wormeleid ja esitanud need
heakskiitmiseks Prantsuse walitsüsele. See lü
kanud aga need tagasi ja Ameerika wälissekre
tär Stimson oli sunnitud parandama neid si
duwaid wäljawaateid. mida kokkusaamise koh
ta warem heas usus awaldanud president Hoo
ver. Enne ärasõitu peetud raadiokõnes ütles
nüüd Pierre Laval: ..Nelja päewa jooksul Wa
shingtonis me ei jõua korraldada kogu maail
ma asju. Me wördleme oma põhimõtteid. Ma
ütlen president Hooverile, mida mõtleb mi
nu maa. mida ta tahab ja mida ta
wõib teha."
See on öeldud küllalt selgesti ega lase
oodata, et Washingtonis leiutataks mõni ime
rohi maailma haawade parandamiseks wõi loo
daks mõni utoopia. Pierre Laval deklareerib
Hooverile Prantsuse kained ja üldtuttawad seisu
kohad ja see jääb Hooveri ja Ameerika parla
mendi otsustada, kas Ühendriigid pooldawad
neid wõi mitte. Mõned Prantsuse lehed on kind
lad. et Hoover Ameerika senati ees ei leia
heakskiitu oma senistelegi sammudele ja jäl
gib WUsoni saatust. Prantsusmaal oleks ekslik
seepärast ennast rohkem siduda teadmatuse ees.
Kui Hoover näitab heatahtlikkust Prant
sufe seisukohtadele, saawutatakse kooskõla des
armeerimis- ja reparatsiooni-küsimustes, wõib
Prantsusmaa uidata hoida ülal omapoolsete
tunduwate kahjudega dollari wäärtust, kui Wa
shington osutab waenulikkust Prantsusmaale,
wõib see rutata päästma oma wa randust ja il
ma paha tahtetagi lükata kuristikku dollari.
..Aux Ccoutes de la Finance" teab kõnelda,

FEIWAL'i
sauna seepidel on 3 head omadust: nad
on mahedad, lõhnawad ja touhkud.
Nõudke igalipoo.t «FEIWALi»
saunasecpe!

ettewötete aktsiad?

ideaalne ktlCirimis
|a puhastamispulber
sa* ma H töökoias.
et Prantsuse panga abikuberner M. Farrier,
kes komandeeritud New-Porki pidama läbi
rääkimisi dollari hoidmiseks kulla-pariteedil ja
Prantsuse «võimalike kahjude kindlustamiseks,
on neil päewil teatanud oma «valitsusele, et
dollari hoidmine kulla-pariteedil osutub wöima
tuks. Ka ei usu Farrier. et inflatsioon, mida
teostab Hoooer, mõjuks soodsalt dollari kaits
misele. Farrier' ettepanek Prantsuse walitsusele
on. et see ei annaks mingisugust toetust Amee
rika Ühendriikidele, sest see osutuks sama tulu
tuks raha mahapaiskamiseks, nagu Inglise pan
gale kriisipäewade! antud miljonid. Prantsusmaa
ainus siht olgu oma kullatagawarade täienda
mine praegu, et olla kõigiti garanteeritud wöi
malike prantsuse frangile sihitud ataakide wastu.
Päew enne Lavafi ärasõitu pidas Prant
suse «valitsus koosoleku, kus peamiseks kõne
aineks oli dollari delikaatne seisukord. Koos
olekul olewat Prantsuse rahaminister Flan
din pooldanud laialdast rahanduslikku koos
tööd Ameerika Ühendriikidega ja Prantsuse toe
tuse pakkumist sellele. Pollutööministn Tardieu
olewat energiliselt waidlenud wastu sellele ja
Pierre Laval olewat lõppeks ühinenud Tar
dieu' seisukohaga.

Näib kujunewat nii, et Prantsusmaa ei
rutta esialgu oma «väärtuste kullaks «vahetami
sega New-Porgis, waid püsib heatahtlikult ära
ootawal seisukohal, ilma u««te omapoolsete ko
hustuste pakkumiseta. Kui Aineerika lähe«nal
ajal ise ei suuda tõsta jalule usaldust oina pan
kade ja raha «vastu, kui Aineerika ei «võta
ette näit. «nönd otsustaiva tähtsusega poliitilist
sammu oma eraldatusest wäljapääsiniseks. ko
gu maailma julgeoleku ja koostöö kindlusta
miseks, waid jatkab põhjendamatu üleolekutun
dega oma ebaratsionaalset ivälis-. ja majandus
poliitikat, käib dollar oma rada läheneb lan
gusele. See oleks ränk löök * Ameerikale ene
sele kui ka kogu maailmale.
Prantsuse panga otsekohene kahju oleks
dollari lange«nisest mõningate kalkulatsioonide
järele 7 miljardit. See on suur summa, kuid
pank kannatab selle «välja ja frank jääb kõigu
tamatult püsima, ofles arwamiste kohaselt
schweitsi frangi könva! (mis wististi 160%
kaetud kullaga) ainsaks kindlaks «valuutaks.
Mis saab siis, milliseks kujuneb üldine olu
kord. kui langeb dollar - on küsimus, mis
«vilksatab tihti juba prantsuse majanduslehtede
weergudel.

See lööb segamini hulk teiste riikide wa
tüütasid, mille kattewara osaliselt wõi täielikult
tugeb dollaril. Inglise naela katastroof tekitas
jrcha hulgalisi raskusi, kuid need ei ole wõr
reldawad nende raskustega, mis tekiksid dol-

Wõib olla.
llks prantsuse sinantsleht arwab, et siis
wast. häda kõige suuremal rõhumisel on inim
kond sunnitud leidma üles tõelise ühistöö, ja
ttksteise-aitamise wõimalused. Kaoksid tuhanded
tõkked, millega iga riik püüab omakasu instinktist
kihutatuna piirata ennast teisest. Siis peaks tek
kima hädasunnil Pan-Euroopa, wöib-olla PanUniversum, eeskätt aga rahwuswaheline
raha. Ta ainsaks aluseks oleks wististi prant
suse frank, kes tahab oma juhtide tasakaaluka
ja ettenägeliku poliitikaga püsida läbi kõigi ras
kuste. Prantsuse frank peaks olema oma wäär
tuses siis tublisti suurenenud, samuti peaks laie
nema oma dimensioonides Pariisi börs.
Niisugused on sinantspoliitilised wisioonid,
mis wirwenduwad praegu prantsuse ajakirjan
duses ja kajastawad omakorda teatama! määral
Prantsuse rahandusjuhtide mõttelendu.
Esiotsa ei ole maailm sugugi meel nii kau
gel. kuid ei saa salata, et tendents sinnapoole
on olemas. Kui New-Porgist «valgub ära iga
päew paarkümmend miljonit dollarit kulda ja
mingit otsustawat pööret ei teki selles woolus.
peab dollari lõpp hakkama tunduma usutawana
wististi ka kõige suurematele optimistidele. Pal
jukesed suutsid uskuda ka inglise naela langust,
mis ei olnud mitte wähem kindel waluuta kui
dollar!
Selles perspektiiwis omawad Laval-Hooveri
läbirääkimised saatusliku, fataalse, tähenduse.
Laval ütles ühes oma kõnes enne ärasõitu,
et küsiinuses ei ole mitte ainult ühe wõi teise
riigi majandus, waid kogu meie kultuuri saa
tus. Kui on kaalul nii suur «vara, kas ei ole
siis wõiinalik kiire kokkulepe, ühine pääste
aktsioon?
Seda tuleb oodata. Kuid ka Washingtonis
kokkuastuivad mehed ei ole täiesti wabad oma
tegeivuses, otsustustes, nad ei ole piiramatu
«võimuga «nonarhid. Nad peawad arwesta«na
tuhandet pisiasja, demokraatliku riigiaparaadi
igat ivindikest ja wändakest, et mitte eksida
selle sisemise rütmi ja kollektiiwse woolu wastu.
See on fenomeen, üksiku tahtest sageli ohjelda
n«atu «võim. mis wiib enesega kaasa ka juhid
küsimata kuhu.
Prantslase ja ameeriklase «naail«nawaade.
elukäsitus, on sootuks erinew. k««mmalgi on oma
traditsioon ja ajalooline põhjendus. Neid ei ole
kerge «nuuta. wiia ühtlusele, kuid igakord, kui
nad jõudnud kokkuleppele, osutuwad nad pööret
toomaks teguriks inaailmas.
See oli demokraatliku mõtte wõit. mille
otsustas Prantsuse-Ameerika koostöö maailma
sõja lahinguwäljadel, olgu see euroopaliku kul
tuuri wõit kaose üle, mille otsustaks nüüdne
Prantsuse-Aineerika koostöö idas kerkiivate tu
leleekide walgel. H. T.
Pariis. 17. oktoobril.
„LAyTE RÕÕM*
5J55Z! on laste parem sõber! ZSSEm

Poola ajakirjandus poolakate
protsessist Lätis.
Läti häwitawat heanaaberliku umhekorr».
Seni oli Poola lehtede toon poolakate
Lätis tarwiwsele -võetud surweabinõude suhtes
-võrdlemisi tagasihoidlik, kuna sellekohased teated
tulid ametlikult telegraafiagentuurilt. Poolmctte
protsess Daugawpilsis (Dünaburgis) aga, millele
terwelt seitse poola lehte läkitas oma kirjasaatjad,
on poola ajakirjanduse tooni muutnud
Poola ajakirjanikud saadawad protsessilt oma leh
tedele pikki kirjeldusi. Kirjutised wäljendawao
kibedust ja meelepaha Läti -valitsuse sammude koh
ta. millega suleti Poola organisatsioonid Salgal
lias. Tehakse etteheiteid läti kohwnikele erapoott
kuses. Eriti ironiseeriw on Poola walitsuse hääle
kandja ..Gazeta Polska" kirjasaatja toon.
Juhtkirja kohale mahutatud artiklis öeldakse
järgmist- „Läti walitsus on oma surtvega poola
-vähemusrahwuse kultttur-haridustöö Lätts teinud
-võimatuks. Wäide, nagu oleks Poola Noorsooliit
teinud LättS riigiwastasi kihuwstööd. on igasuguse
aluseta. Läti walitsuse surwe poola
hen-usrahwusele, kellest endine riigipresident £>em«

gals ise ütles, et nad on riiklikuma meelsusega
Läti kodanikud, kõigutab selle maa eettlisi ja demo
kraatlikke põhialuseid. Läti seltskond ja rahwas
kannawad oma walitsuse eest täieliku -vastutuse. Meie

oleme olnud terwe rea repressioonide tunnistajaiks:
Lätgallias on järjest peetud poola kirikute prot
sesse, Riias suleti poola teater, seimis moodustati
eriline ..poolastamiswastane" komisjon, poola
wähem-lsrahwuse häälekandja pandi kinni, seltsid
suleti. Ja selle rünnaku põhjuseks on politsei alu
seta protokollid piiriäärsetes waldades. Neis
schowinistlikes protokollides on eranditult kogu
poolakate eluawaldus Lätis tunnistatud riigi-vas
taseks.

Millised dokumentaalsed tõestused on Läti
kohtuwõimudel sellest, et Jllukste maakonnas ta
hetud korraldada rahwahääletust poola rahwusega
maldade liitmiseks Poolaga? Peatunnistajaks
kohtu ees on keegi Anna Peterson, kes osutub kir
jaoskainatuks inimeseks. Sellest kirjaoskamatust
naisest on läti kohus teinud oma Themida.
Läti wõimud unustawad Poola-Läti heanaa
berlikku wahekorda häwitades. et see poolawaenu
line poliitika on just läthvaenuline poliitika. Ter
me mõistus ei wõi lubada, et kirjaoskamatust An
na Petersonist tehakse ajalooline werstapost. Poo
la-Läti wahekorra rajamine kirjaoskamatule scho
winiSmile wõib halwawalt mõjutada kogu selle
noore riigi tulewikku".
Esimene lumi Narwns.
Nar w a, 22. 10. Neljapäewal, hommiku
poolsel ööl, sadas Narwas ja ümbruskonnas lund.
Kodanikud ärkamisel olid üllatatud maapinda kat
wast lume walgest linikust, mida ei oodatud weel
nii pea.

J|BM| .Il l#l iIIa wõib warsti Cl. E. N. O. loterii pileteid omandada.
HUlla Pühap. kl. 6p. 1.4. eellooslmlne Tallinnas, Lossipl. 4.
Seaduslikult olen niisama stiiitu kui teie,
kuid meie kuulsuses on wahe."
Ta sõnad äratasid Connies sügawat kur
büst. Näis olewat nii traagiliselt raisatud in

Tiigri süda

telligentsi.

Robert Derrtz Ghannoni romaan.
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29. peatükk.
Connie' nägu muutus äkki kangekaelseks.
..Tahan teada teist." ütles ta. ..ja ma ei
ole nii wanameelne kui te arwate, ega ehmu
kergesti. Te peate mulle rääkima!"
Garson waatas imelikult liiliatiiki.
„Kas olete küsinud Kitty'lt midagi minu
üle?"
..Mitte midagi wäga täpset."
..Kas ta ei jutustanud teile midagi?" .
..Ei midagi."
..Hea küll. ega ta ei oleks teadnudki mi
dagi muud kui seda. mis ta on kuulnud."
..Ta ei jutustanud ka teie kuulsusest, wälja
arwatud, et olete aus."
..Arwan. et ma ei oleks tohtinud kasutada
te külalislahkust, kuna teie ei teadnud weel mi
nust midagi," ütles mees pikkamisi. „Ma ei
armasta, et mõistetakse teineteist walesti. Mis
te arwasite minust, kui kohtasite mind esimene
kord?"
Connie kahtles.
„Ma mõtlesin, et olete see, mis näite
kurjategija. Aga nüüd ma enam ei suuda us
kuda seda."
..Aga te aimasite õieti esimese! korrql. See
on mu amet kuritöö. Kitty oleks wöinud
teile jutustada seda, kui ta oleks wiitstnud:
Kitty wöi üks kõik kes sellest ümbrusest."
Jääkülm löök tabas Connie südant. See
näis nii labane nii põlguswäärne. Autu
ses ja wägiwallas ei olnud jälgegi romantikat.
Mehe silmad pöördusid otse temale, aga
nüüd ta ei pidanud waatama neisse. Kurgus
oli ebameeldiw ängistus.
..Ütlesin, et teile ei meeldi, kui räägin en
dast," ütles Garson. ..Võiksin jatkata ja püüda
end kaitsta, qga seda ma ei kawatse. Muide,
teil pole tarwis karta, et tõite majja hädaohu.
Nii hull ma ei ole. Ükski jeadus ega wütm
ei ole minu wastu. Kui näiteks mõni ajaleht
on trükkinud minu nime kurjategijate hulka,
wõiksin ta kohtusse kaemata laimamise pärast.

..Sest te olete aru saanud, et seadusel
pole mingit tähtsust, eks ole?" küsis ta tasa.
..On tähtsust ent mitte palju." seletas
Garson. ..Mul on olnud natuke rohkem möis
tust kui mu wastastel ja natuke önne. Wä
hema mõistusega ja õnnega süütud mehed on
saadetud sadandeid kordi mangi. Ütlesin, et teil
on kahju, kui ma räägin teile seda, ja teil
on ju?"
Connie oli järsku pahane ja waatas talle
otse silma.
..Nüüd teie ainult räägite! Miks te ei
wõi öelda otsekoheselt, mida autut ja paha te''
olete teinud?"
Mees wastas kindlalt ta pilgule.
..Ma ei öelnud, et see oleks autu. Ütle
sin. et mul on kurjategija kuulsus. See on tei
ne asi. Ma olen kurjategijate aitaja kui
tarwitada labast wäljendist. Kuidas pean end
nimetama nõuandjaks, plaanitsejaks, wäl
jendiste isaks? Nad tulewad minu juure na
gu ärimees oma pankuri wöi adwokaadi juu
re. Nad on minu kliendid, sest nad kasutawad
mu nõuannet. Harilikult on nad üsna ruma
lad ning tunnewad aukartust mu kawaluse ees."
Connie' silmis segunes pahameel uudishi
muga.

..Teie kasutate oma mõistust, et saata ru
malaid kuritööle?"
..Vastupidine oleks rohkem õige," wastas
Garson. ..Olen nii paljudel keelnud midagi kor
da saata, sest enamasti «li sissekukkumine sil
maga näha. Mulle on nutu korda esitatud röö
wimis- ja tapmisplaane. mis on nii mõttetult
rumalad, et olen otse tülitsenud kaaslastega."
„Teie kaaslased te' mõtlete kurjategijäid?"
..Meie kõik oleme kaaslased politsei,
kurjategija ja linnakodanik. Mina rääkisin mui
dugi kurjategijatest. Niisugustel juhtumitel ka
sutan oma mõju. et need tegemata jääksid. Nad
oleksid nii-kui-nii lõppenud wangistusega wõi
surmaga wöi millegi muuga. Mõnigi mees on
nüüd terwe. sest et sain ta tapmisemöttelt ära
pöörda."
Ta oli nii harilik ja Külmawereline, et
Connie waatas teda üllatusega.
„Aga teinekord kui nad näitawad teile

plaane, mis on läbiwiidawad? Kas siis soowi
tate julgelt alata, rööwida ja tappa ja lasta?"
„Ei, ma ei ole kunagi oma elus soowita
nud kellelgi teha kuritööd. Need inimesed on
sündinud kurjategijad ja mina ega keegi teine
ei saa neid käskida. Ma ei hakka neile wastu,
sest siis kaotaksin nende sõpruse ja poolehoiu.
Kui plaan on hea. siis ma ei saa muud, kui
öelda tõtt."
..Teiste sõnadega." ütles Connie. „te hoiate
oma kliente tagajärjeta kuritööde eest ja juha
tate wõidule?"
..Kui tahate olla küüniline olge hea
kuid teil ei ole aimu. kui palju kuritöid
olen takistanud. Tõsi küll. ma tegelen üldse
wähestega. Üldiselt arwan, et teen rohkem head
kui halba. Politsei wõttleb wäliselt kuritegude
wastu. mina seesmiselt."
Connie mõistis, et need talle nii wõõrad
asjad huwitasid Duke Garson'i. Ta niängis tu
lega ja oli wäga lähedal põlemisele.
30. peatükk
Imelik waikus tekkis Duke ja Connie'
wahele, kuna nad istusid liUiatiigi äärel.
Kuritegu, selle rülm toorus, täit
std neiu wastikusega tal oli waewalt wöi
malik kujutella end seotud sellega niigi kaugelt,
kui Duke Garson'i sõpruse läbi.
Garson oli rääkinud talle juba nii palju,
et ta tahtis teada kõik, enne kui nad lõpetasid.
..Need kuritööd —kas te elatate end neist?
Ma mõtlen, kas teie teenite eluülespidamist sel
lest alatusest?"
Garson naeratas natuke ja raputas pead.
..Politsei, wangiwaht ja timukas teeniwad
kurjategijaist. Mina olen õnneks paremas sei
sukorras. Ei. ma ei teeni pennigi kuriteost.
Kui tahaksin, wõiksin teha sellest õige suure
sissetuleku, aga see ei ole tarwilik. Mul on
endal warandust."
„Aaa teie tegelete wabatahtlikult Kurjale
gijatega?"
..Jah, wabatahtlikult. Olin isegi kord lugu
peetaw. Minust mõeldi sama hästi, kui näiteks
härra Tracy'st. See tüütas mind hirmsasti."
Mees waatas Connie'le wäljakutsuwalt. te
ma silmis oli tüdruk ilus ning kuidagi puhas.
Seni oli tüdruk end näidanud mähe oma õigest
küljest mehele:mis ta nägi. olid wöluwad pruu
nid silmad kuldtäpetega. puhas, wärske näo
nahk ja kullase läikega kastanpruunid juuksed.

Kui temas oli mingi toores elujõud, siis pei
tus see ta peenes ilus ja haritud tasakaalus.
..Teie ei kiida heaks mu elukutset, ja ma
tean, et mu siinolek toob teile ebamugawa tun
de." ütles Garson otsekoheselt. ..Tegin teid ra
hutuks ainult seepärast, et olen nii erinew teie
sõpradest. Mees algupäraste ideedega wõi
üldse mõne ideega on harilikele inimestele
härjaks portselanikaupluses. Usun, et te nüüd
kahetsete natuke, et palusite mind jääda. Isegi
Kitty hakkab mind pidama weidraks, kui ta
harjub siin. See ei haawaks mind sugugi, kui
teile meeldiks rohkem, et ma läheksin linna il
ma lõunat ootamata. Nüüd. kui teate umbes,
mis inimene ma olen. ärge tundke end kohus
tatud olewat pidama mind siin. Olen tõesti ise
äralik."
Connie' silmad wälkusid ja ta naeratas
wallatult.
..Teie olete ka rumal. Muidugi tahan, et
jääksite. Teie ei sega mind põrmugi. Aga see
tundub imelik, et mees teie mõistusega raiskab
oma andeid Kümnendal puiesteel. Te ei öel
nud, miks teete seda."
..Ma ei tea isegi seda kindlasti arwan.
see on loomulik kalduwus." tähendas mees.
..Kas olete kindel, et tahate mu siiajäämist?"
..Oh. kõikumata!"
Nad tõusid ja liikusid tagasi maja poole
lõunatama. Kui nad käisid, siis olid nad teine
teisele nii lähedal, et Connie näis tundwat
elektrit mehe kehas; tal rundus, et mehel on
tiigri energiat. Jah. see oli. mida mees talle
meele tuletas! Tiiger talts, tsiwiliseeritud
tiiger kõige oma endise energiaga. Temas oli
mingi halastamatus, mingi waimline wäärtus.
mis oleks muutunud nürgemaloomulises mehes
metsikuseks.

..Kas te ei' ole kunagi tunnud." küsis
Connie pikkamisi. ..et olete eemal päris kuri
teost ainult juuksekarwa wörd? Kas te ei ole
kunagi kujutelnud end tegewat asju. mis ei
ole meie meelest õiged ega seaduslikud?"
..Kes seda ei oleks?" küsis mees külmalt.
Connie' emale meeldis Garson lõuna ajal.
Connie oma poolt oli rahul, et allilm ei olnud
jätnud mingit wälist mürki ta külalisele. Ta
mitte ainult ei rääkinud kui härrasmees ta
ka sõi nii. Mitte, et Connie oleks sellest hoo
linud ei sugugi maid ta ema. kes ei
suutnud weel loobuda tähele panemast niisuguseid

wäikesi asju. Kui lõuna oli söödud, siis läks
Connie emaga üles ja jäi mõneks minutiks te-

maga. Alla tulles ei näinud ta otsekohe Gar
soni, ja kui ta waatas juhtumisi söügituppa,
leidis ta mehe elamas jutuajamises Higginsiga,
teenriga. Higgins waatas üles ja nägi Con
nie't: sellele näis. et ta silmapilguks ehmus
ja läks siis ruttu lauda kraamima.
Garson tuli poolnaeratades Connie' juure.
..Higgins ütles." rääkis ta waikselt." et
teie ema hoiab wäga hooletult oma magamis
toas nööritäis pärleid, mille wäärtus on 40.000
dollarit. Tõepoolest, preili Calvert. see asetab
mind üliraskesse seisukorda. Siin on Higgins.
mu mana sõber, ja siin olete teie. ka mu sõber.
Waene Higgins missugust piina on ta pi
danud kannatama!"
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Toompeale sajab märgukirje.

Kuhu suunib meie põllumajanduse krediidipoliitika.
Eesti Põllumajanduses et ole mingit katastroofi. Saneerimist wajab waid 10 Prots. talumajapi
damist. Ebasoodsa wäliskapitali asemel tuleks mobiliseerida sisemaalised ressursid.
Talude oksjonile põhjused uflllaspool maJanduskrPsi.
Eesti Maapanga tegewuse Kohta on ajaKirjanduses wiimasel ajal õlnud mitmesuguseid
etteheiteid. On wäidetud» nagu ei areneks asja
ajamine üiget rada. Selles asjas hiljuti pangas
toimus isegi erakorraline rewideerimine. Sa
muti on wiibatud sellele, nagu oleks see Maa
panga teene, et meil talud massiliselt satuwad
oksjonihaamri alla.
Et tõrjuda tagasi kõiki seesuguseid ettehei
teid ja lähemalt walgustada meie agraarkesk
panga tegewust ning selgitada krediidipoliitika
üldsuunda, selleks kutjusMaapanga juhatuse lii
ge J. J a n s eile hommikul enda juure ajalehtede
esindajad. Dir. lans andis oma seletused pangi
juhatuse ülesandel. Sellekohast soowi on awal
dawd ka walltsuse ringkondadest.
Seletuse esimeses osas piirdus dir. lans
andmete esitamisega panga tegewuse ulatuse koh

ta. Ta märkis, et Maavank oma arwete hulga
järele on suur asutus. Kui Läti Maapank, mille
tegewusega hra lans on hiljuti tutwunud. oma
tegewuses on olnud seotud 129.500 majapidami
sega ja arwete hulga tõttu peab end suuremaks
agraarpangaks kogu Euroopas, siis Eesti Maa
pank wõib oma klientuuri 135.000 majapida
misele arwata. Arwete hulk on suur. kuid ük
sikud arwed loomulikult wäikesed. Võrreldes
teisi keskpankasid Maapangaga, selgub, et 1.
sept. oli bilansside seis ümmarguselt i Eesti
Pangal 60 niiljonit, Pikalaenu Pangal 48 mil
jonit ja Maapangal 55 miljonit krooni. Era
pankadest samal ajal Krediitpangal 34 milj. ja
Scheelil 32 miljonit krooni.
Maareform asetas Maapangale suured
ülesanded. ühel ajal tegeliku jooksma tööga on
pank end sisemiselt pidanud konstrueerima. See
tõttu tuled lahendada asju ja armeid, mis pä
rit wabaduswõitluse lõpp-päewlt. 10 aastat ta
'gasi. See asjaolu tingibki paratamatult mõnin
gad arusaamatused, mis on ilmnenud asjaaja
misel. eriti kohtulikel asjatoimetusi!. Seadus,
mille' alusele toetub Maapank, näeb ette üht,
kuna dokumendid tollest ajast kõnelewad teist
keelt.

Asunike laenude alal on Maapangal praegu
armeid ümmarguselt 110 tuhat, peale selle wa
nu armeid 6148. Neil arwetel baseerub pan
aa tegelik töö. Laene on antud wälja 52 milj.
krooni. 182 tuh. üksikmaksu tuleb nöuda
sisse. Neist on 1930. aastal tasutud wabataht
likult 160 tuhat, ülejäänud arwed on tulnud
nõuda sisse kohtu ja politsei kaudu. Praegu
on käigus nõudmisi kohtu kaudu 1200. Palju

tööd pangale annab ka järelewalwe tulekind
lustuse alal. See on seotud panga huwidega
antud laenude kindlustamise mõttes. Praegu
on järelewalwe all 40 tuhat tule kindlustust
Üldse on olnud kohtu lahendada 1871 asja
Kohtu kaudu nõudmisi põhjustab korratu tasu
mine, siis laenude kasutamine teiseks otstarbeks,
kohtade omawoliline wõõrandamine, fiktiiwsed
obligatsioonid jne. Laenude liitmise alal on
pangal samuti praegu tugew töö-koormatus.
Üldse on wiidud läbi 37 tuhat liitmise-toimin
gut. neist käesolewal aastal 8611. Ühel isikul
on sageli 8 arwet. Üksikute klientidena on
meil 48 tuhat asunikku ja 5030 wana-peremeest.
Laenu-koormatus keskmiselt wanataludel on
1350 kr., asunikel 600 krooni. Võrreldes end
krediitseltsidega selgub, et Liiwimaa Krediit
seltsil oli 1. jaan. 1915. a. 17.864 klienti ja
Eestimaa Krediitseltsil 9018. Meil, nagu näha.
ulatub see arw 53 tuhandele.
Vaatamata kõigile neile raskustele, mis
põllumajanduses praegu tunda, möödus 1930.
aasta, mille kohta nüüd walminud aruanne,
panga tegewuses rahuldawalt. Aruande aastal
esitati 1606 laenusoowi. kogusummas 3 miljonile
kroonile, seega üle 30 prots. wähem kui eelmisel
aastal. Määrati 1289 laenu 1.5 milj. krooni
suuruses, sellest ehituslaenu 31,9 prots., maa
paranduslaenu 23.1 prots. ja wabalaenu 45
prots. Uusi laenusaajaid tuli juure 996.
Mis puutub oksjonilainesse maal.
siis seletas dir. lans asja kohta järg aist:
Oksjonile on määratud seni need talud,
kes 3 aasta maksu tähtajad lasid mööda. Prae
gu oksjoneeritakse talusid, kel 1928. a. maksu
wõlg tasumata. Detsembris tulewad oksjonile
1929. a. laenuwõlgade talud. On märgitud. na
gu oleksid talude oksjonid tingitud praeguse st ma
janduslikuft kriisist. See wäide ei pea Eesti
Maapanga juhatuse arwates. kes eriti põhjali
kult uurinud raskustesse sattumise
põhjusi, paika. Majanduslik kriis on wii
mase-aja nähe. mille arwele ei wõi kirjutada
1927. ja 1928. aasta wõlgnike hädasid. Kemadel
on Maapanga kaudu müüdud maid 2 talu. Sü
gisel oli määratud müügile 153 talg, kuid neist
õiendasid 52 oma kohustused ja pääsesid seega
oksjonihaamri alt. Tallinnas kahel oksjoninäe
wal oli määratud müügiks 13 talu. neist müüdi
ainult 2. Viljandis, kus eile peeti oksjonit, oli
määratud müügiks 11 talu. kuid neist õiendasid
oma kohustused eelmisel päewal 8. Tartus wõib
olla tuleb müügile rohkem talusid, sest Lõuna-

Eestis talud üldse on suurema wöla-koorma
tusega. Eilseni oli Maapanga kaudu seega müü
dud maid mõned talud 80y-st. mis üldse Eestis
sattunud oksjonile.
136 oksjonile määratud talus kogutud and
med näitawad järgmistele raskuste põhjustele:
laialdane elu on wiinud pankrotti 25 talu wõi
18.4 v/o. girod —24 talu (17.70/ o). ükskõiksus
wõi saamatus talu juhtimise! 26 (19.1 o/o),
peremehe puudumine wõi eemalolek 10 (7.3
prots.). majapidamise liigne ratsionaliseerimine
(suured inwesteerimised) Kõrge konjunktuuri
ootel 17 (12,50/ o). laste koo
litamine 6 (4.4 o/o), wõlguostetud talud
1 (2,9%), suur Pcirandusmaksu maksmine päri
jatele 3 (2,2%), wäikesed ja mittecluiõultjeb
3 (2,2%), suur kohtus käimine 2-(1,5%),
objketiiwset Põhjust ei ole 16 talul (11,8%).
Muidugi ci ole need andmed üldistamad. kuid
nad pakuwad siiski teatama pildi ja tõendawad
et raskuste põhjused on «vähemalt 28. ja 29. a.
oksjoni talude kohta wälja s p o o l majan
duslikku k r i i si. Need on talud, kus warem
inõi hiljem ikkagi oksjon oleks olnud paratamatu.
Kriis oti oksjonihaamrit neile maid kiirustanud.
Need olid üleni erawõlgades. Mõnes talus ei
olnud enam üldse mitte inwentaari, hooned lagu
nemas. Üldine mulje jääb neist, et «krediite on
antud liig lahtise käega. Seda pakuti otse igale
«vastutulijale, «vaatamata, kas talu laenu jõuab
kanda. Eriti ebasoodus oli Rootsi kaubakrediit.
Seesmiselt ei olegi meil nii mähe kapitale, et
peaksime hakkama tarwikäma «välislaene. Nagu
selgub, on 46 maa laenu-hoiu-ühisuses 4,7 miljo,
nit krooni, mida neil kuhugi pole «nahutada. Meie
üldist põllumajanduslikku seisukorda ei saa Pidada
meel sugugi katastroofiliseks. 10% talumajapida
mistest on tõesti raskustes, neid tuleks saneerida,
kuid 90% on terwed, nad saamad üle kõigest
oma jõul, tuleb maid kohaneda oludele. Iseasi on
inuidugi kui maianduslik kriis meel enam süme
neb. Eesti pankades on 80 miljonit krooni hoiu
summasid, mis wastab endisele 40 miljonile kuld
rublale. Kiti sellest % kuulub n.-n. linnamees
tele. siis Vz wõi 26 miljonit krooni peaks olema
Põllumeeste hoiusummad. Põllumeestel on hoiu
summad, seda tõendatvad maapangad. Finants
poliitiliselt ei ole soowitaw liialdada raskusi. Kui
gi kriis ei ole weel lõplikult kujunenud, tuleb meil
siiski püüda sisemiste ressurssidega saada üle ras
kustest ja seda kapitalide otstarbekohase kasutamise
teel.

Ka asunikud nõuawad riigiteenijate palkade kärpimist.
Eile esitas asunike koonduse riigikogu rühm korjapidamine niisugune põllumajandusharu, mil
riigiwanemale märgukirja karjasaadustc le üleswiimine nõuab pikki aastaid. Kõike se
hindade asjus. Põllupidajad saamad wõi da arwesse mõttes, juhitakse wabariigi walitfuse
eest maid I—l.lo krooni kilost. Teisest küljest tähelepanu sellele, et 1) wiimane aeg on ..kar
tööstussaadused püsiwad endises hinnas. Põllu jakaswatamise edendamise ja wöihindade kind
mees ei saawat enam edasi oma jõuga. Juba lustamise fondi seadusele" anda käik ja 2) fee*
olewat märgata meie «võitoodangu senise hoogsa konifondile suuremaid summasid määrata.
Tarwilist katet wöimaldaks selleks saada
juurekaswu ärajäämist ja lehmade massilist laa
tadele wedamist. mille tõttu üksikutel laatadel riigiteenijate palkade kärpimise seaduste läbi
lehmi on müüdud juba naha raha eest (Tapal wiimise! saawutatud kokkuhoid.
Pöllutööministrile esitatud märgukirjas ju
12 kr. eest). Need nähtused ähwardawad saatus
likuks saada meie põllumajanduse tulewikule. hitakse tähelepanu ehituslaenude wäljaantMise
rääkimata olewiku hädadest. Kui kord ülemaa pikaldasele käigule Maapangast, kust 1. oktoob
ilmliku majanduskriisi möödudes, karjasaaduste riks otsustatud laenudest on saadud kätte waib
hinnad jällegi tõufewad ja stabiliseeruwad wä 40 o/o.
See halwawat ehitustegewust maal ja paue
listurgudel, meie põllupidajad aga wähepea! oma
karja hädasunnil häwitanud on. siis on ometi wat talud raskesse seisukorda.
Eestis kawatsetakse sooritada langewarju rekordhüpe.
P. Tammes kawatfeb hüpata Lawrowi poolt leiutatud langewar
jul. Olewiste kangelane W. Pallo tahab filmi jaoks sooritada
rekordhüppe.
Tilluma õhuasjandusc ühingu lubatusele esita.? P.
Tamme? palwe, et tal «võimaldatakse sooritada hüpe
Eesti? konstrueeritud langcwarjuga, iibingü, juhatu?
pole seni tvecl teinud palwe kohta konkreetsemat otsust.

Samuti on ka Walter Pallol kawatsu? sooritada

10.000 meetri kõrguselt hüpet langcwarjuga.
Lennuwäe awiotöökodades töökam Lawr o u> on

konstrueerinud oma langewarju tüübi, millega ta ise
sooritas mõne aa?ta eest hüppe. Nüüd on tema poolt
töötatud oma tüüp ümber ja langewarju wõib nimetada
kõigiti täiuslikuks.

lSpuartveStufi pöllutõökoja tvalijate üleriikliku artvu koh

ta ja sellega ühes määrata ära koja liikmete arw maa

Kuna pöllutöökoja ivalimised toimetatakse 13. ja

kandade wiisi.

14. detsembril, siis annab üleriiklik komitee atvalikult ko

Nagu selgunud, on tvalimiste üleriiklik komitee pöl
lrrtöökaja tvalijate üldarwu kohta saanud teateid kõikidelt

danikele teada hiljemalt 40 päetva enne esimest wali
mispäewa, kandidaatide nimekirjade tvastutvõtmise aja
ja sama maakonna järele tvalitatvate pöllutöökoja esialg
se liikmete artvu. Kuuldatvasti algab kandidaatide üles
seadmine juba 26. Oktoobrist alates, kuna kandidaatide
sisseandmise maakomiteedele wiimaseks tähtpäewaks on
peakomitee määranud 12. nowembri. Pöllutöökoja wa
limiste juhatuskirja kohaselt moodustatakse tvalimiseks

EeSti waldadelt. Waldadelt saadud andmete järele

wötab esimese põllutõAoja tvalimiStest osa 109.998 täis*

SiguSliSu kodanikku. Saadud andmetel arweStas üle
rnklik komitee tvälja iga maakonna kohta koja liikmete
artvu proportsionaalselt maakondades esinetvate wali

misöiguSlike põllutöökoja tvalijate üldartvule. Selle
järele saadab Wirumaa oma 16.592 tvalija hulgast põl
lutöökotta 9 liiget. Tartumaa 14.433 tvalija hulgast 3

üle maa 11 walimisringkonda, mis häälte äraandmi
seks jagatakse jaoskondadeks. Iga maakond seal jun

saaduse nbingu juhatusega.

13.012 tvalijast 7 liiget, Wörumaa 9.629 tvalijast

res oma adminiftratiiw piirides moodustab iseseistva wa
limisringkonna, kuna wallad omaette moodustatvad wä

liiget. Läänemaa 12.387 tvalijast 7 liiget. Harjumaa
6 liiget. Pärnumaa 9.200 tvalijast 5 liiget. Saa
remaa 8.900 tvalijast 5 liiget, Wiljandimaa 8.465
tvalijast 5 liiget, Petserimaa 7.558 tvalijast 4

hemalt iihe walimisjaosöonna. Tarwiduse puhul wõi
dakse kohaliku wallawalitsuse soowil ühte walda maa
komitee loal ka rohkem walimisjaoskondi asutada.

Wälisministeeriumi kuller omastas wõõrast aha.

Soowitakse praeguse olukorra alalejätmist.
Rida aastaid on Kopli ja linna wahel autobuse elanikud ja kõik teised, kel Koplisse asja. tarwitagu tu
ühendus, mis soodsa liAemismöimalusena on elanike
walisel liiücmisel ainult trammi. Seejuures puudud
poolt leidnud laialdast tarmitamist. Liiani on paral üldiselt kõigil elanikel usk trammi liikumise f#ir«
leelsclt töötanud nii tramm kui buss, misjuures olude
rapärasussc ja kindlusesse. Talwiti on lumi ummiS
kumalt selgumisel. Et aga Kopli tramm osutus liig

tanud trammitee, mootorid on manad ja tramm liigud
aeglaselt. Kiiruse suhtes on märkida, et autodusel k«.
lub sõiduks 11—12 minutit, trammil 19—20 minutit.
Kopli elanike soowiks on. et jäetagu tarwitada uii

Kopli ja linna wahel oli seisus kuu aja ümber, mille

da liiklemiswahcndit ja hoitagu sundimast tarwitamu
ainunht. mille soodsns kodanikele on mitmeski suhtes

kohasemalt parema liiklemiswahendi küsimus on lõpli

wanamocliseks ja seejuures ka aeglaseks, siis asus linna
walitsus trammi „ noorendamisele", mis arwatawa mõis
tetawuscga toimus kodanike huwides. Trammiliikuminc

kestes trammi roobasliini laius kohandati sobiwalt linna
elektri- ja mootortrammi wagunitega. Nüüd on trammi

Jaan Schulz mõisteti 8 kuuks wangi.
.Kesknädalal, 21. oktoobril, oli Tallinna-Haapsalu
rahukogu süüpingis wälisministeeriumi endine ametnik
Jaan Schulz, keda süüdistati suurema summa wõõra

raha raiskamises. Kahsusaajana esines keegi Jaan

T r o m m.
Wiimasel oli Wenemaal sugulane Margaretc Herm,
kellele ta tahtis saata raha. kuna aga seda pankade ega
posti kaudu ei saanud teha. siis pidi ta otsima teisi teid.

Kellegi Diesenhauseni kaudu Tromm sai tuttawaks wä
liSministeeriumi ametniku Jaan Schulziga, kes pidas kul
lerina ühendust Eesti- ja Wenemaa wahel.
28. septembril 1929. aastal Tromm andiski Schnlzi
kätte 100 tscherwonetsit edasitoimetamiseks Hermile We

nemaale. Sellest summast Schulz wõis wõtta
tvaewatasuks 20 tscherwonetsit ja sai rahasaatjalt peale

selle weel 100 krooni Eesti rahas.
Kuid raha üleandmisest ei tulnud midagi wälja,

waid Schulz jättis selle kõige suurema rahuga oma
tasku. Et peita oma süütegu, seks hakkas ta tarwitama

kõiksugu keerulisi teid. Ta kirjutas Trommile mitme
suguseid tõele mittewastawaid kirju.

Nõnda kirjutab ta 20. mail 1930. aastal: ..Seni

ajani pole ma saanud üle anda raha teie sugulasele.

Tahan maksa selle teile nüüd tagasi, teatage kus kohal ja

mil wiisil. Ministeerium sai nimelt asjast teada ja kogu
lugu lõhnab nüüd skandaali järele. Olen kõrist saadik
sest asjast tüdinenud. Hakka teistele head tegema ja len
da ise sisse."

Wiis päewa edasi. 25. mail Schulz aga korraga
kirjutab Trommile. et tal siiski on korda läinud raha

üle anda.

28. mail aga juba ta kirjutab, et ikkagi raha pole
saanud üle anda. waid on saatnud nüüd selle Kommerts
panga kaudu andjale tagasi.
8. augustil küsib ta Trommilr järele, er see teatagu
talle, kas on saanud panga kaudu raha kätte.

Tromm muidugi ei olnud raha saanud, waid käis
pangas ilma asjata, sest seda polnud sinna makstud.
Tromm lõpuks taipas, et kõrge ametnik weab teda

ninapidi nnng wöttis mehe kohtulikule wastutusele.
Trommil oli alust protsessi alustamiseks küll, sest raha

edasiandmisel Schulzi kätte ta oli saanud wiimaselt au
kirja 80 tscherwonetsi wastuwötmisc kohta, millise sum
ma kurss Eesti rahas pidi olema 1.525 krooni.

Mees aga hakkas nüüd nõudma tagasi summat
terwes suuruses, sest oli selge, et Schulz mingit waewa
tasu raha omastamise eest ei wääri.
Kohtus Schulz tunnistas enda omastamises süüdi
ja seletas, et ta müünud need 100 tscherwonetsit ära ja
saanud nende eest 72.000 senti Eesti raha. Saadud ra
haga ta maksnud oma wenna wölgasid.

Kohtu ees Schulz esines ilma kaitsjata ja pidas

kaitsekõne ise. Ta palus end karistada kergema para

grahwi järele, öeldes awameelselt, et on talitanud wõõra
waraga kergemeelselt ja järelemõtlematult. Kuna kaebc
aluse wastu oli esitatud ka tsiwiilnöudmine Eesti rahas,
mis ulatus üle 2000 krooni, siis kaebealune asus waidlema selle wastu kõwasti. Ta leidis, et tsiwiilnöudmine
tuleb rahuldada mitte kroonides, waid tscherwanetsites,
sest see oli saadudki tscherwanetsites. Selles muidugi
oli kaebealusel oma tagamõte, kuna tscherwonetsi! on

madal kurss ja seda me börsil ei noteeritagi. Mees
rahtis odawamalt läbi tulla.

Kuid kohuS ei pannud seda tähele, waid mõisas
mehe 8 kuuks wangi. rahuldades tsiwiilnõudmise Eesti
rahas, seega üle 2000 krooni suuruses summas. EelMangistnsest wõeti arivessc 2 kuud.

Edisoni matused.
West Orange. 21. 10. Täna peeti siin
Edisoni matused. Edisoni pronksist kirstule jär
gis üle 400 leinaja, nende hulgas proua Hoo
ver. Leinarong liikus läbi uulitsate Rosedale'i
surnuaiale. Kahelpool leinarongi teed seisid
waikselt tuhanded suure leiutaja austajad ja
imetlejad. Edisoni põrm maeti põlise hiigla
tamme kõrwale. mis oli kadunu lemmikpuu.
Haua ümber politsei walwekond peab neli päe
wa ja neli ööd auwalwet.

ILMUS pflpf
ILMUS Looduse Kroonine Romaan rip> 34 ::::::::::::::::::
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I » MAUPASSANT BUMW-Ü-I
ILMUS
|WW M> WWZUM
ILMUS 11113 \fjßp|l SliiifiiiHHlil
ILMUS llVDEina WW-iii-zW
ILMUS Hind 1 kr. -ck»WM
ILMUS iMWW.
ILMUS Klriaslus-Ühlsus „Loodus", Tartus MMMW:
ILMUS WMBZ

lahked, tulge homme hommikul kl. 9. Ragn poleks ööd
wahepeal olemaski.

Inimestel, kes meel wöib-olla saamad sUmamal
gust peerutulest, wöib niisugune asi näida loomulikuna,
kuid enamus meie inimestest tunneb end ikkagi elawat

clektri-sajandil ja neil on õigus nõnda wastawat taipu
ka ametiasutustelt.

Rahanduskriisi algus Leedus.
«Lietuvos Ainios" kirjutab maailma krediidi- ja

rahanduskriisi mõjust Leedus. Krediidikriis, mis Leedus
nüüd alanud, ei olewat tekkinud mitte kohalikust majan
duskriistst ega maailmamajanduse furtvest, waid olewat
puht-psühholoogilist laadi. Leedu pangal ei olewat kao
tusi ei kohaliku tööstuse krediteerimise alal ega wälis

mail. Leedu litt olewat nii stabiilne, et Berliinis ja

Londonis teda koteeritawat kõrgemalt kui dollarit. Ka»babilansi passiiwiteet olewat möödumaks nähteks. Ka
eelarwe puudujääk olewat tühine. Nõnda. et Leedu pank
ja litt olewat täiesti korras. Usalduse kadumine tahan
dusessc on tekitanud massipsühhoosi, mis wäljeudnb

hoiusummade wäljawõtmises pankadest. Sel massiPsühhoosil wõiwat Leedu majanduselule, eriti rahanduse
ja krediidi alal olla wapustawad tagajärjed.
Hoiusummade waljawõtminc erapankadest muutus
nii paaniliseks, et Leedn pank oli 19. okt. sunnitud tea
tama, et garanteerib hoiusnmmad kõigis erapankades.

Leedu riigipanga usaldus erapantade wastu awaldas
Leedn rahandusringkondades rahustawat mõju.

Loodetaw tiin
reedel, 23. okt.
Merel öösel loeel puhangulised loodeiuulcd, päewal
raugemad ja pealelõunal uuesti kõwenetvaid edelahoole
pöörduwaid tuuli, suuremalt jaolt pilives. kohati kerget

wihma ja lund ning jahe.

Jlmaülewaade kolmap., 22. okt.

Dladalrõhkkond on mnduwalt täitudes Inkunud

Walgele merele ja Loode-Wenesse. Atlandi ntadal

r õhkkond on jõudnud Norra läänerannikule ja sundub
üle Skaudinaawia Läänemerele. Kõrgrõhkkonnad asu
ivad Gröönimaal ja Kesk-Euroopas. Hommikul sadas
Wahemere-maade, kus walitseb kohati kuni 20 kr. jooja.

Hommikul oli Skandinaawia mägedel kuni 12 kr.. Soo

mes o—s kr.. Põhja-Wenes o—l kr.. Kesk-Euroopa
mägedel I—3 kr. külma. Eestis ott o—4 kr. sooja,
öösel ott Ida- ja Kagu-Eestis I—2 kr. kulina.
Rarlm ja odawaim hambapasti

Ametiisik (elfilt

selgitama õienduse Teie lugupeetud lehe? eelpool näida
tud kirjutise üksikule osade kohta. mida kahjuks aga sei

res aeglasem ja ka wähem otstarbekohane, kui buss.
Trammil maksab sõidupilct 15 senti, bussil sama maa
kohta 26 senti. Kuid bussiga on elanikel otsekohene
ühendus mitte irksi linnasüdamega, nagu Raekojaplats
ja Weneturg, waid bussiga saamad Koplis asuwad kooli

õpilased sõita otsekohe ka kooli Karu tänawale ja

mujale.

Kõrwale jättes autobuse kui moodsama ja parema

liiklemiSwahendi «ülistamist", maid ainult mainides
bussi selgesti suuremat otstarbekohasust Kopli elanikele,
autobuse ühendus

üldse linnas, sest trammiliin ulatub ju ainult linna

m pole ilmunud. Seepärast tähendatud kirjutise õien
duseks ja tõeolude selgituseks teatan wecl kord järgmist.

Meile on amaldamiseks saadetud alljärgnevad
ametlikud seletused:

Piiriwalwe jaoskonna ülema esimene seletus.
W. a. ..Päewalehe" toimetusele.
Teie lugupeetud lehes 21. oktoobrist s, a. nr. 257
ilmunud kirjutises ..Midagi on mäda" leidub järgmine
lause: „Aga juba see, kuidas üks pearegelaiist.
lami" kapten Kado, sokntati minema nagu riigikogus

eite toodi ühel lalapiirimfelaewal piiriwalwe lahkel
readmisel ja kaasabil, kõigutab meie usku. et seda tume

dat asja tahetakse walgustada". Selle õienduseks sa
tõeolude selgitamiseks teatan järgmist:

Piiriwalwe ou raliranud piirttusclaewa ..Hullami"
rabamisel laewa kapteni Kato'ga täiesti erapooletult ja

Piirituse ladnlaew ..Relis" liikus Paldiski sadamast
wälja lahes peatumata ja wöttis kursi Pakerordi tuletor
nist Osri poole. Laewa liikumist jälgiti sadamast tahku
miiest peale, alul Pakerordi tuletornist meresideme ja
piiriwalwe wöimude poolt, pärast aga merel piiriwalwe
mahipaadi pooli kuni 12 m.-miilini Eesti rannast. Siin
kadus lacw NO sihis jälgima piiriwalwe wahipaadi stl
mapiirili. ilma et mingisuguseid ümberlaadimist tähenda
rnd ladulaewa pealt oleks tchmd.
Palun awaldada käcsolew õiendus lrükiseaduse 8 H
põhja! Teie lugupeetud lehes.

Tallinna-:-, 20. oktoobril 1931. a.
Lugupidamisega

A. Lüüs,
major.

oma parema järele. Niipea kui juurdlust1

piiriwalwe Tallinna jaoskonna ülem.

do £ ura*), Eduard Krönström ja laewa kapten Kaio. andi*

Selle kastla tststendamc. et meil kasutada ole.
ivast andmrst rääfliwad sootuks teilt keelt.

käigus selgus, et lähendatud salapiirituse asjuSie on
kõige pealt iegahid laewa tegelik juht ja korraldaja Prii

juurdlustloimetaja ahivitser miim teadmisel ja korral

dusel wastawa tcleimwgrammi polstseilo et Prudo

Limole ja laewa kapten Kato'le takistada wabariigi pii
rideit lahkumine. Telefonogrannn anti ära 21. , iepr.
i. o. Tallinna-Harsti prefektuuri. Telefonogrammi usu
oli järgmine: „A.-l. ..Hullami" ialakaubitsemiie asjus
roimctatalvast juurdlusest selgub, et ltewa kaptenit ungar
last Katost ja esimest tüürimeest Priido Onuot ootab suu

rem tollirrahw. Palun korraldust, er lähendatud iiikud
maksid elukoha järele poliiiei walwe alla wõerud ja nende

sõit Eestist wälismaale takistatud." Krönströmi uime
relefonogramini ei Ivõetud sisse seepärast, ei wiimauc
samal ajal ishlS kinni ühe teise süüteo pärast Tallinna
keskwangimajas. Teisi tõkkeabiuõusid iiin tarwitnselc

wõtta ei saanud. Kato rvahi alla lootmine oleks wüi

ilud sündida kohtuwõimude korraldusel sa see oleks, wõib
olla, järgnenud assatoimewie üleandmisel tollile ja sealt

kohtutvõimudele.

Kõige selle tõttu tõrjun kõige kategoorilisemalt tagan
igasugused awalduied 'elle kohta, nagu oleks kapten Kato

põgenemine sündinud piiriwalwe lahkel teadmisel ja
kaasabil.

Käesolew õiendus palun awaldada Teie lugupeetud
lehe trükiieaduse 8 11 põhjal.
Tallinnas, 21. oktoobril 1931. a.

Kohtupalati prokuröri seletu?
Wäga lugupeetud ..Päcwalehc" toimetusele.
Teie lugupeetud lehes nr. 2^6— 20. oktoobrist!. a.

ilmunud artikli ..Ametlikud ielerused" lõpus eite
toodud wäidete vuhul nagu ei oleks poliitilises polü

stis kodanikkude A, Kes küla ja J. Lampoti ülekuulamine

jiindhmd prokuratuur: wadmüel teatan, ct nimetatud
iuhuc ülekuulamine on sündinud ühenduses awalikult
jälgitawa uhueo selgitamiicga. mi: wimus prokuratuuri
teadmisel ja alustel, nagu see tähendatud volitseitvalit
iusc abidirektori härra J. Soomam pooli ..Päewalehes'

nr. 283 17. oktoobrist k. a. awaldatud seletuses
p. t all.
Austusega
lob. Müller,
kohtupalati prokurör.

iüieitbmiKiit kuuleme sama asja kohta, et pro
kuratuur on alanud juurdlust ülalnimetatud
ülekuulamise käigu kohta.

Lugupidamisega

A. Lüüs.
major,

piiriwalwe Tallinna jaoskonna ülem.

Imelik ja mõistatuslik on meie ametiasutuste
töö ja tcgewuS. Tchakse kõik korraldused, et süüteo
toime Pannud isik peaks jääma Politsei malme alla.
aga see isik pääseb kerge waemaga igasugu takistus

test üle ja läheb, kuhu tal tarwis.
Teine seletus.
Lugupeetud ..Päewalehe" toimetutele.

Teie lugupeetud lehes 11. X 31. a. nr. 277 ünnt
nnd firiurtieõ .. Tekkima-? uued mõiiilejad piiritutetru-?-

tile". oit niiid,und niitu lmlgac-. et luninne 1.-l. ..Ne

li:-" tväljndcs Paldiski tadamait :»OO.nOt"t liitri piiritu
tega iciintetac- laadungi iaotamiit oma rei-tclc lacmadele

uuur «uut» 35 sen «

wähem teisest.

äärele, jättes sõitjad niiöelda poolele teele. Nüüd ta
hetaksc - loodame, et see ometi ei ole nii! —et Kopli

Seda teawad ja tunnewad mitte üksnes Kopli ela
nitud, kes ühenduse otsekohesed tarwitajad, maid üldise
maltki teatakse, et tramm on küll odawam, kuid seejuu

Põhja- ja Kesk-Euroopas ning Wenes paiguti lund ja

ivihnm. Temperatuur kogu langenud peale

tramm kui autobuS. Elanike! olgu õigus endile wali

Andes ruumi eelpool toodud seisukohta
dele. on märkida, et linnawalitsuse kawatsusest
keelda Kopli ja linna wahel autobuseühen
dns nähtub, nagu näeks tramm endale au
tobuses konkurentsi, autobus trammi suhtes aga
mitte. Kui autobuse päralt juba praegu ar
watult on lähem tulewik. siis wõiks tunduda
ajakohatuna ja edutakistawana, et kodanikele
nagu tahetakse see näib nii suruda peale
liiklemiswahcndit. mis tarwitajate endi meelest
ei ole küllaldasemalt otstarbekohane ja soodus.
Kui trammil omawalitsuse ettewöttena juba prae
gugi on ehk mõningaid soodustusi, siis oleks
imelik, kui neid meelgi laiendataks koda
nike suhtes otstarbekohatult.
Elanikud, s. o. kodanikud, wöiksid ise näi
data. kumb on majalisem ja otstarbekohasem,
kuid praegusel puhul ei saawutata seda ühe
liiklemiswahendi ainumääramisega.

seks on ehitatud mootorid.

Autobuse-ühenduse tõttu saadakse Koplist praegu
hästi ja soodsalt käia linnas turul, koolis ja mujal ning

täna enam Aa woolu ei saa, „tema montöör" pole
meel tulnud mingisuguste ..paberitega" ja et, olge

rahlvuslipu, mis lehwinud kõige kõrgemal Eesti ehitusel.

Kopli elanikele jäetagu tramm ja autobus.

jaam:
Kodanik J. koliS üle senisest korterist naabriuulitsa

lasi soomitades kuni kl. %3=ni minna elektrijaama kant
selei 8. kassasse, et seal õiendada wastawad maksud,
omakord andes lubaduse, et siis juba sama! päewal
antakse wooluühendus uude korteri. Kui aga kodanik
weidi Peale kl. 2 ilmus soomitatud kohta, öeldi sealt, et

ilmus tema korterisse 4 meest ja nõudsid tagasi seda
lippu, mille Pallo tootnud Olewiste kojamehelt. Vall»
teatas, et kinkinud lipu Wabadussõjalaste Liidule km

komalt kõrguselt.

on siin öelda, et selle asjaolu esiletoomine on tingitud
kuuldustest. nagu tahetaks linuawalitsusc poolt keelata

«aja korteri, kus juba olemas woolumõõtja ja
kogu clektriseadeldis. Hommikul kell HlO kõlis
tas ta elektrijaama tehnilisse jaoskonda, et tal se
nifeft Porterist wõetaks mool ara ja antaks uude. Seda
lubati teha. Montöör tuligi ja katkestas Molu, üht

lipu torni tippu. Mees jäi ilma teenistuseta. Hiljem

gusele. Meie lendukite maksimaalne kõrguse-töusu wii
me on kuni 6000 meetrit. Wöimalik. et Pallo hulljulgus
kasutatakse siiski ära silmiüleswõtte jaoks, eh? küll wiik.

Kuidas ennewceuputuSaegselt on ajast mahajäänud
mõni meie asutus, mis ometi peaks tegelema 20. sajandi

asjadega, sellest on elamaks näiteks linna - elektri

Nimelt wallandati Pallo torni ümberehitajate }otSi
ametist peale seda, kui ta wiinud oma algatusel

miste tulemusest lennuwäe juhtiwate jõudude ja öbna?

Tammes eelpool toodud palwe õhuasjandusc ühingule.
Millal hüpe teostub, selgub alle? Tammese läbirnäki

weel wanemad endised „konka" wagunid, millele nüüd

Kui Palju kohti saab iga maakond.
Eile oli kooS pöllutõökoja tvalimjste üleriiklik lo*
liiget, Järtmrmaa 7.480 walijast 4 liiget ja Valga
mitee pöllutööministri abi N. Taltsi juhatusel, et teha
maa 3342 tvalijast 1 liikme.

ma hüpet kuni 10.000 meetri kõrguselt.

rerijal selle wastu midagi polnud. Peale selle esitas

liikumine Kopli liinil jälle alanud. Liikmel on teistel

Türi koolistreigi asjade
selgitamine
jätkus eile haridusministeeriumis. Ministee
riumis wiibis ka kooli-juhataja Mölder. Qhelt
konslikti segatud õppejõult saabus kirjalik sele
tus, mis waadati läbi. Toimetustöö lõpul ei
olnud weel selgunud ministeeriumi lõplik otsus.
See wormuleeritakse arwatawasti täna.
Peerutuleaegne kord elektri
jaamas.

cittnc mõttega käib ringi tuntnd Olewiste kiriku»

torni ljpukangclanc Walter P all o. kes nõu§ soorita

leida teenistust, alustas Pallo läbirääkimisi „llra>
nia filmiga". lubadeS hüpata filmi jaoks rekordiliselt
kõrguselt. Wiga seisab maid selles, et meil pole ühtki
eri-ehiwscga lennukit, mis suudaks tõusta lv k« kõ»

Sama Tammes pöördu? alul Lawrowi poote, et

see lubaks kasutada hüppel oma langeivarju. Konstru

liinidel ülearuseks osutunud mootorwagunid ja peale selle

109.998 põllumeest walib põllutöökoja.

3

Paldiski fafic iadamast t miili polija poole. Tee ei

waSia tõele. 12. X 31. a. saaisin Teile awaldamiseks

Kone
Niguliste tänaw nr. 10,
Sa on de Dance saa.is.
reedel, 23. okt. kell 8 õhtul
teem i i :
..Warjoleidmioe Jumala wiha WI".
Kõneleb Jehowa tunnistajaid.
Sissepääs waba ia maksuta kõigile.
Wahi-Torni raadio lisAkftned.

4

Kt. 289

Reodel, 83. oktoobril 1931

Nitevalost?

Must südametunnistus piirituse asjus.
„Ovo" Bultimerel Piiritusoweo peakorralduia. Paldiski ei kuulu stseministri järelewulwe alla. Kapten Kata põgenemise keerdkäigud.
Eilsel riigikogu koosolekul ssmeS asunik A
Saur alljärgnewa erakorralise teadaandega:

Salapiirituse lood on ärewust tekitanud laialisteS
rahvahulkades. Põllumeeste seas on ärewuS suur. kuna
fissetungiw salapiiritus halwab kartulikaSwatust ja meie
piiritusetööstust. Kohtu- ja stseministri seletused läinud
koosolekul on oma poolt õli valanud tulle, sest kohtu- ja
stseministri seletus rahuldavat wastust ei annud.

Selgunud ou, et „Ovo" siiski toetusi o« maks

kõike seda eitaS, on need üldiselt teadaolevad asjaolud
kodanike meeled ärevaks ajanud, sest raske on teha kind
lak»,

kuS lõpeb salakaubitsejate seadusetvastane aritegeW»S ja algab ametivõimude tegevus.

Balti merel, reguleerides üksikute gruppide vahekordi
jne. „Ovo" kaitsealuStel gruppidel on seadusevastaselt
võimalus olnud oma laadungit territoriaalvetes ümber
laadida. Kuna kohtu- ja siseminister läinud neljapäeval

linna keskwangimajas. Peale selle teatati loost veel

Meie nõuame täit selgust kõigi asjaolude kohta.
Asunik J. F u k s teed ettepaneku, awada läbiraaki
mised erakorralise teadaande üle.

Tallinna peatolliameti salakauba toimkonna juhatajale,
kust teatati, et enne ei saa isikute suhtes midagi ära te
ha. kui tollinöukogu otsus tehtud ja isikutele trahv mää

Wahelehüüe põllum. kogudelt: Mis erakorra

nt»d. vaatamata, et kohtu- ju siseminister fedu eitas,

meie riigilaewa ülalpidamiseks.
üldiselt on teada, et „O vo" korraldab ka
«SliSmaalt oStetawa Piirituse müüki

Et telefonogrammi ei saadnd politseivalitfnse üld
büroole üle anda. siis anti telefonogramm üle TallinnaHarju peresektnurile. üldbüroole ei saadud seda üle au
da seepärast, et töö oli seal sel kella ajal juba lõpnud
ja asutus oli kinni. Krönstrõm'i nime telefonogrammi
ei võetud seepärast, et viimane iStuS sel ajal kinni Tal

ratud.

line teadaanne see »»!

Täit selgust.

J. Gikkar (asunik): KaS see ei ole erakorraline,
mis minister luiskab?
A. TupitS (põllum. kog.): KaS nüüd korrale

Igatahes need andmed on küll sarnased, et meie
ametivõimudelt täit selgust terve selle asja kohta nõud

ma peame. Need on niiwõrt erakordsed, et meie täie

ei kutsuta?

õigusega veel tänasel koosolekul neid küsimust kõne alla

J. Ho lSe r g (põllum. kog.): Oma mees.

peame võtma. Muu arvates on Võige selle juureS sel
ge. et meile eelmisel koosolekul, kaS teadmatuses wõr
mis asjaoludel, täielisi ja tõealusel seisvaid andmeid ei

Avatakse läbirääkimised.

ole püütud või tahetud ma ei tea seda esile tuua.

Koolipoisid piiritust ümberlaadimas!
Kristlane J. Latt i k: Kui see Piirituselugu meil

Teil jääb õigus, teie käest oStetud piirituse kwan
tumi väljaandmises täielikult ehk osaliselt „Landes'ile"

teeneid seks just härra sise- ja kohtuministril. Ei ole

poolt niisugused kaubawäljaandmised teie firma peale üle

järjest ou süwenenud ja laienenud ega ole suutnud mitte
vaikseks jääda, siis on minu arwateS peaasjalikult suuri

mitte arupärijate teene ega ajakirjanduse teene, et pii
rituselod meil vaikinud ei ole, vaid seletus, mis möö
dunvd neljapäeval härra sise- ja kohtuminister andis,
jättes niipalju selguseta aSju ja sundis uutele küsimuS
tele ja uutele otsimistele.
Selle asemel, et vabariigi valitsus otsekohe meile
siin kindlasti ütleks, mida arvatakse tervest piirituse
loost,

km kaugele fee km kuritegewus läinud,
kuidas mõjud see meie rahwa hingeelule. kuidaS ta praegu

edasi arened, kõige selle kohta meie midagi kindlat ei
kuulnud, waid minister waliS sootu teise tee selle näh
tüse tagasitõrjumiseks:

minister laskus arupärijate kallake ja eriti ajalehe
toimetajate kallale.
Eriti tungis ta kallale kõige suuremale ajalehele ja ta
paarile nooremale toimetusliikmele. keS olewat endale
hankinud teateid salapiirituse aSjuS ebakorrektsel Viisil,
saades ja wöttes selle eest maksu. Rädalapäewad on
mõõdnnnd ministri seletusest, kuid seni

ei ole minister nende ajakirjanikkude waStu oma
süüdistust tõestanud,
kes awalrkult tema Poole pööranud. Rahwast hmvitad
wähe. kuidaS ajakirjanikud endale teateid muretsewad.
Meie teame, et wüliSmaa ajakirjanikud saadawad oma
kirjasaatjaid igale poole hankima teateid. Ja kui selle
seisukoha järgi käia. et see, miS ühe ajalehe toimetuse ükS
liige mõne inimese käest mõne küsimuse- kohta pärid, on
kuritegu, et seda ei tohi teha, miS jääks siis järele näiteks
meie Parteilehtedest, kuS teatawaSti oma toimetuse liikme
tele makstakse selle eest, et nad teateid muretsewad. MSki
ei mõtle, et parteilehe toimetaja mingi kuritöö kordasaat
ja olekS andmete hankimisel.

Kui ma täna sõna wötan, siis just selleks, et juhtida
tähelepanu sarnastele nähetele, et kui meil Vabariigi wa
litsuS tuleb waStama suurele, laiaulatuslikule küsimusele,
mis kõikide meeled ärewil hoiab, ei tea, millisel määral

Kuid praeguSte asjaolude juureS näib siiski, et vaba
riigi walttsuS tõsiselt neid küsimusi kaaluma peaks ja
ma arvan, et ka riigikogu peaks neid kaaluma.
Minul ei ole mingisugust lootust, et peale nende
asjaolude esiletoomist, mida täna oleme erakorralises
teadaandes ja praegu minu läbi riigikogule teatavaks
teinud, siin mingisuguse ülemineku vormeli saaks läbi

üle kanda. Niisama tunnistame, et „LandeS" omalt
kanda võib. Kauba wäljaandmiste jaotuse vahekorda

viia.

dekS on maksev laevade arvu vahekord, miS järgmiselt

määratud: Grupp I E. Svitzer 7 osa (laeva), protsen
tideS 53.85%; grupp II F> 28. GieSler 4 ofa (laeva),
Protsentides 30.77%; grupp 111 J. Kompolthh 2 osa
(laeva), protsentides 15.3. Kokku 13 ofa (laeva), prot

Ministri selguseta seletus.
Koht»- ja siseminister J. Hüuerson:
Ma vean tähendama, et mnl ei olnud wõimaM

sentides 100%.

See Protsentide vahekord on teile juhtnööriks ja
kujundatakse lõplikult välja, kui kavatsetud koostööta
mine eelpool-nimetatud gruppide vahel sõlmitud on.
Grupid on kohustatud eelpool-nimetatud arvu laevasid
nimetatud arvude vahekorras käesoleva navigatsiooni
hooaja lõpuni tegevuses hoidma, üksikutel gruppidel on
õigus oma äranägemise järele oma laevade arvu suu
rendada, kusjuures see laevade arvu suurendamine mi

üksikasjades seletust anda nende küsimuste kohta, mis
On olemas päid. kes ei saa sellest aru

parima teadmise ja südametunnistusega osa wötma
walitsuSwõimndele kasutusesse andma.

vudest. Oleme teatavaks võtnud, et teie kui ka „Lan
deS" teistele, peale eelnimetatud gruppide, alles peale

Samal põhjal kohustame ennast ühtlasi meie edafimüügi
hindu wastawaS kõrguses hoidma ja piiritust mitte oda

käesolevat gruppide nõusolekut kauba andmist saate toi
mima".

wamalt kui Smk. 1.60-lise hinna juurelisandusega iga
liitri pealt edasi müüma. See hinna juurelisandvs on
alati fob Eesti sadamates makSwatele hindadele juure

..Müügihinnad on nende makSwuse kestwuseks kõiki
dele gruppidele ühesugused", jne.

Arwan, et siit edasi ei ole huwitaw. Aga ÜkS osa le
pingust, nimelt lõpupool on huwitaw:
..Meie kohuStame ennast, Võitluses salapiirituse siS
setungi waStu Eestisse oma

nrwata. See kohuStuS on kaheS eksemplaris kostu sea
tud, millest ükS eksemplar teile ja teine „Landes'ile" üle
on antud.

Ja alla on siis lõpuks kirjutanud: „Eelolewat sisu
oleme teadmiseks wõtnud Põllumajanduslik osaühisuS

~O vo" M. Piepenberg". Ja kõrwale on kirjutatud:
„nbersetzung auS dem Original-Bricf in deutscher

Dprache. 15. 8. 1931." Teine allkiri on segane.

Kui teie nüüd üldiselt seda situatsiooni waatate, siiS
näete, et need teated, miS meie kohtu- ja siseministrilt
olemas selle pirituse wäljaweo korraldamise kohta Eestis,

ei waSta tegelikule olukorrale. Tema eitab seda, et

~Ovo" on korraldaw organ. Kui teie weel silmas peate,
et härra kohtu- ja siseminister eelmisel riigikogu koosole
kul tarwilikuks pidaS seletada, nagu ei oleks „Ovo" ühen
dufes ametiwõimudega, siis minul olewad andmed kõne
lewad seda, nagu ma juba minewal korral ütlesin, et on
olemas kaks arwet, mida „Ovo" on tasunud ametiasutus

„Dubenilt" ,Tudor'ile", ei ole piiriwalwel

andmeid. (Naer.). Nimetatud sadam kuulub tolli piir
konda, kuS tolliametnik kontrollib. Tollioperatsioonide
ajal piiriwalwel ei ole olnud põhjust kahelda selle üle,

nagu talitatakse seadusewastaselt, igatahes piiriwalwe

selles aSjaS mingisugust walwet Pidada ei saa meil

tuled sõimab nad läbi...

tele. Järelikult, kui teie ühelt poolt seate ühendusse
~Ovo" kui wäliSpiirttuse sisseweo korraldaja Balti me

läbi" ei ole kohane. Teen teile märkuse.

rel. ja kui teie teiselt poolt näete, et ta ei müü mitte üksi

rahu.

randa. kuS teda laaditakse, miS temaga tehakse. Kui wa
bariigi Valitsuse liige endale ülesande nii kergeks teeb,

Juhataja: Rkl. Lattik, teie Väljendu? ~sõimad

J. Lattik: Lugupeetud rahwasaadikud: Täna sö
na VõtteS Võin ma konstateerida ainult üht

asjaolu, et kui ma üht külge sellest piirituseloost puudu
tan. siis ei ole mul kawatsust ega mõtet Põõrda härra

EeSti piiritust (Tapa leping on küll tehtud ainult Eesti
piirituse kohta, aga see teine leping mitte), waid ..Ovo"
on määratu-suur wöim ta wõib kogu Balti merel olewa
piirituse jaotuse omalt poolt määrata, hinnad määrata,

Minister Hünerson: Edasi teadis rkl. Kaldus rää
lida, et „Tudor" skitis Paldiski sadamast wälja „Tu

gew'a" saatel. See ei wasta tõele, et niisugune sõit

oleks leidnud aset ja kui piirituse ladulaew „Tudor"
wõi mõni teine piirituse laew meie territoriaalwe

kohtu- ja siseministri poole, sest ma olen kindel, et ka mina

ja siis paratamata peame ütlema, et salapiirituse weoga
ühenduse? olewad küsimused

tes toimetanud seadusewastaselt piirituse ümberlaadimist

ei saa temalt selget wastust,

on põhjustanud arehmft kodanike lmlaaS
ja Valitsuses ei ole tarwilikku Vastutulekut olnud, miS

teistele laewadele wõi paatidele wõi piirituse müümist
salakaubitsejatele, nagu tegi seda „Hullam", siis olekS
need laewad samuti ära toodud. Piiriwalwe ei ole ku
nagi soodustanud salakaubitsejate tegewust, waid tali

nagu seni keegi ei ole saamid. Selles küsimuses pöördun

ma tema kolleegi, haridus- ja sotsiaalministri poole ja
nimelt järgmistel põhjustel:

£n üldiselt teatud ja tuntud asi Paldiskist. Kui
seal on salapiiritust ümber laaditud emalaewalt
teistele laevadele, siis on seal sarnaseid asju ette
tulnud, mille kohta paremaid teateid peaks olema
härra haridus- ja sotsiaalministril. Selle laadimis
töö juures on kasutatud Paldiski gümnaa
si» miõpil a s i, ja kui koolijuhataja on tahtnud

oleks garanteerinud meie kodanikele seda julgeolekut, et
seadusewastane tegewuS, piiritnsewcdu Eestisse, olekS

langenud. Härra kohtu- ja siseminister eelmisel riigi
kogu koosolekul pidas Vajalikuks näidata, et piirituse
stLsewedu EeStisse on Vähenenud, aga ta ei Võinud öelda,

et meile üldse wäliSpiiritust ei ole sisse toodud. Minu
arwateS ~Ovo" ja need grupid teadlikud olles selles, et
kui Eesti piiritust sisse tuuakse, seda on kerge analüüsi
teel kindlaks teha, on Valinud endale teise tee, müüa üht
lasi laewadelt niisugust piiritust, mille kohta wõib öelda,
et see tuleb kuskilt mujalt.

Ei ole andmeid!

need poisid sealt kätte saada, siis ei ole teda lastud

piirituselaewale minna, ei ole selleks luba antud, ja
koolijuhataja ou pidanud seda küsimust pärast era-,
teel lahendama koolivalitsuse ülemaga. Tööta

' Piirituse ümberlaadimise kohta Paldiski sadama?

tanud kõigiga erapooletult ja seaduse nõuete kohaselt. Ei

wasta tõele, nagu oleks a.-l. „Hullam'i" kapten Alfred

Kato põgenemine sündinud piiriwalwe teadmisel ja

nõusolekul. Kato, kui süüaluse, uurimise ja kohtu eest
kõrwalchoidmife tõsteabinõuna oli juurdluse toimetaja

poolt walitud politsei walwe, mida tõendab Tallinna
1-se rajooni ülema kapten Reha poolt 21. sept. s. a. kell
15.45 nr. 36 all antud telefonogramm politseiwalitsuse

üldbüroo juhatajale ja sadama jaoskonna politsei-ko
missarile. Vahepeal, enne telefonogrammi sadama
jaoSkonna jõudmist, oli teostunud Kato põgenemine
a.-l. „Reliscl", nagu pärast selgus.

töölised ou selle vastu protesteerinud, et koolipoisid

Lahkuminekud sotsiaalseaduse alal.

nende leiva käest ära võtavad ja et ka uemad ta
haksid seda tööd teha... Direktor olevat need poi
sid kätte saanud, enda juure kutsunud ja ettepaneku

teinud, kaS hakkavad uad sadamatöölistekS või
jäävad kooli edasi. Poisid ou siis kooli edasi jäänud
ja ei ale enam seda tegevust jätkanud.
See kõlad nagu mingisugune pilge. Pööran hari
duS- ja sotsiaalministri poole seepärast, et meie üldse ei
tea, miS sünnib ja kui kaugele ulatud salapiiritus. Meie
teame, et meil on sarnased uuendused maksma pandud,
nagu koolistreigid, mida ennem kunagi pole olnud. Meie
oleme nii kaugele jõudnud, et ka algkoolid on hakanud
streikima. Need on kõik uuendused, meie sotstaal- ja isegi
majanduselus, mille kohta tahaksime saada selgust ja

Sotsialist L. Johanson ja K. Tamm wastamifi. — A. Rei
Riigikogu koosolek neljapäeval, 22. oktoobril.
Koosoleku avab kell 10,16 abiesimees R.

P e n n o.

Pärast sekretäri teadaandeid ja komisjonide
täiendavaid valimisi teatab juhataja, et arupäri

Paldiski direktor ei lendaks,
nagu kõrk teised. Rii läkS. Haapsalu direktor ära ja kom

munistlik noorsugu läks suma tagasi. Nii läks ka Türi
gümnaasiumi direktor. Kordan veel, minu palve on, et
Paldiskis seda ei jnhtirks. ühtlasi leian, et kui koolipoi
sid piiritust laadivad ühelt laeval teisele, siis see on
natuke liig.

Teatud asjad siseministrile
teadmata.
R. Penno (as.): Et täna rkl. Laur erakorralise

teadaande ette on kannud, selleks on Põhjust annvd äre
vus, mis kogu seltskonnas piirituseloos esile tulnud. Eel-misel koosolekul, läinud neljapäeval, kerkis fee küsimuS
kaudselt üles rkl. O. Strandmani erakorralise teadaande
puhul, kus härra kohtu- ia siseminister pidas vajalikuks
selgitada selle piiritusega ühenduses olevaid küsimusi ja
selle juures osutusid mitmed asjaolud, mis kõigile teada,
teadmatuks.

Hea südametunnistusega
Piiritusewedajad.
Minister muuseas ovõttis selle omaks, et kui ka wä

lispiirituse müüki meie korraldame Balti merel, siis ei
saaks ükski võim seda ära keelata, kui seda tehakse sea
dusepäraselt. Igatahes wöin öelda riigikogu liikmetele,
et minul on olemas ülesvõte ühest dokumendist, ja riigi

kogu liikmed, kcS soovivad, võivad sellega tutvuda.
Selle põhjal võin kinnitada, et see ettevõte on Balti me
rei korraldavaks organisatsiooniks ja kõigile piirituse
mii»jaks. Ma loen selle dokumendi ette. Ta kõlab järg

mifelt: ..Tallinn, 15. augnst 1931. Põllumajandusliku

otil ii li iiitc. „O » 0 I c".

Meie võtame enda peale kohustuse meie kogu eks
port-piirituse tarvitust, kuni 1931. aasta navigatsiooni

aja lõpuni, ainuüksi teie juurest Eesti sadamatest, ja
„Landes Spiritusvcrivertung A. G." (eelpool lühenda
tult ..Landes) nende täitcladust Kielist katma, ning ko
hnStame ennast ei lahtisel merel, ei tels.teS sadamates,
otse ega kaudsel teel muud piiritust ostma, tranSportecri
miiekS üle võtma ehk muul teel meie laevadele võtma.

Piirituse valjaandmised meile sünnivad teie valiku jä
rele EeSti sadamatest ehk Kielist. Meie võtame endale
teatavaks, et kõst piiritnselaadungid, mis käeSolewa kdk
kuleppe kohaselt üle wõetnd, saavad teie kui ka „Landes'i"
poolt üheõiguslise vastutuleku osaliseks.

waheline praksis on niisugune, et konwentsioon ra
tifitseeritakse alles siis, kui teatud riigi enda sea
dusandlus on nende nõuete kohaselt umber kon
strueeritud, mida nõuab konwentsioon. On jäetud
see praktika, et tehakse

paljutõotav» käeliigutus,

misele

Tartu saksa teoloogilis-filosoofilise eraakadeemia

seda mitte üksi meie, waid ka teised kodanikud.

Juhin lugupeetud härra haridusministri tähelepanu
sellele, et minu südamlik palve on, et selle tagajärjel

Lorenz (es.): Teie ei tea midagi!
Minister: Ja ka eelmisel koosolekul härra

Kalbuse poolt esitatud asjaolud ei olnud mull- teada.
Kõigepealt rkl. härra KalbuS kõneleS, nagu oleks sellel
laewal, millel asus piiriwalwe ohwitser, lieS piirituse
laewa „Hullami" merelt sadamasse tooma läks, wiibinud
ka Arnold Eerik, keS olewat tuntud salapiirituse-wcda
ja ja nagu oleks laew olnud muuhulgas wahilaew „Tu

gew". Selle asja kohta on mul järgmist teatada. Pii
rituse wahilaewal „Tugcw" ei ole Arnold Eerik teeni
nud. (Naer.) Ka ei ole Arnold Eerik mitte kunagi

piiriwalwe wahilaewal „Tugew" merele sõitusid kaasa
teinud, ammugi mitte laewa „Tugewat" juhtinud wa
hiteenistuse kandmisel ja piirituselaewa ..Hullami" ta
bamisel. Piiriwalwe wahilaewa „Tugewa" liomanderiks
on piiriwalwe ohwitser wan.-leitn. WrcibuS, keda wa
hetewahel on asendanud wan.-leitn. Tamm. Ja nende
seletuste põhjal wöin ka seda kinnitada.

Ma wöin üht öelda, et meie riigielus on niisugu

Minister eitob, et ..Ovo" oli Milod) organ.

makswate korralduste ja määruste järgi.
Sellest wõiks aru saada nii, et igal wõiuckonnal on
oma tegewus ja piirkond. Kui teie näete aSju, miS Pii
riwalwele ei allu, kui teie teate selle kohta midagi öel
da, siis ei saa neid ometigi ühendada piirwalwega.
Müra, sagedased wahelehüüded. Juhataja palub

salapiirituse Vedu olemas... kuhu ta lähed. kaS meie

da ja b»danstud wõiwad wäga palju wälja mõelda, ning
härrad riigikogu liikmed wõiwad Palju aSju teada, mis
wabariigi walitsuse liikmetel silmapilk teada ei ole.

ja tarviduse korral meie teadmised jv kogemused

dagi ei muuda eelpool kindlaksmääratud vahekordade ar

Täiesti nii, nagu trust, üldine piirituse korraldus,
millel kakS peremeest on Saksamaal, Kielis, „Laudes"
ja EeStiS otew „Ovo".

rI. KalbuS ette tõi. WSid Palju aSju maailmas juhtu

kohta

on kirjutanud alla 26 riigikogu liiget. Seega on aru

pärimine võetud vastu.
Mäletatavasti lükati see arupärimine eelmisel aru
pärimiste koosolekul tagasi, kuna ta poolt anti ainult
19 häält. Slliüd on arupärimisele kirjutanud alla krist
liht, asunike ja tööerakonna rühma liikmed.

Eelmisel korral avaldas haridus- ja fotsiaalminis

ter J. Pii S k a r kahetsust, et ta ei saa waStata aru

pärimisele. Nüüd, kuS arupärimine võetud vastu ja ka
minister kohal, oodati vastust, kuid see jäi mingil pöh
jusel andmata.

Päevakorras minnakse edasi. Arutusele tuleb sot
siaalkomiSjoni csitis, võtta teadmiseks konventsiooni eel
nõu

naiste töötamise kohta enne ja pärast sünnitamist.
Tolle päevakorrapunkti arutamisel tulevad ilmsiks
lahknminÄud sotsialistide ja põllumeestekogude poolt

ühelt poolt ja sotsialistide eneste vahel teiselt poolt.
Kõnesolev konventsioon näeb ette naiste vabasta
mise tööst enne ja pärast sünnitamist üheS palgaga.
Sotsiaalkomisjon jõudis seisukohale, et siin tegemist on
sarnase konventsiooniga, mille teostamisel Eestis mingi

suguseid takistusi ei ole ja mis erilisi kulusid riigile
ei pane.

Sotsiaalkomisjoni ettepanek on otsustada see ette
panek (teadmiseks võtmine) eitawalr ning selle asemel

võtta vastu sooviavaldus, et vabariigi valitsus esi

taks riigikogule ratifitseerimiseks l. rahvusvahelise töö

konverentsi poolt Washingtonis vastu võetud naiste
töötamise kohta enne ja pärast sünnitamist käiva kon
wentsiooni eelnõu või esitaks vastava seaduseelnõu selle
konventsiooni elluviimiseks.

Haridus- 'g sotsiaalminister J. P i i s k a r :
Et valitsusel ei jäänud üle muud, kui esitada kon
wentsioon teadmiseks, sest ei jõutud töötada wälja

wastawat seadust. Nüüd on töötatud wälja uus
haiguskindlustuse seadus, mis lahendab need kii
simused, mis nähtud ette kõnesolevas konwentsioo
uis.

K. T a m m (põlluni, k.), sotsialistide põline
vastane sotsiaalseadusandluse alal. seletab, et koa

litsiooni rühmad, arvatud wälja sotsialistid, toe
tasid konventsiooni teatavaks võtmist.
Edasi seletab K. Ta in rn : Uuem rahvus-

mida pärast igakord mitte täide ei wiida. Eel
tähendatud praktika on wälja kujunenud mitme aas

ta eest ja sellest Peetakse üldiselt kinni. Kui meie
praegu teatamaks wõtame wabariigi walitsuse esi

tise, ei tähendaks see weel sugugi, žt meie tahaksime

seid juhtumisi olnud, wististi 5—6 aasta eest, et üks
piiriwalwelaew on saadetud piirituselaewa merelt ära
tooma ja et sel piiriwalwe!aewal on Arnold Eerik'» ni
meline isik wiibinud. Rõnda et meie näeme, et siin wist
ajalugu esile tuuakse ja neist kuuldustest räägitakse,
mis rahwas jutustab. Kui meie kuuleme mingisugust
muinasjuttu kaugetest maadest, siis Ita poolehoidu lcia
wad need jutustajad, kcS ütlcwad, et need ja need juh
tumised on temaga isiklikult juhtunud.
Peatudes tänaste awaldustc juures, arwab kohtu
ja siseminister, et küsimnS, kuidas salapiirituse lood
möjnwad kodanike hingeelule, peaks rohkem olema kiriku
asi.

Käsitades piirituse ümberlaadimist Paldiski?, ütleb
minister, et tema ei tea selle kohta anda seletust, sest
see sadam ei kuulu tema järelcwalwe alla.

„Ovo" lepingu kohta ütleb minister, et Balti
meri ci ole EeSti meri ja mis seal tehakse, see ei

puutu Eestisse. Aparaadi kandu, mis ministri teenis
tuses, ei ole läinud korda teha kindlaks, et see orga
nifatstoon oleks salapiiritust wcdanud Eestisse.
.Üdiselt on minister arwamisel, et kõnelused „Ovo

ga" tehtud lepingust lähewad sihist mööda ja tuua ei

ole andmeid, et „Ovo" süüdi salapiirituse weos Ees

K. Tamm ütleb, et see ei tähenda põrmugi maha
matmist, kui riik ühe konwentsiooni teadmiseks wõmb.
Luxemburg on wõtnud teadmiseks kõik konwentfioonid
ja hiljem nad ratifitseerinud.
Ka Rahwasteliidu tööbüroo juht Thomas ütleb, et
fee ei ole eriliselt tähtis, kui riik püüab sellega hiilata,
et ta konwentsiooni kiires korras ratifitseerib, waid pea
asi on see, et teatawa riigi seadusandlus seda teeks, mis
konwentsioon nõuab.

L. Johanson: Luxemburg il on oma praktika.

Meie ei ole Luxemburg.

meie nimi on Eesti.
Ms Thomas ütles, ieda tuleb kontrollida.
Luxemburgil ei olnud tarwis ratifitseerida seda kon
wentsiooni. sest seal oli maksew seadus. Kahtlemata on
riike, eriti Aafrikas ja Aasias, kus neid konwenisioone
ei wõeia ratifitseerimisele.

üheksa riiki, kes ei ole rahwuswahelisse tööbüroosse

mingisugust teadet saatnud mingisuguse tähtaja
jooksul. Siin Peab ütlema, et kõige kultuurilise
mad riigid, ma arwan, et kõige kultuurilisemaks
riigiks tuleb lugeda Inglismaa, et Inglismaa üks
neist on, kes sotsiaalseadusandluses wäga kõrgel
seisab, ja ometi tuletaksin teile meele, et Inglismaa
kuulub nende riikide hulka, kes käesolewa konwent

siooni on tagasi lükanud 1921. aastal. Siis tule
taksin ma härradele meele weel teist wäga põlist
riiki, kes kultuuriliselt ka wäga kõrgel seisab, see
on Helweetsia ja Helweetsia on julgenud seda kon
wentsiooni tagasi lükata, nimelt 1922. aasta 3.
weebruaril.

Teeb ettepaneku, wõtta wastu wabariigi walit
suse esitis.

Aruandja L. Johanson märgib, et K.
Tamm minewat tugi ja seisukohalt, et wabariigi
walitsuse esitis tuleks kindlasti wastu wõtta, et
tuleks samuti talitada, nagu teiste küsimuste juu
res, kus oleme näinud, et
põllumeeste rühma esindajad wäga sagedasti muu
dainad oma ettepanekuid.

Mis puutub K. Tamme teistesse oletustesse,
siis ei Pea ka need paika. Rahwasteliil ei ole oma
praktikat muutnud, waid pigemini on see härra
Tamme uuem praktika, millega kaitseb oma seisu
kohti.

Järgneb faktiliste märkuste wahetamine K.

Pärast maheaega järgneb pikk rida txx*
le juures peatume järgmises lehes. « *ft «.
Olgu siin waid tähendatud, et sotnallst K. »fl ».
KalVuse kõne ajal waga temperamentlrkult hüüdis.

„Meie kõikide südametunnistus on must ptmntw
asjus."

Žoimehtft töö lõpul fcStiS koosulek. ,

Rahvamajandus.
RAHATURU ÜLEVAADE.
Ee»ti Panga seisukorra võrdlus (milj. kroonides)
15. oktoobril 1931. a. , ,
Kobkem i -t) voj vähem {—l K®
nädal kuu aastn
tagasi tagasi tagari
Kattevara 23 + AVA 4-20
Vahetusraha * + 0.02 0.07 + •
Laenud 22.23 + 1-67 + 3.36 £29
Sitale» j™ - ®»| + Z " T
išxtisjisjjs
Ä SM* + 3 18 + 4« + jilj
Jooksvad arved 11.82 0.87 1.84 •2.
Kokku jooksvad ko
hustused 48.40 + 2.32 + 2.84 + £79
Muud passivad 4.64 0.25 + 0.23 8.57
Kattevara % jooks- OOÄ
vaist kohustusist 47.64 2.19 12.17-- 2.89
Eesti Panga kattevara on oktoobri teisel na
dalal kasvanud Ekr. 0.09 milj. ja nähtavasti on ka
~muude aktivade" all valuuta tagavarad mmrene
nud. Selle vastu on aga ka laenud tõusnud Ekn
1.67 milj., ning võrreldes seisuga kuu aega tagasi
koguni Ekr. 3.36 milj., mis on õige suur tõus kun
jooksul. Sellegi peale vaatamata on laenude seis
veel Ekr. 229 milj. madalam kui läinud aastal sa
mal ajal, mis küll on tulnud peamiselt ,3" liigi la»nude tasumisest. Huvitav on, et niihästi valuuta
ostust kui ka laenude väljaandmisest tekkinud
kroonid on kõik viimseni ringvoolu läinud ja sellele
on veel lisaks võetud jooksvatelt prvetelt Ekr. 087
milj., mis tsirku/latsiooni üheainsa nädalaga Ekr.
3.18 milj. üles viis, nii et see praegu seisab Ekr.
4.19 milj. kõrgemal kui aasta tagasi. Seletada tu
leb seda nähtust hirmunud hoiusumma-omamko
hoiusummade väljavõtmisega pankadest. Ringvoolu
sattunud üleliigsed rahamärgid seisavad nähtavasti
siiamaale lihtsalt suuremal hulgal juhustel kasuta
mata ,sukasääres", sest kaubaturul et ole
mingisugust elavuse tõusu märgata. Seda tõenda
takse küll kinnisvarade turu kohta, kus viimasel
ajal palju liikumist on ja ka hinnad olevat tunduvalt
tõusnud. .
Panga jookvate kohustuste kasvamine Ekr.
232 milj. võrra on kattevara protsendi alla viinud
2.19 punkti ning seisab see madalamal kui läinud
aastal samal ajal 2.29 punkti. See langus on tin
gitud peamiselt kattevarasse kuuluvate naelsterlin
gite ümberhindamisest, nagu tabeli kolmas lahter
näitab.

Väi israha-turgudel on kogu tähelepanu viimasel

ajal koondatud sündmustele New-Yorgis. Raskused
Ameerika pankades, usalduse vähenemine nende
vastu ja kohalikkude hoiusummade väljavõtmine
sundisid ka Euroopa era- ja keskpaiku eesotsas
Prantsuse Pangaga oma summasid tagasi tõmbama.

Niisugus. summasid hinnatakse kaugelt üle miljardi
dollari ja nende tagasitõmbamine võib sündida ai
Et eraorganisatsioon maksnud riigilaewa meeSkon
nult kulla väljaveo näol. Selle tagajärjel ongi Ee
nale tasu ja katnud warustusc kulud, siis ei ole selles
midagi halba: Kartuliühisustc Liit tegi seda „Ovo" deral Reserve Pank viimastel nädalatel poole mil
kandu.
jardi dollari väärtuses kulda kaotanud, mis peami
Wahelchüüdes märgitakse irooniliselt: Kõik selt voolas Prantsusmaale. Muidugi suurenes rar
on korraS!
hutus New-Yorgis veel tunduvalt ning Federal Re
Minister: Kui kõik wn korras, mis te siiS serve pidi erapankadele laene suurendama, mis
hädaldate.
peagi niisuguse ulatuse said, et eraparikadel enam
Ja siis lisab minister, et kogn toetus oli natnu põhikirjapäraseid kindlustusi Federal Reserve Pan
raS, nimelt sel teel, et kartulikaswatajate ühisuS laskiS
gale anda ei olnud. Et sellest raskusest üle saada,
maksa wälja õli ja küttcmntcrjali piiriwalwe laewalc. loodi Saksamaa eeskujul eriline pank miljard dol
Wahekorrad on selged ja riik ei ole endale wõtnud min
lari kapitaliga, kes pankade oma aktseptidele teise
git kohustust selle toetusega.
pealkirja annab ja sel moel need paberid vähemalt
väliselt Reserve Pangale vastuvõetavaks teeb. Aru
saadavalt tekib sellest pangatähtede inflatsioon,
mida nähtavasti senikaua kavatsetakse jatkata, kuni
publik rahuneb ja hoiusummade väljavõtmine rau
oma kõige tähtsamaks ülesandeks pidavat pangan
t&he väärtusele, jääb muidugi ära oodata, kuid Fe
deral Reserve Pank näib igatahes praegusel korral
oma kõige tähtsamaks ülesandeks pidama pangan
lepitaja osas.
dus-aparaadi täieliku kokkuvarisemise ärahoidmise
Tamme ja L. Johansoni wahel, millest kõlab tera ega põrka sel puhul tagasi isegi üsna kaugele
wat tooni ning mis saalis tekitab wäikest liikumist. ulatuvast inflatsioonist.

arutusele tulla konwentsiooni ratifitseerimine. Kui
meie nii talitame, siis talitame kooskõlas rahwus
On ju küllalt riike, kes küll kuuluwad Rahwaste
liitu, aga kes Põrmugi ei reageeri nende konwent
sioonide peale. Käesolewas küsimuses näiteks on

lahendamata ühtki küsimust, mida saaks uurida edaft.

tisse.

küsimust maha matta, ja et meil ei wõiks tulewikus

inahelise praktikaga ja talitame ka wäga korrektselt.

O. Köster: Osa meeskonda riigi poolt, >l«
„Ovo" poolt. . , .
O. Kask: Segased wahekorrad.
Minister leiab, et on ««suguseid pau», reo
lest aru ci saa ja aru saada ei taha.
O. KöSt e r: Siiski ei saa aru. .
J. Fuks: See peab olema laps, keS neist toay»»
kordadest aru ei saa. .r, liitnud
Minister arwad lõpuks, et ta et oie jama»

A. R e i püüab pehmendada oma parteikaas
lase terawust ning arwab, et soowiawaldust wõib
wastu wõtta ka sel juhtumil, kui riigikogu otsustab
konwentsiooni eelnõu teadmiseks wõtta, kui ka sel
juhtumil, kui sotsiaalkomisjon esitise lükkab tagasi.

Ta teeb ka wastawa ettepaneku korra kohta.
Hiljem, hääletamismotiiwide kohta sõna Mõt

Tallinna fondibörs 22. oktoobril.
§ . ..... *-2 oktoobri i9 oktoobri'
•S= I sekid 1
< >«ti« Oiii. * * Oü g'

2 Vi New-Yor* J,72 0 8.75M 3,7280 3.7580
6 London :4,75 15,00 14,4) 14,70
8 Berliin 8- - 9,30 87.- 89,30
9 Helsingi 7,0 7.8. 7,20 7,70
7 Stokholm 87,5u 9I.?0 86,00 9100
6 Kopenbaagei 82 50 87 50 8t 50 8>.50
7 Oslo -«? 50 57,50 81,50 87,50
2 Vs Pariis 14,65 14.95 i 4,65 14*95
3 Amsterdan 15 2, 5 >54,7 152.25 154,25
6 Riia 7 ,00 72,45 72,00
2 Zürich 73,90 4.90 73.75
2i/2 Brüssel 52,35 >3,15 52,35 73*15
7 Milano 19,50 20.lv 19, 0 20*05
6V2 Praha tl.iO 11,55 11,10 11,45
|0 Viin — 52 — — 52,00
18 Budapest — 65.80 — 65,80
/Va Varssav 4> ,— 43,— 39,— 43,—
8l/a Kaunas 37,00 37,60 37,00 37.60
8 Moskva(lschekk — 193,75 — 193 75
6 Danzig — 73,15 — 73U5

tes, toonitab, et ei ole Põhjust karta, et konwentsioon

maetakse maha. Arwab. et esitis tuleb wõtta tead
miseks ning wõtta wastu ka soowiawaldus.
M. Juhkam: Waene härra Johanson!
Hääletamisel wöetakje K. Tamme ettepanek
wasru 21 häälega 18 wastuseismisel. K. Tamme
ettepaneku poolt hääletas neli sotsialisti (A. R-ei.
K. Ast, A. Kärner ja J. Klesment), wastu aga 12.
Võetakse wastu ka soowiawaldus.
1. lugemise! wõetakse wastu: 1) Awarü- ja

Väärtpaberio || • i e . LÖpui
5!? = -—
• * ®t H' wüüjai.
Obligatsioonid """
8'Vo Eesti hüpoteegi-

panga pantlehed !.— — ..
I. 7°/0 välislaen

'dollarites1 3 5<>t.

dispaschi-seadus ja 2) maaseadusega wõõrandatud

maade peale kinnistatud hüpoteekide kustuta uise
seadus, mitte järele tulewad kustutamisele maasea

dusega wõõrandatud mõisatele ingrosieeritud obli
gatnoonid. Seks näeb eelnõu ette kolmeaastase
tähtaja.

C. Schilling (jaksl.) ei pea 3-aastast täht
aega küllaldaseks. Teiseks kardab ta. et kui seadus
wõetakse wastu esitatud kujul, siis sellega rikutakse

wõimalus mõisnikel kasutada tasu maksmise! soo
dustusi, mis anwd wälismaalastele.
Pärast seda esines asunik A. Lau r erakordse
teadaandega piirituse lugudes.

Wälismaa spordiuudiseid.
u <Ä00laf»0 looffiö Wiinis 5000 m

14.42,8 ,ms: im® Poola rcforb ja veale selle hiilgetaga
wricna lahedane maailmarekordile. KusoSinski iootiis

•>**, »« 2000 m 5 M,a 3000 mM3 &'

lult Zabala, Sirgeni,ma, 1d.3<#8.
parandas Rokycanis Tschehhoslo.

wakkm rekord, kettake,teS 46.90-le. Shiuli tõukas ta
io,ZZ Jtt.

; ,h ' 01'ntllf: et Saksa amatöörpoksi

mtd wound Berliin,? maawoytlusel Ameerika poksijaid
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V»ewa I t H f
Luksusnaha tolle tõsteti.

Tallinna teated.
Tulewase presidendi residentsi
suurendatakse.
Lennuwäe ohwitseridelt wõetakse «ende tenniSplatS.

Kadrioru lossi ja endise „Akwaariumi" taga
asuwat tühja platsi, mis kuulub kohtu- ja siss
ministeeriumi maldamisele, -kasutas 5 aastat jär
gimööda lennuwäe ohwitseride kogu tennisplat
sina. Ohwitserid ehitasid oma kulul poriaugust
korraliku tenniswälja. Et Platsi asukoht lennu
wälja lähedal, siis kasutasid ohwitserid suwiti tihti
waba aega nimetatud platsil sportides.
Nüüd teatas aga kohtu- ja siseministeerium
lennuwäe ohwitseride kogule, et seda Platsi tulewal
aastal lennuwägi oma kätte enam ei saa. Mingi

lj 88 IllNld

Noorte waimulik laulupäew.
Peetakse 1932. «. fttwd Türil

noorte tvaimuliku laulupäewa. millest wõtaksid osa meie
koguduste nöorte laulukoorid.

Laulupäewa sihiks on korraks koondada ühiseks pe
reks kõiki meie kristlikke noori. Arwatawasti peetakse Tü
ril sel puhul ka mõnesugune noorte üldkonwerentS, kuS
kirikunoovtel oleks wõimalik kokku tulla ühiste mõtete ja

Etenduste arw septembrikuudel on „EStoonia" teat

maa-alasid.

Tänawu anti septembris 23 etendust. Sissetule
kuid oli 11.996 kr., mis keskmiselt iga etenduse kohta

orkestrilt, siis ühingu esimehe R. Kuuskmaa kõne.
Vaimulikus osas kõnelewad mitropolmt Aleksander
ja õpetaja Valter. LSpukS terwitufi NMKÜ esindaKtitt.

Kopli NMKÜ tahab rakendada Kopli poisse ennast
arendavale tegevusele, nii et nad kasutaksid oma vaba
aja mõistlikult. Selleks on vaja lähedat koostööd Kopli

osakonna ja lastevanemate vahel. NMKÜ loodab, et
püsiva tööga see koostöö saavutatakse.

ülemaalise kaupmeeste kong
ressi eeltööd.
Moodustati korraldavad ja alamkomiSjonid.

Pärast seda. hn provintsi kaupmeeskonna ettepa
nekud ja seisukohad kaupmeeste ülemaalise kongressi
kokkukutsumise küsimuses juba enam-tvähem selgunud,

ja kaubandus-täöstuSkojaga saavutatud täieline üks
meel kongressi töökama kohta, otsustati löpplikult kaup
meeSte kongress pidada Tallinna börsisaalis 29. ja 30.

novembril f. a.

Moodustati kongressi korraldav komitee, kuhu koja
kaubanduslikud sektsioonid kummagi nimetavad oma
poolt kaks esindajat. Peale selle moodustati rida alam
komisjone, nagu propaganda-, redaktsioonkomiSjon j. t.
Praegu on kmniteel käsil referentide leidmine. teesiSte
koostamine ja kongressi ettevalmistustööd kohtadel.

Tehnikumi küsimus hoolekogus.
Nõutakse küsimuse kiiret lühendamist.

Kesknädala õhtul oli Tallinna tehnikumi hoo
lekogu kooS. Direktor H. Reier esines ülevaatega
uute tehniliste kursuste avamisest ja tööst.
Hoolekogu wõttiL üksmeelselt vastu otsuse,
milles kiideti heaks senised sammud kõrgema tehni

lise hariduse võimaldamiseks Tallinnas ja aval
dati tungivat soovi, et juba kättejõudwa talve
jooksul lahendataks tehnikumi küsimuS täies ula
tuseS.

Kiriklik noorsootöö kindlale
aluselo.
Tegelaste wõrk üle maa.

12.614 kr., sellest maha arwahid külaliste tasu 80 kr.

Septembris kanti ette 9 sõnalatvaStust (tulud
8.138 kr.), 10 ooperit (tulud 4.680 kr.) ja 9 operetti
(tulud 4.280 kr.).

jutt. Talumees ja adwokaat

Lromslaw Hubermann tuleb Tallinna? ..Estoonia"
kontsertbürool on käimaZ läbirääkimised viiulikunstniku

tveel tulnud nõusolekut.

Kopli tramm liigub alates neljapäevast kindla sõi
duplaani järgi. Toiduhinnad endised.
Kalasadamas käis paari päeva jooksul ükSainuS
kalapaat merel valitseva tormi pärast.

noorsootegelaete tvörgu üle maa. Erilise tähelepanu osa
lisekS maakogudustes on saanud Tallinna Jaani noorte
koondis, kelle eeskujul tahetakse korraldada samasuguseid
noorte kogudusi ja ühinguid.

Kiriku keskkassa aga ei saa noorsootööd oma eel
artve korras tormiliselt toetada ja seepärast trükkis noor
soo sekretariaat noosoopüha laululehti, mida aga on tel
linud tvördlemisi tvaike avtv kogudusi. Nendestki pole
paljud ära tasunud lehtede eest wõlgnewat summat, ja
sekretariaat otsib nüüd teed, kuiva» oma raha kätte saada.

Teater ja muusika.
Martin Tavase kontsert.

Tallinna turg 22. oktoobril.
Liha hind lõhweneb, wõi hind köwenei.

Neljapäeval oli turg väga elav. Turu ülevaa

tajal oli raske leida kohti kõigAe maameeste vankritele,
kuna kaalukoja ees lihakaalujaist tekkis saba. Müügile

oli toodud rohkesti sealiha ja hindades võis seetõttu
märgata lõdvenemist. Ka lambaliha hind langeb. Wõi
toodang väheneb maal ja hind turul köveneb 10 sendi

võrra kilolt. Kalaturul on' kaupa vähevõitu, kilu ja

silku vaid kahel müüjal, sest tormiga kalamehed merele

ei lähe. Tugevasti on kartuleid ja muud puuvilja ning
rohke pakkumise tagajärjel hinnad madalad. Ka seeni
tuuakse rohkesti müügile, peamiselt linnaümbruse valda

dest. Tapetud hanesid hakkab juba rohkem saama,
sest lähenemas on mardipäev. Hinnad üksikutel turu
osadel olid:

ja 8—2% senti liiter; kruubid 35 s. \a tangud 23 s.
liiter, herned 20—26 s. liiter.
Wärske kapsas 6—B f. kilo, hapukapsad 18—28

s., kaalikad 8 s., peedid 15 s., keedetud peedid 23 s., por

gandid 12 s., kõrvitsad 16 senti, sibulad 30 s. ja spi

nat 100 s. kilo.
Karjasaadused: tapetud sead tervikuna 56—58 s.

180 s., hatvid 65 s., kohad 140 s., kilud 28 s., kameljad
40 s.. latikad (suured) 60 s., lutsud 50 s., lõhed 140—
180 s., siiad 80 s„ silgud 85 s., särjed 85 s. ja tvimmad
60 s. kilo.

Kanamunad 10—13 s. paar; seened 25—60 s.

liiter.
Haned 120 s. kilo, tapetud pardid 260 s. tükk, me
vepardid 75 s., tedred 125 s.. võldpüüd 70 f., jänesed
150—200 s., tapetud kanad 120—175 s., kuked 100—
150 f., kanapojad 70—80 s. tükk.

Solistina ja saatjana oli kaastegetv kontserdil prof.

A. Lemba.
Tallinna publikult leidis Martin Taras sooja

tvaStutvötu ja pidi nii mõndagi kordama eeskawast.

„Estoonia" teater.
»T «l i".
CalSworthy' huwitawl. meeleolurikas näidend

„Tuli" etendub täna 6. korda. KaaSregetvad: E. Will

mer, B. Kmlskmcm. H. Gleser, N. Pinna, M. Parikas,
Signe Pmna, A. Lauter, P. Pinna, A. üksip, A. Jo
hanson, F. Moor, S. Lipp, H. Paris. H. Laur. A. Es
perk.
Homme ainukordselt Kalmani kuulus „Mont
martre'i kannike". Alandatud hinnad. Kaastege
tvad: Mltvy Laid. A. Scrman, K. Satvi. A. Lüdig,
E. jwrnim, K. Lents, S. Lipp, A. Johanson, K. Raag,
K. Meerits, W. Toffer. A. Viichelson j. t.
Teatribüroo.

Leonid Tobinowi kontsert.
Wene kuulsaima tenoris Leonid Sobinotvi pühapäe
tvasele kontserdile on pääsetähtede eelmüük atvatud.

KlatverL saadab laulja poeg hra Boris Sobmow.
Estoonia kontsertbüroo.

Draamastuudio teater
Saksa teatri ruumes.

Laupäeval, 24. okt.» «Põrunud aru õmtistuS".

Kuna ligemalt aaSta kestes wäldanud reklaam oli jõudnud

kuumaks kütta uudishimuliste huwi. siis oli muidugi Es
toonia kontsertsaal rahwaga enam kui wiimase paigani
täidetud.

Kas on sarnane liialdatud reklaam noorele laul

taie kasulik? Aiyelisest küljest esialgu wist küll. sest teina
wajab toetusi edasiõppimiseks, kuid kunstilisest küljest
waewalt, sest kontserdi tooted sätawäd nii ikkagi teatawa
petiumusetunde.

Kuna Martin Tar'a s on weel nähtawasti

wähe õppinud kunstilaulu alal, mida tundub tema hää
leseadest ja tooniilmutamisest. siis ei saa teda muidugi

arwustada laulukunstnikuna. waid ennem lauluõpi
lasena.

Temal on tõepoolest tüseda kõlaga, ilusa tämbriga
tenor, mis wasab aga wecl põhjalikult koolitamist.
Isegi keskmise asendi helid pole weel küllalt wabad
igemetaolisest kooskõlast ning kõrgemas asendis tuleb

ilmstle teataw pingutus juba .la" wötmisel, nagu näi
teks Cavaradossi aarias ooperist „T o s k a".

Parem heljus tema hääl Toselli ..Serenaadis",

kus nõudmised hääle ulatuse piiridele mõõdukamad.

Noorel lauljal ei puudu ka muusikaline intelligent
sus ettekandes, mispärast wöib loota, et temast, kui ta
hea koolt saab, wöib kujuneda tubli laulukunstnik.

MMi Tall. EeSti Kirj.-ühisuS.

Draamastuudio teater esineb peale pikemaajalist
ringreisi ..Põrunud aru õnnistusega" ka Tallinnas, kus
fee tükk tuleb mängule laup., 24. okt., kell 3 õhtul.
See Hugo Raudsepa komöödia on tvõitnud kõikjal
suure poolehoiu, on saanud publiku poolt kestma kiidu
atvalduse osaliseks, nii maal kui ka prowintslinnadeS.
Et juba nowembri alguses trupp sõidab uuele ringrei

sile, wöib ..Põrunud aru õnnistus" Tallinnas minna
ainult wäga piiratud artvu kordi
Sootmtame Tallinna publikule kasutada juhust,

tutwuda «Põrunud aru õnnistusega" ka Draama
stuudio lawal.
Lasteetendus «Prints ja kerjuS" alandatud hindadega.

Pühapäewal. 2S. okt., kell 11 e. 1., tuleb S-dat
korda mängule Paul Sepa juhatusel Mark Ttvaini jä

vele Andres Särowi instseneering ..Prints ja kerjus",
12. pildis. See lastetükk on oma tegcwusrohkuse. ja
meeleolurikkusega wõitrnid meie lastepubliku, kui ka
täis-kaAvcmute poolehoiu, mida kinnitalvad eelmised eten

dused wäljamüüdud majale. Kuna juba uus lastetükk
walmimas. läheb «Prints ja kerjus" tviimaseid kordi.
Pubnkut palume käsutada eelmüüki. et ära hoida eten
duspäewal kassa ees tungi. Etenduspäewal kassa on
awatud kella v hommikul.

Pühapäeva õhtul kl. 8 «liri roos"
Möödunud hooajal hiigla menu osaliseks saanud

Anne Nicholsi „Jwi raoS". komöödia S. waat., tuleb
pühapäeival, 28. okt., kell 8 õht. ainukordseks ettekan
dele. Käesoleva hooaja alul käis Draamastuudio kü
lastumas Saare- ja Hiiumaad, mille Puhul on wäga

Kõik muudatused tehti sotsialistide ettepane
kul. kuigi majandusminister waidles wastu.

Walter Nahkur wiieks aastaks wangiroodu.
«Tegin hullu tembu ära. lähen nüüd telefoneerima."
Kesknädalal, 21. oktoobril, Tallinna-Haapsalu Sõber
ta tohe läbi. luid pole ta juurest leidnud
rahukogu arutas põrutawat lugu, kuidas poeg oli mingit otsinud
löögiriista. Nahkur siis öelnud, et tuisanud puSfi
saanud ematapjaks. Süüpingis oli Walter Na h » pärast kordasaadetud tegu kambris ahju peale.
ülekuulamisel poiss end ematapmises süüdi ei tun
kur Alawere mailast Pikwa asundusest. Asi oli
waid seletas, et ta olewat närmihaige inimene.
juba kohtu lahendada mitmendat korda ja loos on nistanud.
Tallinna-Haapsalu rahukogu pani 1925. aastal ta
olnud mitu keerdkäiku.

See oli 1928. aastal 11. märtsi keskpäewal, kui tele
foneeriti Raasiku politseijaoskonda, et Alawere toa Ilas

Pikwa asunduses elaw Walter Nahkur on pussitanud
oma ema Mari Nahkurit. shii politseiametnik ilmus ko
hale, leidis ta ühes talu hoones põrandal wanaldase nais

terahwa üleni weriseid haawu täis. Naisterahwas oli

suba surnud. lärelewaatusel selgus, et ta kehas oli

üksteistkümmend pussihaawa.

MMMM

Tallinna sadam
Sisse klaaritud: Eesti mootori. „Lootus" segakau
baga Muhu-Seaninalt; Ungari aurik „Rellis" segakau
baga merelt; Eesti möotorl. ..Hildana" tühjalt merelt.

Wälja klaaritud: Soome aurik ..Patria" reisija

tega ja segakaubaga Danzigi üle Helsingi. Saksa aurik

rukkiga Bergeni-Waksdali; Prant

suse aurik ..Wainwille" segakaubaga Rouen'i; Ungari
aurik ..Rellis" segakaubaga Antwerpeni; Perfia aurik

Tallinna apteekide ööwalwe.
Reljapäewal wastu reedet: .R. Georgiini apteek,

Wiru t. nr. 15. tel (2)29-99. W. Kuik'i apteek, Liiwa

laia t. nr 34. tel. (2)28-64. Puksowi apteek. Koidu tän
nr. 36. tel. 454-97. J. K. Schneideri apteek, Apteegi t.
nr. 1, tel. 431-65. A Wolffi apleek, Kesk-Kalamaja t.

nr. 16. rel. 440-74. Haigekassa apteek. Estoonia puiestee

23. tel (2)31-66 Alaline ööwalwe
Reedel wastu laupäowa: J. Koitmetsa ja O. Tusti

apteek. S. Pärnu mnt nr. 22, tel. (2)34-36. Ed. Mat
soni apteek. Niguliste tän. nr. õ. tel. 436-06. C.

Thuberg! apteek. W. Pärnu mnt. nr. 21. tel. (2)19-94.
E. Urmi apteek, W. Tartu mnt. nr. 28, tel. 308-55. R.
Wallneri apteek. Narwa mnt. nr. 24, tel. 304-27. Hai
gekassa apteek, Estoonia puiestee 23, tel. (2)31-66.
Alaline ööwalwe.

ülekuulamisel tapetu tütar seletas, et sündmuse
päetval nad olnud kodus ainult kolmekesi ema ja wennaga.

Ta läinud wett tooma kaewust mis asetseb talumajast
pisut eemal. Kaewu juures wett wõttes kuulnud ta läbi
akna, kuidas ema hüüdnud: „Mis ma sulle olen teinud,
et sa mu wastu nõnda tige oled?" Tütar saanud aru. et
wend ja ema miskipärast tülitsewad. Tuppa jõudes leid
mid tütar juba ema põrandal lamamas. Ema hüüdnud:
„Walter, Walter. mis sa teed!" Walter seisnud lamajast
pisut eemal ega ole lausunud sõnagi.

Tütar talutanud ema naabri elumajja ning teel

ema oianud ja hädaldanud, et Walter löönud teda Pus
siga. Naabri juures ema surnudki. Sinna jõudis pisut
hiljem ka kohale kutsutud politseinik.

Peale sündmust poiss läinud kodust ära. Teel tul
nud talle tuttcrw Otto Weinberg wastu, kellele ta öelnud:

ees, kuS poiss toitmast korda anti wanemate hoole
alla.

Need noorukesed poisid on juba tuntud „seik
lejatena" nii on poisid oma noorusest hooli
mata waremalt juba olnud „tegewuses" Tallinnas
ja üks koguni Riias.
Adam Tiganiku kuldpulm.
Abielupaar Tigauikud pühitsewad 24. skp. oma
kuldpulma.

Pölln- ja aiasaadused: kartulid 80 senti suur mõõt

Th. Lemba

Leidlikult lendu lastud teade, et Vetserist ilmunud
Tartu õppimiseks haruldane tenor, keva lauluõpetajad
nimetasid Eesti Caruso'ks ja kellega «Vanemuise" seltsi
juhatus sõlmis kümneaastase lepingu palgasaamisega
isegi kogu õppeajaks, äratas ka elawat huwi Tallinnas.

Rõõmu" number!

»OIWl" segakaubaga Antwerpeni.

Wõi (meierei-) 170 s., talumeeste lvankritelt 150
—l6O s., parem sort 170—175 s. kilo. Hapukoor 120
s., kohupiim 30—85 f. kilo, juustud sordi järele 100—.
140 s. kilo.
Kalad (tvärsked): ahwenad 40—50 s., angerjad

salt arenemas, tvna kindlasse suunda ja selleks luua

llSilflHi Õstke weel täna see „Laste

Partii sügisömw Helsingi viis mootorlaev „Agu"

nõupidamisi praostkondade noorsootöö hooldajate õpeta
tada noorsootööd praostkondades. Tahetakse nimelt meie
kiriklikku noorsootööd, mis praegu on mitmel pool hoog

rohkesti pilte, kabe, küsi

Bromslaw Hubermanni siiawleku aSsuS. Seni ei ole

kilo, lambad 43—50 s., vasikad 60—65 f., veised
sordi järgi 20—40 senti kilo.

jäte ja nende abidega, et ühiselt organiseerida ja elus

i:! i!iHHI muinasjutt. Kolm sõpra
IPIiÜBSi jutuStis. Papa Kukeleegu po
jctfcfeb muinasjutt. Peale

Mõne reaga.

tammi.

maalosas.

das tekkisid kuu peale tvavjud

Hffllllji ülihutvitaw ju
illPlißHßß iustiz kahest waeSlapsest. Juhan
IrllilnHrai tceh kratti J. Rooli jutt.
iiilßlH Kojusõit T. Braksi uudis

428 kr.

silti üksteise alla: «Näituse ämmaemand".
Kalarannas lõhkus torm ligi 100 meetri pikkuselt
merekallast. Eile asuti kindlustama sadama raudteeliini

Samuti tõsteti siidist. Kunstsiidist ja poo!»
siidist jalanõude tolli üldosas 90 kroonilt 130
kroonile ja minimaalosas 45 kroonilt 65 kroo
nile kilolt.
Nahkkinnaste, nahast kott- ja karptüõd»
tolli üldosas 60 kroonilt 130 kroonile ja mini
maalosas 30 kroonilt 65 kroonile. Wälja
löigatud. kuid õmblemata nahkkinnaste tolli tüs
teti 48 kroonilt 108 kroonile kilolt üldosas ja
minimaalosas 24 kroonilt 54 kroonile.
Nahast reisikohwrite (ka metall-reisikohwrid.
kui olemas nahast osad) 40 kroonilt 66 kroo
niie üldosas ja 20 kroonilt 33 kroonile mini

Ematapja rahukogu süüpingis.

IlüliißH aloe jänes luule tiö. Kui.

Keskmine tulu 467 krooni.

paari päeva eest.
ühingute nimekirjast kustutati ühiStegelaSte kind
luStuSkaSsa ..ühiSabi".
Näitusel on oma ämmaemand. Endise näituSplatst
veerul asub maja ja selle seinccke on paigutatud kaks

Riigikogu rahanduse komisjon jatkas kesk
näidala-öhtusel koosolekul naha-, jalanõude- ja
kummisaaduste tollide arutamist, kusjuures §
55 muudeti walitsuse tariifid, tõstes feemis- ja
lakknaha tolli üldtariifide osas 13 kr. pealt
kilolt 20 peale ja minimaalosas 61/2 kr. 10
kroonile. Nahad hõbetatud, Kullatud ja pronk
situd tõsteti 16 kroonilt 22 kr. üldosas ja
minimaalosas 8 kroonilt 11 kroonile.
Põhjendusena toodi ette. et need on luksus
artiklid, kuigi majandusministeerium tõstmise
wastu waidles.
Samuti tõsteti § 57 juures, mis käsitab
jalanõude tolle, seemis-, lakk- ja hõbetatud,
pronksitud ja kullatud jalanõude toll üldosas
30 kroonilt 40 kroonile ja minimaalosas 15
kroonilt 20 kroonile.

n H ®öa^a ajalehemüüjalt.

1980. a. anti 27. etendust ja sissetulekut ott

Noorsootöö sekretariaadil, mis on loodud luteri

usu kiriku juure, on katvaisus lähemal ajal korraldada

mm Hind 25 senti,

ris järjekindlalt kaswanud. 1929. a. anti 28 etendust
krooni.

Kopli kino ruumes. Aktuse kawaS on awcrmäng ühingu

ll
111
UU MV 111
nH II r 111
WU-WWI 111 111

Septembri hooaeg „Estoonias".
ja tuli sisse 9.964 krooni, keskmine tulu etenduselt 368

28. oktoobril Koplis osakonna. AwannSaktus toimub

MtttnWWW J A

eesmärkide arutamiseks.

Erawiisil kuuldub, et kohtu- ja siseministee
rium kawatsewat hakata aegsasti laiendama tule
wase presidendi residentsi Kadrioru losi
NMKü awab Koplis osakonna.

jrt Sõim"

Türi ew.-lut. koguduse noorte koondis on asunud
algupärase etietvõtte teostamisele: nimelt tahab koonViS 1932. suwel, jaanipäewa paiku, korraldada Türil

suguseid motiiwe ega Põhjendusi pole teatatud.

Noorte MeeSte Kristlik ühing awab pühapäewal,

5

6 päkapiku-poissi teel „laiemale
tegewuswäljale".
Tabati lähtel politsei poolt.
Narwa, 22. 10. Kesknädala õhtul tabati
ja paljastati Narwa raudteepolitsei poolt 6-liikine
line poistejõuk, kes waremalt ja ka just enne ta
bamist korduwalt pannud toime wargusi. Poisid
olid lähtel laiemale tegewuswäljale, nimelt tahtes
sõita Tallinna ja sealt Riiga. Läbiotsimisel leiti
poiste juures lvarastatud asju ja raha. Tabatud
poisid, kes algkooli õpilased, on järgmised: Johan
neS Rida, 13-aastane; Johannes Muru, 15-aas
tane; Georg Seeder, 12-aastane; Konstantin See
der, 10-aastane; Aleksei Gawrilow, 9-aastane;
kuues IZ-aastane Leesman on tabamata.
Poisid tunnistasid oma süü üles. Poisid on
kohtu poolt juba waremalt korduwalt karistatud
wanemate walwe alla andmisega. Just tabamis.
päewal oli Konstantin Seeder L-dat korda kohtu

Adam Tiganik on Wõrumaal tuntumaid seltskon
nategclasi. Tema nime järele lauldakse meil laulugi

paljude paolt atvaldatud sootvi, et „Jiri roosi" mängi
toEs Meel Tallinnas. Nüüd on teatrrwalitsusel wöimai

Intiimne õhtu. Morena, pop. Johann Strauss män
gib". Blon. marss «Perpetum mobile".
Tartu. 14.45 Grammofonimuusikat. 15.30 üle

lust nende soowiawaldusi arwestada ning „Jiri
roos" tuleb Meel ainukordselt ettekandele, millele olgu
juhitud kõikide tähelepanu.

KaSsa awatud kl. 11—1 ja s—B.
Bruno klaweriõhtu.
Laupäewal, 24. oktoobril, esineb noor klatveri

kunstnik Bruno Lu ck Börsisaalis klawcriõhmga. Bruno
Luck on sündinud 1909. a. Wenemaal, on käinud Tar
tus koolis ja saanud oma õe pr. prof. B a n ach i poolt
esimese muusikalise hariduse. 1927. a. lõpetas Riia
konsertvatooriumli, omandades waba-kunstniku tiitli ja

1929. a. Berliini muusika ülikooli meistriklassi.
1929. a. saadik töötab Bruno Luck Berliinis klaweri

kunstnikuna. Luck on annud peaaegu kõigis suurtes
Europa linnades suure eduga kontserte ja cm saanud
oma haruldase mängu läbi kuulsaks, mida näha lehtede

kuS andus „lajas kaares" seltskonnategewusele. 1872. a.
mängitalse seal Tiganiku eestwõttcl esmakordselt näite

mängu. Ka pani Tiganik aluse Nrwaste Aleksandri

kooli kohalikule nbikomiteele, wõites selle aatelise tööga

1903. a. andis ta oma' ruumid ühispangale, tolle

aegse Laenu-Hoiu ühisuse kasutusse, kus püsis juhatus

kauskilc ja pärast teiwaStega peksmist puudase timiga
ähwardades rööwisid 85 kr. raha ja muud kraami 120

Jätkugu tublil, lahkel ja haruldaselt arukal töö

Jtoan Ustjakow, Peeter Baichkirow ja Aleksei Leschkin
paigutati Petseri arestimajja. Nad salgawad oma
süüd, kuid kuriteo kohalt leitud Smorodini mütS tõen
dab kvaStupidist. Neid ootab sunnitöö.

duse tõttu tõmbus siis A. T. igasugusest elamast tegcwu
sest eemale ja elab praegu oma naisega.

mehel weel aastaid, ilusaid aastaid peale ilusa kuld
pulma!

seas kawas weel uuemad koorilaulud A. Wedrolt ja noo

Kopli algk. kehwemate õpilaste toetuseks. Laulukoori
täiendamiseks wõetakse weel uusi lauljaid juure. Har
juhised peetakse Kopli algk. ruumes igal teisipäewal ja
reedel kell 8 õhtul.

Raadio
Reedel. 23. oktoobril

Tallinn. 15.30 päewauudiseid. 15.45 ajanäitaja
õiendus. Kuni 16.30 grammofonimuusikat. 18.30 teateid

ja grammofonimuusikat. 18.50 päewauudiseid. 19.00
ülekanne Tartust. 19.30 ..Aristokraatlik klawer ja ha
tvailine gitarr". a) 15 min. Chopini klaweripalu (Mar

aarete Kruus), b) 15 min. ettekandeid gitarril (A.
Trei ja W. Lõhel). 20.00 ülekanne Tarhist. 20.35
kontsert. Juh. md. Ark. Krull. Orkester: Ketelbey,
Romantik, süit (romanss-skertso dramaatiline walss)

Bohm. Alvamäng naljamängule. Soololaule Ida

Järw, sopr. Orkester: Juel Frederiksen, Balleiistseen.

Clarke, Armastuse palwe. Squire, Kapriisne meloo
dia. Soololaule Ida Järw. sopr. Orkest.: Lincke.

kr. wäärtuscs. Neli rööwlit Wassili Smorodin,

Kino
Kultuurfilm „Ruh«u".

kanne Tallinnast. 18.30 Teateid ja grammofonimuusi

kat. 18.50 ülekanne Tallinnast. 19.00 Soome keele tund

edasijõudnuile (R. Janno). 19.30 ülekanne Tallinnast.
20.00 Ilmateade ja ajanäitaja-õiendus. 20.05 Dr. med.
Hansen: Suguhaiguste ärahoidmisest, (ülekanne E. ter
wishoiu muuseumist). 20.35 ülekanne Tallinnast.
KönigSwusterhausen. 11.10 sõnaline; 13 menuer
te ja hällilaule; 15 Berliin; 16 sõnal. eeskawa; 17.30
konts.; 18.30 sõnal, eesk.; 21 kuuldem.; 22.30 ülekanne

Ameerikast: Eastman-nniusikakooli konts.; 23 tear. ja
ülek. Berliinist.
Berliin. 7.30 nxrraj. konts.; 12.15 grammof.; 15
wanade ooperite muusika; 17.30 lõbus romant.-muus.;

19 rmius.; 21.10 Igor Strawinski helir.; 23 teat. ja

muusika; 1.30 asaw.-kammermuusika.

Wiin. 12.30 konts. Ma Geigers ktvartetr; 13.40

tanrsumunnka.

London ja Tawentry. 12.15 jumalateen.; 14

gesisuline muusika; 19.16 tantsum. (Jack Payne);
22 Paul Roberson laulab; 23.40 BBC-ork. konts.; 0.40

Riia. 17 konts.; 18 sõnal. eesk.; 20.03 rahtvalik

relt heliloojalt Joh. Hiobilt. Puhas sissetulek lähed

laadalt kojusõinvale Wilo lv. elanikule Iman Zabal

liilmena, kassapidajana jne. 1921. aastani. Wana

Kontsert õhtu Koplis.
Hiljuti tegewust alanud laulukoor Kopli algkooli

ded, duett, orkestri ja segakoori ettekanded. Muu

I ..Laste Rõõm" i£|« maailm

seltsi tegcwusest, olles mitmel korral eestscisuscski.

ork.-kmts. (Helsingi); 20.30 jumalat. (Lahti); 21.25

õpilasist Ed. Maasiku juhatusel. Kawas: sooloettekan

Kõige austusega
Üliisns «Estonia Eksporltapamande"
juhatus.

Rööwlid wangistati.

tantsumuusikat.

Kogu" segakoor ja keelpillide orkester konserwatooriumi

«Sõnumetes» nr. 201 ära»oodud kirju
tus «Eksporttapamajnd wamemas. «Es
tonia» on — ei wasta tõel?
ühisus «Estonia nksporttapemaiad» Ta
linnas a laitus on töötanud käesolewai
aastat wäga rahu o!dawate tagajärgedega.
Nii näitab käesplewa esimese 000 aasta
tu ude ja kulude arwe Kr. 56.187.25 üe
iääki, miile tõitu mingisugustest raskustest
juttugi et saa olla.

Petsevi kriminaalpolitseil läks korda tabada i tund
matut isikut, kes tungiüd kallale 14. skp. õhtul Petseri

nik. Wörus olles wöttis A. T. elawalt osa „Kandle"

Pääsetähetede eelurüük: Eugen Brandti muusika
äris. Klaweriõhtu algus kell 549 õhtul.

denberg (bariton). A. Wärk (wiiul. ..Laötewanemate

korra pehmendama asjaoluna.

nüüdne juubilar waid 8 aastat. Warsti näeme tede

teostes.

mann (mezzolopr.). prl. Tomberg (alt), hrad E. Lin

Sündmusepäewal ema saatnud ta aidast jahukotti
tooma, kuid ta pole tahtnud waid heitnud sängi pikali,
öeldes emale mõned kõwad sõnad. Ema aga sundinud
teda uuesti koti järele minema ja käskinud teda sängist
üles tõusta. See wihastanud teda nõnda, et ta enam ei
mäletawar, mis selle järele juhtus.
Arstliku komisjoni otsuse tõttu tuli asi kohtus uuesti
arutusele sa oli ees. nagu juba öeldud, 21. oktoobril.
Ka siin kaebealune seletas, et ta oma teost ei male
tawat midagi. Kohus karistas ematapjat wiieaaStase
wangiroodu la õiguste kärpimisega. Tawalisti on sää
rase teo eest karistus palju raskem, kuid kohuS nähta
wasti siiski wõttis arwesse kaebealuse terwisliku seisu

Nrwaste kiriku juures kaupmehena tegutsemas ja siis,
12 aastat hiljem, on ta juba Wörus suure maja oma.

konts.; 14.30 orelikontsert; 15.30 grammof.; 18.30 ker

miseks esimese kontsert-õhtu. Kaastegewad: pr. O. Gut

nud.

üldise lugupidamise. Koolijuhataja ametit pidas aga

täitsa mänglcwalt. Ka Tartus on mänginud Bruno

«Lastewanemate Kogu" juures korraldab pühap.. 25.
skp., kell 19 k.-l. Kopli mal. ruumes oma tegeivuse awa

Lindebergi ja dr. Kügelgeni. See arstlik komisjon waa
taS Walter Nahkuri läbi ja tunnistas ta oma teo eest
wastutawaks. Arstide ees läksid ka nüüd poisi keelepae
lad lahti ja ta seletas üksikasjalisemalt, kuidas tüli tul

kaga." Adam Tiganik sündis 1854. a. Waabma wallas
ja käiS Urwaste kihelkonnakoolis. Kihelkonnakool oli
tol ajal funr haridus. Kaheaastase õpingu järele sai A.
T. koolmeistrikoha Truutas. Warsti asus ta KoiguSse

grammof.; 14.10 grammofonikonts.; 18 konts.; 23.05

Luck suure eduga. Suurt temperamenti ja tunderikkust
atvaldab noor kunstnik Brahmsi, Bachi ja Beethoveni

saata Seewaldi. 5% aastat oli Walter Nahkur See

waldi haiglas, kuid kogu selle aja kestes ei märganud ra
wijad ta juur-s mingeid hullumeelse tunnuseid.
Rahukogu tvõrtis uuesti ta terwisliku seisukorra lä
biwaatamisele ja määras ekspertideks dr. Pedusaare. dr.

„Haanja mees läks Tiganiku poodi oma kolme top

artvustustest. Iseäranis kiidawad ta mängu Läti,

Itaalia ja Saksa arivuStajad: kiidetakse tema tehnika
haruldast arengut ja wirtuoositeeti, mida ta käsitleb

terwisliku seisukorra kohta toime ekspertiisi ja määras ta

Helsingi ja Lahti. 12.05 konts.; 18 kõned; 20.05

grammof oniloutsert.

konts.; 21.80 koorikontsert; 22.05 ork.«konts; 22.30 öö
muusika.

Warssaw. 13.16 ja 15.45 grammof.; 16.05 sõnal,
eesk.; 16.50 grammofonikontf.; 17.45 konis.; 18.35 po
litsei ork.-konts.; 20.30 grammof.; 21.15 sinf.-konts.;
24 tantsumuusika.

Stokholm ja Motala. 18.20 lSSts-harmoonika

konts.; 19 ajaw.-muus.; 20 sõnal. eesk.; 21 ork.-konts.;
23.05 grammof.: ..La Traviata", Verdi oop.

Leningrad. 7.20 grammof.; 9.30 konts, lastele;

11 sõnal, eesk.: 15 konts, lastele; 15.30 sõnal, eesk.;
19.30 lõbus öhm; 20.20 konts. Brahmsi helitöid.
Budapest. 10.15 konts.; 13.05 kontsert, Vince Far
kasi mustlaSkapell; 18.30 grammof.; 20 koorikonts.;
20.45 Münclitsi salong kapelli koms.; 22 konts.; lõpuk?
mustlasmuusika.

Laupäewal, 24. oktoobril.
Tallinn. 15.30 päewauudiseid: 15.45 ajanäitajaSiendus. Kuni 16.30 grammofonimuusikat; 18.30 tea

teid ja grammofonimuusikat: 18.50 päelvauu
diseid. 19.00 lasteiuud. 19.30 dr. H. Mäe: Puh
kame orus (Reisiweste Tirolist). 20.00 ülekanne Tar
tust. 20.05 kontsert. Juh. md. Ark. Krull. Orkester:
Lüling, walss ..Rannalained", Lehar, pop. op. „Must

Ehk-küll ..Eesti kultuurfilm" pole saanud endale
„jalgu alla", kull kapitali puuduse!, kull ka muil põhju
sil, wntakse meik siiski wajadust Eesti kultuurfilmide
järele, eriti koolides. Selle tänamata osa on lvötnud en

da peale filmioperaator Th. Luts, olles seadnud en

dale ülesandeks mändata etnograafilisi ja geograafilist
filme kodumaalt. Nii malmis tema esimene sellelaadne
film „Kas tunned maad?" Nüüd tuleb linale ..Ruhnu",

lähemail päemil ..Kihnu". Tulewal aastal on Th. Lut
sul kindel katvaisus linastada Osmussaare, Pakri.
Wormsi jne. saarte elu.
Neljapäcwa hommikul oli meie lehe esirtdajal tvõi
malus näha Ruhnu kuhuurfilmi proowictendust.
Teataivasti on Ritbnu omapärasemaid saari EeSti
rannikul, mille kultuur on jäänud maha meist paarsada
aastat. Saare elanikkond, 283 inimest, on eranditult
rootslased, manade wiuugite järeltulijad.
Fi-lm annab selge ja ülcmaatliku pildi Ruhnu elust
olust, ruhnulaste kommetest, rahlvariietest, maastikust
jne. Kõik mõtted on selged ja tehniliselt hästi õnnestu
nud. Kunstilise nõuandjana ost tegem filmi mäntamisel

kunstnik-kriitik Rasmus Kangro-Pool. Filmi juu
re otsitakse Rootsi rahwawiiside eriteadlase poolt meel
tvastaw saatemuusika.

Kuuldawasti läheb paar koopiat filmist Rootfi,

kuna üks käib ringi meie kodumaa kinodes.

Neil päewil hakkab ..Nuhnu" jooksma kino .Mo

dernis",

Marlene Dietrich sala
kuulajana.
Kesknädalalt alates jookseb ..Gloria PalaceiS" toä

liSmaal laineid löönud helifilm ..Rõweiatu" Maries
Dietrichiga ja Vicror Mc. Lagleniga pea
osades. LawastajakS on „Siniie ingli" ja „Marokko"

reshissöör Joseph v. Sternbcrg. Marlene Dietrich on sel.

leS filmis Austria salaknulaia 3E 27 oiaS, keS on haa
ranud oma püünisesse nii mõnegi äraandja. Kuid üht
tvene ohwirseri-salakuulajat paljastades armub ta selles

se ning ohwerdab loDc päästmiseks enese...
Näitlejate mäng on suurepärane ning tveenduma
panew. kuid olukordade seadeldis on piiut ameerikalikult
naiiwne.

Publikut oli esietendusel murrul, ning tõenäolisel
on see pikema aja jooksul tõmbetükiks kinole.

lasarmastus". Eilenberg. Aeglane walss. Manfrcd, Pa

hurad poisid. Kergesisulisi klaveripalu Fr. Nikolai.
Orkester: Kalman. pop. op. ..Chikago hertsoginna".
21.05 wana tantsumuusikat (Salong, Oja, Kärt).
22.00 moodsat tantsumuusikat heliplaatidelt.

Tartu. 14.45 Grammofonimuusika:. 15.30 ülekan
ne Tallinnast. 18.30 Teateid ja grammofonimuusikat.
18.50 ülekanne Tallinnast. 20.00 Ilmateade ja ajanäi
taja-õiendus. 20.05 ülekanne Tallinnast. 22.00 Mood
sat tantsumuusikat.

20 sondi tcit Igal pool saadawal.
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jp ff e maitsi
ka teistele hoonetele, üldse põlesid maha saun. lam

Riigiteenijate protest palkade kärpimise
kawatsuste puhul.

ja kuur. Tules hukkus 20 korwi turbaid. 30 waKa
kartuleid ja 7 waNa otri. Omanik hindab kahju 6SO
kroonile. Hooned ega wili kindlustatud polnud. Tuli

Maitliiiiii

oli alguse saanud Ndstvast saunaahjust.

Õpetaja walimine tühistati. Elwa rahukohtuniku

üldiseks palkade wahendamiseks puudub aI»S.
Tallinna riigi- ja omawalitfusteenijate ühingu ju
hatus kaalus 21. skp. wiimasel ajal Päewakorrale kerki
nud riigiteenijate palkade wähcndamise küsimust ning tuli

otsusele, et üldiseks palkade wahendamiseks pnudnb
praegu igasugune alus. Kuigi toitluse- ja küttekulud
wiimasel ajal wähe langenud, on teised kulud kaS endi
seks jäänud wõi koguni tõusnud (näit. riigiteenijaist ka
sutatawate wäikekorterite üürid Tallinna?), nii et ela
misekulud üldiselt wäga wähe langenud, on teised kulud

kas endiseks jäänud wöi koguni tõusnud (näit. riigitee
nijaist kasutatawate wäikekorterite üürid Tallinnas), nii
et elamifekulud üldiselt wäga wähe langenud on. See
wäikene langus on juba tasakaalustatud arstiabi kärpi
mise ja pensionikapitali heaks tehtawa 2%4ife palgast
mahaarwamise kaudu. Seepärast otsustati kõige kate

goorilisemalt protesteerida üldise pal
kade wähendamife kawatsnse waStu.
Weel tarawamalt otsustati protesteerida
kawatsetnd perekonnaabiraha seaduse
muutmise wastu. millega ilma perekonnaabira

mist Btt adoptiiw- ja abikaasade eelmistest abieludest pä
rit alewate laste peale, mis seda arwamist kinnitab.

juures oli arutusel Tartu maawalitsuse protest Konguta
ivallatvolikogu õpetaja walimise kohta. Nimelt oli lvali
misel ette tulnu>d mitmesugseid Iväär nähtusi. millele
maawalitsuse tähelepanu suhiwd. Tühistamise põhsu
seks osutus asjaolu, et paar naisõpetajat olid walimisel
laanud 11 häält, kuna wolinikke koos oli Maid 10.

saab kõige odawamini

olgugi, et seda tehti alles peale sellekohast palwet as
jast huwitatute hulgast. Kuid sellest ajast peale on rii
gtzjuhid nähtawasti teisele seisukohale asunud, sest fui
ühes palkade wiimase nornwerimisega, mis suuremalt

Sulane warastas peremehe tagant wilja. Meeri
walla Arbi talu rentnik märkas juba pikemat aega. et
tema odratagawara näitab tundivwat wähenemist. LõPuks saadi krati jälile, kelleks osutus sama talu sulane,

10 Cstonio all nr. 10

jaolt pisut palgakõrgendust tõi, ka perekonna abiraha kõr

gendamist paluti, jäi see tähele panemata. Et perekon
naisadel oma sootvi mõjuwaks toetamiseks abinõud puu
dušid, siis tuli sellega leppida. Nähtawasti on see as

Wiünane tunnistas oma süü puhtsüdamlikult üles. tõe tn

jaotilt põllumeeste-Logudele meele jäänud, sest nüüd, kus

dades. et tema tahtnud sel moel teenida suitsuraha.

23 aastat trükitööd.

riigi wäljaminekute piiramise tvajadus esile kerkib, pöö
ratakse teraw ots otseteed riigiteenijate-perkeonnaisade
poole, nagu see näha „Katjas" nr. 246, 21. skp. äratoo
dud sõnumist „ Ametnikkude lisatasud kärbitakse". Arwa
tawasti on selles sõnumis mainitud seaduseelnõu põllu
meeSte-kogude mõju sünnitus, sest ega nad muidu seda
nii wõiduröõmsalt ei kuulutaks ja peale selle on riigitee
nijad alati neile olnud pinnaks silmas. Selles sõnumis

Wilja oli ta müünud ühele Ellva mehele. Kuna talus
mitmeid teisigi kadumisi ette tulnud, kahtlustatakse ka
neis sulast.

Narwast.
Narmas eraöhusöiduühmg asutamisel. Narwa asu
tatakse eraöhusõiduühing. Uue ühingu asutamiseks on
juba eeltööd käimas. Põhikiri, mis praegu koostamisel,
kawatsetakse juba neil päewil saata ministeeriumi kinni
ramiseks. Uue ühingu organiseerimistöid juhib linnapea
J Luts ühes teiste huwitatud isikutega.
Torm tõi kalu Narma jõkke. Läinud esmaspäewal

ja teisipäewal möllas Narwas torm, mille tagajärjel

ilmus palju kalu Narwa jõkke. Läinud kesknädalal sai
iga kalur jõest 3—4 puuda latikaid. Püütud latikad on

4—5 kilo raskused. Nii suuri latikaid on Narwa jões
waremali nähtud harwa. Samuti on hea silnnrsaak.
Püügipäewal saadawal Narwa jõest 60.000—70.000

silmu.

Torm murdis Narwa-JöesuuS puid ja aedu. Torm

murdis Narwa-Jõesuus uinbes 20 puud. Samuti on
mitmel pool tuulest maha murhid äiad ja wärawad.
Tormi ajal tõusis ka wesi Narwa-Jõesuus 4V» jalga,
kuid see ei sünnitanud kahju.

nd elukortereid.

Mõrust.

sanatooriumi-puhkekodu jaoks. Seks tutwuti meie

nimekamate suwitUSkohtade Haapsaluga. Kuresaarega ja

Narwa-Jõesuugg, kuid need ei leitud küllalt sündsaks
sanatooriumi jaoks. Lõpuks jäädi peatuma Tartu juure,
kust saadi ka wastawad krundid. Nüüd on aga endine
põllutööministeeriumi loomaterwishoiu walitsuse inspek

tor hra Ojasalu lubanud ühingule oma äsjavalminud

maja Elwas ühes krundiga sanatooriumiks. Hra Oja

salu ise kasutab küll maja kuni surmani, kuid juriidiline
peremees on juba praegu Loomaarstide ühing. Wiuna
sel on tulewiku kawas paari wäiksema ehituse püsina
mine kingitud krundile. Sel tel loodetakse hõlpsamini
ja pikema aja jooksul sanatoorium soetada. Sanatoo
riumis leiaksid warju wanad loomaarstid, suwel oleks
aga praktiseerivatel loomaarstidel wõimalus oma puh

Täna pühitseb ..Päetvalehe" trükikoja majinanleis

ier Aleksander Larin 25 aasta tööjuubelit trükitöö
alal. A. Larin algas trükitöö õppimist Laurmaimi

trükikojas 10. oktoobril (10. k.) 1906. aastal. Pärasl
seda töötas Antje trükikojas, kus sai sellipaberid ja töö
taS reMolutsiooni tulekuni.
1918. a. detsembris astus %: L. tööle ..Päewalehe"
trükikotta, kus töötab praegu. Peale otsekohese kutsetöö
wõtab A. L. energiliselt osa ka seltskondlikust tegewusest.

Muuseas on ta juba pikemat aega ..Estoonia" ooperi-koori liige ja tveedab tööst ülejäänud wabad tunnid ha-rilikult seal, kus wöib leida toa im set wärskendust.

Ametiwennad soowitvad A. Larinile ta juubelipäe
>val termist ja edu edaspidiseks tööks.

arstiks. Nüüd tuleb teiskordne arsti Malimine eite
wotta.

jaoskonnas wälja pandud oksjonikuulutusi ligikaudu pool
sada. Nende wähenemiseks pole lootirstki, pigem näitab

möödus Eltva piimaiihisuse asutamisest 20 aastat. Prae

korda nädalas, üldse on nädalas nähtud ette 18 tundi,
-õppeaineks on mitmesugused mäetööstuse alad. Peale
selle nõutakse õpilastelt tööseaduste ja -määruste tund
mist. Uue mäetööstuskooli ideeliseks loojaks on Wiru
maa 3. jaoskonna tööinspektor mäeinsener Wuht, kelle
poolt koostati öppekawa, mis ühes seletuskirjaga ositati
ministeeriumile. Wüd on öppekawa kinnitatud ja was
taw krediit määratud eelavwe korras, ühes sellega on
ministeeriumi poolt pandud uue kooli elluwiimine Wiru
maawalitsuse peale. Uue mäetõöstuskooli waStu tunti

oksjonitaud üha suuremat tendentsi. Peamiselt tabab
oksjonihaamer ümberkaudseid talumehi, kellel lähewad
müügile lehmad ja sead. Alewi elanikud kannatawad
oksjoni all palju wähem.

Teiskorime terwishoiuarsti walimine. Mõni aeg

tagasi walis Elwa alewiwalitsus terwishoiuarstiks dr.
Kieseritzky. Alewiwolikogus oldi walitud arsti wastu,
ega määratud talle üldse palka, waid kukutati kõik palga

määrad läbi. Ka tertvishoiu ja hoolekcu,de walitsus ei
olnud dr. K. walimisega päri, ega kinnitanud teda alswi

[ Autoluht
Hästi ja odawasti antakse!
kMtunile.

2242".

' )lllS neiu
3—3, rääk. kl. I—3.
soowib käealuseks, tunneb klei
Prantsuse, inglise ja saksai di- ja mantlitööd. Pal. teat.
stt. .Tööarmastaja 2262".

tunde

gu on Elwa piimaühisus kõige suurem Tartumaal ja

RoiameheKohta

Linna tulud on wähenenud 4000 kr. mõrra. Wõru
liunawalirmse 1930./31. majandusaasta aruande järe
le. nährub, et linna majandusaasta lõpeb Kr. 49,77 üle
jäägiga. Aruanne on tasakaalustatud 329,991,08 kroo
niga. Haridus on nõudnud linnalt kõige enam kulusid
3. milj. sendi ümber, hoolekanne 2,5 milj., heakord
1,5 milj. senti jne. suuremaid sissetulekuid on annud
tvaranduste ja nmude maksude maksud. Kõige enam

puhastulu on annud linnale linna apteek ligi %

milj. üldiselt on linna etewõtted annud puhastulu üle

Toom-Kuninga 17—17.

tunde.
Jmanta t. 12—6 (hoowis),
KMtunde
annab prof. õpilane 4 kr. kuus,
kerge õppewiis (noodiõpetus).
Kentmani 28—1.

Wilunud õpetajanna annab

tunde
saksa, wene, inglise keeles. Rää

kida kl. 5—6 (peale lauväewa

ja pühapäewa) Gonsiorr tän.

üüri ette maksa. Kirjad slt.
.Aus mees 303".
Korralik 19-a.

noormees
palub anda mingi teenistuse.

Teat. stt. .Korralik 19".

Maalttulnud neiu palub

Kirj. slt. K. 1883",
Juuksuri õpilane me ester,
palub

praKtlKondlßohta.
Kirj. slt. J.
Reiu

otsib teenistust. Warem teeni
nud müüjannana toiduainete
kaupl. Oskab keeta, õmmelda,

llksiteeniiaks.
Oskab kõiki majatõid, keeta, tunneb majapidamist, omab tun
õmmelda. S. Pärnu mnt. niSwsed. Teat. flt. „10. XSI."
&6—l wöi stt. .Sügise maru". wöi Jmanta t. 21—5.
Wilunud

Noorem abielupaar otsib

Härrad ja töösturid,
palun wöimaldaAe waesele tü

IS-aaStane masinist pusitajana. Teisipäewal are
teeris Wõru kriminaalpolitsei PõlwaS IS-aastase Wana
küla masinatarwitajateühisuse masinisti Walter Nem
waltsi, kes on osa Matnud julmast kallaletungist ühele
wöõrale mehele.

Nimelt tungiti kallale 28. sept. Põlwas Koiola

neljakümnekordne suurenemine.

kus. Tekkis riid ja äge kakelus. Seejuures lõi keegi

Esialgu ei läinud korda kindlaks teha. kes tundmatu pus

uraja on. Nüüd saadi tarwilikke andmeid ja 19-aast.

Walter Nemwalts areteeriti. Ta tunnistas oina süü

Tortumaali.

üles, ja mees paigutati Wõru wangimajja. Kallaletun

Tulekahi Nõos. asunduses jütis põle
ma Andres Woorcle kuuluw saun. Tuli lowis edasi

Uus õpetaja Petferis. Petseri Peetri kogudus

walis omal wirmasel täiskogu koosolekul õpetajaks Ja
k o b T a u l'i, kes juba mõnd aega oli samas
õpetaja kohusetäitjaks. Seega näuvad kurikmllsa ülmp-

E. Parupe laulud lauldud olewar ja Perseri kirauelus
„r<chu maa peal."

Politseipeegel.

konserwimeister.

Korralik
saareneiu

palub kohta õmbleja käealuseks

wõi mingit teenistust ükskõik
mis alal. Wõib ka rätsepa käe

Tallinn politseipeeglis. Kesknädalal jaöõl ivaSM

neljapäema registreeriti Tallinnas politseimõimude two»

järgmised juhtumid: tvargusi 5, mõõta tvara
tamisi— 2, tulekahjusid 1, õnnetuid juhtumeid too
juures 2, joobnud isikuid toin«tarud polrtseiareStr
majja 10.
Päewane Marguste-seeria. Kristjan Johanson rlt

tvarasrati Narina mnt. 67 rahakort rahaga. Kahju 16

krooni 30 senti. Anna Willil warastati S. Pärnu

mnt. 86 korterist kaks juuksevatli. Kahju hindab Wöll

100 kroonile. Anastasia Hoolel rnaraStati Wiru tu.

krooni 60 senti. Johnnes Siimanil tvarastati Lühi

Nõmmel S. Pärnu mnt. 143 elutsetv Linda Walgepea

õnnetused töö juures. Nõukogude Wene kauban
dusliku esinduse Tallinna osakonnast rcatati politseile,
et sadamas aurik „Jda Blumenthali" laadimise juures
on saanud jalast wigas-rada tööline Amalie Ähw, kes
elutseb Kesk Kalamaja iän. 7—7.
Riigi Sadamatehastes öue koristamisel sai wasa
kust käest kergesti wigasiada Aleksander Findeisen. kes
elutseb Wene-Balti tehases nr. 128—13.
Tuleõnnetus sadamatehastes. Kesknädala hommi

kui tekkis riigi sadamatehastes Siimoni tän. asumas
laos tuli. mis oli saanud alguse järelemalmda jäetud

küdetoast malmahjuft. Tuli kustutati peatselt koduste
abinõudega ja sadama tuletõrje lendsalga poolt. Tuki
rikkus ladumalitseja kontoris osa lage ahju korstna jm»rest ja puust seina, mis põles osaliselt söeks.

Wastutam toimetaja L. Kenn.

Wäljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus.
Keskealine naisterahwas soowib
Keskealine abielupaar, laste tf Wanem usklik abielupaar otfib
Maale tallu tartvis
ta. mees käib kindlas töös,
PVKillMll.
Wrukut.
otstb
KojameheKohta
keedab iseseistvalt, omab soowi
fiolomehekohta.
Teen puu*, lukusepa- kui ka kes lehmi lüpsab. Kaubelda ree
msi, oskab kolme kohal, keelt.
kõiki majas ettetulewaid töid. rel. 23. okt., kl. 10—11 S.
Teat. kirjal, slt. „N. 17 + on enne ka kiösarahmaks olnud.° Olen
enne kauemat aega olnud Tartu mm. 5, hootviS.

kes walitseb 3 koh. keelt ja os
kab kontoritöid, on wälismaal
praktiseerinud, otsib wastawat
teenistust. Pakk. slt. ..Konserwi
meister nr. 150".
2395".

Kirj. slt. ~1504.2356".

Saaremaa tüdruk

laupäewal kl. 10—12 Gonsiori
18—5, tagahoowis.

SÕOOIB

hiiu neiu

Energiline, karske, 3 kohal,.
keelt walitseja reserwohwitser,

kojamees, oman head soowitu

seisukorras, palub tööandjaid
wõimaldada

teenistus.

kas laste juure wõi perenaise

npexoaamaa). We a*
abiks. Olen noor, haritud tu hjih
in. 13—4.

Nõus iga tööga. Tööd ei põlga. tarlaps, tahaksin meel elada,
Kirj. slt. ..Reserwohwitser".
on tunnistused. Kirsad slt.
Korralik, lasteta abielupaar . ...Kurb ja raske elu".

UStawat
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: rarwis. Teat. kirj. slt.
Tartvis juuksel õikaja

Ausad taluperemehed, tähele

Ms neiu

palub anda passijakoha. Tunneb

iga mäjatööd, wõib iseseiswalt

majatöjd. Pal. teat. slt. „K.
Hiiumaalt".

Kaubanduskooli lõpetanud

neb weidi keetmist. Kirjad flt.
ärisse, üksiku juure majapida palub õpilaskohta pagaritöös
.Hoolas abi 2294".

palub anda ükskõik millise koha.

DPUIrA

Mingit tööd,

Pika haiguse tõttu raskus sed. Kirj. slt. „27-j-1928".

tesse sattunud

automehoanilc
palub kohta, kas sõidule wõi

~YWT

töökotta. Tunneb kõiki auto- ja wowiwad südamest teenistus
mehaanikatöid. Kirj. slt. ..Spet kohti ükskõik, kas linna wõi

maale. Kirj. slt. ~20-j-1921"

sialist".

Tasuks
kuni 100 kr. sellele, kes soowi

tab tugewale tööarmastajale
noormehele kindla kuupalgalise
koha ükskõik mis alal (ladu,
äri. wabrik). Kautsjon wõima

Ksonstu
soowib linna wöi

maale, tunneb mõlemaid. .Kau
belda Waestepatuste 3—l.
lik. Vastused kuni 24. okt. slt.
Nciit pasnb söögi eest mingit
~100 kr. -j- kautsjon".
Wilnuud

keelia
soowib kohta, omab head tuu
nistused. Küsida Kentmani t.

6—2. linnamisjonär T. Saa
relt.

(Imblejaä!
?Bõimaldage käealusele tööd.

teenistust
Pai. teai. slt. ..Tunnistustega
neiu 1923".

Soowin

õpilast
Jlukorbiiegijo,
Kaubelda ainult täna, 22. okt.
kes oma alal wilunud, leiad kella s—B S. Karja tän. B—7.
kohe tööd. Pakk. slt. .Jlukarbi
tegija*.

Teenfiial

teenistust

Neiu soow'k

kodukooliõpetajaks. Omab peda
goog. harid., ühes wõõrk. õoet.

Maalrit

waja ärasõiduks ärilisse ette-

Mõttesse, ioowiiaw majapida
mise oskus. Kaub. wõõraste-! tartvis W. Ameerika t. 62.
majas „Ost", tuba nr. 4, ! Wajatakse
neljapäewal. 22. okt. s. a. kella
18—20.

piinawil aaakkQiat.
kautsjoniga 350—400 kr. Pan
Sulast
ga garantiid ei taha. Teat. kir
tarwis maale. Kaub. 23. skp. jal. stt..,Malineröö 2383".
kella 9—lo 2. Tartu mnt. 5, Uuelt ehitatawale teele waja
viiramata arwul

hoowis.

Sulast

maliatOSHd.
Ilmuda Jõhtvi jaama.

tarwis linna ligidale maale.
kl. 9—lo homm. Pal
töö selgeks õppida. Eelistan Kaub.
wähemat töötuba. Teat slt. diSki mnt. 15, Linzbachi poes.
hea ja wilunud kuduja juures
..Apilanc 39".

iMokk

Sulast
tarwis linna ligidale maale.
mnt.

otsib kohta, tunneb hästi sooja Kaupa tehakse Paldiski
ja külma kööki. Toom-Kuninga 51-a, Lutheri poes.
tän. 22—11.
Wajan haritud

SOOVI üll

wene preilit
pärast kella 16 keele õpetamiseks

kraami jaks wõi keetjaks, räägin .KM. slt. „A +_JB_ 227

wene keelt, on tunnistused.
Teat. slt. ..Passija 240". .

Mees- Ja naisisikud,
kellel on laenata kindlustuse
wasiu 500 krooni, leiawad
kestma puhta kerge teenistuse.
Palk kokkuleppel. Teat slt

neiu
juure waswwõtutundideks, et
Noor, terwe maatütarlaps
tekandjaks wõi muud, ei põlga soowib kohta lihtsamasse pere otsib kohta perenaiseabiks. laste
Lokkijai
perekonda wõi üksiku härra juu
tööd, omab soowit. ja tunnist. konda wõi söögimajja. Kirjad juure wõi mingisugusel muul
Mi kolis
rc. Keedan hästi. Wõib olla ka kes tunneb ka meestetööd, va
alal. Ballasti 3—3 wõi kirj.
Pakk. pal. saata stt. .M. T. 24" slt. „Kena kodu 2299".
slt. „ Sisse sõitnud 222".
iväljaspool Tallinna. Oman lub praktikandiköhta. On nõus ..Wõimalik 2287".
Noor, aus,
perenaiseabiks wõi lapse juure. soowitused. Teat. slt. „Pro ärasõiduks. Kirjad slt. ..Korra
Haritud,
energiline,
Karske, korralik noormees Teat. slt. ..Maalt 2359".
Lasteta abielupaar wõib saada
wints 1913".
töökas neiu
lik + 1941".
palub teenistust, kas üksiteeni 26-a. naiskaswataja-õpetaja joowib mingit
jaks. laste juure wõi mingit

OjBHOKOMy rocnoaHHy Tpe
öyeTca MOJioaas pyccic&s

seo. Airj. slt. „.Kw. nr. 1925".
wiletsas seisukorras.
majanduslikult wäga raskesI Olen
Palun pisarsilmil anda mulle

õpilast
panu! Soowitage mulle 1.. no
Walt hästi keeta, wõib ka olla wembriks
Tubli Hiiu nctu palub tee
Õpilast
ProüoM
preilid!
tv äikese tasu eest. Luise tän. 5,
keedukoht. Omab soowitused.
nistust, wõib olla ka maale.
äriS.
sulaseboht,
Teat. slr. .Helene 1891".
Wõimaldage noorele saare tarwis noort neidu, Kalmeti
palgaga B—lo kr. kuus. Olen Telliskitvi 20— 1-b.
raamaruköitmistoökotta.
Ratas
neiule sukakuduja öpilasckoht.
enne olnud. Kirjad kuni 1. no
Noor, aus, korralik
20-aasi. aus
Olen korralik tütarlaps. Kirj. kaetvu tän. 6.
Õpilast
webrini „P. R.", Kulbi pood,
slt. ~2332" wöi Paldiski mnt.
Keilas.
maaneiu
7—21.
maaneiu
iraja juukseröösrusse. S. Tartu
Kingicppo
Korralik töökas
mnt. 7.
palub miigit teenistust üksitee
tarwis uuele puukontsatõõle ja
palub perenaiseabiks wõi lapse
?eeni>a
Sotiwin
nisaks wõi ükskõik mis alal.
Maale ärisse kohe tvaja
wana parandusele. Härjapea t.
hoidjaks. Tulla Loode t. 3-—9. palub teenija- wõi passikohta. Kirj. slt. „Töökas 2X10".
nr. 10.
Keedab, peseb pesu ja teeb kõiki
majateenijaks, oman tunnistu
üksiteenijakohta. Oskab iseseis-

muud tööd, keedab isefeiswalt, Walitseb 3 koh. keelt, tunneb kas spetsifikatsiooni äri tegcwus
Potisepp
tunneb majapidamist, walitseb ka inglise ja prantsuse keelt. se wõi leiwawäljawedajakZ wõi
28 öimalbage õpilaskohi, olen keeli, omab tunnistused ja isik Annab odawasti tunde. Vilu midagi muud tegewust. On kõi otsib kõiksugu ah j utö id. kiire ja
foowituse. Teat. slt. nud majapidamises, äri alal gega wilunud. Teat. slt. ~Korr hea töö. Pakk. flt. „Hea poti
enne töömnud sel alal. Teat. liku
.Dagh<
i jne. Teat. slt. ..Koondamine". alik 26".
l sepp".

Harju tän. 28—4*

tegemist. Kedagi nad otsekohe süüdistada ei tea. Im»»lus asja kohta on alatud.

gist wõtrmd ta osa ilma igasuguse põhjuseta, näinud, et
teised tülis ja hakanud siis ka ise pussiga hoope jagama.
Ta ise olnud joobnud olekus.

algajaile ja edasijõudnuile. ärisse, arsti wõi adwokaadt

A»MW!

Teisipäewa ööl süttusid Petserimaal, Wilo walle

Buldunowa külas põlema Gkaterina Muldufaarme M
Griferi Lutile kuuluwad tühjad elumajad, mis asusid
ühise katuse all. Hooned põlesid maani maha. Oma

raha.

WSrumaalt.

jaks, perekonda perenaiseabiks kusesse, wõi mingit muud tööd. Kirj. slt. ~-f olen andekas".
Teat. slt. ..TöiÜkas neiu 1940"
Aus, karske, tugewajöuline, wõi midagi sarnast. Olen enne
Keskkooli haridusega, energi
tarlapsele mingstugune töö wöi
kauemat
aega
äris
teeninud,
kautsjoniwõimeline
Majaperemehed! Kellel läheb line noormees
nab wilunud, diplomiga öpera teenistus. Wõib ka olla passi
oman tunnistuse. Oskan iseseisjanna. Walmistab eksameile, jaks, perenaiseabiks ja õmbleja
soowib kohta
Walt majapidamist juhtida. Va waja nüüd kohe wõi lähemal
noormees
tunneb keeli. Maneeshi t. 6—2. käealuseks. On kõigega rahul.
litsen kohal, keeli. Nõus ka ära ajal töökat ja karsket lasteta kantseleisse, kontorisse, panka,
abielupaari
palgalisele
Kirj. slt. .Wiimane lootus 19" palub mingit teenistust. Teat. sõiduks. Kirjad päl. saata slt.
kindlustusseltsi wõi tööstusse
„Keeli waidaw".
slt. .Tahan teenida 2295".
*0 ametikohale.
ametnikuna,
tarwitajateühin
Ms Mil
Haritud, keelioskaja
gusie juhatajana wõi kasicerina
Naine wõib ka passijaks olla.
neiu otfib kohta
Teat.
slt.
..Energiline
1914"^.
Sissesõitnud, noor
Teat. slt. ..Kuni 25. skp."
lii'

Gonsiori tän. 13—16.

Kaks tühja elumaja süüdatl
põlema.

teoras politseile, et temalt on tvarastatud 20 krooni

tundmatu Art. Warikule pussiga kaks rasket haawa.

moodsaima sisseseade; ühisuse ivarandust hinnatakse 9

keeta. Teat. slt. ..Hoolas ini 19-a. tütarlaps palub anda
HOlitneneKOlita
Rlontstrlikljo
kas nüüd kohe wöi edaspidi. mene 2314".
mingit tööl
soowib kohta. Wõib ka pesta On enne olnud, tunneb tööd. 2 korralikku
iMigirMlin
Ivõib
ka
perenaisele abiks olla,
suurt pesu. Teat. kiri. stt. Kirjad slt. „Korralik kojamees
maofleldu
1881".
nõus ärasõiduks. Teat. slt.
.Triikija 2263".
(kõnelemine, harjutused, luge
soowiwad teenija- wõi passi ..Ärasõit".
Neiu soowib rätsepa
mine) algab 2. now. kell 6 p. l.
kohta, on enne teeninud, on
Tasu Kr. 2.50 kuus. Kõnetund
D-lld Mli
soowitused, käiksid oma kõrte
Palun
Kffeafaseks.
kl. 2—5.30 p. l. W. Pärnu
rist. Pal. tear. Kopli t. 80—13
mnt. 34 hoowil. kiwimajas.
mingisugust teenistust oma ko
Käealune soowib kohta, on töös
Teat. stt. .25+2238".
dust käies noorele prouale üks
wilunud. Kirj. flt. .Käealune
Saksa preili annab odawasti!
kõik mis alal. Pakk. palun saa
New palub
50". __
ta slt. ..Töökoht 2304".
Aus
Melops
saksu keete
rätsepa käealuseks, on wilunud.
Hflaneia
Kirj. pal. slt. ..Usraw +
palub pisarsilmil anda tööd,
12.000".
Passijd
tunde (35 s. tund), tuleb ka kas linna wöi maale, on wane
mateta ja kohata. Wnmane loo palub kohta õmbleja käealuseks.
koju. Liiwalaia tän. 43—1.
tus! Kirj. stt. „R. 16+ 2235". Kirj. flt. .Hoolas tööline
palub kohta, keedab iseseiswalt.
Soooh kohti
Keeleteadlane, preili, annab
peseb pesu, isiklik soowitus ole
1879". _
Usklik naisterahwas soowib
mas. Kirj. slt. „Töökas 73".
kohta
Töökas,
puhtustarmastaja
tunde
kuduja käealuseks. Kirj. slt.
„125 loodan".
neiu
Aus. tööarmastaja
kõigis keskkooli õppeainetes, eri
koDtonkraamiiuiis
soowib perenaiseabi-kohta wõt
ala eesti keel. S. Roosikrantsi
wöi passikohta. Teat. slt. „Us midagi muud teenistust. Tun
neiu
(Dtfin kolpa
17—6, teles. (2)29-02.
Saksu keele
tunde (teooria ja prakt.) an

»etseri tk.

rab puudujäägi aiemeel Märkest ülejääki.

miljonile. Möödunud aasta läbikäik tõusis 125 miljo
nini, Mustandina 1932. a. 3 miljonile, seega 9 aasta

Wilunud

17—10.

taw tööotssta".

kütid metsas köitvad kitsesid laskmaS. Konstaabli poov
kahtlusealuse. kellegi P. juures toimetatud läbiotsimisel

kejalg nr. 3 korterist harjaseid 48 krooni tväärtuseS.

wõrd Mahendatud, et linna I. a. majandusaasta näi

palub tööd päewiti laste juure üküteenijakohta, tunnen kõiki palub
antakse edukalt S, Tatari tän.
aluseks wäiksema tasu eest. Teat.
Korralik,
lasteta
abielupaar
wõi passikohta, armastab tööd, majapidamistöid, on tunnistus.
soowib
wanem
abielupaar
(teeb
14—5.
slt. .Saare Laine".
uolcmeheKohtr
kõiki remonttöid, tunneb kest soowib
on kõigega rahul. Kirj. slt. Kirj. slt. ..Kohata 2353".
„Soowitus 2357".
Endine gümnaasiumi kooli > kütet) wöi ühetoalist korterit
korteri eest. Kirj. slt. .Kiir/
Neiu looww
õpetaja annab odawasti saksa i puumajas, wõw ka mõne kuu
WMM
"iuiir
2333".
ja wene keele

Salakuttimised AakreS. Aakre o» vtt«

masel ajal metsaametnikku.de poolt tähele pandud, et stw

aga siiski öelda, st majandusaasral on linna kulusid nii

wöi juhuslik töö olla. Pal. naid parandada. Suures ivali
iwisr
soowib kohta
teat. slt. „Täpne 5736".
kus masinate süsti, nõelu ja
osi. Õmbl.-masinale mehaanik linna wõi maale. Kaub. ree
tööd. Kirj. slt. „Wilu
Wöimaldage maalt tulnud R. Koljo, Wäike Pärnu m. 12. del. 23. okt., kl. 10—1 ja palub
nud 2338".
teenistus
ükskõik mis alal. Teat. saab

eesttegijate kooli ja riigimõisa juhatajaks.

24 rahakott ühes raha ja isikutunnistusega. Kahju 72

iulud Mähenenud üle 400.000 sendi, üldkokkuwõttes tvõib

elanikule A. Warikule, kui ta aletviku wahel teistega lii

noormees

teenijale mingi

jõud wastawal alal nimetatud Virumaale Vaeküla

ühe milj. sendi. Celarwega wörreldes on aga linna

üks suuremaid kogu Eestis. Ta oinab suure maja ja

autole, omab sootvituse, teeb palub mingit tööd, ükskõik mis
wäiksemaid ettetulewaid remon
alal, kauemat aega ühel kohal
te, nõus ärasõiduks, teeb ka teeninud, nõudmise korral tun Tulen koju ja wötan enda
kõrwaltõid. Teat. stt. .H. + nistused.' wõib kõrtvalteenist. juure kõiki seltsi ömblusmasi

iseäranis algajaile. Allika tän.

keele

Eltva ühispiimatalitus 20-aastane. Neil päetvil

Energiline, kautsjoniwõimeline

palub teenistust era- wöi tcckso

end täiendama komandeeriti, on nüüd kui wilunudtoo*

raha.

kust mööda saata ühiskodus.

koolis õppekursus kestab 2 aastat. Tunnid on 3—4

wel ministeeriumi poolt wälismaile. Soome ja Rootfi

Omanikud on kindlas arwamises, et siin süütamisega

seletab, et murdwarguse katse saadetud korda waraSte
Poolt rahnm kuulujuttude põhjal, nagu oleks tal pöönin
gule telliskiwide wahele peidetud suurem summa kuld

Aus mäetõöstuskool Jõhwi. Jõhwi asutatakse uus
mäetööstuskool. mis tegewust algad jaanuarikuu alul.
Loodetaw öpilastearw on 30 ümber. Uues mäetööstus

OkSjonitaud ei range. Praegu on Eltva politsei

saadikut. __

Helme põllutöökoolil uus juhataja. Helme PMurou
kooli uueks juhatajaks on määratud kooli senine õpetaja
agr. R. Säga. Senine koolijuhataja A. Rondik, kes su*

eest. Millest tuli alguse sai, on täiesti mõistatus.

Teisipäetva ööl wastu kesknädalat tungisid toor
gad Nus tän. nr. 13 asuma Eiseni maja pööningule.
Aknad purustati ehtsa waraste-wiguriga, määriti klaa
sid mingi määrdega kokku. Katusekambri toauStel pu
rustati lukud. Et margad midagi wäärtnslikku ei leid
nud, lahkusid nad ka tühjade kätega. OmanÄ J. Eisen

Elwast.
Loomaarstide puhkekodu Elwa. Loomaarstide ühing
juba pikemat aega otsis sündsat Asukohta kawatsetawa

Valgamaal 3340 põllutöõkoja walijat. Wallaww»
litsuste poolt esitatud andmetel on Valgamaal
põllutöAoja walijat. Valimisele tuleb Walgamamt ra»

nbke kahju Kr. 1050. Kindlustatud olid hooned 560 fe.

Sissemurdmine kulla otsimise
eesmärgiga.

suurt wajadust, sest meil on juba mitme aasia eest asu
tatud pSlewkiwitööswsed, kuhu pole leida õppinud töö
lisi ja meistreid.

Osa teosest on juba trükis. kuna praegu on kooStamljm
Valga linna ajalugu, mis asetatakse teose lõppu.

tunnustanud.

Jöhmis 20 uut maja ehitamisel. Iõhwi aletviS op
ehitamisel umbes 20 uut maja. Osa maju on juba tval
mis. Alewi keskkoht näib kujundatvat rajooni, kuS ehi
ramisel uued majad. Ehitamise on põhjustanud asja
olu, et umbes paar aasta: tagan asus Iõhwi alewisje
elama üks kaitsciväe paraljan, millega üheS tulid umbes
•">o—6o ohwineri- ja üleajarcenija-perekonda. waia<

rõhutatakse, et «tahetakse kõigepealt tõmmata kokku pere

Koguteos „Walgamaa". Eesti Kirjanduse
wäljaandel ilmub lähemal ajal koguteos .Valgamaa".

leiti wärSke kitsenahk. P. end salaküttimises mudi ei

Virumaalt.

konna abiraha norme" ja „mie kawa järele antakse abi
hata jäetaks keskmiscpalgalised riigiteenijad. Leitakse,
raha ainult neile, kellel palk alla 90 krooni". Tõepoo
et selle kawatsnse elluwiimine kõigist mõeldawaist kärpi
lest üks wäga geniaalne mõte: perekonna abiraha mak
misist kõige ülekohtusem ja sotsiaalpoliitiliselt mõistma
same ainult neile, kelle palk on alla 90 krooni ja et neil
tum oleks, sest on ju perekonnaga riigiteenijate majan
senise palga juures peaaegu wöimata oli perekonda soe
duslik seisukord nii-ki»i-nii palju raSkem, kui wallalisil.
tada, siis hoiame perekonna abiraha arwel kokku pea
Pealegi riitvas juba arstiabi kärpimine perekonnaga rn
aegu 100%. Kalkulatsioon on eeskujulik, kuid heidab
giteenijaid märksa raskemini, kui teisi.
tumedat warju selle mõtte esitajate möttewiisile. Tea
Edasi otsustatakse nende kawatsuste tagasitörjumi
des, et perekonnaisadel kõige raskem on oma huwide eest
seks teiste kutseorganisatsioonidega ühiste aktsioonide
mõjuwalt wSidelda, ! valitakse neid põllnmeeste-kogudcle
kõige kiiremas korras ettcwõtmiseks samme astuda.
ohwritalleks wälja; nemad aidaku riigile kokkilhoidu
Palkade wähendamife kawatsnse puhul kirjutatakse
soetada oma perekonna eluhuwide arwel. Oleks wii
meile riigiteenijate ringkonnist:
' mane aeg, et selle seaduseelnõu isadel õiglustunne wä
Arwatawasti on weel paljudel meeles aeg, kits rii
hegi areneks. Kui on waja ohwrit nõuda, siis nõutagu
gikogu kõnetoolist kuulutati: „Jgas perekonnas olgu wa
seda neilt, kes oma palga suuruse ja perekonnaseisu poo
hemalt neli last". Sellest waljendusest wõis järeldada,
lest seda kergemini kanda suudawad. Nende hulgas,
et riik on huwitatud järelttilelva soo rohkusest, ja mõned
kellelt ohwrit nõuda wöiks. asuwad perekonnaisad kuu
aastad tagasi laiendatigi tõesti perekonna abiraha makspalgaga 140 kroonist allapoole ühel tuumastest kohtadest.

Maigamaait.

fiwi

Oskab õmmelda, leha känt., otsib kohta, oskab keeta, peseb
wõib ka majapid. aidata. Pakk. pesu ja omab tunnistuse. Tina
r än. Z—9.
flt. .Fkaale 1912".

koiiiMa.

Uouida tunnistustega kella
1%11 —2 Mundj t. 2, pesu
'kauplusse. '

tartvis. 88.
Karsket

kingseppa
ivana parandusele kohe tartvis

Ballasti tän. 5.

MiHU
ara anda 5X7 sülda. Kust-.
«ÄJTil1;9
Tublit
tüdrukut
tvaja tnaak tallu. Kaud 2*.
&Ä4Z0 Snb,°t&Sartriä iwort, tvilunud '
litata!
rseserswalt tõStada iM.
' Tear. Tondi t. 5-o—lB.

Reedel, SS. oktoobril 1931
I

Qt a t w a I eht

Kellel ott

Korter,
NttüO
3 tuba ja köök, wälja üllri
ära anda, teat. flt. „ Talli ruum da. Hollandi põiktän. 4—B
(Narwa mnt. ääres).
| 2386".
üksik. waikne, haritud,
Korralik naiSterahwaS wSii tarwitatud aurukatlaid ja
•.'«nt naisterahtvas wajab õige j
! õpilane, kel on oma woodi, masinaid, lokomobiile, naf
rutuliselt
! :võib saada
ta-, piirituse-, petrooleumi
11115111
Korterit I
ja elektrimootoreid, wenti
>'öi tuba südalinna ümbruses,
!
puhta
toa
laatoreid. Worthington-.
'oowitalv erafiSsekäiauga. Pal.
Tulika 4—ll (Paldiski mnt. Alltveiler-, tsentrifugaal
Wälja üürida päikeserikas
.'at. flt. ..Haritud 2247".
45).

tuba
5. linnajaos. Kirj. slt.
Nõmmele.
>.iu inõi Rahumäe piirkonda,
.• uilatse hästimöbleeritud 2—3-

; 'alist korterit. Teat. slt.
Nõmme korer 1889".

. f proua wajab omaette

NSnnne jaamast. Waldeki t. 8.

Ära anda wäike

Korts?
12 kr. kuus. S. Pärnu mnt.
116—1.

sesse perek. Teat. slt. ühe»
l innaga .M. T. P."

wõib tulla Liiwalaia tän.
41—2.

Korter

rimiSmas., linamurdmts

mas., Nwipurustajaid, saa
pataldade naelutamise m.,
nahatööstusemas., weSkiki
toide tõstmise abinõu, mal

mist, rauast ja puust rih
marattaid, transmissioo
nide tvölle, laagreid, nee
ditud traagleid jne. jne.

on parim wahend
rottide ning hiirte
häwitamiseks
Jerror"
on inimestele ja
kodu oomadee
j kahiuta
! ____

Teateid suusõnal ja kirja

teel müttdawate masinate

Tuba

tnööbllp tuba
ära anda kindlas ametit isikule
Jmanta 23—25, paraaduks. 2.
Wttttl.

ffidOmiio tuba
: õi tyäikest korterit ainult waik

läiiigT

8 tuba ja köök 2 min. tee

Ladteta abielupaar sootvib
! oa ja köögiga
wähese mööbliga ära anda. Lii
walam tän. 25—8.

korterit
i kliima ümbrusesse. Kirjad
k. ,M M."
Teeniswses käija wanem

ja kolbepumpi. saage, sae
teritamismaflnaid, puukoo

IMeiM

..Terror"

wälja üürida, tuba ja köök,, asukoha sile annab tasuta
kuiw ja soe. päikesepoolne. elek
ter seeS. Niidi t. 5.
Eesti WabrlKantlde
Suurem, hästimõbleeritud

üürile anda Herne t. IS—ll.
2 tuba

Korter
tuba köögiga, elektr. saada
Katusepapi 6—2.

Ühisus
Tallinn, Wana Wiru 12.
Tel. 147.

KilOSOitllkU
müüakse tväga odatvasti. Laa»
daplatsil 33.

pliidiga
Kontoriks või vastu . Müüa nüsi

Saadawal odawa
hinnaga rohukaup
lustes
Warsti lüpsma tulija
lehm müüa.
Sitsi tän. 30—3.

XorterN
Harjumaa
võturaumlks
Müüa toäife korras
Z IsietW
soowib waikne wanem Melu Opnoste Qhiskort.
üürile
anda
Wene
tän.
1.
. aar. kuuüür mitte üle 1S kr.
ms s
itür kindlustatud. Teat. slt. leiawad lahket waSwtvötu 1 Lähemaid teateid kojamehelt. ja teisi kohwergrammofone
..Vaiksed 2292".
krundiga Nõmmel,
nais-, 1 meesöpilane wöi ame
Ära anda
moodsaid uusi ja pruugitud' suurema
titkäizad isikud. S. Roosikrantsi
tantsu- ja muusikaplaate. Müün, Pihlaka tän. Teat. saab WalBoowin wäiksemat
deki
tän.
43.
tän. 12—8 (hootvis, suures
pool lubo
oStan, tvahetan uute tvaStu iga
korterit
majas).
sugu pruugituid plaate, gram
Pakk. slt. ühes korteri suuruse
ja hinnaga ..Esimene notvemZtoor, lasteta abiÄlnpaar wa
jab 1. uow. s. a. omaette 2—3.
toolist korterit, tvee ja elektri,

Z nii

korralik, amet. 1 wöi 2 naist., ' mofone. WStan komisionimüü
wõib ka kodune puhas töö olla. gile raadioaparaate. Pruugitud
Sealsamas ka meester. kasukas, > grammofoniplaatidc Sri Wiru
kängurukr. odawaSti müüa. tsin. 8, eeSuK.

Kopli tän. 2—2.

ostate alati kõige odaMamint
igasugu kodumaa wabrikute

pauulilast riiet

' jeiilMffin

Petseri linna vali taas vajab
masinisti abi.

[ umbes ühe waguni mahuwsega

Teat. saab RakeS, Sl. Kalm

kes tunneb ümberkäimist naftamootoritega ja kes vöö*

ka elektromontöori-abi kohuseid täita. Palk Kr. 50.
Tunnistused ja teated endistest töökohtadest
Odawasti müüa täiesti uus~ kuus.
saata linnavalitsusele kuni 1. novembrini s. a.
Suur Tartu mnt. 84 (Puu' jalaga
Linna valitsus.
tvtlja tän. nurgal).
Müüa
õmliai
kauplusest.

Ii reste

Kuulutus.

MMi

„©ingci", uuem mudel. Raua, Petscri 3. jaoskonna rahukohtunik, tsiwiil-kohtupid. sead.
§§ 1967, 2011—2014, 2079 ja Balt: Erisead. § 2451 põhjal ja
tän. 3—24.

- Jakob Timofei p. Rmldne paltvel kutsub seega üleS kõu,
isikuid, kellel hit pärijatel, wõlauskujatel jne. on nõudmisi,
diski mnt. ja Falkpargi tän.
i Krunt
õigusi ja joaidlusi 28. mail 1930. a. Mäe wallas, MMta
rajoonis. Ligemaid tcareid saab
j mäe külas surnud Timofei Mihaili p. Raudne teS
maksuta Jaani 6, 2. korral,' müüa, päriSomandus, 470 r.-, i iamendi tvastu. mis on tehtud 26. mail 1930. c
kontorist „Wa-He", kl. 10—4.
sülda, Pääsküla jaama juures. ja awanid awalikul kohtuistungil 13. oktoobril 1931. a., ku
tema päranduse kohta, oma õigusi, lvaidlusi ja nõudmi'
Juhuslikult müüa prowint# Teat. saab Tallinnas. Kopli t.' karahukohtunikule
üles andma kuue kuu kestes, arwateS sellc
sis asum hästi töötaw
66—12, omanikult.
- kuulutuse ilmumise päewast „Rügi hoiatusega, e:
kõik õigel ajal ülesandmata jäetud nõudmised, õigused ja tvard
nidavastl müün
MMM
lused kustunuteks ja testament seadusjõusse astunuks tunnis
ivanade majadega ja ilma Pai

riietewarn (peegliga), türgii tatakse.
Hind odaw. Ligemaid teateid3 diiwan,
Pctseris, 16. okt. 1930.. nr. 976.
kuschett, woooi, kum
saab Tallinnas. Jaani tän. S,' mut (punasest
z Rahukohtunik: (allkiri).
puust),
waip
2. korral, kontonst „Wa-He",'t (persia), pehmeid toole. kell,
Sekretär: (allkiri).
kella 10—4. Kirjalikele küsimis,
tele lisada 10-send. postmark. pilte j. m. a. Õuna tän. 17—6.

Seinapalke

Müüa uuS, täiesti korras

prusse

maja
5. linnajaos, hind 20.000 kr.,
teat. kirj. slt. „N!me ja aad
ressiga".

Muua hea
wesi

plastiinasid
kui ka kõiki sorte hööveldatud ja hööveldamata laudil
' Britjante, kuida
| soovitab
hõbedat,
saeveski ja ehitusmaterjalide ladu
I kulduurifld. manu rahasid, an>
KARL SIMON (end. Konst. Jfirgens)
tttkaöju ja pandikwiitungeid' Tallinn, Rannavärava pst. 19. teief. 441-53.
kõrge hinnaga ostan Wene t
4. Demin, majas Ed. Muga.
Soowin osta Nõmmel

krundi
weski

wõi krundi majaga, suurus wä

hemalt 400' sülda. Alumine
majakord peaks olema mitte
uuemaaja sisseseadega ja 100 w. wähem kui 4 tuba ja köök.
' Pai. 'teat. slt. ..Kindel ostja
krundiga. A. Petti, Wana t. 3,. 2246".
Tartus.
Soowin osta Tallinnas
Mu ud la krundid
ttfihemo miin
müüa Magasini, Endla, Kom kesklinna lähedal, hinnaga
passi. Terase. Kiwimurru, S.

Müüa odawaSti täie Sri korras

7

Müüa rauast

Suure! Tartu m. 34

toWruum

2 nommcest wajawad möbleer.

. Rr. 289 •

I! Lugupeetud rikkad pr. ja prl.'

mmoi

> KeS laenaks 8 kuuks 19-a

j noormehele

30 Kr.,
palun teat. flt. „A. K. 19".

wälja üürida. Jmanta 16—8. Ilus päikesepoolne
WWiiml
ga, üüri ettemaks wSimolS.
weoauto,
tuba
kstoSumised ühes hinnaga saata
Korter
otsustab saamst planeetide, käe
flt. korralik korter 1910".
joonte ja kaartide järele. Wal
totrani ja kõrvalruumide 1 hind 650 krooni. Küsida Wilmsi
ära anda lasteta inimestele, köögi,
S
S
miStab horoskoope. SB. Gon
OMn
tuba waheseinaga. Oskari t. ga wälja üürida. Soo t. 7—2. tän. I—2.
siori I—3,1—3, kõnet. 11—1 ja
58—8.
Siin.
20.000—25.000 kr. Pakk. slt.
5—7.
mSdleer. tuba
Raewalla,
Falkpargi,
Sambla.
Käike, ilus
Nõmmel, Õie tän., müüa
~6663".
Heina
ja
S.
Karjamaa
t.
Palju
Rud. üliDosDetsiaaiäri maju ja krunte Nõmmel, Kei
elektriwalauSt., soowitaw linna
Valge tuba
korter
Soowin osta
krunt
HoooiKoer,
pool. Kirj. slt. .A. B. C. 1919"
las. Ellamaal,
keldrikorral, elektri, wee ja kör wälja üürida Madara t. 16— metsaga, suurus 514 r.-sülda.
Taüinn, >Valli 4
Sauel,
Tapal,
Walgas,
Pär
1 hea. ära anda kuultusekulu eest.
nna lliiA
kõnefr. 450-66
Mi Ml Atelier
Kolmeliikmeline intelligentne walruumidega, elamiseks wälja 7, endine Falkpargi, üle raud Küsida Nõmmel, Männiku teel
nus. Talud Tallinnas. Pääs
üürida, kohane turul kauplejale tee.
Suur Patarei 19—5.
perekond wajab korralikku
34. pühap. kl. 10^—4.
külas,
Laitses,
Sauel,
Sakus,
Raua tän. lv, Rootsi pesumaja.
hinnaga
umbes
Kr.
5000.
Pakk.
Pikk
28.
Riisiperes.
Ellamaal,
Ohukot
Korterit
Kaks kena wälimusega lõb.
Ära anda
Naistcrahwa
sus, Hageris, Kose-Triigil, kirjal, slt. ..Pilla".
2—3 tuba köögi ja eestoaga. Wäike mööbl.
Teatan lugupeetud daamidele, , prl. soowiwad
kaks tuba,
Kadrinas.
Püssis,
Laiusel,
Äoowitatv sadama wöi Kadri
i t«tw «ft
Koiokulkracõ
ct minu jintre-3 töötab nüüd
Uue-Tännasilmas ja mujal. Soowin osta hea
oru ümbruses. Teat. slt.
tuba
köök ja wannituba. Kreutzwal
I-kl. tööjõud pr. Gerda. Wesi härradega. kes soowitakfid min
..Mugaw korter 2328".
Mitu
toredat
mõisasüdant
ja
odatvasti müüa. Wana Sadama
lained, kolkimine, juukselöika - gi teenistuse wõi toetaksid, et
! natikkavlneti.
erasissekäiguga ära anda. Söö di tän. 17—2.
suurtalu. Teat. saab Harju tän.
tän. 11, juuksuril.
mine, maniküür, näorawi, kul- saaks ära elada. Teat. flt.
Noormees soowib erafiSsekäi rensi tän. 7—2.
17—2.
Ainult
siit
ostate
kõige
Korralik, teenistuses oleiv
persia-tekiin waiba ja maga mude ja ripsm. tvärtmmine. . .Leitud õnn", .II Ira 27".
nuga ja elektriga mööblita
paremini kõik», juukse
10% tiinu I sorti
Claude Gatnar.
meesterahwas wõib j
5000 krooni sissemaksuga mistoa sisseseade. Teat. stt.
Mina oma lahuselawa mehe
«Majaomanik 2232".
maad
tööstuse
sisseseadeid
ja
tuba.
müüa
2
korras
Korter,
noosaaniisens
Kaks kindlas teenistuses ole , Aleksander Kellu wõlgade ja
müüa linna lähedal (8 klm.
habemeaiamistarbeid.
Soowin osta wäikese
?'»-at. hinnaga flt. .A. K. 8 tuba, köök, elektriwalgustus, tulla. Magasini t. 8-a. krt. 4. linnast) jõe ääres, kohane juur
wat riigiametniku, pik. kaswu» , tegude eest
MAJA
tvilja-kastvatufeks tvõi suwitus
ga, soowiwad
päikesepoolne. soe, üürile anda teisel korral.
Naister.
msis
asuMad 500 r.»st krundil, sisse
el rongtuto.
tõsist tntwust
kohaks, hind Kr. 4025. Soow.
Nõmmel. Glehni r. 12, jaamast
. s meeSametniffu .tvajawad
nahkmantel,
tulek
8000
kr.
aastas,
hind
kirjal, slt. ~2241".
3 min. tee. *' " ' j '• üütitäkse "fcäljö
Tallinnas wöi Nõmmel, umbes5 jõukamate preilidega wan. 17—
22.000 krooni, ülejäänud osa 5OOO krooni wäärtuses. Pakk.. 27 a. Foto ja elulookirjeldus
I S. Kellu.
must, tüsedale kaswule ja meeS
1 l M Ml
ostuhinnast
tvõib
pikemaks
korter*
footvitaw,
kuid
mitte
nöutatv.
saata
slt.
~5000
krooni".
ter. sügispaliw keskmisele kaS
Mõlgu Mda. Ligemaid
MQrilisekr
Wast. kuni 10. now. s. a. slt.
Hallo!
EhihlsM.
tvule, täiesti uued, odawaSti ajaks
3 wba ja köök. wannitoaga.
teateid saab maksuta Jaani 6,
Soowin osta hea
..Brünett I", „ Brünett II".
lvõi korterit, wöib ka edaspidi.
müüa.
Lühikejalg
3—2.
Õle
Sl—V
tvõib tulla ametiskäija voor
2, korral, kontorist „Wa-He",
Kiri. slt. „&«—4ÖV
220 s>, müüa. Lähemalt S.
Tallinna jõukad preilid ja le
kella 10—4.
mees wöi õpilane, kostiga wõi
Meri
Tartu
m.
22,
tvärwikauplusest.
28äi
jo
üürida
sed. keda huwitab tutwus kahe
MÄJA~
litoU
plii
Kindlas teenistuses preili ilma. Kesk-Kompassi tän. 3—2
wäike korter
elurõõmsa ja seikluSotstja noor
wajab omaette tväikest
(sissekäik nr. Ihoowist, III.).
Älandus2 mba, 2. korral, sünnis
Narwa m. 40—S, tel. 303-06.
mehega, palume wastata meie
ehituskrunte
pagariäri ja kõrwalhooned aia
tuba
kontoriks wõi ateljeeks. Harju
palun tulla oma kleidi järele, kutsele kuni 27. okt. s. a. flt.
ga
müüa
alewis.
Küsida
Gir
tän. 18 (Niguliste tän. nur suure uulitsa ääres müüa. Kü gensoni B—l.8—1.
Tem. slt. .Kindel maksja
kui ei tule kolme päewa jooksul, .Maru + mehanismus".
2 tuba
Ostan
1915".
gal). küsida Wiru t. S, karus-- sida Laenu pangast direktor
Krunte
siis müün selle tööraha eest. KeflmisteS aastates, intelli
nahkade kauplusest.
härra Heinrichson'i käest kella
Pruugiwd wäike
gentne. rikas härra soowib elu
tisleripingi ja 2—3-jõulise - W. Wibusaar. PaideS.
S—2,
tel.
433-56
ja
968.
Insener otsib
üks mööblita, teine täielise
müüa Salu tän. küljes asuwal elektrimootori. Vaestekooli 15.
seltsilise leidmiseks
Wäike
tnbklower
pansioniga. Lai t. SS—4B.
heinamaal, juurepääs S. Pär
Soowin rentida kiiresti
korterit
Müüa
hea
kahekordne,
ragant
lutwuda
nu mnt. Seebi tän.- kaudu.
korter»
wäga odawasti müüa. Lembitu
laetatv
ühetoaline, kuitv
Kersßweo7UD
Ostan
Teat.
pühap.
kl.
I—4
krundi
2 tuba ja köök, puhtas ma
daamiga
18—80 a. Päewapilt
t. B—l 6 (sissekäik wärawast,
tuba köögiga, ära anda Metalli
kohal, Salu tän. lõpul Mõi j
ja lühike elulookirjeldus soowiiol, paremas linnaosas. Teat.
—l%
tonnil.,
ilma
juhita.
hoowimajas, 2. korral).
illtsipülõ
tän.
11—9.
(tllntottff
aadc. järgi: postkast 191. Tal-! kõiksugu rüdeid igas seisukor Teat. ühes kilomeetrihmnaga taw. Kirjad slt. kümnekrooni
slt. «Nr. 2378-.
linn.
kai. 16. Näha Endla t.
ras. Sealsamas on müüa kaks i kuni 24. okt. slt. „Weoauto 12" lise nr. 2088340 ettenäitajale.
kella L—9 õhtul, igapäew.
Korter
Kõige
üürile anda. Roopa 4—4.
Korterit
grammofoni.
Uus tän. 33—4. Sümpaatne daam kindla siS«
Rutuliselt mttda
Mn laenata
2 tuba tvSi tuba waheseinaga
plüüsmööbel, puhtvetkapp tam
8 tuba ja köök ära anda Müüa häid
setulekuga soowib
Sootvin oSta
otsib waikne, kindlas teenistn
mepuust. söögilaud, raadioapa»
umb.
1.
now.
(pr.
rem.).
Na
S¥
kindlam
2000—8000 krooni Tallinnas
ses lasteta paar, 2., 8., 4. lin
tutwuda
honesDlsi
raat 5-lambiline, elektriarma
ha kl. B—s W. Tartu mnt.
tõldauto.
asvtva kinniStvara 1. obligat
11. hoowimajaz.
najaos. Mtj. slt. .Kena kor
wur, seinapeegel, seinakell ja
tõsise härraga. Teat. slt. „Hea siooni tvastu. Pal. teat. flt.
on paigutada 10.000—20.000 „Ford weoauto (uute kummi
ter H".
'Niine 13—2.
sõber 1888".
2 ühetoalist
wälja üürida Weerenni t. 4.
kr. kinniswara alla kesklinna?. dcga). Küsida Wiru tän. 8 Teat. sit. ~A. W. nr. 24".
.H. W. 2398".
8-liikmeline perekond sootvib
%% kokkuleppel. Pakk. flt. grammofoniplaatide ärist tvöi Keskmine
korterit
1 toSi 2 toa ja köögiga
.Kindel nr. 7214".
kirj. slt. ..Raadio 124".
kiili il
Müüa
WillWA
korterit
(1 keldrikorral) wälja üürida
ümberkolimise tõttu odawasti
soowitaw autobuseliini lähedal. odatvasti wälja üürida: Toom- Tarabella 28, PelgulinnaS.
Ilus maia
müüa suur lahtiwõetatv
Korralik maksja. Kirj. slt. Kuninga t. 84—1-a.
DR m
.Mootor 2861".
ehitus
Kadunud noor, wäike, kollane
Korter
maja
Kuninga tän. 3,
müüa Nõmmel. Teat. saab
koer
Korralik abielupaar soowib
oStab, müüb ja wahetai
2 laia raudwoodit tvedrnmadNõmmel, Lääne tän. 14—1.
ühetoalist
Tuba
reede, 16. okt. õht. Paldiski
pruugitud
plaate
kuschette, trtikahi, smo
õ.
noivembrist
ära
anda
2
korterit
Samas wõetakse komisjonimüü mnt., nimi „Bubi". Leidjat pa
tuba, köök, eeskoda. Pelgulin
kingülikond. manu raamatuid,
krunt
teat. tel. 451-12 wõi turu
nas, küsida S. Kloostri B—6.
wõi waheseinaga. Kirj. ftt.
gile pruugit. grammofone lun
noote
ja
muud
majakraami.
Maja
kaalukoja kontori kuni kella 4.
ära anda Kreutzwaldi Iv—6.
..Tamm".
Maakri tän. 11, kingsepatöötoas soowitakse osta. Pakkum. slt.
„Keskmine nr. 7623".
Kadunud isane
Korter
Grammofone
Haapsalus 3200 kr. eest müüa.
ca. 345 r.-s.,
Müüa kiires korras daamide
Heas
korras,
uus
põigiti
palk.
Korter,
ära
anda
tuba,
köök
ja
ees
Hundikoer
Olsin ruume
Soowin osta otse majaoma
parimas linnaosas.
ehitus. Teat. slt. „Maja 32". ja härrade
tuba. wesi köögis, weeklosett ja
nikuli
lo
plaate
aasta
toana,
nimi „Tommy".
autodele talweks. kaS mõnd lah 8 tuba ja kõõk, 40 kr. kuus, j wanni tarwitus. Paldiskis mnt. Küsida- W. Pärnu mnt. 25—1
JuuKseööstus.
taaasitoojale
wõi kes teatab,
tist kuurialust wöi kinnist kuuri. ära anda Girgensoni t. 20—V. , ääres, Astri tän. sisse pöörata,
ostan,
müün.
wahetan.
üürin.
Maia
kust kätre wõib saada, hea wae
ufitöese
mojo
Kiist
Wiru
ja
Wana
Wiru
tän.
Raekojaplats
16.
2.
korral.
Pal. teat. slt. kuni 24. skp.
Nelgi tän. 18—4.
watasu. Koidu t. 67, R. Wes
Müüs
müüa korralik uus palkehi nurgal lehemüüjalt kvõi soow.
„1&85\
tenberg.
M il lõi,
Mietsrei wegen Hausankmif
tuS kõigi mõnusustega ja kõr kirjal, slt. „ Soodne tingimus". Tallinna linna ligidal. Wälja
maks 800—900 tuhat senti,
Kellel on
HiromaM
puhwetikappe. laudu, toole walhoonetega. Tingimused
Wohnung. Sommerseite
ülejäänud summa wõib wõlgu
tammepuust, sohwalaudu puna eriti soodsad. Samas wabaneb
10-kr. kuuüüriga üürile anda
ütleb
imelapselt
ka wähemaid
jääda
obligatsiooni
peale.
Pa
4 Zimmer
sest puust. Lembitu t. 8-a, töö 2-toal. korrer. Nõmmel, Waba
majad
Mmmel, Apteegi t. 13. (Wanne, Vesonders geeignet für toas.
lun teat. slt. «Wäike maja". juhtumisi kuuli ja meediumi Ukftkud numbrid on nttgf
duSpuiesteel 03.
kaartide abil. Tunnid. W. Kom^'
ein Kontor. Täglich zu besehen
müüa Kadriorus, hinnaga
SShwis. s. Ptttri imn>nf<
ira anda wõi ka wabese kauba
Müüa
paosi 6—2, 2. korral.
von
11—2
Pikk
60,
kojamees.
2
ühekordset
75.000
kr.
Ostjaid
palun
teat.
filmi
Pool äririii '
na. teat. slt. .Soowin wötta".
slt.
~2463".
uus maia
msjis
KuulvtuS.
Riigiametnik otsib kesklinna ära anda käidatvas kohas, ühe
Wõru 3. jaoskouina rahukohtunik, tsümil-kohtupid. sead.
raudtee lähedal, suure maantee
Korter,
soowitakse osta. Pakk. ühes
ümbrusesse erasisseläiguga
Maiad,
talud,
krundid,
Narwa
mnt.
läh.
müüa.
Hind
waateaknaga. Teat. fl«. .Sri
ja hinnaga slt. „Kiriu ZZ 2011. 2014 ja 2019 põhjal ja Eduard Järwe
ääres, alewikus. Hind 7500 kr.
ruum 2312".
tväljam. Kr. 13.000. Lähem. ärid. Meskid ja muud tööstused firma
tusmmin".
palwel kutsub seega üleS kõiki isikuid, kellel kui pärijatel, tvöla
1 tuba ja köök. elektriwalg.. Teat. saab Tallinnas. Laial t. Pikk 41. HeiSler.
igas
linnas
ja
maakonnas,
suu
1, H. F. Dunkel & Ko., iga
uskujatel jne. on õigusi, nõudmisi ja waidlusi 5. juulil 1925.
Kuiw <
ära anda Wörgu tän. 17—1. päew
Soowin
osta
res Malikus odawasti müüa.
kl. 9—17.
a. Wõrus, linnahaigemajas surnud Jakob Peetri p. Järwc
Teat. slt. .Riigiametnik 2878"
J. Kühle kontor, Wiru tän. 2,
järelejäänud päranduse kohta, oma nõudmisi ja õigusi kuue
mootorrafa.
keldriKorier
\W'S&&U\
Korter
Käsi- ja jalg
kella 11—1 ja 5—6.
kuu kestes, artvates selle kuulutuse ilmumise päewast „Riig
Neiu soowib
Teat.
firma
sa
hind
slt.
«Puh
Teatajas", rahukohtunikule üles andma, hoiatusega, et wasta
omftusiMSlnoid
ära anda Jakobsoni t. B—ll. . 8 tuba, köök. eestuba, tee
tas rahas".
Müüa wähemad
woodikohta
sel korral kõik ülesandmata õigused ja nõudmised kustunurelc
!K
*5
t
nijatuba.
wälja
üürida.
Tina
üksiku naiSterahwa juure, hin
20 kr.. 25 kr.. 35 kr. ja 40 kr.
*-—mm
Jt
tunnistatakse.
Päikesepoolne j tän. 16—1, kella 10—4.
Krundid
*r
:
sa:
«I
hästi korras ja mitmeaast.
naga
S
kr.
Teat.
slt.
.«fik
WõruS, 9. oktoobril 1931. a.. nr. 1133.
mSSSm IV* « »
WillluU
2336".
wäStutuseaa müüa N. Koljo
tuba
Rahukohtunik: (aWiri).
juures.
Wäike
Pärnu
m.
12.
s| |
Koidu tänawal. Lähemalt S. krunte, möisasüdameid. wesi
Möbl. tuba.
Sekretär: (allkiri).
Lasteta abielupaar soowib.,köögiga ära anda. soowikorral
Karza 8 18, õhtul H, HB-—B. weskeid ja igasugu kinniswara
hobusetalliga j
ka wähese mööbliga. Teat. saab }päikesepaistel., (tvõib ka _ kahe
Kuulutus.
Juhuslikult odawasti müüa soow. osta. parju t. 17—2.
Asunduse tän. 18—1. l le) ära anda kindlas ametis isi
Komposti
korterit- '
*£2 fiSHBS
% ,
kule, soowikorral wanni tarwi
B uus, heast riidest meesterahwa
Otepää jsk. rahukohtunik, niwiilkohtupid. seaduse §§ 2011
Soowin oSra
tamisega. Uus Kalamaja tän. ja wärsket sõnnikut kohalesaat
2014 ja 2019 põhjal ja Leonhard Waino palwel kutsub secg«
Teat. slt. „H. T. löv".
tsss v* «> Q»
HÕÖNISIO tobil
7—lo, üle hoowi.
ülcö kõiki isikuid, kellel kui pärijatel, wõlauskujatcl jne. on õigusi
misega saada Jahu t. 12.
m
|.
tpiitöelmi
Wäike perekond wajab
|
Ai.
pai
1 »i
nõudmisi ja waidlusj 24. septembril 1912. a. Wõrumaal Valg
ära anda Kaupmehe Iõ—lo,
MüiU
platedega. Voorimehe tän.' 5, järwe wallas surnud Ri«Zhard Jakobi p. Waino'st järelejäänud
sa» s M:
hoowimajas.
Korterit !
päranduse kohta, oma nõudmisi ja õigusi kuue kuu kestes, arwa
H kotikkraega, hind 55 krooni krt. 3.
Sm
hästi hoitud tõene plüüswaibad
tes selle kuulutuse ilmumise päewast ..Riigi Teatajas", rahu
Wene tän. • 2- korral.
* Korralik meesterahwas wõib
4X3 arss. ja antiikne persia
Soowin osta
kohtunikule üles andma, hoiatusega, et wasrajel korral kõik üles
2 tuba ja köök. Pakk slt. itulla
waip. Näha ainult.2 päewa
andmata õigused ja nõudmised kusturmteks tunnustatakse.
.2 tuba + 2888".
kella
10—1
ja
3—5
p.
W.
ksssüvriUseks
!Ü ai
Müüa hoonestatud jõeäärne Tartu mnt. 5—3, hoowimajas.
>
Otepääs, 16. oktoobril 1931. a. nr. 170.
lehma
sennHta)
t. 10—l (Nar
CM Sü -J
Rahukohtunik (allkiril.
Kindlas ametis käija preiN jÄesk-KompaSsi
:ca
S
Ülemiste
jaama
ligidal
tä
wa
mnt.
juures).
ojunüusiom.
Sekretär iallkiri».
Soota lehma
ja kooliõpilane wajawad I—2
nama nurkade jnnres 2—4 Ma Teat. S Tirmi Kin 20—g. j
möbleeritud
kamaad linna
Ära anda s
30 tiinu suur. Tallinnaga hea
liino Mi
ühendus. Wõib ka- sutvitajatega
..Päewalehe"
rentüürunt!
TUBA
arivestada. Lähemate /teadete
2 tuba j
WWWU
IM iiriui M M
saamiseks kirjutada slt. „Talu Jahu t. 12. Lehmad on arstliku j
üksikud numbrid on müügü
üle anda. Sootu. teat. kirjal.!
(teat. slt. ..Korralikud 2387". j ja köök Liitvamas 20. j jõekaldal".
walwe all ja terwed.
E.X.K. «aiwiltz»
slt. ,1 kroon".
"*

8

Kteitl, 23. »kt»»«iS 1931

PSewa l « h t

_ Jh. 88»

I Surma läbi lahkunud kaasteenijat

H| Rumeenias 21. okt. surma läbi lahkunud armast vennanaist

I ELFRIEDE LEPMI'II

Marie Vingisaarl I

leinawad

I mälestavad

I perekonnad KUstenhran li lepid. I

I Mnikonnokohos ]o sfllaproknrtrtimr.

I iilikn li]

palun wõtta wastu kÕ'gil,kes minu mehe
eitn. Johannes Reb3S*e surma puhm
oma osawõtuga minu leina kergendasid la
kadunu kalmu kaunistasid.
briti tänan Merej. juhataiat Merew.
Ohw. Kogu, ko onel-leitnant Freimann'i
Merekindluste staapi, kapte nma or Meyd
Aegnaiaare Ohw. Kogu, Naissaare. Su J
rupi Ohw-Kogu, Sw. Tehnikakooli Õpe
tanud Onw koondist, kapteneid Knuutila t
H ja o<tsanen*i, Aegnasaare Ailohw. kogu
;a Kaitseministeeriumi orkestrit H|

Anton,Jaani koguduse kalmistul
Matmine 24. skp. kell 2 Ip.Helve
I. Rahumäel

S Appeau ot. Eksamid sõiduloa saamiseks on kooli suures õppimine eksamite Äraandmiseni
Tasuta õpperaamatud õppimiseks Kohaioowitamtse büroo oma õpilastele. Röudke õppekavu sa

iingimui tasuta postiteel Eratunmd eksam ale Areleal am»ne.
Teedennnisteer urn* maanteede- ia
ehitusosakonna wät laande itmus trükist
„€esti teede koort"
leh! nr. 4

Pühapäeval. 2õ oktoobril i 931. a.

algus 2. novembril kell iO hommikul.

õpilastele maalt htüiottet koolt suures.
Uue Ahtuse grupi algus 2. novembril kell 6 õhtul. Oma ftpp«»ÕÖl«od»

Trööstimata leinas

I L Rebas. H

ESTONIA KONTSERTSAAL

N.M.K.tI. Enmir orgu» c sawo> i e maaiii

(Paide, Tartu, Wiljandi)
Seni ilmunud lehed nr. 3 (Rakwere, Narwa
ja nr 2 (Tallinna, Haapsalu Pärnu). Hind Kr. 1.50
eht. Saadawai paremates raamatukaupl Pea ladu
Riigi trükikojas

ümber kolinud.

Elan nüüd Wabaduspl. 5—5,
„EKA" majaS.

Laudadeoksion.

Meie kummiosakonna likvideerimise puhul müüme
kaugelt alla oma hinda:

Suusõnalisel enampakkumisel müüakse:

kummiwoolikuid
auruvoolikuid
spiraalvoolikuid
kummi plateaid
masut&pakkungit jne.
«.-M. PROVODNIK.
Siimoni tän, 5—3. KSnetmt 308-34.

31. okt 1931. a. kell 13 riigi metsatööstuses. Td
linnas, Falkpargi tän. 4: a) Kastre lauatehasest (Sar*
tumaal) kokku umbes 1185 tihumeetrit serwatud

puuladu ja otsi, 4 üksuses, alghindadega 29.—18. kr

tihumeetrist. Pakkumisest osawõtjai! tuleb oksjoni

komisjonile 10% pastrtawa üksuse koguhinnast kind
lustuseks sisse maksa. Lähemaid teateid müüdatvate
materjalide kohta saab riigi metsatööstuselt ja Kastre
lauatehasest.

KOHID SOMHOtIII
ainus kontsert.
Kaastegev: piauist-heltlooja Boris Sob'now.
Eeskavas: Wagneri. sui. Raprawniki, Tschai

ko wski, Rachmantnowt j. t helitöid Algus kell 8 õhtul. Pääie

tähed Kr 3. kuni 50 senti eelmüügil Estonia teatri kassas
SU»oo D komsarlbttroo.
Börsisaalis pühapäeval, 25. oktoobril

Tallinna Eesti Laslekasw. Seltsi
traditsiooniline
sQgisepidu
lastekodu heaks.
Rikkalik loterti-allegri. iga 4. pilet võidab Väärtuslikud võidud:
imet'usad käsitööd, koorem turbaid jne. Müügi-, tee-, kohvilaud,
õnneratas jne. Hea muusika, huvitavad üllatused. Nuulus kaardi
tark Algus kell 2 päeval Gis epääs vabatahtliku maksu eest.
Peo eesmärk tema parim soovitus.

Hob.-aejand. arend. ja ira. ühingu

27. oktoobril s. a. kell 11 päeival
fzil SB? stfn walguStuse-weemuretsemise osakonnas
On MäaS! Bei Rannawärawa puiesteel nr. 27,
gaasi- ia wee
wärgi laost:
erana maimi umbes 22.009 kg., erana
rauda umbst 4 499 kg., erana raudpiekki
umbes 1 955 kg.. Kollast uraske umbes
347 *g., wasetreimisepuru umbes9ookg.;
elektrijaama laost:
erasepuru umbes 310 kg., erana kotlaii
erasite umbes 22» kg . erana punast
eraske umbes SOO kg., tiin* umbes
5,5 kg., erana rauda umbes 1 )90 kg.,
erana malm umbas 15.009 kg., isolee
ritud erana kaablit u tibas 500 kg.,
terastrosai umbes -00 kg.
Pakkumine algab määratud hinnast. Müüdaivat
kaupa wötb näha walguStufe-weemuretfemife osakonnas
igal äripäewal kella 9—14.

Wast. kl 10—1 ja s—B. pü
hap. 11—12 S. Karta 4—ll
Teles. 445-40.

ülesandmist võtab vasta sealsamas igapäev kella 5—7
maneeshi juhataja hra major £. Weiss.

Vene tän. 16, Vene gümnaasiumi ruuimea,

PEOÕHTU.
Eeskava: 1) Näitemäng „Armastus on vaba kai lin
nuke'4 komöödia 1 vaatuses.
2) Segakoori lauluettekanded.

Tants. Mängib Jazz-orkester. Amoripost, lilled j. m.
Algus kl. 20, lõpp kl. 2. Pääsmed k 50 senti.
><|ijs. Enamakkumise teel müüakse 28. oktoobril
jTfe\ a kell 11 päewal Ülemiste jSrwe juu
hSl*»? te umbes 2.500 tOb o olumllnlßmSDlfaodl-Kotti la
utes 1.500 nii krlHlkottl.
, affumhte algab määratud hinnast. Müüvamaid kotte vSib
näha igapäew kella 9—14 gaast- ja weewärgi laos, Rannawäratva
puiesteel nr 27.

alati müüa ühes kättetoimetamisega.
Krohviliiva, kruusa, kranti ja schotterit
JOH. RÜTMIK7 & Ko. kontor
Väike Pärnu mnt. 25—1. Tel. 430-42.
Taagepera sanatooriumi kantseleis tuleb 28. okt. f. a

kell ,4

end. PrOmii kooliteid,

HIMÜÄMW.
sanatooriumile tarwisminetva looma- ia sealiha
muretsemine 1. notv. 1931. a. kuni 30 märtsini 1932 a.
Pakkumisest osatvõtjail tuleb Kr. 309 sularahas enne
pakkumise algust sanatooriumi kassasse stsze. maksa.

Ligemaid teateid saab sanatooriumi kantseleist löö
tundidel. Sanatoorium) :uhalus

varustatud tempelmaksuga 1% väärtuses pakutud hin
nast.

Märkus: Vallavalitsus jätab endale õiguse roh
kempakkujale või üldse mitte müüa.
Vallavalitsus.

Autota rveteäri Sass ft Dubas,
Vene täc 11-a. te'ef. 4Ü-86

„T u I i"
Laupäewal, 24. oktoobril
kell Ms 8 õhtul
dega

„Montmartre i kannike"

Suurweski

Rannamõisa kenamas kohas, palkehitus, 8 toa, 2 köögi,
keldri, pesuköögi ja auto kuuriga,

odavasti müüa.
Järele küsida Jaani tän. 11—1, kl. S—ll. Telef.

446-38.

T. Kalmani operett 3 waat.
Pääsetähed Kr. 1.75 20 s.

Hambaarst

R. ftawiK-JaKoüson.
C§ 218)
Fr. aSolfi draama 8 pildiD. Knnfthambad, waluta wälja
tõmbamine. Wastuwött kl.
Algus kell 8 Shtul.
Kassa awatud 3 tundi enne
etendust.

Kes soovib 15.000—20.000 krooni kasutoo
valt soliidsesse ettevõttesse mahutada? Osa
võtt ja isiklik kaasatöötamine võimaldatud.
Kirj. slt. «Ajakohane 2300".

Wene toa. I. Zcl <2O)-2*ÕL
Dr. Pender.

..PrintS ja kerjus"

Pühapäewal. 25. okl. s. a.
kell 20 (kl. 8 õht.)
ainukordseks etenduseks Aime
Nicholsi 3-w kom.

„Jiri roos"
Kassa- awat. kl. 11—13 ja
17—20.
Pühapäewal kassa awatud kl. 9
hommikul.

ESTOONIA
KONTSERTSAAL
Pühapäewal. 25. okt. 1931. a.
Tallinna Töölismuunka Ühingu

Kontsert.

kellel kogu Eestis äri alal head sidemed, wa»ab esindusi solndj, >ir

fed.

Th lo J. (ü lncrMd
on üle kolinud vassaashi
Wiru tän 4-1,
kõnetr. 445*85.

KunstlllMe
hammaste
laboratoorium

Elan nüüd samas majas, fiSse

käik Tuur Karja t. 18—20
(CeSti Laenu panga majas).
Wastuw. 9—lo ja 4—% 6.

Bekolith

KSnetr. 436-30.

Dr. X Mft.
Sttehatgufed.

ploted,

Röntgeni, ja elettrikabinett.

Läbiwalgustused ja Sleswõtted
Diatermia. KörguStikupäike.

Wastuwött N 10—12 ja 4—6
Uus t 7. könetr. (2)15-79
Kefk-Liiwa t. nr. 6. krt. 1.
(Keskhaigemaja wasras)

kantsctmk-Dro teesid,
kaldhambad.
Wiru «. a/3.

li. 8. äfahtriK
haawahaigused.

Metsamaterjalide oksjonid.
Suusõnalisel enampakkumisel müüakse:

dl. okt. k. a. kell 12 riigi metsatööstuses. Tallin
nas, Falkpargi 4: a) Piirsalu metskonnast Ellamaa

r.-jaama wätjatveetud umbes 140 rm. 11-I°. küttepuid,

alghinnaga 3,70 kr. ruumimir. b) Warangu ja Ratva

alghinnaga 6 kr. tihumeetrist, d) Kõnnu metskonnast
Kõnnu ja Eidapere r.-jaamadesse wäljaweetird umbes
2670 rm. I—VI s. küttepuid, mitmes üksuses, alghin
dadega 4,40—1,40 kr. ruumimeetrist.
4. notv. k. a. kell 12 Tartu metsaülema kantseleis.

kella 3—5 p. 1.
Esinewad solistid: L. Gold Wastuwõtl
Könetr (20)2-86.
schmidt, L. Linnamägi, U. Ew
rest, H. Nuli, H. Sutt. sega
koor sa sümfooniaorkester. _
Dr. Ch. Sack.
Eeskawas: G. Perdi, 06. Rossi
Kõrwakurgu, ja ninahaiguj.
ni, W. A. Mozarii, H. Wun
schi, N. Goldschmidti, J. Eng Kinga t. 1 (Tarttt Panga ma
lerti. P. Tammeweski ja teiste
jas). Tel. 432-30.
helitööd.
Wastuw. kella 11—1 ja 6—7.
Juhatawad: N. Goldschmidt ja
P. Tammeweski.

Algus kell 4 v. I.

Pääsetähed 75—15 sendini eel

müügil Esto-Muunka äris ja
Estonia kassas.

Tal,inna Eesti Selts

Tartus. Riia 60: a) Kaiawere metskonnast eelolewal

„Estonia"
aasta-pea
koosoleh

kognh innast oksjonikomisjonile kindlustuseks sisse
maksa. Lähemaid teateid müüdawate materjalide kohta
saab riigi metsatööstusest ja wastawarlt metsaülemailt.
Riigi metsatööstus.

dO. ost. f. 2. kell 12 1. nmüakse Ivabatahtl. encun
pakkumisel kohapeal Pärnus, Rääma län. linawabriku
wasias jõe kaldal asuiva end. Grandist saewesK sisse
sead. m»rsinad, katterid, transmissioonid jne. osakauva.
Z-Sieieadei inmb waadata kohapeal.

. TaNnna SM MrjaSws.lchch»ft tr»

Ämmaemand
A. Tomson.
Woorimehe tän. nr. 5
lSketojavlatst iwrrtfl
aaaaaaaaaaaaa^AAAA4AAAAAAAAA|i^aaaaa^4A#
Maaseadusega võõrandatud maade eest
tasamaksmlse Ida-W.rumaa Komisjon
kutsub riikliku maatagawara loomiseks wõõrandatud
eest tasumaksmise seaduse elluwiimise määruse

T. nr. 56 1928.) § 4 põhjal Virumaal

ttfunxrte ruutl,mõis<-t- endiseid omcnifte: Sompa. tärn.

suses. alghinnaga 6,50 kr. tihumtr. b) samast metskon
nast Tabiwere r.-jaama tväljaweetüd umbes 2330 rm.
I—VI s. küttepuid. 8 üksuses, alghindadega 4,00—1,50
tr. ruumimeetrist.
Pakkumisest osawõtjail tuleb 10% pakutama üksuse

OKSJON.
I-ÜW MM

10—12 homm. ja kl. 4—6.
„ Grand Marina" kõrw.. Mere*
puiest. 12—4 kõnetr. 807*22.
Hambaarstid

umbes 4800 tk. 2000 thm. okaspuupalke, ühes ük
Aiahohnne pgkKuitiine!

Hambaarst

Rüütli tiin. 14.

(Mi

jfšh.

Soowitan praegu kohale iÕudnud Belgia
ja Saksa wabrikute latllpUMO, nagu;
F. ffi.»
Dumoulin,
Lepaga,
Sauer A Sotin,
Oeco.
Pea e seue mitmesuguste teiste wabrikute
pusse, hinnad Kr. 70. alates
Igasugune laskottooil alati laos saadawa.

448-81
Boris BeltscMlioff

J. Puhk & Pojad.

talwel walnnsiatawad ja laoplatsidele wAZatveetawad

mait Teat. slt. «.Kwiilung nr. 1524".

esietendus

t. Zasetähed
Galsworihy Kr.
näidend
7 piid.j.
1.50—20
ainukordselt alandatud hinda»

küttepuid. 2 üksuses, alghindadega 3,30 2,70 kr.
ruumimtr. ja umbes 72 — 29 im. okaspuupalke,

Äri likvideerimise tõttu

lõplik väljamüük

Petseris, Rakwcres, Ta^al.
Turi! Wõhreas, Abjas, Paides.

Neljapäewal. 22. okt.. 1931. a.

harilikkude hindadega

Pärnus, Wiijandis, W algas,

metskondadest Järwa-Jaani r.-jaama tväljaweetud um
bes 2300 rm. I—VI l. küttepuid, mitmes üksuses, alg
hindadega 4,00—1,40 kr. vm. e) Purdi metskonnast
Esna r.-jaama wäljatveetud umbes 4SO rm. II ja IV s.

Täiesti korras

iildsuurus 5 dess., sellest põldu 4,80 dess., ühes talu
maa-alal asuvate hoonetega. Pakkumise alghind on
Kr. 500.—. Kinnised pakkumised tuleb esitada Ambla

vallavalitsusele hiljemalt 31 okt. s. a. Pakkumised olgu

(toana

Reeda, 23. olxoobrti
kell Va 8 õhtul
6. korda

Tallinnas, Tartus, Narwas,

J. Freybaeh,
Tallinn, W Karja 8.

SUWILA
2. novembril 1931. a. kell 12 päeval müüakse kinni
sel enampakkumisel Ambla vallamajas

Ostame kaeru

lasteetendus

vabriku hindadega

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÄkki

Sinine Tariu inaamce 20

tEAATER
Kaha-. kug»>. põle- ta fifefeatg
Kl 11—1 ta 5—7.
Laup.. 24. okt. j. a. L. 20
Waig. ratoim.
(kl. 8 Sht.,) H. Raudsepa 3- KõrguSttkvätke.
Wereproowtd (WaR).
waat. komöödia
„Põrnnnd aru õnnistuS".
Pühapäewal, 25. ott. s. a.
Dr. M. Ginsburg
kl. 11 e. !.
KSrwa-.
nina. ja kurguhaigu5. korda

võrratu odavasti saadaval.

T. K. S. „VaJvaja" korraldab 24. oktoobril s. a.

Minu kõnetraat on nüüd

TELLISKIVE

maneeeh, Gonsiori tän. 15.
Rataasõidutunnid igapäev kella s—B p. L
Tunnihind: liikmetele Kr. 1.50
võõrastele „ 2.
koolinoorsoole „ I.

Dr. Lury.
Raha. ja sugnhaiguSte eriarst.

Patent-, slllkat- Jo harilikke

ÜBRi Kii"

tvahaiguseo.

Kõnetunnid ärip. 10—11 e. L.
%5—6 p. I.; tel. 481*97.

Riigi metsatööst»?.

Enampakkumise teel müüakse

kuulsa laene laulja

Dr. Ernst Brasche.
Kõrtoa*. mna». kurau* ja haa*

on reedel. 23. okt. 1931. a.
kell Vii õhtu! „Estonia" Sini
ses saalis.
Päewakord:

1. Koosoleku juhataja ia
protokollikirjutaia walimine.
2. 1950./31. a. aruande
kinnitamine.

3. Valimised põhikirja jä

rele.

4. Läbirääkimised.
Zuhatus.

ra- 737 Ernst Rentelnt; Terewere. kinn nr 141
Konstantin Friedrichi p. Sonne't; Kiikla. kinn nr
? s ~ sünd. Kotzebue ja NiHemrich-Georg. Otto-Karl. Anna-Maadalene ia
DehnOhakwere, kinn. nr 3 ülbele
Seopolbi t. ja Mäemguse kinn. nr 81
Oga Roien T, Julie Srllmg T sünd Ro,'en *;«/, «UT,
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